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मिक्वाखोला गाउँपामलकाको सहकारी ऐन, २०७९ 
प्रिाणीकरण मिमत:- 2079/03/1१ 

प्रस्तावनााः सहकारी िूल्र्, िान्र्ता र मसद्धान्त अनरुूप स्थानीर्स्तरिा छररएर रहेको पूँजी, प्रववमि तथा प्रमतभालाई स्वाबलम्बन 
र पारस्पररकताका आिारिा एकीकृत गरै्द सर्दस्र्हरूको आमथाक, सािाजजक तथा साँस्कृमतक उन्नर्न गना, सिरु्दार्िा आिाररत, 

सर्दस्र् केजन्ित, लोकताजन्िक, स्वार्त्त र सशुामसत संगठनको रूपिा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धान गना, सहकारी खेती, उद्योग, 

वस्त ुतथा सेवा व्र्वसार्का िाध्र्िबाट सािाजजक न्र्ार्का आिारिा आत्िमनभार, तीब्र एवं दर्दगो रुपिा स्थानीर् अथातन्िलाई 
सदुृढ तलु्र्ाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको र्दताा, सञ्चालन एवि ् मनर्िन सम्बन्िी व्र्वस्था गना वाञ्छनीर् भएकोले, 
मिक्वाखोला गाउँपामलकाको  गाउँसभाले र्ो ऐन बनाएको छ। 
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पररच्छेर्द –१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भ :(१) र्स ऐनको नाि “मिक्वाखोला गाउँपामलकाको सहकारी ऐन, २०७९” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा र्स ऐनिा,– 

(क) “आन्तररक कार्ाववमि” भन्नाले सहकारी संस्थाले र्दफा १८ बिोजजि बनाएको आन्तररक कार्ाववमि 
सम्झनपुछा ।  

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

(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बिोजजि” भन्नाले र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ििा तोवकएको वा तोवकए 
बिोजजि सम्झनपुछा । 

(घ) “पररवार” भन्नाले सर्दस्र्को पमत वा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, ििापिु, ििापिुी, बाब,ु आिा, सौतेनी आिा 
र आफूले पालन पोषण गनुा पने र्दाज,ु भाउज,ुभाइ, बहुारी र दर्दर्दी, बवहनी सम्झनपुछा। 

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

(ङ) “बचत” भन्नाले सर्दस्र्ले सहकारी संस्थािा जम्िा गरेको रकि सम्झनपुछा । 

(च) “िन्िालर्” भन्नाले सहकारी सम्बन्िी ववषर् हेने संघीर् िन्िालर् सम्झनपुछा ।  

(छ) “िखु्र् कारोबार” भन्नाले संस्थाले संचालन गरेको व्र्वसावर्क विर्ाकलापहरुिा पमछल्लो आमथाक 
वषासम्ििा पररचामलत बचतको र्दावर्त्व र पमछल्लो आमथाक वषाको सर्दस्र्तफा को खररर्द वा मबिी 
कारोबारिा कम्तीिा तीस प्रमतशतभन्र्दा बढी वहस्सा भएको कारोबार सम्झनपुछा ।   

(ज) “रजजष्ट्रार” भन्नाले संघको रजजष्ट्रार सम्झन ुपछा ।  

(झ) “लेखा सपुरीवेिण समिमत” भन्नाले र्दफा ३७ बिोजजिको लेखा सपुरीवेिण समिमत सम्झनपुछा । 

(ञ) “ववमनर्ि” भन्नाले सम्बजन्ित सहकारी संस्थाको र्दफा १७ बिोजजि बनाएको ववमनर्ि सम्झनपुछा । 

(ट) “ववभाग” भन्नाले संघको सहकारी ववभाग सम्झनपुछा र सो शब्र्दले िन्िालर्ले सहकारी मनर्िन गना 
तोकेको िहाशाखा सिेतलाई जनाउँछ। 

(ठ) “शेर्र” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेर्र पूजीको अंश सम्झनपुछा ।  
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(ड) “सञ्चालक” भन्नाले समिमतको सर्दस्र् सम्झनपुछा र सो शब्र्दले समिमतको अध्र्ि, उपाध्र्ि, सजचव 
र कोषाध्र्ि सिेतलाई जनाउँछ ।  

(ड) “सर्दस्र्” भन्नाले सहकारी सस्थाको सर्दस्र्ता प्राप् त गरेका व्र्जि सम्झनपुछा। 

(ढ) “समिमत” भन्नाले  र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बिोजजिको सञ्चालक समिमत सम्झनपुछा ।  

(ण) “सहकारी िूल्र्” भन्नाले स्वावलम्वन, स्व–उत्तरर्दावर्त्व, लोकतन्ि, सिानता, सिता, ऐक्र्वद्धता, 
इिान्र्दारी, खलुापन, सािाजजक उत्तरर्दावर्त्व तथा अरुको हेरचाह लगार्त अन्तराावष्ट्रर् 
 िान्र्ता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी िूल्र् सम्झनपुछा । 

(त) “संस्थाको व्र्वसार्” भन्नाले ववमनर्ििा व्र्वस्था भए बिोजजि सञ्चामलत व्र्वसावर्क विर्ाकलाप 
सम्झनपुछा ।  

(थ) “सहकारी मसद्धान्त” भन्नाले स्वैजच्छक तथाखलुा सर्दस्र्ता, सर्दस्र्द्वारा लोकताजन्िक मनर्न्िण, 

सर्दस्र्को आमथाक सहभागीता, स्वार्त्तता र स्वतन्िता, जशिा, तालीि र सूचना, सहकारी-सहकारी 
बीच पारस्पररक सहर्ोग र सिरु्दार्प्रमतको चासो लगार्त अन्तराावष्ट्रर् िान्र्ता प्राप् त सहकारी 
सम्बन्िी मसद्धान्त सम्झनपुछा ।  

(र्द) "संस्था" भन्नाले र्दफा ३ बिोजजि गठन भई र्दफा ६ बिोजजि र्दताा भएको ववषर्गत वा बहउुद्देश्र्ीर् 
सहकारी संस्था सम्झन ुपछा । 

(ि) “सािारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको सािारण सभा सम्झनपुछा । 

(न) “प्राथमिक पूँजी कोष” भन्नाले शेर्र पूजँी र जगेडा कोष सम्झनपुछा । 

(प)  "र्दताा गने अमिकारी" भन्नाले र्दफा ६९ बिोजजिको र्दताा गने अमिकारी सम्झनपुर्दाछ । 

पररच्छेर्द–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा र्दताा 

३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीिा तीस जना नेपाली नागररकहरु आपसिा  मिली ववषर्गत वा वहउुद्देश्र्ीर् सहकारी 
संस्था गठन गना सक्नेछन ्।  

(२)उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापमन श्रमिक, र्वुा लगार्तले आफ्नो श्रि वा सीपिा 
आिाररत भइ व्र्वसार् गने सहकारी संस्थाको हकिा पन्रजना नेपाली नागररकहरु भए पमन संस्था गठन गना 
सक्नेछन ्। 

(३) र्स र्दफािा अन्र्ि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार, स्थानीर् तह 
वा त्र्स्ता सरकार वा तहको अनरु्दान वा स्वामित्विा संचामलत ववद्यालर्, ववश्वववद्यालर् वा संगदठत संस्थाबाट 
पाररश्रमिक पाउने पर्दिा वहाल रहेका कम्तीिा एकसर् जना किाचारी, जशिक वा प्राध्र्ापकहरुले आपसिा मिली 



 

 
 

4 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

 

प्रचमलत कानून बिोजजि र्दताा भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आिारिा सर्दस्र्ता, प्रमतमनमित्व र सेवा संचालनिा 
तोवकए बिोजजिका शता बन्रे्दजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गना सक्नेछन ्। 

तर एकसर् जनाभन्र्दा कि संख्र्ा रहेको एउटै कार्ाालर्का कम्तीिा तीसजना किाचारी, जशिक वा 
प्राध्र्ापकहरुले आपसिा मिली सर्दस्र्ता, प्रमतमनमित्व र सेवा संचालनिा तोवकए बिोजजिका शता बन्रे्दजहरु पालना 
गने गरी संस्था गठन गना सक्नछेन ्। 

(४)  र्स र्दफा बिोजजि संस्था गठन गर्दाा एक पररवार एक सर्दस्र्का र्दरले उपर्दफा (१) वा(२)िा 
उजल्लजखत संख्र्ा पगुेको हनुपुनेछ ।  

तर संस्था र्दताा भइसकेपमछ एकै पररवारका एकभन्र्दा बढी व्र्जिले सो संस्थाको सर्दस्र्ता मलन बािा 
पने छैन । 

४. र्दताा नगरी  सहकारी सस्था संचालन गना नहनु:े कसैले पमन  र्स ऐन बिोजजि र्दताा नगरी सहकारी स्थापना 
तथा सञ्चालन गना हुँरै्दन।   

५. र्दतााको लामग र्दरखास्त दर्दन ुपने :(१) र्स ऐन बिोजजि गठन भएका सरकारी संस्थाले र्दतााकालामग र्दताा गने 
अमिकारी सिि अनसूुची-१ को ढाँचािा र्दरखास्त दर्दनपुनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिका र्दरखास्त साथ रे्दहार् बिोजजिका कागजातहरू संलग्न गनुा पनेछ 
:– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत ववमनर्ि, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्र्ता अध्र्र्न प्रमतवेर्दन, 

(ग)  सर्दस्र्ले मलन स्वीकार गरेको शेर्र संख्र्ा र शेर्र रकिको वववरण । 

६. र्दताा गनुा पने :(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बिोजजि प्राप् त र्दरखास्त  सवहतको कागजातहरु  छानववन गर्दाा 
रे्दहार् बिोजजि भएको पाइएिा र्दताा गने अमिकारीले र्दरखास्त परेको मिमतले तीस दर्दनमभि त्र्स्तो सहकारी संस्था 
र्दताा गरी अनसूुची-२ को ढाँचािा र्दताा प्रिाणपि दर्दन ुपनेछ :– 

(क) र्दरखास्त साथ पेश भएको ववमनर्ि र्ो ऐन तथा र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ि बिोजजि रहेको,  

(ख) प्रस्ताववत सहकारी संस्था सहकारी िूल्र्,  िान्र्ता र मसद्धान्त अनरुुप सञ्चालन हनु सक्ने आिार 
रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था सिरु्दार्िा आिाररत एवि ्सर्दस्र् केजन्ित भई संचालन र मनर्न्िण हनु सक्ने स्पष्ट 
आिार रहेको । 
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(2) उपर्दफा (१) बिोजजि छानववन गर्दाा प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको ववमनर्िको कुनै कुरािा संशोिन 
गनुापने रे्दजखएिा र्दताा गने अमिकारीले त्र्स्तो संशोिन गनुापने व्र्होरा खलुाई र्दरखास्त प्राप् त भएको मिमतले पन्र 
दर्दनमभि मनवेर्दकलाई सूचना गनुा पनेछ । 

(3) र्स ऐनिा अन्र्ि जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापमन र्ो ऐन प्रारम्भ हुँर्दाका बखत र्दताा भई 
सञ्चालनिा रहेका मिक्वाखोला गाउँपामलका मभि कार्ािेि कार्ि गररएका  सहकारी संस्था र्सै ऐन बिोजजि 
र्दताा भएको िामनने छ । 

(४) र्स र्दफा बिोजजि सहकारी संस्था र्दताा गर्दाा र्दताा गने अमिकारीले त्र्स्तो सहकारी संस्थाले पालना 
गनुा पने गरी कुनै शता तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपर्दफा (४) बिोजजि शता तोवकएकोिा सोको पालना गनुा सम्बजन्ित सहकारी संस्थाको कताव्र् 
हनुेछ। 

७. र्दताा गना अस्वीकार गना सक्न े :(१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) िा उजल्लजखत अवस्था नभएिा, सोही र्दफा 
बिोजजि ववमनर्ि संशोिनको लामग सूचना दर्दएको अबमि मभि मनवेर्दकले संशोिन गना अस्वीकार गरेिा त्र्स्तो 
सूचना पाएको मिमतले तीस दर्दनमभि मबमनर्ि संशोिन नगरेिा वा सूचनािा उल्लेख भए बिोजजि हनुे गरी मबमनर्ि  
संशोिन नगरेिा र्दताा गने अमिकारीले त्र्स्तो सहकारी संस्था र्दताा गना अस्वीकार गना सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सहकारी संस्था र्दताा गना अस्वीकार गरेकोिा र्दताा गने अमिकारीले कारण 
खलुाई तीन दर्दन मभि सोको जानकारी सम्बजन्ित मनवेर्दकहरूलाई दर्दन ुपनेछ ।  

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

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

(३) सहकारी संस्थाले र्स ऐनको अिीनिा रही व्र्जि सरह चल अचल सम्पजत्त प्राप् त, उपभोग, वविी 
वा अन्र् व्र्वस्था गना सक्नेछ।  

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

(५) सहकारी संस्थाले व्र्जि सरह करार गना सक्नेछ । 

९. सहकारी संस्थाको कार्ाििे : (१) र्दताा हुँर्दाका बखत सहकारी संस्थाको कार्ा िेि रे्दहार् बिोजजि हनुेछाः  

(क)  बचत तथा ऋणको िखु्र् कारोबार गने संस्थाको हकिा एक वडा,  

(ख)  अन्र् संस्थाको हकिा एक वडा वा रे्दहार्का आिारिा तीन वडासम्ि : 

(१)  सर्दस्र्हरुवीच स्वाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्र्ासको लामग आपसी साझा वन्िन (किन बण्ड), 
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(२)  व्र्वसावर्क स्तरिा सेवा संचालन गना आवश्र्क सर्दस्र् संख्र्ा, 

(३) संस्था संचालनिा सर्दस्र्को सहभामगतािूलक लोकताजन्िक मनर्न्िण कार्ि हनुे गरी पार्क 
पने स्थान । 

(२)  उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापमन संस्थाले र्दताा भई व्र्वसावर्क सेवा प्रारम्भ 
गरेको र्दईुवषा पमछ रे्दहार्को आिारिा जोमडएको भौगोमलक िेि कार्ि रहने गरी आफ्नो कार्ािेि थप वडाहरूिा 
ववस्तार गना सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्र्वसावर्क विर्ाकलापको ववकास िििा सर्दस्र्ता बढाउन थप कार्ा िेि 
आवश्र्क परेको, 

(ख) संस्थाको कार्ा संचालनिा सर्दस्र्को प्रत्र्ि मनर्न्िण कार्ि राख् न रचनात्िक उपार्हरु 
अवलम्बन गररएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको िखु्र् कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकिा िापर्दण्ड अनसुार भएको 
। 

(३) उपर्दफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन संस्थाको कार्ािेिका वडाहरूिा 
व्र्ावसावर्क सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्िा कारोबारको तोवकएको रकि वा अनपुातभन्र्दा कि रकि वा 
अनपुातको व्र्ावसावर्क सेवा सञ्चालन भएको रे्दजखएको खण्डिा र्दताा गने अमिकारीले व्र्ावसावर्क सेवा सञ्चालन 
भएका वडा िाि कार्ािेि कार्ि गने गरी ववमनर्ि संशोिन गना मनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

(७)  उपर्दफा (३) बिोजजि र्दताा गने अमिकारीले मनरे्दशन दर्दएकोिा सहकारी संस्थाले एक वषा मभि 
ववमनर्ि संशोिन गरी आफ्नो कार्ािेि पनुाःमनिाारण गनुापनेछ ।  

(८) र्स र्दफािा अन्र्ि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन सहकारी संस्थाले स्वेजच्छक रूपिा 
जनुसकैु सिर् कार्ािेि घटाउने गरी पनुाःमनिाारण गना ववमनर्ि संशोिन गना सक्नेछ ।  

(९) कार्ािेि पनुाः मनिाारण सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था तोवकएबिोजजि हनुेछ ।   

 

१०. जानकारी दर्दनपुने: मिक्वखोला गाउँपामलका भन्र्दा बढी कार्ािेि कार्ि राखी र्दताा भई सञ्चालनिा रहेका 
संस्थाहरूले मिक्वखोला गाउँपामलकािा सेवा सञ्चालन गर्दाा सञ्चामलत सेवाको वववरण सवहत र्दताा गने अमिकारीलाई जानकारी 
दर्दनपुनेछ ।  
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११. ववषर्गत आिारिा वगीकरण:  (१)सहकारी संस्थाको वगीकरण रे्दहार् बिोजजि हनुेछाः 

(क) उत्पार्दक संस्थााः कृवष,र्दगु्ि, जचर्ा,कवफ,उख,ुफलफुल र िाछापालन ववशेषका ववषर्गत र 
अगवुावाली एवि ्उत्पार्दनको र्ोजना सिेतका आिारिा अन्र् उत्पार्दनिूलक संस्था; 

(ख) उपभोिा संस्थााः उपभोिा भण्डार, वचत तथा ऋण,उजाा र स्वास््र्  ववशेषका ववषर्गत र 
प्राथमिक आवश्र्कता एवि ्सेवाको र्ोजना सिेतका आिारिा अन्र् उपभोगजन्र् संस्था; 

(ग) श्रमिक संस्थााः हस्तकला,खाद्य पररकार,औद्योमगक उत्पार्दन,भोजनालर् र श्रि करार ववशेषका 
ववषर्गत र सीप वा श्रिको ववशेषता एवि ्स्वरोजगारीको र्ोजना सिेतका आिारिा अन्र् 
श्रििा आिाररत संस्था; 

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

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) िा उल्लेजखत ववषर्िा ववजशष्टीकरण, आि प्रचलन र अभ्र्ासको 
ववकासिि सिेतको आिारिा तोवकएबिोजजिका ववषर्हरु थप गना सवकनेछ ।  

 

(३) उपर्दफा (१)र (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन उपर्दफा (१) बिोजजि अन्र् संस्थाहरु गठन गना 
बािा पनेछैन ।  

 

१२. कारोबार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजना सञ्चालन गना सक्न े:(१) र्दफा ६ बिोजजि र्दताा प्रिाणपि प्राप् त 
गरे पमछ संस्थाले आफ्नो उद्देश्र् प्रामप्तका लामग र्स ऐन र ववमनर्िको अिीनिा रही आवश्र्क कारोबार, 
व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजना सञ्चालन गना सक्नेछ ।  

(३) प्रचमलत कानूनिा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापमन संस्थाले उपर्दफा (१) बिोजजि कारोबार, 
व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजना सञ्चालन गना छुिै संस्था र्दताा गनुापने छैन । 

तर त्र्स्तो कारोबार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजना सञ्चालन गना प्रचमलत कानून बिोजजि 
अनिुमतपि, स्वीकृमत वा इजाजतपि मलन ुपने रहेछ भने सो बिोजजि अनिुमतपि ,स्वीकृमत वा इजाजतपि 
मलएर िाि कारोबार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजना सञ्चालन गनुा पनेछ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि संस्थाले प्रचमलत कानून बिोजजि अमिकार पाएको मनकार् वा 
अमिकारीबाट अनिुमतपि, स्वीकृमत वा इजाजतपि प्राप् त गरेिा पन्र दर्दनमभि सोको जानकारी र्दताा गने 
अमिकारीलाई दर्दन ुपनेछ । 

(५) र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाले संर्िु वा साझेर्दारीिा आफ्नो उत्पार्दन वा सेवाको 
बजारीकरणको लामग र्स ऐनको अिीनिा रही आवश्र्क कारोबार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजना सञ्चालन 
गना सक्नेछन ्। 

(६) उपर्दफा (५) बिोजजिको कारोबार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजना सञ्चालन गने सम्बन्िी 
अन्र् व्र्बस्था तोवकए बिोजजि हनुेछ । 
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१३. र्दावर्त्व सीमित हनु े:(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्ििा सर्दस्र्को र्दावर्त्व मनजले खररर्द गरेको वा 
खररर्द गना स्वीकार गरेको शेर्रको अमिकति रकिसम्ि िाि सीमित रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाििा “सहकारी” र नािको अन्त्र्िा “मलमिटेड” भन्ने शब्र्द राख्न ुपनेछ ।  

१४. सहकारीका िूल्र्, िान्र्ता र मसद्धान्त पालना गनुा पने: सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दाा सहकारीका 
िूल्र्, िान्र्ता र मसद्धान्तको पालना गनुा पनेछ ।  

 

पररच्छेर्द–३ 

संस्थाका उद्दशे्र् तथा कार्ा 

१५. संस्थाको उद्दशे्र् : कार्ािेििा आिाररत र सर्दस्र् केजन्ित भई आफ्ना सर्दस्र्हरूको आमथाक, सािाजजक तथा 
साँस्कृमतक उन्नर्न गनुा संस्थाको िखु्र् उद्देश्र् हनुेछ ।   

१६. संस्थाको कार्ा : संस्थाका कार्ाहरू रे्दहार् बिोजजि हनुेछन:्- 

(क) सहकारीका िूल्र्, िान्र्ता र मसद्धान्तहरूको पालना गनेगराउने, 

(ख) सर्दस्र्को वहत प्रवद्धानगने गरी व्र्ावसावर्क सेवाहरू प्रर्दान गने, 

(ग) सर्दस्र्लाई जशिा, सूचना र तालीि प्रर्दान गने , 

(ङ) संस्थाले गने उत्पार्दन तथा सेवाको िापर्दण्ड मनिाारण गरी गणुस्तर सिुार, आमथाक स्थावर्त्व र 
जोजखि व्र्वस्थापनसम्बन्िी कार्ा गने,  

(च) आन्तररक मनर्न्िण प्रणाली लागू गने, 

(छ) संस्थाको व्र्वसावर्क प्रवद्धान तथा ववकास सम्बन्िी विर्ाकलापहरू सञ्चालन गने, 

(ज) िन्िालर्, रजजष्ट्रार, प्रारे्दजशक रजजष्ट्रार,स्थानीर् तह वार्दताा गने अमिकारीको मनरे्दशन पालना गने 
गराउन,े 

(झ) ववमनर्ििा उजल्लजखत कार्ाहरू गने । 

 

पररच्छेर्द–४ 

ववमनर्ि तथा आन्तररक कार्ाववमि 

१७. ववमनर्ि बनाउन ुपने : (१) संस्थाले र्ो ऐन, र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ि, मनरे्दजशका, िापर्दण्ड र कार्ाववमिको 
अिीनिा रही आफ्नो कार्ा सञ्चालनको लामग ववमनर्ि बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको ववमनर्ि र्दताा गने अमिकारीबाट स्वीकृत भए पमछ लागू हनुेछ । 
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१८. आन्तररक कार्ाववमि बनाउन सक्न े:(१) संस्थाले र्ो ऐन, र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ि, मनरे्दजशका, िापर्दण्ड, 
कार्ावविी र ववमनर्िको अिीनिा रही आवश्र्कता अनसुार आफ्नो आन्तररक कार्ाववमि बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको आन्तररक कार्ाववमि सम्बजन्ित संस्थाको सािारणसभाले स्वीकृत गरेपमछ 
लागू हनुेछ । 

१९. ववमनर्ि र आन्तररक कार्ाववमििा संशोिन :(१) संस्थाको सािारणसभाको कुल सर्दस्र् संख्र्ाको बहिुतबाट 
ववमनर्ि र आन्तररक कार्ाववमि संशोिन हनु सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि संशोिन भएको ववमनर्ि वा आन्तररक कार्ाववमि र्दताा गने अमिकारीबाट 
स्वीकृत भएपमछ लागू हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द–५ 

सर्दस्र्ता 

२०. संस्थाको सर्दस्र्ता: (१) अठार वषा उिेर पूरा गरे 

 का रे्दहार् बिोजजिका नेपाली नागररकहरु संस्थाको सर्दस्र् हनु सक्नेछना्ः 

  (ख)  संस्थाको कम्तीिा एक शेर्र खररर्द गरेको, 

  (ग)  संस्थाको ववमनर्ििा उजल्लजखत शताहरु पालना गना िन्जरु गरेको, 

  (घ)  संस्थाको जजम्िेवारी पालना गना िन्जरु भएको, 

  (ङ)  संस्थाले गरेको कारोबारसँग प्रमतस्पिाा हनुे गरी कारोबार नगरेको, 

  (च)   संस्थाको सर्दस्र्ता मलन र्ोग्र् रहेको स्वघोषणा गरेको । 

(२) र्स ऐनिा अन्र्ि जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापमन नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकारका मनकार्हरु, 

स्थानीर् तहका साथै संस्थाको कार्ािेि मभिका सािरु्दावर्क वा सहकारी ववद्यालर्, गठुी, स्थानीर् क्लब, स्थानीर् 
तहिा गठन भएका उपभोिा सिूहहरु संस्थाको सर्दस्र् हनु बािा पने छैन ।  

(३) र्स र्दफािा अन्र्ि जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापमन स्वास््र् सहकारी संस्थािा सहकारी संस्थाले 
सर्दस्र्ता मलन वािा पने छैन । 

२१. सर्दस्र्ता प्राप् त गना मनवेर्दन दर्दन ुपने: (१) संस्थाको सर्दस्र्ता मलन चाहने सम्बजन्ित व्र्जिले संस्थाको समिमत 
सिि मनवेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि मनवेर्दनपरेको मिमतले पैंतीस दर्दन मभि समिमतले र्ो ऐन, र्स ऐन अन्तगात 
बनेको मनर्ि तथा ववमनर्िको अिीनिा रही सर्दस्र्ता प्रर्दान गने वा नगने मनणार् गनुा पनेछ । 
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(३) उपर्दफा (२) बिोजजि मनणार् गर्दाा समिमतले सर्दस्र्ता प्रर्दान नगने मनणार् गरेिा सो को कारण 
खोली सात दर्दनमभि मनवेर्दकलाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि जानकारी पाएको मिमतले तीस दर्दनमभि सम्बजन्ित ब्र्जिले त्र्स्तो संस्था 
र्दताा गने अमिकारीसिि उजूर गना सक्नेछ। 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजि प्राप् तउजूरी छानववन गर्दाा मनवेर्दकलाई सर्दस्र्ता प्रर्दान गनुा पने रे्दजखएिा 
र्दताा गने अमिकारीले त्र्स्तो मनवेर्दकलाई सर्दस्र्ता प्रर्दान गनाको लामग सम्बजन्ित संस्थालाई आरे्दश दर्दन सक्नेछ। 

(६) उपर्दफा (५) बिोजजि आरे्दश भएिा सो आरे्दश प्राप् त गरेको सात दर्दन मभि सम्बजन्ित संस्थाले 
मनवेर्दकलाई सर्दस्र्ता प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दताा गने अमिकारीलाई गराउन ुपनेछ ।  

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

  तर र्ो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै व्र्जि एकै प्रकृमतको एकभन्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्र् रहेको भए र्ो 
ऐन प्रारम्भ भएको मिमतले तीन वषा मभि कुनै एक संस्थाको िाि सर्दस्र्ता कार्ि राख्न ुपनेछ । 

(२)  र्ो ऐन प्रारम्भ हुँर्दाका बखत कुनै संस्थािा नेपाल सरकारको मनकार् वा र्दफा २० को उपर्दफा 
(२) िा उल्लेख भएरे्दजख बाहेकको अन्र् कुनै कृमिि व्र्जि सर्दस्र् भएको भए पाँच वषा मभि सर्दस्र्ता अन्त्र् 
गनुापनेछ ।    

२३. सर्दस्र्ताको सिामप्त:(१) कुनै सर्दस्र्को सर्दस्र्ता रे्दहार्को अवस्थािा सिाप्त हनुेछाः— 

(क) सर्दस्र्ले आफ्नो सर्दस्र्ता त्र्ाग गरेिा, 

(ख) लगातार बावषाक सािारणसभािा मबना सूचना तीन पटकसम्ि अनपुजस्थत भएिा, 

(ग) र्ो ऐन,र्स ऐन अन्तगात वनेको मनर्ि वा ववमनर्ि बिोजजि सर्दस्र्ले पालना गनुापने प्राविानको 
बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा, 

(घ) संस्थाको सर्दस्र्को हकिा र्दफा २० बिोजजिको र्ोग्र्ता नभएिा। 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन कुनै सर्दस्र्ले संस्थाबाट प्राप् त वा भिुान 
गनुा पने कुनै रकि भएिा सो फरफारक नभएसम्ि वा मनजले मलएको ऋण,मतनुा पने कुनै र्दावर्त्व वा अन्र् 

 

 कुनै सर्दस्र्को तफा बाट मितो वा जिानत बसेकोिा सोको र्दावर्त्व फरफारक नभएसम्ि मनजको सर्दस्र्ता सिाप्त 
हनुे छैन ।  

(३) र्स र्दफािा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन सािारणसभा बोलाउने मनणार् भइसकेपमछ 
सािारणसभा सम्पन्न नभए सम्ि कसैलाई पमन सर्दस्र्ताबाट हटाउन सवकने छैन । 
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२४. सवुविा प्राप् त गना नसक्न े: कुनै सर्दस्र्ले सहकारी संस्थालाई मतनुा पने कुनै र्दावर्त्व मनिााररत सिर्मभि  भिुान 
नगरेिा वा र्ो ऐन, र्स ऐन अन्तगात वनेको मनर्ि तथा ववमनर्ि बिोजजि सर्दस्र्ले पालन गनुापने व्र्वस्थाको 
बारम्बार उल्लंघन गरेिा त्र्स्तो सर्दस्र्ले अन्र् सर्दस्र् सरहको समुबिा प्राप् त गना सक्ने छैन । 

 

पररच्छेर्द –६ 

सािारणसभा, समिमततथा लेखा सपुररवेिण समिमत 

 

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

(२) सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्र्हरू सािारणसभाका सर्दस्र् हनुे छन ्। 

(३) सहकारी संस्थाको सािारणसभा रे्दहार् बिोजजि हनुेछ:– 

(क) प्रारजम्भक सािारणसभा, 

(ख) वावषाक सािारणसभा, 

(ग) ववशेष सािारणसभा । 

२६. प्रारजम्भक सािारण सभाको काि, कताव्र् र अमिकार: प्रारजम्भक सािारणसभाको काि, कताव्र् र अमिकार रे्दहार् 
बिोजजि हनुेछ :– 

(क) प्रारजम्भक सािारणसभा हनुे अजघल्लो दर्दनसम्िको काि कारबाही र आमथाक कारोबारको जानकारी 
मलने, 

(ख) चालू आमथाक वषाको लामग वावषाक कार्ािि तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रमतवेर्दन तथा ववत्तीर् वववरण अनिुोर्दन गने, 

(घ) ववमनर्ििा उल्लेख भए बिोजजि समिमत वा लेखा सपुरीवेिण समिमतको मनवााचन गने, 

(ङ) आन्तररक कार्ाववमि पाररत गने, 

(च) लेखा परीिकको मनर्जुि र मनजको पाररश्रमिक मनिाारण गने,  

(छ) ववमनर्ििा तोवकए बिोजजिका अन्र् कार्ाहरू गने । 

२७. वावषाक सािारणसभाको काि, कताव्र् र अमिकार : वावषाक सािारणसभाको काि, कताव्र् र अमिकार रे्दहार् बिोजजि  
हनुेछ :– 

(क) वावषाक कार्ािि तथा बजेट स्वीकृमत गने, 
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(ख) वावषाक लेखा परीिण प्रमतवेर्दन अनिुोर्दन गने, 

(ग) समिमत वा लेखा सपुरीवेिण समिमतको मनवााचन तथा ववघटन गने, 

(घ) सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेिण समिमतको संर्ोजक वा सर्दस्र्लाई पर्दबाट हटाउने, 

(ङ) समिमत वा लेखा सपुरीवेिण समिमतको वावषाक प्रमतवेर्दन पाररत गने, 

(च) ववमनर्ि संशोिन तथा आन्तररक कार्ाववमि पाररत गने, 

(छ) लेखा परीिकको मनर्जुि र मनजको पाररश्रमिक मनिाारण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण वा ववघटन सम्बन्िी मनणार् गने, 

(झ) पाररश्रमिक लगार्तका सवुविा तोक्ने, 

(ञ) ऋण तथा अनरु्दान प्राप्त गने सम्बन्ििा मनणार् गने, 

(ट) सर्दस्र्को र्दावर्त्व मिनाहा दर्दने, 

(ठ) समिमतलाई आवश्र्क मनरे्दशन दर्दने, 

(ड) ववमनर्ििा तोवकए बिोजजिका अन्र् कार्ाहरू गने । 

२८. सािारणसभाको बैठक :(१) समिमतले सहकारी संस्था र्दताा भएको मिमतले तीन िवहनामभि प्रारजम्भक सािारणसभा 
बोलाउन ुपनेछ । 

(२) समिमतले प्रत्रे्क आमथाक वषा सिाप्त भएको मिमतले छ िवहनामभि वावषाक सािारणसभा बोलाउन ु
पनेछ । 

(३) समिमतले रे्दहार्को अवस्थािा ववशेष सािारण सभा बोलाउन ुपनेछ :– 

(क) संस्थाको काि ववशेषले ववशेष सािारण सभा बोलाउनपुने समिमतवाट मनणार् भएिा, 

(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बिोजजि लेखा सपुरीवेिण समिमतको मसफाररसिा, 

(ग) कुनै सञ्चालकले ववशेष सािारणसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव समिमतद्धारा पाररत भएिा, 

 (घ) ववशेष सािारणसभा बोलाउन ुपने कारण खलुाइ पजच्चस प्रमतशत सर्दस्र्ले समिमत सिि मनवेर्दन 
दर्दएिा, 

(ङ) र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बिोजजि र्दताा गने अमिकारीले मनरे्दशन दर्दएिा, 

(४) उपर्दफा (३) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन संस्थाको सञ्चालक वा व्र्वस्थापकबाट आफ्नो 
जजम्िेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चालनिा सिस्र्ा उत्पन्न भएको अवस्थािा र्दताा गने अमिकारीलाई 
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जानकारी दर्दई सािारण सर्दस्र्हरू िध्रे्बाट बहिुत सर्दस्र् उपजस्थत भई ववशेष सािारण सभा गना 
सवकनेछ । 

२९. ववशेष सािारणसभा बोलाउन मनरे्दशन दर्दन सक्न:े (१) संस्थाको मनरीिण वा सपुरीवेिण गर्दाा वा कसैको उजूरी 
परी छानववन गर्दाा रे्दहार्को अवस्था रे्दजखन आएिा र्दताा गने अमिकारीले त्र्स्तो सहकारी संस्थाको समिमतलाई 
सािारणसभा बोलाउन मनरे्दशन दर्दन सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको िूल्र्, िान्र्ता तथा मसद्धान्त ववपररत कार्ा गरेिा,  

(ख)  र्ो ऐन, र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ि, ववमनर्ि तथा आन्तररक कार्ाववमि ववपरीत कार्ा गरेिा, 

(घ) र्दताा गने अमिकारीले दर्दएको मनरे्दशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा, 

(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बिोजजि र्दताा गने अमिकारीले आरे्दश दर्दएिा। 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सािारणसभा बोलाउन मनरे्दशन प्राप् त भएिा समिमतले सो मनरे्दशन प्राप् त 
भएको मिमतले पैंतीस दर्दनमभि सािारणसभाको बैठक बोलाउन ु पनेछ र सािारणसभाको बैठकिा उजूरी वा 
मनरीिणका िििा रे्दजखएका ववषर्िा छलफल गरी सोको प्रमतवेर्दन र्दताा गने अमिकारीसिि पेश गनुा पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) वा (२) िा उजल्लजखत अवमिमभि समिमतले सािारणसभा नबोलाएिा र्दताा गने 
अमिकारीले त्र्स्तो सािारणसभा बोलाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको सािारणसभाको लामग गणपूरक संख्र्ा तत्काल कार्ि रहेको सर्दस्र् संख्र्ाको 
एकाउन्न प्रमतशत हनुेछ ।  

तर पवहलो पटक डावकएको सािारण सभािा गणपरुक संख्र्ा नपगुेिा त्र्सको सात दर्दन मभि र्दोस्रो 
पटक सािारण सभा बोलाउन ुपने र र्सरी र्दोस्रो पटक बोलाइएको सािारण सभािा संचालक समिमतको बहिुत 
सवहत एक मतहाई सािारण सर्दस्र्हरुको उपजस्थमत भएिा सािारण सभाको गणपरुक संख्र्ा पगुेको िामननेछ । 

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

(६) र्दईु हजार वा सोभन्र्दा बढी सर्दस्र् भएको संस्थाले सािारण सभा गर्दाा सिान कार्ासूचीिा तोवकए 
बिोजजि सर्दस्र् संख्र्ाको आिारिा वडा-वडा वा अन्र् पार्कको स्थानिा संचालक सर्दस्र्हरुलाई पठाई सािारण 
सभा गना र त्र्स्तो सभाको मनणार् प्रिाजणत गना प्रमतमनमिहरु छनौट गरी त्र्स्ता प्रमतमनमिहरुको उपजस्थमतको 
सभाले अजन्ति मनणार् प्रिाजणत गने व्र्वस्था मिलाउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चालक समिमत :(१)  सहकारी संस्थािा सािारणसभाबाट मनवााजचत एक सञ्चालक समिमत रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्र्जि लगातार एउटै पर्दिा र्दईु पटकभन्र्दा बढी सञ्चालक हनु पाउने छैन । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको समिमतिा उपलब्ि भएसम्ि कम्तीिा तेत्तीस प्रमतशत िवहला सर्दस्र्को 
प्रमतमनमित्व समुनजित गनुा पनेछ ।  

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

(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको किाचारी वा आफ्नो संस्थाले सर्दस्र्ता मलएको सहकारी 
संघ वा बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैन । 

तर वावषाक र्दईु करोड रुपैर्ाभन्र्दा किको कारोबार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्र्स्तो सहकारी 
संस्थािा किाचारीको रुपिा काि गना बािा पने छैन । वावषाक र्दईु करोडभन्र्दा बवढ कारोबार गने संस्थािा कुनै 
संचालक किाचारी रहेको भए र्ो ऐन प्रारम्भ भएको मिमतले र्दईु वषामभि त्र्स्तो संचालकले किाचारीको पर्द त्र्ाग 
गरी अको किाचारीको व्र्वस्था गनुापनेछ ।  

(६) र्ो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ कुनै व्र्जि एकभन्र्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अको संस्थाको 
किाचारी भएकोिा र्ो ऐन प्रारम्भ भएको मिमतले एक वषामभि कुनै एक संस्थाको िाि सञ्चालक वा किाचारी 
रहन ुपनेछ । 

(७) समिमतको कार्ाावमि चार वषाको हनुेछ । 

३१. सञ्चालक समिमतको मनवााचन :(१) समिमतले आफ्नो कार्ाावमि सिाप्त हनु ुकजम्तिा एक िवहना अजघ अको समिमतको 
मनवााचन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि समिमतको मनवााचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएिा त्र्स्तो जानकारी प्राप् त 
भएको मिमतले छ िवहनामभि समिमतको मनवााचन गराउन र्दताा गने अमिकारीले सम्बजन्ित समिमतलाई आरे्दश दर्दन 
सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि र्दताा गने अमिकारीले आरे्दश दर्दएकोिा सम्बजन्ित समिमतले सो आरे्दश 
बिोजजिको सिर्ावमिमभि समिमतको मनवााचन गराई र्दताा गने अमिकारलाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि समिमतको मनवााचन नगराएिा र्दताा गने अमिकारले त्र्स्तो संस्था सर्दस्र् 
रहेको िामथल्लो संघ भए सो संघको प्रमतमनमि सिेतलाई सहभागीगराई समिमतको मनवााचन सम्बन्िी सम्पूणा कार्ा 
गने गराउनछे । 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजिको मनवााचन कार्ािा सहर्ोग परु् र्ाउन ुसम्बजन्ित समिमतका पर्दामिकारीहरूको 
कताव्र् हनुेछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बिोजजि मनवााचन गराउँर्दा लागेको सम्पूणा खचा सम्बजन्ित संस्थाले व्र्होनुा पनेछ। 

(७) र्स र्दफा बिोजजि समिमतको अको मनवााचन नभएसम्िको लामग समिमतले ववमनर्ििा व्र्वस्था भए 
बिोजजि आफ्नो कार्ा सञ्चालन गनेछ ।  
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३२. समिमतको काि, कताव्र् र अमिकार : र्स ऐनिा अन्र्ि उजल्लजखत काि, कताव्र् र अमिकारका अमतररि समिमतको 
काि, कताव्र् र अमिकार रे्दहार् बिोजजि हनुेछ :– 

(क) सहकारीका िूल्र्, िान्र्ता र मसद्धान्त बिोजजि सहकारी संस्थाको सञ्चालन गने, 

(ख) आमथाक तथा प्रशासकीर् कार्ा गने, गराउन,े 

(ग) प्रारजम्भक सािारणसभा, वावषाक सािारणसभा तथा ववशेष सािारणसभा बोलाउने, 

(घ) सािारणसभाका मनणार्हरू कार्ाान्वर्न गने, गराउन,े 

(ङ) संस्थाको नीमत, र्ोजना, बजेट तथा बावषाक कार्ाििको तजुािा गरी सािारणसभा सिि पेश गने, 

(च) संस्थाको सर्दस्र्ता प्रर्दान गने तथा सर्दस्र्ताबाट हटाउने,  

(छ) शेर्र नािसारी तथा वफताा सम्बन्िी कार्ा गने, 

(ज) सम्बजन्ित संघको सर्दस्र्ता मलन,े 

(झ) ववमनर्ि तथा आन्तररक कार्ाववमि तर्ार गरी सािारणसभािा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कार्ािेिमभि संस्थाको कारोबार र व्र्वसार्को वहत प्रवद्धानको लामग आवश्र्क कार्ा 
गने,गराउन,े 

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

(क) मनजले दर्दएको राजीनािा समिमतबाट स्वीकृत भएिा, 

(ख) मनजलाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बिोजजि सञ्चालकबाट हटाउने मनणार् भएिा, 

(ग) मनज अको संस्थाको सञ्चालक रहेिा, 

(घ) मनज सोही वा अको संस्थाको किाचारी रहेिा, 

तर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रमतबन्िात्िक वाक्र्ांशिा लेजखएको कुरािा सोहीबिोजजि 
हनुेछ । 

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

(च) मनजको ितृ्र् ुभएिा। 

३४. सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्न:े (१) सािारणसभाले वहिुतको मनणार्बाट रे्दहार्को कुनै अवस्थािा 
सञ्चालकलाई समिमतको सञ्चालक पर्दबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आमथाक वहनामिना गरी सम्बजन्ित संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् र्ाएिा, 
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(ख) अनमिकृत तवरले सम्बजन्ित संस्थाको कारोबार सम्बन्िी ववषर्को गोपमनर्ता भङ्ग गरेिा, 

(ग) सम्बजन्ित संस्थाको कारोबार र व्र्वसार्सँग प्रमतस्पिाा हनुे गरी सिान प्रकृमतको कारोबार वा 
व्र्वसार् गरेिा, 

(घ) सम्बजन्ित संस्थाको अवहत हनुे कुनै कार्ा गरेिा,  

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

(च) कुनै सञ्चालकिा र्ो ऐन, र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ि वा ववमनर्ििा उजल्लजखत र्ोग्र्ता नरहेिा 
। 

(२) कुनै सञ्चालकलाई समिमतको पर्दबाट हटाउने मनणार् गनुा अजघ त्र्स्तो सञ्चालकलाई सािारणसभा 
सिि सफाई पेश गने िनामसब िावफकको िौका दर्दइनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बिोजजिको अवमिमभि कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेिा वा मनजले पेश गरेको 
सफाई सन्तोषजनक नभएिा सािारणसभाले त्र्स्तो सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि सञ्चालकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्र् समिमतको र्दईु कार्ाकालसम्िको 
मनवााचनिा उम्िेर्दवार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपर्दफा (३) बिोजजि कुनै सञ्चालक पर्दबाट हटेिा त्र्स्तो पर्दिा सािारणसभाले बाँकी अवमिको 
लामग अको सञ्चालकको मनवााचन गनेछ । 

३५. मनजी स्वाथा सिावेश भएको मनणार् प्रकृर्ािा संलग्न हनु नहनु े :(१) सञ्चालकले आफ्नो मनजी स्वाथा सिावेश 
भएको मनणार् प्रविर्ािा संलग्न हनुहुुँरै्दन । 

(२) सञ्चालकले आफूलाईिाि व्र्जिगत फाइर्दा हनुेगरी संस्थािा कुनै कार्ा गना गराउन हुँरै्दन । 

(३) कुनै सञ्चालकले उपर्दफा (१) को मबपरीत हनुे गरी वा आफ्नो अमिकारिेिभन्र्दा बावहर गई कुनै 
काि कारबाही गरे गराएिा त्र्स्तो काि कारबाही प्रमत त्र्स्तो सञ्चालक व्र्जिगत रूपिा उत्तरर्दार्ी हनुेछ र 
त्र्स्तो काि कारबाहीबाट संस्थाको, सर्दस्र् वा अन्र् कुनै व्र्जिलाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्र्स्तो 
हानी नोक्सानी मनजको जार्जेथाबाट असूल उपर गररनेछ । 

३६. समिमतको ववघटन :(१) सािारणसभाले रे्दहार्को अवस्थािा समिमतको ववघटन गना सक्नेछाः– 

(क) समिमतको बर्दमनर्तपूणा कार्ाबाट संस्थाको कारोबार जोजखििा परेिा, 

(ख) संस्थाले मतनुापने र्दावर्त्व तोवकएको सिर्मभि भिुान गना नसकेिा, 

(ग) ववमनर्ििा उजल्लजखत उद्देश्र् र कार्ा ववपररतको काि गरेिा,  

(घ) समिमतले आफ्नो जजम्िेवारी पूरा नगरेिा, 
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(ङ) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्िावलीिा उजल्लजखत शता वा र्दताा गने  अमिकारीले दर्दएको 
मनरे्दशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि समिमत ववघटन भएिा सािारणसभाले नर्ाँ समिमतको मनवााचन गनेछ । 

(३) समिमतले र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ि बिोजजि र्दताा गने अमिकारीले दर्दएको मनरे्दशन 
पालना नगरेिा वा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बिोजजि पेश भएको प्रमतवेर्दन सिेतको आिारिा र्दताा गने 
अमिकारीले समिमतलाई उजूरी वा मनरीिणको िििा रे्दजखएका ववषर्वस्तकुो गाजम्भर्ाताको आिारिा बढीिा छ 
िवहनाको सिर् दर्दई सिुार गने िौका दर्दन सक्नेछ र त्र्स्तो सिर्ावमि मभि पमन सिुार नगरेिा त्र्स्तो समिमत 
ववघटन गनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि समिमत ववघटन भएिा त्र्सरी ववघटन गररएको मिमतले तीन िवहना मभििा 
अको समिमतको मनवााचन सम्पन्न गराउन र त्र्स्तो मनवााचन नभएसम्ि संस्थाको रै्दमनक कार्ा सञ्चालन गना र्दताा 
गने अमिकारीले तोवकए बिोजजिको एक तर्दथा समिमत गठन गनुा पनेछ । 

(५) र्स र्दफा बिोजजि अको समिमतको मनवााचन गराउँर्दा लागेको सम्पूणा खचा सम्बजन्ित संस्थाले 
व्र्होनेछ । 

३७. लेखा सपुरीवेिण समिमतको गठन :(१) संस्थािा आन्तररक मनर्न्िण प्रणालीलाई सदुृढ गना तोवकए बिोजजिको 
र्ोग्र्ता पगुेका एकजना संर्ोजक र र्दईुजना सर्दस्र्हरू रहने गरी सािारणसभाले मनवााचनबाट लेखा सपुरीवेिण 
समिमत गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी व्र्जि एकै अवमििा एउटै संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सपुररवेिण 
समिमतको संर्ोजक वा सर्दस्र् पर्दिा उम्िेर्दवार बन्न र मनवााजचत हनु सक्ने छैन । 

३८. लेखा सपुररवेिण समिमतको काि, कताव्र् र अमिकार :(१)  लेखा सपुररवेिण समिमतको काि, कताव्र् र अमिकार 
रे्दहार् बिोजजि हनुेछ :– 

(क) प्रत्रे्क चौिामसकिा सहकारी संस्थाको आन्तररक लेखापरीिण गने, गराउने, 

(ख) आन्तररक लेखापरीिण गर्दाा लेखापरीिणका आिारभतू मसद्धान्तको पालना गने, गराउन,े 

(ग) ववत्तीर् तथा आमथाक कारोबारको मनरीिण तथा िूल्र्ाङ्कन गने, गराउन,े 

(घ) समिमतको काि कारवाहीको मनर्मित सपुररवेिण गने र समिमतलाई आवश्र्क सझुाव दर्दने, 

(ङ) सािारणसभाकोमनरे्दशन, मनणार् तथा समिमतका मनणार् कार्ाान्वर्न भए नभएको अनगुिन गने, 

(च) लेखा सम्बन्िी प्रमतवेर्दन र समिमतको काि कारबाहीको सपुररवेिण सम्बन्िी वावषाक प्रमतवेर्दन 
सािारणसभा सिि पेश गने,  



 

 
 

18 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

 

(छ) आफूले पटक पटक दर्दएका सझुाव कार्ाान्वर्न नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको वहतिा प्रमतकूल 
असर परेिा वा त्र्स्तो संस्थाको नगर्द वा जजन्सी सम्पजत्तको व्र्ापक रूपिा वहनामिना वा 
अमनर्मितता भएको वा संस्था गम्भीर आमथाक संकटिा पना लागेकोिा सोको कारण खलुाई ववशेष 
सािारणसभा बोलाउन समिमत सिि मसफाररस गने । 

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

(२) लेखा सपुररवेिण समिमतको संर्ोजक वा सर्दस्र् संस्थाको रै्दमनक आमथाक प्रशासमनक कार्ािा 
सहभागी हनु पाउने छैन । 

 

पररच्छेर्द–७ 

बचत तथा ऋण पररचालन 

३९. सर्दस्र् केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुा पने :(१) संस्थाले आफ्ना सर्दस्र्हरूको िाि बचत स्वीकार 
गना, सोको पररचालन गना र सर्दस्र्लाई िाि ऋण प्रर्दान गना सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापमन बचत तथा ऋणको िखु्र् कारोबार गने गरी 
र्दताा भएको संस्था बाहेक अन्र् ववषर्गत वा वहउुद्देश्र्ीर् संस्थाले बचत तथा ऋणको िखु्र् कारोबार गना पाउने 
छैन।  

तर र्ो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ बहउुद्देश्र्ीर् वा ववषर्गत संस्थाको रुपिा र्दताा भई िखु्र् कारोबारको 
रुपिा वचत तथा ऋणको कारोबार गरै्द आएको भए त्र्स्तो संस्थाले तीन वषा मभििा वचत तथा ऋणको िखु्र् 
कारोबार नहनुे गरी र्दताा हुँर्दाका बखतिा उल्लेख गररएको िखु्र् कारोबार गने गरी संस्था सञ्चालन गनुापनेछ । 

(३) संस्थाले सर्दस्र्लाई प्रर्दान गने ऋणिा सेवा शलु्क र नवीकरण शलु्क मलन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्र्ाजर्दर मबचको अन्तर छ प्रमतशतभन्र्दा बढी हनुे छैन ।  

(५) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणिा लाग्ने ब्र्ाजलाई िूल ऋणिा पूजँीकृत गरी सोको आिारिा ब्र्ाज 
लगाउन पाइने छैन । 

(६)संस्थाले कुनैपमन कम्पनीको शेर्र खररर्द गना सक्ने छैन ।  

तर  

(१) संस्थाको र्दावर्त्वप्रमत प्रमतकूल नहनुे गरी संस्थाले स्वप्रर्ोजनको लामग अचल सम्पजत्त खरीर्द 
तथा पूवाािार मनिााण एवं संस्था र सर्दस्र्हरुको वहतिा उत्पार्दन र सेवाको िेििा प्राथमिक पूजँी 
कोष पररचालन गना वािा पने छैन । 
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(२) र्ो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेर्र खररर्द गरेको भएिा त्र्स्तो शेर्र 
र्ो ऐन प्रारम्भ भएको मिमतले एक वषा अवमिमभि हस्तान्तरण गररसक्न ुपनेछ । 

 (३) उपर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमनसंस्थाले र्ो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ र्दताा 
भएका साना वकसानद्वारा प्रववद्धात ववत्तीर् संस्थाको शेर्र खररर्द गना बािा पनेछैन । 

(७) संस्थाले शेर्र पूजँी कोषको र्दश गणुासम्ि वचत संकलन गना सक्नेछ । 

(८) संस्थाले र्दताा गर्दााका बखतका सर्दस्र् बाहेक अन्र् सर्दस्र्लाई सर्दस्र्ता प्राप् त गरेको तीन िवहना 
अवमि व्र्मतत नभई ऋण लगानी गना सक्ने छैन । 

४०. सन्र्दभा व्र्ाजर्दर सम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) संघीर् काननु बिोजजि रजजष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सन्र्दभा व्र्ाजर्दर तोक्न 
सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि तोवकएको सन्र्दभा ब्र्ाजर्दर संस्थाका लामग मनरे्दशक ब्र्ाजर्दर हनुेछ । 

४१. व्र्जिगत बचतको सीिा: संस्थािा सर्दस्र्को व्र्जिगत बचतको सीिा तीस लाखसम्ि हनुेछ । 

 

 

पररच्छेर्द –९ 

आमथाक स्रोत पररचालन 

४२. शेर्र मबिी तथा वफताा सम्बन्िी व्र्बस्था :(१) संस्थाले आफ्नो सर्दस्र्लाई शेर्र वविी गना सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन संस्थाले एकै सर्दस्र्लाई आफ्नो कुल शेर्र 
पूजँीको बीस प्रमतशतभन्र्दा बढी हनुे गरी शेर्र मबिी गना सक्ने छैन ।  

तर नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार वा स्थानीर् तहको पूणा वा आंजशक स्वामित्व वा मनर्न्िण भएको 
संस्था वा मनकार्को हकिा र्ो बन्रे्दज लागू हनुे छैन। 

(४) संस्थाको शेर्रको अंवकत िूल्र् प्रमत शेर्र एक सर् रुपैर्ाँ हनुेछ ।  

(५) संस्थाको शेर्रपूजँी ववमनर्ििा उल्लेख भए बिोजजि हनुेछ । 

(६) संस्थाले खलुा बजारिा शेर्र मबिी गना पाउन ेछैन । 

(७) संस्थाको िूलिनको रुपिा रहेको कुनै सर्दस्र्को शेर्र सोही संस्थाको ऋण वा र्दावर्त्व बाहेक 
अन्र् कुनै ऋण वा र्दावर्त्व वापत मललाि मबिी गररने छैन । 

४३. रकि वफताा तथा खाता सञ्चालन सम्बन्िी व्र्वस्था :(1) कुनै सर्दस्र्ले संस्थाको सर्दस्र्ता त्र्ाग गरी रकि वफताा 
मलन चाहेिा मनजको कुनै र्दावर्त्व भए त्र्स्तो र्दावर्त्व भिुान गरेको मिमतले एक िवहनामभि मनजको बाँकी रकि 
तोवकए बिोजजि मनजलाई वफताा गनुा पनेछ । 
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(२) कुनै सर्दस्र्ले संस्थािा जम्िा गरेको बचत वफताा िाग गरेिा मनजको कुनै र्दावर्त्व भए त्र्स्तो 
र्दावर्त्व किा गरी बाँकी रकि तोवकए बिोजजि मनजलाई वफताा गनुा पनेछ।  

(३) संस्थाले वचत खाताहरु िाि संचालन गना सक्नछे ।    

४४. ऋण वा अनरु्दान मलन सक्न:े (१) संस्थाले ववरे्दशी बैंक वा ववत्तीर् संस्था वा अन्र् मनकार्बाट ऋण वा अनरु्दान 
मलन वा त्र्स्तो मनकार्सँग साझेर्दारीिा काि गना संघीर् कानून विोजजि स्वीकृती मलन ुपने छ । 

(२) उपर्दफा (१) विोजजि ववरे्दशी बैङ्क वा मनकार्बाट ऋण वा अनरु्दान मलन स्वीकृतीको लामग 
तोवकएविोजजिको वववरणहरु सवहत र्दताा गने अमिकारी सिि मनवेर्दन दर्दन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) विोजजि मनवेर्दन प्राप्त भएिा र्दताा गने अमिकारीले गाउँ कार्ापामलकािा प्रस्ताव पेश 
गनुा पनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोजजिको प्रस्ताव गाउँ कार्ापामलकाले उपर्िु रे्दखेिा स्वीकृतीकोलामग िन्िालर्िा 
जशफाररस गरर पठाउनेछ ।  

४५. नपेाल सरकारको सरुिण प्राप् त गना सक्न:े (१) संस्थाले ववरे्दशी बैङ्क वा मनकार्सँग मलन ेऋणिा सरुिण प्राप् त 
गनुा पने भएिा संघीर् कानून विोजजि स्वीकृमतकोलामग र्दताा गने अमिकारर सिि प्रस्ताव सवहत मनवेर्दन दर्दन ुपने 
छ । 

(२) र्दफा (१) विोजजि   प्राप्त प्रस्ताव उपर्िु रे्दजखएिा गाउँ कार्ापामलकाले  संघीर् काननु बिोजजि स्वीकृमतको लामग 
िन्िालर्िा जशफाररस गरर पठाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेर्द –१० 

संस्थाको कोष 

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

(क) शेर्र मबिीबाट प्राप् त रकि, 

(ख) बचतको रुपिा प्राप् त रकि, 

(ग) ऋणको रुपिा प्राप् त रकि, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनरु्दान रकि, 

(ङ) ववरे्दशी सरकार वा अन्तराावष्ट्रर् संघसंस्थाबाट प्राप् त अनरु्दान वा सहार्ताको रकि, 

(च) व्र्वसावर्क कार्ाबाट आजजात रकि, 

(छ) सर्दस्र्ता प्रवेश शलु्क, 



 

 
 

21 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

 

(ज) संस्थाको नाििा प्राप्त हनुे अन्र् जनुसकैु रकि । 

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

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

(क) आमथाक वषाको खूर्द बचत रकिको कम्तीिा पच्चीस प्रमतशत रकि,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा मनकार्ले प्रर्दान गरेको पूजँीगत अनरु्दान रकि, 

(ग) जस्थर सम्पजत्त वविीबाट प्राप् त रकि, 

(घ)  अन्र् स्रोतबाट प्राप् त रकि । 

(३) उपर्दफा (१) बिोजजिको जगेडा कोष अववभाज्र् हनुेछ । 

४८. संरजित पूजँी वफताा कोषाः (१) संस्थािा एक संरजित पूजँी वफताा कोष रहनेछ । 

(२) र्दफा ४७ बिोजजिको जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बिोजजिको रकि 
छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकिको कम्तीिा पच्चीस प्रमतशत रकि उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषिा वावषाक रुपिा 
जम्िा गनुा पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बिोजजिको रकि सर्दस्र्ले गरेको संघीर् काननुिा तोवकए बिोजजिको वावषाक 
कारोबारको आिारिा सम्बजन्ित सर्दस्र्लाई उपलव्ि गराउन ुपनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धान कोषसम्बन्िी व्र्वस्था: (१) संस्थाले सहकारी व्र्वसार्को प्रवद्धान गनाको लामग र्दफा ४७ 
बिोजजि जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बिोजजिको रकि छुयाई बाँकी रहेको रकिको 
शून्र् र्दशिलव पाँच प्रमतशतले हनु आउने रकि संघीर् काननुिा व्र्वस्था भएबिोजजिको सहकारी प्रवद्धान 
कोषिावावषाक रुपिा जम्िा गनुा पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषको उपर्ोग संघीर् काननु व्र्वस्था भएबिोजजि हनुेछ । 

५०.  अन्र् कोष सम्बन्िी व्र्बस्थााः (१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ िा उजल्लजखत कोषका अमतररि संस्थािा 
सहकारी जशिा कोष, शेर्र लाभांश कोष लगार्त तोवकए बिोजजिका अन्र् कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषको रकि सो कोषको उद्देश्र् पूमताका लामग ववमनर्ििा तोवकए 
बिोजजि उपर्ोग गना सवकनेछ ।  

तर एक वषाको शेर्र लाभांशको रकि शेर्र पूँजीको पन्र प्रमतशतभन्र्दा बढी हनुे छैन । 

 

 

 



 

 
 

22 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

 

पररच्छेर्द –११ 

अमभलेख र सूचना 

५१. अमभलेख राख्न ुपने : (१) संस्थाले सािारण सभा, समिमत तथा लेखा सपुररबेिण समिमत बैठकका मनणार् तथा काि 
कारबाहीको अद्यावमिक अमभलेख सरुजित साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) संस्थाले कारोबारसँग सम्बजन्ित तथा अन्र् आवश्र्क अमभलेखहरू तोवकए बिोजजि सरुजित साथ 
राख्न ुपनेछ । 

५२. वववरण उपलब्ि गराउन ुपने :(१) संस्थाले रे्दहार्का वववरणहरू सवहतको प्रमतवेर्दन आ.व. सिाप्त भएको तीन 
िवहना मभि र्दताा गने अमिकारी सिि पेश गनुा पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौिामसक र वावषाक प्रमतवेर्दन तथा लेखापरीिण प्रमतवेर्दन 

(ख) बावषाक कार्ािि नीमत तथा र्ोजना, 

(ग) खरु्द बचत सम्बन्िी नीमत तथा र्ोजना, 

(घ) सञ्चालकको नाि तथा बाँकी कार्ाावमिको सूची, 

(ङ) सािारणसभाको बैठक सम्बन्िी जानकारी, 

(च) शेर्र सर्दस्र् संख्र्ा र शेर्रपूँजी,   

(छ) सञ्चालक वा सर्दस्र्ले मलएको ऋण मतना बाँकी रहेको रकि, 

(ज) र्दताा गने अमिकारीले सिर् सिर्िा तोवकदर्दएको अन्र् वववरण । 

 

पररच्छेर्द – १२ 

लेखा र लेखापरीिण 

 

५३. कारोबारको लेखा: संस्थाको  कारोबारको लेखा र्दोहोरो लेखा प्रणालीिा आिाररत र कारोबारको र्थाथा जस्थमत 
स्पष्टरुपिा रे्दजखने गरी संघीर् कानून बिोजजि रजजष्ट्रारले लागू गरेको लेखािान (एकाउजन्टङ स्याण्डडा) र र्स 
ऐन बिोजजि पालना गनुापने अन्र् शता तथा व्र्वस्था बिोजजि राख्न ुपनेछ । 

५४. लेखापरीिण: (१) संस्थाले प्रत्रे्क आमथाक वषाको लेखापरीिण सो आमथाक वषा सिाप्त भएको मिमतले तीन 
िवहनामभि प्रचमलत कानून बिोजजि इजाजतपि प्राप् त लेखापरीिकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको अवमि मभि कुनै संस्थाले लेखापरीिण नगराएको पाइएिा र्दताा गने 
अमिकारीले त्र्स्तो संस्थाको लेखा परीिण इजाजतपिप्राप् त लेखापरीिकबाट गराउन सक्नेछ। 
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(३) उपर्दफा (२) बिोजजि लेखापरीिण गराउँर्दा लेखापरीिकलाई दर्दन ुपने पाररश्रमिक लगार्तको 
रकि सम्बजन्ित संस्थाले व्र्होनेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) वा (२) बिोजजि लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण प्रमतवेर्दन अनिुोर्दनको लामग 
सािारणसभासिि पेश गनुा पनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजि पेश भएको लेखापरीिण प्रमतवेर्दन सािारणसभाबाट अनिुोर्दन हनु नसकेिा 
पनुाः लेखापरीिणको लामग सािारणसभाले र्दफा ५५ को अिीनिा रही अको लेखापरीिक मनर्िु गनेछ । 

५५. लेखापरीिकको मनर्जुि :(१) संस्थाको लेखापरीिण सम्बन्िी कार्ा गना प्रचमलत कानून बिोजजि इजाजतपि 
प्राप् त लेखापरीिकहरू िध्रे्बाट सािारणसभाले एकजना लेखापरीिक मनर्जुि गरी पाररश्रमिक सिेत तोक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि लेखापरीिक मनर्िु गर्दाा एउटै व्र्जि, फिा वा कम्पनीलाई लगातार तीन 
आमथाक वषाभन्र्दा बढी हनुे गरी मनर्िु गना सवकने छैन । 

५६. लेखापरीिकिा मनर्िु हनु नसक्न े:(१) रे्दहार्का व्र्जि लेखापरीिकिा मनर्िु हनु तथा मनर्िु भई सकेको 
भए सो पर्दिा बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 

(ख) सम्बजन्ित संस्थाको सर्दस्र्, 

(ग) सहकारी संस्थाको मनर्मित पाररश्रमिक पाउने गरी मनर्िु सल्लाहकार वा किाचारी, 

(घ) लेखापरीिण सम्बन्िी कसूरिा सजार् पाएको तीन वषाको अवमि भिुान नभएको,  

(ङ) र्दािासाहीिा परेको, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैमतक पतन हनुे अन्र् फौजर्दारी कसूरिा सजार् पाएको पाँच वषा भिुान नभएको,  

(ज) सम्बजन्ित संस्थासँग स्वाथा बाजझएको व्र्जि । 

(२) लेखापरीिकले आफू मनर्िु हनुअुजघ उपर्दफा (१) बिोजजि अर्ोग्र् नभएको कुराको संस्था सिि 
स्वघोषणा गरन्पुनेछ ।  

(३) कुनै लेखापरीिक आफ्नो कार्ाकाल सिाप्त नहुँरै्द कुनै संस्थाको लेखापरीिण गना अर्ोग्र् भएिा 
वा संस्थाको लेखापरीिकको पर्दिा कार्ि रहन नसक्ने जस्थमत उत्पन्न भएिा मनजले लेखापरीिण गनुा पने वा 
गरररहेको काि तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी मलजखत रुपिा संस्थालाई दर्दन ुपनेछ । 

(४) र्स र्दफाको प्रमतकूल हनुेगरी मनर्िु भएको लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण िान्र् हनुे छैन ।  
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पररच्छेर्द – १३ 

छुट,सवुविा र सहमुलर्त 

५७. छुट, सवुविा र सहमुलर्त: (१) संस्थालाई प्राप्त हनुे छुट, सवुविा र सहमुलर्त संघीर् काननु बिोजजि हनुेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) िा उल्लेजखत छुट, सवुविा र सहमुलर्त बाहेक संस्थालाई प्राप्त हनुे अन्र् छुट, सवुविा र सहमुलर्त 
तोवकए बिोजजि हनुेछ ।  

 

पररच्छेर्द—१४ 

ऋण असलुी तथा बाकँी बक्र्ौता 

५८. ऋण असूल गने: (१) कुनै सर्दस्र्ले संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शता कबमुलर्तको पालना नगरेिा, 
मलखतको भाखामभि ऋणको सावाँ, ब्र्ाज र हजााना चिुा नगरेिा वा ऋण मलएको रकि सम्बजन्ित काििा 
नलगाई वहनामिना गरेको रे्दजखएिा त्र्स्तो सर्दस्र्ले ऋण मलंर्दा राखेको मितोलाई सम्बजन्ित संस्थाले मललाि 
मबिी गरी वा अन्र् कुनै व्र्वस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्र्ाज र हजााना असूल उपर गना सक्नेछ। मितो सम्बजन्ित 
संस्थाले सकारे पिात ्पमन ऋणीले साँवा ब्र्ाज र्दवैु भिुानी गरी मितो बापतको सम्पजत्त वफताा मलन चाहेिा वफताा 
गनुापनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्र्ले संस्थािा राखेको मितो कुनै वकमसिले कसैलाई हक छोमडदर्दएिा वा अन्र् कुनै 
कारणबाट त्र्स्तो मितोको िूल्र् घट्ट्न गएिा त्र्स्तो ऋणीलाई मनजित म्र्ार्द दर्दई थप मितो सरुिण राख् न   
लगाउन सवकनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि ऋणीले थप मितो नराखेिा वा उपर्दफा (१) वा (२) बिोजजिको मितोबाट 
पमन साँवा, ब्र्ाज र हजाानाको रकि असूल उपर हनु नसकेिा त्र्स्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्र् जार्जेथाबाट 
पमन साँवा, ब्र्ाज र हजााना असूल उपर गना सवकनेछ ।  

(४) र्स र्दफा बिोजजि साँवा, ब्र्ाज र हजाना असूल उपर गर्दाा लागेको खचाको रकि तथा असूल 
उपर भएको साँवा, व्र्ाज र हजाानाको रकि किा गरी बाँकी रहन आएको रकि सम्बजन्ित ऋणीलाई वफताा दर्दन ु
पनेछ ।  

(५) र्स र्दफा बिोजजि कुनै संस्थाले ऋणीको मितो वा अन्र् जार्जेथा मललाि मबिी गर्दाा मललाि 
सकाने व्र्जिको नाििा सो मितो वा जार्जेथा प्रचमलत कानून बिोजजि रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखल खारेज गनाको लामग 
सम्बजन्ित कार्ाालर्िा लेखी पठाउनेछ र सम्बजन्ित कार्ाालर्ले पमन सोही बिोजजि रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखल खारेज 
गरी सोको जानकारी सम्बजन्ित संस्थालाई दर्दन ुपनेछ । 

(६) र्स र्दफा बिोजजि मितो राखेको सम्पजत्त मललाि मबिी गर्दाा कसैले सकार नगरेिा त्र्स्तो सम्पजत्त 
सम्बजन्ित संस्था आफैं ले सकार गना सक्नेछ । 



 

 
 

25 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

 

(७) उपर्दफा (६) बिोजजि आफैं ले सकार गरेिा त्र्स्तो सम्पजत्त सम्बजन्ित संस्थाको नाििा रजजषे्ट्रशन 
वा र्दाजखल खारेज गना सम्बजन्ित कार्ाालर्िा लेखी पठाउनेछ र त्र्सरी लेखी आएिा सम्बजन्ित कार्ाालर्ले सोही 
बिोजजि रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखल खारेज गरी दर्दन ुपनेछ । 

५९.  कालो सूची सम्बन्िी व्र्वस्थााः संस्थाबाट ऋण मलई  रकिको अपचलन गने वा तोवकएको सिर्ावमि मभि ऋणको 
साँवा व्र्ाज वफताा नगने व्र्जिको नाि नािेशी सवहत कालोसूची प्रकाशन सम्बन्िी व्र्वस्था संघीर् काननु 
बिोजजि हनुेछ । 

६०. कजाा सूचना केन््र सम्बन्िी व्र्वस्थााः कजाा सूचना केन्ि सम्बन्िी व्र्वस्था संघीर् काननु बिोजजि हनुेछ । 

६१ बाकँी बक्र्ौता असूल उपर गने : कसैले संस्थालाई मतनुा बझुाउन ुपने रकि नमतरी बाँकी राखेिा त्र्स्तो रकि र 
सोको ब्र्ाज सिेत र्दताा गने अमिकारीले त्र्स्तो व्र्जिको जार्जेथाबाट असूल उपर गररदर्दन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राख् न लेखी पठाउन:े (१) संस्था वा र्दताा गने अमिकारीले र्दफा ५८ र ६१ को प्रर्ोजनको लामग कुनै व्र्जिको 
खाता, जार्जेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नािसारी वा मबिी गना नपाउने गरी रोक्का राख् न सम्बजन्ित मनकार्िा 
लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि रोक्काको लामग लेखी आएिा सम्बजन्ित मनकार्ले प्रचमलत कानून बिोजजि 
त्र्स्तो व्र्जिको खाता,जार् जेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नािसारी वा मबिी गना नपाउने गरी रोक्का राख् नराखी 
दर्दन ुपनेछ । 

६३. अग्रामिकार रहन:े कुनै व्र्जिले संस्थालाई मतनुा पने ऋण वा अन्र् कुनै र्दावर्त्व नमतरेिा त्र्स्तो व्र्जिको 
जार्जेथािा नेपाल सरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्र्सको लामग रकि छुिाई बाँकी रहन आएको रकििा 
संस्थाको अग्रामिकार रहनेछ । 

६४.  कार्ावाही गना वािा नपने: संस्थाले ऋण असलुी गने सम्बन्ििा कुनै व्र्जि वा सहकारी संस्था उपर चलाएको 
कुनै कारवाहीका कारणबाट त्र्स्तो व्र्जि वा संस्था उपर र्स ऐन तथा प्रचमलत कानून बिोजजिको कुनै कसूरिा 
कारवाही चलाउन रोक लगाएको िामनने छैन । 

 

पररच्छेर्द– १५ 

एकीकरण,  मबघटन तथा र्दताा खारेज 

६५. एकीकरण तथा ववभाजन सम्बन्िी व्र्बस्था: (१) र्स ऐनको अमिनिा रही र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाहरु एक 
आपसिा गाभी एकीकरण गना वा एक संस्थालाई भौगोमलक कार्ा िेिको आिारिा र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थािा 
ववभाजन गना सवकनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि एकीकरण वा ववभाजन गर्दाा सम्बजन्ित संस्थाको कुल कार्ि रहेका सर्दस्र् 
संख्र्ाको र्दईु मतहाइ बहिुतबाट मनणार् हनु ुपनेछ ।           
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(३) उपर्दफा (२) बिोजजि एकीकरण वा ववभाजन गने मनणार् गर्दाा एकीकरण वा ववभाजनका शता र 
कार्ाववमि सिेत खलुाउन ुपनेछ। 

६६.  ववघटन र र्दताा खारेज: (१) कुनै संस्थािा रे्दहार्को अवस्था ववद्यिान भएिा सािारण सभाको तत्काल कार्ि 
रहेका र्दईु मतहाइ बहिुत सर्दस्र्को मनणार्बाट त्र्स्तो संस्थाको ववघटन गने मनणार् गरी र्दताा खारेजीको स्वीकृमतका 
लामग समिमतले र्दताा गने अमिकारी सिि मनवेर्दन दर्दनसक्नेछ :– 

(क) ववमनर्ििा उजल्लजखत उद्देश्र् तथा कार्ा हामसल गना सम्भव नभएिा,  

(ख) सर्दस्र्को वहत गना नसक्न ेभएिा । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि प्राप् त मनवेर्दनिा छानववन गर्दाा त्र्स्तो संस्थाको ववघटन गना उपर्िु 
रे्दजखएिा र्दताा गने अमिकारीले त्र्स्तो संस्थाको र्दताा खारेज गना सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन र्दताा गने अमिकारीले रे्दहार्को अवस्थािा 
िाि संस्थाको र्दताा खारेज गना सक्नेछ :– 

(क) लगातार र्दईु वषासम्ि कुनै कारोबार नगरी मनष्कृर् रहेको पाइएिा, 

(ख) कुनै संस्थाले र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्िावली ववपरीतको कार्ा बारम्बार गरेिा, 

(ग) ववमनर्ििा उजल्लजखत उद्देश्र् ववपरीत कार्ा गरेिा, 

(घ) सहकारी िूल्र्, िान्र्ता र मसद्धान्त ववपरीत कार्ा गरेिा । 

(४) उपर्दफा (२) वा (३) बिोजजि र्दताा खारेज गनुा अजघ र्दताा गने अमिकारीले त्र्स्तो संस्थालाई 
सनुवुाईको लामग पन्र दर्दनको सिर् दर्दन ुपनेछ । 

(५) उपर्दफा (२) वा (३) बिोजजि संस्थाको र्दताा खारेज भएिा त्र्स्तो संस्था ववघटन भएको िामननेछ 
।  

(७) उपर्दफा (२) वा (३) बिोजजि संस्थाको र्दताा खारेजी भएिा त्र्स्तो संस्थाको र्दताा प्रिाणपि स्वताः 
रद्द भएको िामननेछ । 

६७. मलक्वीडेटरको मनर्जुि: (१) र्दफा ६६ बिोजजि कुनै संस्थाको र्दताा खारेज भएिा र्दताा गने अमिकारीले मलक्वीडेटर 
मनर्िु गनेछ ।  

(२) उपर्दफािा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापमन संघीर् काननुिा तोवकएको मसिा सम्िको सम्पजत्त भएको 
संस्थाको हकिा र्दताा गने अमिकारीले कुनै अमिकृतस्तरका किाचारीलाई मलक्वीडेटर मनर्जुि गना सक्नेछ । 

६८. मलक्वीडेशन पमछको सम्पमतको उपर्ोग: कुनै संस्थाको मलक्वीडेशन पिात ्सबै र्दावर्त्व भिुान गरी बाँकी रहन गएको 
सम्पजत्तको उपर्ोग संघीर् काननुिा तोवकए बिोजजि हनुेछ । 
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पररच्छेर्द –१६ 

र्दताा गने अमिकारी 
 

६९. र्दताा गने अमिकारी: (१)र्स ऐन अन्तगात र्दताा गने अमिकारीले गनुापने कार्ाहरू मिक्वखोला गाउँपामलकाको 
प्रिखु प्रशासवकर् अमिकृतले गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको र्दताा गने अमिकारीले र्स ऐन बिोजजि आफूिा रहेको कुनै वा सम्पूणा 
अमिकार आफू िातहतको अमिकृतस्तरको किाचारीलाई प्रत्र्ार्ोजन गना सक्नेछ । 

७०. काि, कताव्र् र अमिकार : र्स ऐनिा अन्र्ि उजल्लजखत काि, कताव्र् तथा अमिकारको अमतररि र्दताा गने 
अमिकारीको काि, कताव्र् र अमिकार तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

  

पररच्छेर्द –१७ 

मनरीिण तथा अनगुिन 

७१. मनरीिण तथा अमभलेख जाचँ गने: (१) र्दताा गने अमिकारीले संस्थाको जनुसकैु वखत मनरीिण तथा अमभलेख 
परीिण गना, गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जनुसकैु वखत तोवकएको भन्र्दा बढी आमथाक कारोबार गने संस्थाको वहसाव 
वकताव वा ववत्तीर् कारोबारको मनरीिण वा जाँच गना, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) को प्रर्ोजनको लामग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अमिकारी वा ववशेषज्ञ खटाई 
आबश्र्क  वववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट जझकाई मनरीिण तथा सपुरीवेिण गना सक्नेछ । 

(४) उपर्दफा (१) वा (२)बिोजजि मनरीिण वा वहसाब जाँच गर्दाा र्दताा गने अमिकारी वा नपेाल राष्ट्र 
बैङ्कको अमिकार प्राप्त अमिकृतले िाग गरेको जानकारी सम्बजन्ित संस्थाले उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपर्दफा (१) वा (२) बिोजजि मनरीिण वा वहसाब जाँच गर्दाा कुनै संस्थाको कािकारबाही र्ो 
ऐन, र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ि, मनरे्दजशका, िापर्दण्ड वा कार्ाववमि बिोजजि भएको नपाइएिा र्दताा गने अमिकारी 
वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बजन्ित संस्थालाई आवश्र्क मनरे्दशन दर्दन सक्नेछ र त्र्स्तो मनरे्दशनको पालना गनुा 
त्र्स्तो संस्थाको कताव्र् हनुेछ । 

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले र्स र्दफा बिोजजि संस्थाको मनरीिण तथा सपुरीवेिण गर्दाा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 
प्रचमलत कानून बिोजजिको अमिकार प्रर्ोग गना सक्नेछ। 

(७) र्स र्दफा बिोजजि संस्थाको मनरीिण तथा सपुरीवेिण गर्दाा प्राप् त हनु आएको जानकारी नेपाल 
राष्ट्र बैङ्कले मिक्वखोला गाउँ कार्ापामलकालाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।   

७२. छानववन गना सक्न े:(१) कुनै संस्थाको व्र्वसावर्क कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सर्दस्र्को वहत ववपरीत काि 
भएको वा सो संस्थाको उद्देश्र् ववपरीत कार्ा गरेको भनी त्र्स्तो संस्थाको कम्तीिा वीस प्रमतशत सर्दस्र्ले 
छानववनको लामग मनवेर्दन दर्दएिा र्दताा गने अमिकारीले त्र्स्तो संस्थाको छानववन गना, गराउन सक्नेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोजजि छामनवन गर्दाा िाग गरेको वववरण वा कागजात उपलब्ि गराई सहर्ोग 
गनुा सम्बजन्ित समिमतको कताव्र् हनुेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बिोजजि गररएको छानववनको जानकारी सम्बजन्ित संस्थालाई मलजखत रुपिा 
दर्दन ुपनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को मनरीिण तथा अनगुिन सम्बन्िी ववशेष व्र्वस्था :(१) बचत तथा ऋणको 
िखु्र् कारोबार गने संस्थाले तोवकए बिोजजि अनगुिन प्रणाली अवलम्बन गनुा पनेछ । 

(२) र्दताा गने अमिकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोवकए बिोजजिको अनगुिन 
प्रणालीिा आिाररत भई मनरीिण तथा अनगुिन गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि संस्थाको मनरीिण तथा अनगुिन र्दताा गने अमिकारीले आवश्र्कता अनसुार 
नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगार्तका अन्र् मनकार्को सहर्ोग मलन सक्नेछ । 

 

७४.वावषाक प्रमतवेर्दन पेश गनुापने : (१) र्दताा गने अमिकारीले आमथाक वषा सिाप्त भएको मिमतले तीन िवहनामभि संस्थाको 
मनरीिण सम्बन्िी वावषाक प्रमतवेर्दन गाउँ कार्ापामलका सिि पेश गनुा पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१)  बिोजजिको प्रमतवेर्दनिा रे्दहार्का वववरणहरू खलुाउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चालनिा रहेका संस्थाको वववरण, 

(ख) अनगुिन गररएका संस्थाको संख्र्ा तथा आमथाक कारोबारको वववरण, 

(ग) संस्थािा सहकारी मसद्धान्त र र्ो ऐन, र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ि, ववमनर्ि तथा आन्तररक 
कार्ाववमिको पालनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सर्दस्र्ले प्राप् त गरेको सेवा सवुविाको अवस्था, 

(ङ) संस्थाको विर्ाकलापिा सर्दस्र्को सहभामगताको स्तर अनपुात, 

(च) संस्थालाई गाउँपामलकाबाट प्रर्दान गररएको ववत्तीर् अनरु्दान तथा छुट सवुविाको सर्दपुर्ोमगताको 
अवस्था,  

(छ) संस्थाको आमथाक विर्ाकलाप तथा ववत्तीर् अवस्था सम्बन्िी तोवकए बिोजजिका वववरण, 

(ज) संस्थािा आन्तररक मनर्न्िण प्रणालीको अवस्था, 

(झ) संस्थािा सशुासन तथा जजम्िेवारीको अवस्था, 

(ञ) संस्थािा रहेका कोषको वववरण, 
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(ट) संरजित पूजँी वफताा कोष ववतरणको अवस्था, 

(ठ) सहकारीको नीमत मनिााणिा सहर्ोग पगु्ने आवश्र्क कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको र्दताा, खारेजी तथा ववघटन सम्बन्िी वववरण, 

(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको र्दफा १२ बिोजजिको कारोबार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजनाको वववरण,

  

(ण) तोवकए बिोजजिका अन्र् वववरण । 

७५. आपसी सरुिण सेवा संचालन सम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) संस्थाले संघीर् काननुिा व्र्वस्था भएबिोजजि आफ्ना 
सर्दस्र्हरुको बालीनाली वा वस्तभुाउिा भएको िमतको अंशपूमता गने गरी आपसी सरुिण सेवा संचालन गना सक्नेछ 
। 

७६. जस्थरीकरण कोष सम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) बचत तथा ऋण ववषर्गत संस्थाहरू सम्भाववत जोजखिबाट संरिणका लामग 
संघीर् काननुिा व्र्वस्था भएबिोजजि खडा हनुे जस्थरीकरण कोषिा सहभागी हनु सक्नेछन ्। 

 

पररच्छेर्द –१८ 

सिस्र्ाग्रस्त संस्थाको व्र्वस्थापन 

७७. संस्था सिस्र्ाग्रस्त भएको घोषणा गना सवकन:े (१) र्स ऐन बिोजजि गररएको मनरीिण वा वहसाब जाँचबाट कुनै 
संस्थािा रे्दहार्को अवस्था ववद्यिान रहेको रे्दजखएिा कार्ापामलकाले त्र्स्तो संस्थालाई सिस्र्ाग्रस्त संस्थाको रुपिा 
घोषणा गना सक्नेछ:- 

(क) सर्दस्र्को वहत ववपरीत हनुे गरी कुनै कार्ा गरेको, 

(ख) संस्थाले पूरा गनुापने ववत्तीर् र्दावर्त्व पूरा नगरेको वा भिुानी गनुापने र्दावर्त्व भिुानी गना नसकेको 
वा भिुानी गना नसक्ने अवस्था भएको, 

(ग) सर्दस्र्हरूको बचत मनिााररत शता बिोजजि वफताा गना नसकेको, 

(घ) र्ो ऐन, र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ि तथा ववमनर्ि ववपरीत हनुे गरी संस्था  सञ्चालन भएको, 

(ङ) संस्था  र्दािासाहीिा पना सक्ने अबस्थािा भएको वा उल्लेखनीर् रुपिा गम्भीर आमथाक कदठनाई 
भोमगरहेको, 

(च) कुनै संस्थाले सर्दस्र्को बचत रकि वफताा गनुा पने अवमििा वफताा नगरेको भनी त्र्स्तो संस्थाका  
कम्तीिा वीस प्रमतशत वा वीस जना िध्रे् जनु कि हनु्छ सो वरावरका सर्दस्र्हरूले र्दताा गने 
अमिकारी सिि मनवेर्दन दर्दएकोिा छानववन गर्दाा खण्ड (क) रे्दजख (ङ) सम्िको कुनै अवस्था 
ववद्यिान भएको रे्दजखएको । 
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(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन प्रचमलत कानून बिोजजि गठन गरेको आर्ोगले 
कुनै संस्थालाई सिस्र्ाग्रस्त संस्था घोषणा गना मसफाररस गरेिा वा सिस्र्ाग्रस्त भनी पवहचान गरेकोिा वा त्र्स्तो 
आर्ोगिा परेको उजरुी संख्र्ा, औजचत्र् सिेतको आिारिा कार्ापामलकाले त्र्स्तो संस्थालाई सिस्र्ाग्रस्त संस्था 
घोषणा गना सक्नेछ । 

७८. व्र्वस्थापन समिमतको गठन: (१) र्दफा ७७ बिोजजि सिस्र्ाग्रस्त संस्था घोषणा भएकोिा त्र्स्तो संस्थाको सम्पजत्त 
व्र्वस्थापन तथा र्दावर्त्व भिुानी सम्बन्िी कार्ाकालामग व्र्वस्थापन समिमतको गठन गना र्दताा गने अमिकारीले 
कार्ापामलका सिि  मसफाररस गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि जशफाररस भई आएिा कार्ापामलकाले तोवकए विोजजि व्र्वस्थापन समिमतको 
गठन गना सक्न ेछ ।   

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि गदठत व्र्वस्थापन समिमतको काि, कताव्र् र अमिकार तोवकए बिोजजि 
हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द–१९ 

कसूर, र्दण्ड जररवाना तथा पनुराबेर्दन 

७९. कसूर गरेको िामनन े: कसैले रे्दहार्को कुनै कार्ा गरेिा र्स ऐन अन्तगातको कसूर गरेको िामननेछ ।  

(क) र्दताा नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेिा वा कुनै व्र्जि, फिा वा कम्पनीले आफ्नो 
नाििा सहकारी शब्र्द वा सो शब्र्दको अंग्रजेी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्र्वसार्, सेवा प्रवाह  
वा अन्र् कुनै कार्ा गरेिा, 

(ख) सर्दस्र्को बचत र्स ऐन र र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ि, ववमनर्ि बिोजजि बाहेक अन्र् कुनै  
पमन प्रर्ोजनको लामग प्रर्ोग गरेिा,  

(ग) तोवकएको भन्र्दा बढी रकि ऋण प्रर्दान गर्दाा जिानत वा सरुिण नराखी ऋण प्रर्दान गरेिा, 

(घ) समिमतको सर्दस्र्, व्र्वस्थापक वा किाचारीले संस्थाको सम्पजत्त, बचत वा शेर्र रकि वहनामिना 
गरेिा, 

(ङ) ऋण असूल हनु नसक्ने गरी समिमतका कुनै सर्दस्र्, मनजको नातेर्दार वा अन्र् व्र्जि वा किाचारीलाई 
ऋण दर्दई रकि वहनामिना गरेिा,  

(च) समिमतका कुनै सर्दस्र्ले एक्लै वा अन्र् सर्दस्र्को मिलोितोिा संस्थाको शेर्र वा बचत रकि 
आफू खसुी पररचालन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् र्ाएिा,  



 

 
 

31 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

 

(छ) झिुा वा गलत वववरण पेश गरी कजाा मलएिा, राखेको मितो कच्चा भएिा वा ऋण वहनामिना 
गरेिा,  

(ज)  संस्थाले र्स ऐन र र्स ऐन अन्तगात बनेका मनर्ि, ववमनर्ि  ववपररत लगानी गरेिा वा लगानी 
गने उद्देश्र्ले रकि उठाएिा,  

(झ) कृमिि व्र्वसार् खडा गरी वा गराई ऋण मलएिा वा दर्दएिा, 

(ञ) मितोको अस्वाभाववक रुपिा बढी िूल्र्ाङ्कन गरी ऋण मलएिा वा दर्दएिा, 

(ट) झिुा वववरणको आिारिा पररर्ोजनाको लागत अस्वाभाववक रुपिा बढाई बढी ऋण मलएिा वा  
दर्दएिा, 

(ठ) कुनै व्र्जि वा संस्थालाई एक पटक दर्दइसकेको सरुिण रीतपूवाक फुकुवा नभई वा सो सरुिणले 
खािेको िूल्र्भन्र्दा बढी हनुेगरी सोही सरुिण अन्र् संस्थािा राखी पनुाः ऋण मलए वा दर्दएिा, 

(ड) संस्थाबाट जनु प्रर्ोजनको लामग ऋण सवुविा मलएको हो सोही प्रर्ोजनिा नलगाई अन्र्ि प्रर्ोग 
गरे वा गराएिा, 

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

(ण) ऋणको मितो स्वरुप राजखने चल अचल सम्पजत्त मललाि मबिी वा अन्र् प्रर्ोजनको लामग िूल्र्ाङ्कन 
गर्दाा िूल्र्ाङ्कनकतााले बढी, कि वा गलत िूल्र्ाङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् र्ाउने कार्ा 
गरे वा गराएिा,  

(त) संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् र्ाउने उद्देश्र्ले कसैले कुनै काि गराउन वा नगराउन, िोलावहजा गना 
वा गराउन, कुनै वकमसिको रकि मलन वा दर्दन, मबना िूल्र् वा कि िूल्र्िा कुनै िाल, वस्त ुवा 
सेवा मलन वा दर्दन, र्दान, र्दातव्र्, उपहार वा चन्र्दा मलन वा दर्दन, गलत मलखत तर्ार गना वा गराउन, 

अनवुार्द गना वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी परु् र्ाउने बर्दमनर्तले कुनै कार्ा गरे वा 
गराएिा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सर्दस्र् वा बचतकताा वा ती िध्रे् कसैलाई हानी नोक्सानी पगु्ने गरी लेखा 
परीिण गरे गराएिा वा लेखा परीिण गरेको झिुो प्रमतवेर्दन तर्ार पारेिा वा पाना लगाएिा। 

८०. सजार्ाः (१) कसैले र्दफा ७९ को कसूर गरेिा रे्दहार् बिोजजिको सजार् हनुेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरिा एक बषासम्ि कैर्द र एक लाख रुपैँर्ासम्ि जररवाना, 
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(ख) खण्ड (ठ) को कसूरिा र्दईु बषासम्ि कैर्द र र्दईु लाख रुपैँर्ासम्ि जररवाना, 

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

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरिा ववगो भराई ववगो 
बिोजजि जररवाना गरी रे्दहार् बिोजजिको कैर्द हनुेछ :- 

(१) र्दश लाख रुपैर्ाँसम्ि मबगो भए एक वषासम्ि कैर्द,  

(२) र्दश लाख रुपैर्ाँभन्र्दा बढी पचास लाख रुपैर्ाँसम्ि मबगो भए र्दईु वषा रे्दजख तीन वषासम्ि कैर्द, 

(३) पचास लाख रुपैर्ाँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैर्ाँसम्ि मबगो भए तीन वषा रे्दजख चार वषासम्ि कैर्द, 

(४) एक करोड रुपैर्ाँभन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैर्ासम्ि मबगो भए चार वषारे्दजख छ वषासम्ि कैर्द, 

(५) र्दश करोड रुपैंर्ाँभन्र्दा बढी एक अबा रुपैर्ाँसम्ि मबगो भए छ वषारे्दजख आठ वषासम्ि कैर्द, 

(६) एक अबा रुपैर्ाँभन्र्दा बढीजमतसकैु रुपैर्ाँ मबगो भए पमन आठ वषारे्दजख र्दश वषासम्ि कैर्द, 

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

(२) र्दफा ७९ को कसूर गना उद्योग गने वा त्र्स्तो कसूर गना िद्दत परु् र्ाउने व्र्जिलाई िखु्र् 
कसूरर्दारलाई हनुे सजार्को आिा सजार् हनुेछ । 

(३) र्दफा ७९ को कसूर गने वा त्र्स्तो कसूर गना िद्दत परु् र्ाउन ुकुनै मनकार् संस्था भए त्र्स्तो 
मनकार् संस्थाको प्रिखु कार्ाकारी वा पर्दामिकारी वा कार्ाकारी हैमसर्तिा कार्ा सम्पार्दन गने व्र्जिलाई र्स ऐन 
बिोजजि हनुे सजार् हनुेछ । 

८१.  जररवाना हनु े:(१) र्दफा ८७ बिोजजि कसैको उजूरी परी वा संस्थाको मनरीिण अनगुिन वा वहसाब वकताबको 
जाँच गर्दाा वा अन्र् कुनै व्र्होराबाट कसैले रे्दहार्को कुनै कार्ा गरेको पाइएिा र्दताा गने अमिकारीले त्र्स्तो 
कार्ाको प्रकृमत र गाम्भीर्ाको आिारिा त्र्स्तो कार्ा गने व्र्जिलाई पाँच लाखरु पैँर्ासम्ि जररवाना गनेछ :- 

(क) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगात बनेका मनर्ि ववपरीत सर्दस्र्सँग ब्र्ाज मलएिा, 

(ख) संस्थाले प्रर्दान गने बचत र ऋणको ब्र्ाजर्दर बीचको अन्तर छ प्रमतशतभन्र्दा बढी कार्ि गरेिा, 

(ग) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणिा लाग्ने ब्र्ाजलाई िूल कजाािा पूँजीकृत गरी सोको आिारिा ब्र्ाज 
लगाएिा, 

(घ) कुनै सर्दस्र्लाई आफ्नो पूजँीकोषको तोवकए बिोजजिको प्रमतशतभन्र्दा बढी हनुे गरी ऋण प्रर्दान 
गरेिा, 
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(ङ) संस्था र्दताा गर्दााका बखतका सर्दस्र् बाहेक अन्र् सर्दस्र्लाई सर्दस्र्ता प्राप् त गरेको तीन िवहना 
अवमि व्र्मतत नभई ऋण लगानी गरेिा, 

(च) प्राथमिक पूजँी कोषको र्दश गणुा भन्र्दा बढीहनुे गरी बचत संकलन गरेिा, 

(छ) शेर्र पूजँीको पन्र प्रमतशतभन्र्दा बढी शेर्र लाभांश ववतरण गरेिा,  

(ज) संस्थाले आफ्नो कार्ािेि बावहर गई कारोबार गरेिा वा गैर सर्दस्र्संग कारोबार गरेिा, 

(झ) संस्थाले र्ो ऐन ववपरीत कृमिि ब्र्जिलाई आफ्नो सर्दस्र्ता दर्दएिा । 

 (२) उपर्दफा (१) िा लेजखएको व्र्होराबाट कसैले रे्दहार्को कुनै कार्ा गरेको र्दताा गने 
अमिकारीले त्र्स्तो कार्ाको प्रकृमत र गाम्भीर्ाको आिारिा त्र्स्तो कार्ा गने व्र्जिलाई तीन लाख रुपैर्ाँसम्ि 
जररवाना गना सक्नेछाः- 

(क) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ि बिोजजि दर्दएको कुनै मनरे्दशन वा तोवकएको िापर्दण्डको 
पालना नगरेिा, 

(ख) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ि बिोजजि दर्दनपुने कुनै वववरण, कागजात, प्रमतबेर्दन, 
सूचना वा जानकारी नदर्दएिा, 

(ग) र्स ऐन बिोजजि मनवााचन नगरी समिमत तथा लेखा सपुरीवेिण समिमतका पर्दामिकारीहरु आफू 
खशुी पररवतान गरेिा  

(घ) कुनै संस्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बिोजजिको तोवकएको शता पालन नगरेिा, 

(ङ) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्ि ववपररत अन्र् कार्ा गरेिा । 

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बिोजजिको जररवाना गनुा अजघ र्दताा गने अमिकारीले सम्बजन्ित व्र्जि वा 
संस्थालाई सफाई पेश गना कम्तीिा पन्र दर्दनको सिर्ावमि दर्दन ुपनेछ । 

८२.  रोक्का राख्न े:(१) र्दताा गने अमिकारीले सम्बजन्ित संस्थालाई र्दफा ८१ बिोजजि जररवाना गनुाका अमतररि तीन 
िवहनासम्ि त्र्स्तो संस्थाको कारोबार, सम्पमत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्न ेतथा सम्पजत्त रोक्का राख् न सम्बजन्ित 
मनकार्लाई मसफाररस गना सक्नछे । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको मसफाररस प्राप् त भएिा त्र्स्तो संस्थाको कारोबार, सम्पमत वा बैङ्क खाता 
रोक्का राखी सो को जानकारी र्दताा गने अमिकारीलाई दर्दन ुपनेछ ।  

८३.  र्दोब्बर जररवाना हनु:े(१) र्दफा ८१ बिोजजि जररवाना भएको व्र्जि वा संस्थाले पनु: सोही कसूर गरेिा त्र्स्तो 
व्र्जि वा संस्थालाई र्दताा गने अमिकारीले र्दोस्रो पटकरे्दजख प्रत्रे्क पटकको लामग र्दोब्बर जररवाना गनेछ ।  
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८४.  अनसुन्िानको लामग लेखी पठाउन सक्न े:र्दताा गने अमिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले र्स ऐन बिोजजि आफ्नो काि, 
कताव्र् र अमिकारको पालना गर्दाा कसैले र्दफा ७९ बिोजजिको कसूर गरेको थाहा पाएिा त्र्स्तो कसूरका 
सम्बन्ििा र्स ऐन बिोजजि अनसुन्िान गनाको लामग सम्बजन्ित मनकार्िा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

८५.  िदु्दासम्बन्िी व्र्वस्थााः र्दफा ८० बिोजजि सजार् हनुे कसूरको िदु्दा सम्बन्िी व्र्वस्था संघीर् काननु बिोजजि 
हनुेछ । 

८६. िदु्दा हेने अमिकारी: र्दफा ८० बिोजजिको सजार् हनुे कसूर सम्बन्िी िदु्दाको कारवाही र वकनारा जजल्ला 
अर्दालतबाट हनुेछ । 

८७.  उजूरी दर्दन ेहर्द म्र्ार्द :(१) कसैले र्दफा ८० बिोजजिको सजार् हनुे कसूर गरेको वा गना लागेको थाहा पाउने 
व्र्जिले त्र्सरी थाहा पाएको मिमतले नब्बे दर्दनमभि र्दताा गने अमिकारी सिि उजूरी दर्दन ुपनेछ । 

(२) कसैले र्दफा ८० बिोजजि जररवाना हनुे कार्ा गरेको थाहा पाउने व्र्जिले त्र्सरी थाहा पाएको 
मिमतले नब्बे दर्दन मभि र्दताा गने अमिकारी सिि उजूरीदर्दन ुपनेछ ।  

८८. पनुरावेर्दन गना सक्न े:(१) र्दफा ६ बिोजजि संस्था र्दताा गना अस्वीकार गरेको वा र्दफा 8८ बिोजजि संस्था र्दताा 
खारेज गरेकोिा जचत्त नबझु्नेले सो मनणार्को जानकारी पाएको मिमतले पैंतीस दर्दनमभि र्दताा गने अमिकारीको 
मनणार्उपर कार्ापामलकासिि पनुरावेर्दन गना सक्नेछ ।  

(२) र्दफा ८० बिोजजिको जररवानािा जचत्त नबझु्न ेव्र्जिले त्र्स्तो मनणार्को जानकारी पाएको मिमतले 
पैंतीस दर्दनमभि रे्दहार् बिोजजि पनुरावेर्दन गना सक्नेछ: 

(क) र्दताा गने अमिकारी र कार्ापामलकाले गरेको मनणार् उपर सम्बजन्ित जजल्ला अर्दालतिा, 

(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको मनणार् उपरसम्बजन्ित उच्च अर्दालतिा । 

८९. असूल उपर गररन े: र्स पररच्छेर्द बिोजजि कुनै व्र्जिले मतनुा पने जररवाना वा कुनै रकि नमतरी बाँकी रहेकोिा 
त्र्स्तो जररवाना वा रकि मनजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 

 

 

पररच्छेर्द–२० 

ववववि 

९०.  ितामिकारको प्रर्ोग : कुनै सर्दस्र्ले संस्थाको जमतसकैु शेर्र खररर्द गरेको भए तापमन सम्बजन्ित संस्थाको कार्ा 
सञ्चालनिा एक सर्दस्र् एक ितको आिारिा आफ्नो ितामिकारको प्रर्ोग गना सक्नेछ । 

९१. सािाजजक परीिण गराउन सक्न े:(१) संस्थाले ववमनर्ििा उजल्लजखत उद्देश्र् प्राप् त गनाका लामग समिमतबाट भएका 
मनणार् र कार्ा, सर्दस्र्हरूले प्राप् त गरेका सेवा र सन्तषु्टीको स्तर, सेवा प्राजप् तबाट सर्दस्र्हरूको जीवनस्तरिा आएको 
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आमथाक, सािाजजक, सांस्कृमतक तथा वातावरणीर् पििा सकारात्िक पररवतान लगार्तका ववषर्िा सािाजजक 
परीिण गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि भएको सािाजजक परीिणको प्रमतवेर्दन छलफलको लामग समिमतले 
सािारणसभा सिि पेश गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि पेश भएको सािाजजक परीिण प्रमतवेर्दन छलफल गरी सािारणसभाले 
आवश्र्कता अनसुार समिमतलाई मनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

(४) र्स र्दफा बिोजजिको सािाजजक परीिण प्रमतवेर्दनको एक प्रमत सम्बजन्ित संस्थाले र्दताा गने 
अमिकारी सिि पेश गनुा पनेछ । 

९२. सहकारी जशिााः  सहकारी िेिको प्रविानको लामग ववद्यालर् तहको पाठर्िििा आिारभतू सहकारी सम्वन्िी 
ववषर्वस्तलुाई सिावेश गना सवकनेछ । 

९३. आमथाक सहर्ोग गना नहनु:े संस्थाको रकिबाट समिमतको मनणार् विोजजि सर्दस्र्हरुले आमथाक सहर्ोग मलन 
सक्नेछन ्  

तर सािाजजक कार्ाकोलामग गैर सर्दस्र् व्र्जि वा संस्थाहरुलाई सिेत आमथाक सहर्ोग गना वािा पने छैन । 

स्पष्टीकरणाः र्स र्दफाको प्रर्ोजनको लामग 'सािाजजक कार्ा' भन्नाले जशिा, स्वास््र्, वातावरण संरिण, 
िानवीर् सहार्ता, सहकाररता प्रबद्धान सम्बजन्ि कार्ालाई जनाउँछ । 

९४. अन्तर सहकारी कारोबार गना सक्नाेः  संस्थाहरुले तोवकए बिोजजि एक आपसिा अन्तर सहकारी कारोबार गना 
सक्नेछन ्।  

९५. ठेक्कापिा दर्दन नहनु:े संस्थाले आफ्नो  समिमतको कुनै सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेिण समिमतको संर्ोजक वा सर्दस्र् 
वा आफ्नो किाचारीलाई ठेक्कापिा दर्दन हरैु्दन । 

९६. सरकारी बाकँी सरह असूल उपर हनु:े कुनै संस्थाले प्राप् त गरेको सरकारी अनरु्दान वा कुनै सेवा सवुविा र्दरुुपर्ोग 
गरेको पाइएिा प्रचमलत कानून बिोजजि सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्िी प्रचमलत ऐन लागू नहनु े : र्स ऐन अन्तगात र्दताा भएको संस्थाको हकिा कम्पनी सम्बन्िी 
प्रचमलत ऐन  लागू हनुे छैन ।  

९८.  प्रचमलत कानून बिोजजि कारवाही गना वािा नपने : र्स ऐनिा लेजखएको कुनै कुराले कुनै व्र्जि उपर प्रचमलत 
कानून बिोजजि अर्दालतिा िदु्दा चलाउन बािा परु् र्ाएको िामनने छैन । 

९९. सम्पजत्त शवुद्धकरण मनवारण सम्बन्िी काननुी व्र्वस्थाको पालना गनुापनेाः संस्थाले सम्पजत्त शवुद्धकरण मनवारण 
सम्बन्िी संघीर् / प्ररे्दश काननुिा भएका व्र्वस्थाका साथै तत ्सम्बन्ििा िन्िालर्ले जारी गरेको िानर्दण्ड र 
नेपाल राष्ट्र बैंकको ववत्तीर् जानकारी एकाइबाट जारी भएका मनरे्दजशकाहरूको पालना गनुापनेछ ।  

१००. मनर्ि बनाउन ेअमिकार:  र्स ऐनको कार्ाान्वर्नकोलामग कार्ापामलकाले आवश्र्क मनर्ि बनाउन सक्नेछ । 
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१०१.  िापर्दण्ड, मनरे्दजशका वा कार्ाववमि बनाई लागू गना सक्न:े (१) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगात बनेको मनर्िको अिीनिा 
रही संस्थाको र्दताा, सञ्चालन, मनरीिण तथा अनगुिन लगार्तका काि कारबाहीलाई व्र्वजस्थत र प्रभावकारी रुपिा 
सञ्चालन गना कार्ापामलकाले आवश्र्कता अनसुार िापर्दण्ड, मनरे्दजशका वा कार्ाववमि बनाई लागू गना सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको िापर्दण्ड बनाउँर्दा आवश्र्कता अनसुार रजजष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, िन्िालर् 
र सम्बजन्ित अन्र् मनकार्को परािशा मलन सवकनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

37 । मिक्वाखोला गाउँपामलकाको कार्ाालर्, थलङ, ताप्लेजङु । 

 

cg';"rL १ 
btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M ============== === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

ldSjfvf]nf ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, ynª, tfKn]h'ª . 

 

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

dxf]bo, 

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

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

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

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

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

 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= =====  
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cg';"rL २ 
;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

ldSjfvf]nf ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, ynª, tfKn]h'ª . 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

मिक्वखोला ufpFkflnsf ;xsf/L P]g, @)&( sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === === === === === === === 

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

 

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

btf{ u/]sf] ldlt M              
b:tvt M 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 

sfof{nosf] 5fk M 

 

 

 

 

cf1fn], 

>L o"lgn /fO{ 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

ldSjfvf]nf ufpFkflnsf, tfKn]h'ª . 


