
 

 

जयपथृ्वी नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः२                       संखयाः  ०७          लिल ः2075-10-30 

भागः1 

जयपथृ्वी नगरपालिका 
जयपथृ्वी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५  

स्वीकृत लिततिः २०७५।१०।२८ 
प्रस् ावनाः सहकारी िूल्य, िान्य ा र लसद्धान्  अनरुूप स्थानीयस् रिा छररएर रहेको पूूँजी, प्रववलि  था प्रल भािाई स्वाबिम्बन 
र पारस्पररक ाका आिारिा एकीकृ  गरै्द सर्दस्यहरूको आलथिक, सािाजजक  था साूँस्कृल क उन्नयन गनि, सिरु्दायिा आिारर , 

सर्दस्य केजन्ि , िोक ाजन्त्रक, स्वायत्त र सशुालस  संगठनको रूपिा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धिन गनि, सहकारी खे ी, उद्योग, 

वस्  ु था सेवा व्यवसायका िाध्यिबाट सािाजजक न्यायका आिारिा आत्िलनभिर,  ीब्र एवं दर्दगो रुपिा स्थानीय अथि न्त्रिाई 
सदुृढ  लु्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको र्द ाि, सञ्चािन एवि ्लनयिन सम्बन्िी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोिे, 

जयपथृ्वी नगरपालिकाको नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

  पररच्छेर्द –१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाि “जयपरृथ्वी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन  रुुन्  प्रारम्भ हनुेछ । 
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२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथि निागेिा यस ऐनिा,– 

(क) “आन् ररक कायिववलि” भन्नािे सहकारी संस्थािे र्दफा १८ बिोजजि बनाएको आन् ररक कायिववलि 
सम्झनपुछि ।  

(ख) “कसूर” भन्नािे र्दफा ७९ बिोजजिको कसूर सम्झनपुछि । 

(ग) “ ोवकएको” वा “ ोवकए बिोजजि” भन्नािे यस ऐन अन् गि  बनेको लनयििा  ोवकएको वा  ोवकए 
बिोजजि सम्झनपुछि । 

(घ) “पररवार” भन्नािे सर्दस्यको पल  वा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, िििपतु्र, िििपतु्री, बाब,ु आिा, सौ ेनी आिा 
र आफूिे पािन पोषण गनुि पने र्दाज,ु भाउज,ुभाइ, बहुारी र दर्दर्दी, बवहनी सम्झनपुछि। 

 र सो शब्र्दिे अंशबण्डा गरी वा िानो छुविई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको पररवारको 
सर्दस्यिाई जनाउने छैन ।  

(ङ) “बच ” भन्नािे सर्दस्यिे सहकारी संस्थािा जम्िा गरेको रकि सम्झनपुछि । 

(च) “िन्त्रािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्िी ववषय हेने संघीय िन्त्रािय सम्झनपुछि ।  

(छ) “िखुय कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्यवसावयक वियाकिापहरुिा पलछल्िो आलथिक 
वषिसम्ििा पररचालि  बच को र्दावयत्व र पलछल्िो आलथिक वषिको सर्दस्य फि को खररर्द वा लबिी 
कारोवारिा कम् ीिा  ीस प्रल श भन्र्दा बढी वहस्सा भएको कारोवार सम्झनपुछि ।   

(ज) “रजजष्ट्रार” भन्नािे संघको रजजष्ट्रार सम्झन ुपछि ।  

(झ) “िेखा सपुरीवेिण सलिल ” भन्नािे र्दफा ३७ बिोजजिको िेखा सपुरीवेिण सलिल  सम्झनपुछि । 

(ञ) “ववलनयि” भन्नािे सम्बजन्ि  सहकारी संस्थाको र्दफा १७ बिोजजि बनाएको ववलनयि सम्झनपुछि । 

(ट) “ववभाग” भन्नािे संघको सहकारी ववभाग सम्झनपुछि र सो शब्र्दिे िन्त्राियिे सहकारी लनयिन गनि 
 ोकेको िहाशाखा सिे िाई जनाउूँछ। 

(ठ) “शेयर” भन्नािे सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनपुछि ।  

(ड) “सञ्चािक” भन्नािे सलिल को सर्दस्य सम्झनपुछि र सो शब्र्दिे सलिल को अध्यि, उपाध्यि, सजचव 
र कोषाध्यि सिे िाई जनाउूँछ ।  

(ड) “सर्दस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सर्दस्य ा प्राप्त गरेका व्यजि सम्झनपुछि। 

(ढ) “सलिल ” भन्नािे  र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बिोजजिको सञ्चािक सलिल  सम्झनपुछि ।  

(ण) “सहकारी िूल्य” भन्नािे स्वाविम्वन, स्व–उत्तरर्दावयत्व, िोक न्त्र, सिान ा, सि ा, ऐक्यवद्ध ा, 
इिान्र्दारी, खिुापन, सािाजजक उत्तरर्दावयत्व  था अरुको हेरचाह िगाय  अन् रािवष्ट्रय िान्य ा प्राप्   
सहकारी सम्बन्िी िूल्य सम्झनपुछि । 

( ) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नािे ववलनयििा व्यवस्था भए बिोजजि सञ्चालि  व्यवसावयक वियाकिाप 
सम्झनपुछि ।  
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(थ) “सहकारी लसद्धान् ” भन्नािे स्वैजच्छक  थाखिुा सर्दस्य ा, सर्दस्यद्वारा िोक ाजन्त्रक लनयन्त्रण, 

सर्दस्यको आलथिक सहभागी ा, स्वायत्त ा र स्व न्त्र ा, जशिा,  ािीि र सूचना, सहकारी-सहकारी 
बीच पारस्पररक सहयोग र सिरु्दायप्रल को चासो िगाय  अन् रािवष्ट्रय िान्य ा प्राप्   सहकारी 
सम्बन्िी लसद्धान्  सम्झनपुछि ।  

(र्द) "संस्था" भन्नािे र्दफा ३ बिोजजि गठन भई र्दफा ६ बिोजजि र्द ाि भएको ववषयग  वा बहउुद्देश्यीय 
सहकारी संस्था सम्झन ुपछि । 

(ि) “सािारण सभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको सािारण सभा सम्झनपुछि । 

(न) “प्राथलिक पूूँजी कोष” भन्नािे शेयर पूूँजी र जगेडा कोष सम्झनपुछि । 

(प)  "र्द ाि गने अलिकारी" भन्नािे र्दफा ६९ बिोजजिको र्द ाि गने अलिकारी सम्झनपुर्दिछ । 

पररच्छेर्द–२ 

सहकारी संस्थाको गठन  था र्द ाि 

३. संस्थाको गठन :(१) कम् ीीिा  ीस जना नेपािी नागररकहरु आपसिा  लििीी ववषयग  वा वहउुद्देश्यीय 
सहकारी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्।  

(२)उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए ापलन श्रलिक, यवुा िगाय िे आफ्नो श्रि वा सीपिा 
आिारर  भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकिा पन्रजना नेपािी नागररकहरु भए पलन संस्था गठन 
गनि सक्नेछन ्। 

(३) यस र्दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए  ापलन नेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकार, स्थानीय  ह 
वा त्यस् ा सरकार वा  हको अनरु्दान वा स्वालित्विा संचालि  ववद्यािय, ववश्वववद्यािय वा संगदठ  संस्थाबाट 
पाररश्रलिक पाउने पर्दिा वहाि रहेका कम् ीिा एकसय जना कििचारी, जशिक वा प्राध्यापकहरुिे आपसिा लििी 
प्रचलि  कानून बिोजजि र्द ाि भएको आफ्नो पेशाग  संगठनका आिारिा सर्दस्य ा, प्रल लनलित्व र सेवा संचािनिा 
 ोवकए बिोजजिका श ि बन्रे्दजहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

 र एकसय जनाभन्र्दा कि संखया रहेको एउटै कायािियका कम् ीिा  ीसजना कििचारी, जशिक वा 
प्राध्यापकहरुिे आपसिा लििी सर्दस्य ा, प्रल लनलित्व र सेवा संचािनिा  ोवकए बिोजजिका श ि बन्रे्दजहरु पािना 
गने गरी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

(४)  यस र्दफा बिोजजि संस्था गठन गर्दाि एक पररवार एक सर्दस्यका र्दरिे उपर्दफा (१) वा(२)िा 
उजल्िजख  संखया पगेुको हनुपुनेछ ।  

 र संस्था र्द ाि भइसकेपलछ एकै पररवारका एकभन्र्दा बढी व्यजििेसो संस्थाको सर्दस्य ा लिन बािापनेछैन 
।  

४. र्द ाि नगरी  सहकारी सस्था संचािन गनि नहनुे: कसैिे पलन  यस ऐन बिोजजि र्द ाि नगरी सहकारी स्थापना 
 था सञ्चािन गनि हुूँरै्दन।   

५. र्द ािको िालग र्दरखास्  दर्दन ुपने :(१) यस ऐन बिोजजि गठन भएका सहकारी संस्थािे र्द ािकािालग र्द ाि गने 
अलिकारी सिि अनसूुची-१ को ढाूँचािा र्दरखास्  दर्दनपुनेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोजजिका र्दरखास्  साथ रे्दहाय बिोजजिका कागजा हरू संिग्न गनुि पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस् ावव  ववलनयि, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्भाब्य ा अध्ययन प्रल वेर्दन, 

(ग)  सर्दस्यिे लिन स्वीकार गरेको शेयर संखया र शेयर रकिको वववरण । 

६. र्द ाि गनुि पने :(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बिोजजि प्राप्   र्दरखास्   सवह को कागजा हरु  छानववन गर्दाि 
रे्दहाय बिोजजि भएको पाइएिा र्द ाि गने अलिकारीिे र्दरखास्  परेको लिल िे  ीस दर्दनलभत्र त्यस् ो सहकारी संस्था 
र्द ाि गरी अनसूुची-२ को ढाूँचािा र्द ाि प्रिाणपत्र दर्दन ुपनेछ :– 

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

(ख) प्रस् ावव  सहकारी संस्था सहकारी िूल्य,  िान्य ा र लसद्धान्  अनरुुप सञ्चािन हनु सक्ने आिार 
रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था सिरु्दायिा आिारर  एवि ्सर्दस्य केजन्ि  भई संचािन र लनयन्त्रण हनु सक्ने स्पष्ट 
आिार रहेको । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि छानववन गर्दाि प्रस् ावव  सहकारी संस्थाको ववलनयिको कुनै कुरािा संशोिन 
गनुिपने रे्दजखएिा र्द ाि गने अलिकीारीिे त्यस् ो संशोिन गनुिपने व्यहोरा खिुाई र्दरखास्  प्राप्त भएको लिल िे 
पन्र दर्दनलभत्र लनवेर्दकिाई सूचना गनुि पनेछ । 

(३) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए ापलन यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका बख  र्द ाि भई 
सञ्चािनिा रहेका जयपथृ्वी नगरपालिका लभत्र कायििेत्र कायि गररएका  सहकारी संस्था यसै ऐन बिोजजि र्द ाि 
भएको िालनने छ । 

(४) यस र्दफा बिोजजि सहकारी संस्था र्द ाि गर्दाि र्द ाि गने अलिकारीिे त्यस् ो सहकारी संस्थािे पािना      

गनुि पने गरी कुनै श ि  ोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपर्दफा (४) बिोजजि श ि  ोवकएकोिा सोको पािना गनुि सम्बजन्ि  सहकारी संस्थाको क िव्य 
हनुेछ। 

७. र्द ाि गनि अस्वीकार गनि सक्न े :(१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) िा उजल्िजख  अवस्था नभएिा, सोही र्दफा 
बिोजजि ववलनयि संशोिनको िालग सूचना दर्दएको अबलि लभत्र लनवेर्दकिे संशोिन गनि अस्वीकार गरेिा त्यस् ो 
सूचना पाएको लिल िे  ीस दर्दनलभत्र लबलनयि संशोिन नगरेिा वा सूचनािा उल्िेख भए बिोजजि हनुे गरी लबलनयि  
संशोिन नगरेिा र्द ाि गने अलिकारीिे त्यस् ो सहकारी संस्था र्द ाि गनि अस्वीकार गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सहकारी संस्था र्द ाि गनि अस्वीकार गरेकोिा र्द ाि गने अलिकारीिे कारण 
खिुाई  ीन दर्दन लभत्र सोको जानकारी सम्बजन्ि  लनवेर्दकहरूिाई दर्दन ुपनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगदठ  संस्था हनुे: (१) सहकारी संस्था अववजच्छन्न उत्तरालिकारवािा एक स्वशालस  र सङ्गदठ  
संस्था हनुेछ । 

(२)  सहकारी संस्थाको काि कारबाहीको िालग एउटा छुिै छाप हनुेछ । 
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(३) सहकारी संस्थािे यस ऐनको अिीनिा रही व्यजि सरह चि अचि सम्पजत्त प्राप्त, उपभोग,  
वा अन्य व्यवस्था गनि सक्नेछ।  

(४) सहकारी संस्थािे व्यजि सरह आफ्नो नािबाट नालिस उजूर गनि र सो उपर पलन सोही 
नािबाट नालिस उजूर िाग्न सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्थािे व्यजि सरह करार गनि सक्नेछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायििते्र : (१) र्द ाि हुूँर्दाका बख  सहकारी संस्थाको कायि िेत्र रे्दहाय बिोजजि हनुेछः  

(क)  बच   था ऋणको िखुय कारोवार गने संस्थाको हकिा एक वडा,  

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

(१)  सर्दस्यहरुवीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िालग आपसी साझा वन्िन (किन बण्ड), 

(२)  व्यवसावयक स् रिा सेवा संचािन गनि आवश्यक सर्दस्य संखया, 

(३) संस्था संचािनिा सर्दस्यको सहभालग ािूिक िोक ाजन्त्रक लनयन्त्रण कायि हनुे गरी पायक 
पने स्थान   

(२)  उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए ापलन संस्थािे र्द ाि भई व्यवसावयक सेवा प्रारम्भ 
गरेको र्दईुवषि पलछ रे्दहायको आिारिा जोलडएको भौगोलिक िेत्र कायि रहने गरी आफ्नो 
कायििेत्र थप वडाहरूिा ववस् ार गनि सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसावयक वियाकिापको ववकास िििा सर्दस्य ा बढाउन थप कायि िेत्र 
आवश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायि संचािनिा सर्दस्यको प्रत्यि लनयन्त्रण कायि राख्न रचनात्िक उपायहरु 
अविम्बन गररएको, 

(ग) बच   था ऋणको िखुय कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकिा िापर्दण्ड अनसुार 
भएको । 

(३) उपर्दफा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए  ापलन संस्थाको कायििेत्रका वडाहरूिा 
व्यावसावयक सेवा सञ्चािन नभएको वा जम्िा कारोबारको  ोवकएको रकि वा अनपुा भन्र्दा कि रकि वा 
अनपुा को व्यावसावयक सेवा सञ्चािन भएको रे्दजखएको खण्डिा र्द ाि गने अलिकारीिे व्यावसावयक सेवा सञ्चािन 
भएका वडा िात्र कायििेत्र कायि गने गरी ववलनयि संशोिन गनि लनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

(४)  उपर्दफा (३) बिोजजि र्द ाि गने अलिकारीिे लनरे्दशन दर्दएकोिा सहकारी संस्थािे एक वषिलभत्र   

ववलनयि संशोिन गरी आफ्नो कायििेत्र पनुःलनिािरण गनुिपनेछ ।  

(५) यस र्दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए  ापलन सहकारी संस्थािे स्वेजच्छक रूपिा 
जनुसकैु सिय कायििेत्र घटाउने गरी पनुःलनिािरण गनि ववलनयि संशोिन गनि सक्नेछ ।  

(६) कायििेत्र पनुः लनिािरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था  ोवकएबिोजजि हनुेछ ।   
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१०. जानकारी दर्दनपुने: जयपथृ्वी नगरपालिका भन्र्दा बढी कायििेत्र कायि राखी र्द ाि भई सञ्चािनिा रहेका संस्थाहरूिे 
जयपथृ्वी नगरपालिकािा सेवा सञ्चािन गर्दाि सञ्चालि  सेवाको वववरण सवह  र्द ाि गने अलिकारीिाई जानकारी दर्दनपुनेछ 
। 

  

११. ववषयग  आिारिा वगीकरण: (१) सहकारी संस्थाको वगीकरण रे्दहाय बिोजजि हनुेछः 

(क) उत्पार्दक संस्थाः कृवष,र्दगु्ि, जचया,कवफ,उख,ुफिफुि र िाछापािन ववशेषका ववषयग  र 
अगवुावािी एवि ्उत्पार्दनको योजना सिे का आिारिा अन्य उत्पार्दनिूिक संस्था; 

(ख) उपभोिा संस्थाः उपभोिा भण्डार, वच   था ऋण,उजाि र स्वास्थ्य  ववशेषका ववषयग  र 
प्राथलिक आवश्यक ा एवि ्सेवाको योजना सिे का आिारिा अन्य उपभोगजन्य संस्था; 

(ग) श्रलिक संस्थाः हस् किा,खाद्य पररकार,औद्योलगक उत्पार्दन,भोजनािय र श्रि करार ववशेषका 
ववषयग  र सीप वा श्रिको ववशेष ा एवि ्स्वरोजगारीको योजना सिे का आिारिा अन्य 
श्रििा आिारर  संस्था; 

(घ) बहउुद्दशे्यीय संस्थाः उत्पार्दन, उपभोग र श्रि वा सीपिा आिारर  स्वरोजगारीका सेवा सिे  
सञ्चािन गने अन्य बहिुखुी संस्था । 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) िा उल्िेजख  ववषयिा ववजशष्टीकरण, आि प्रचिन र अभ्यासको 
ववकासिि सिे को आिारिा  ोवकएबिोजजिका ववषयहरु थप गनि सवकनेछ ।  

 

(३) उपर्दफा (१)र (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए  ापलन उपर्दफा (१) बिोजजि अन्य संस्थाहरु गठन गनि 
बािा पनेछैन ।  

 

१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि सक्ने :(१) र्दफा ६ बिोजजि र्द ाि प्रिाणपत्र प्राप्त 
गरे पलछ संस्थािे आफ्नो उद्देश्य प्रालप्तका िालग यस ऐन र ववलनयिको अिीनिा रही आवश्यक कारोवार, 
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि सक्नेछ ।  

(२) प्रचलि  कानूनिा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए ापलन संस्थािे उपर्दफा (१) बिोजजि कारोवार, 
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि छुिै संस्था र्द ाि गनुिपने छैन । 

 र त्यस् ो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि प्रचलि  कानून बिोजजि 
अनिुल पत्र, स्वीकृल  वा इजाज पत्र लिन ुपने रहेछ भने सो बिोजजि अनिुल पत्र ,स्वीकृल  वा इजाज पत्र 
लिएर िात्र कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनुि पनेछ।  

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि संस्थािे प्रचलि  कानून बिोजजि अलिकार पाएको लनकाय वा 
अलिकारीबाट अनिुल पत्र, स्वीकृल  वा इजाज पत्र प्राप्   गरेिा पन्र दर्दनलभत्र सोको जानकारी र्द ाि गने 
अलिकारीिाई दर्दन ुपनेछ । 



खण्डः2                                           संखयाः 7                                             लिल ः 2075-10-30 

 

(४) र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थािे संयिु वा साझेर्दारीिा आफ्नो उत्पार्दन वा सेवाको 
बजारीकरणको िालग यस ऐनको अिीनिा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन 
गनि सक्नेछन ्। 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजिको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गने सम्बन्िी 
अन्य व्यबस्था  ोवकए बिोजजि हनुेछ । 

१३. र्दावयत्व सीलि  हनुे :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्ििा सर्दस्यको र्दावयत्व लनजिे खररर्द गरेको वा 
खररर्द गनि स्वीकार गरेको शेयरको अलिक ि रकिसम्ि िात्र सीलि  रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाििा “सहकारी” र नािको अन्त्यिा “लिलिटेड” भन्ने शब्र्द राख्न ुपनेछ ।  

१४. सहकारीका िूल्य, िान्य ा र लसद्धान्  पािना गनुि पने: सहकारी संस्थाको गठन  था सञ्चािन गर्दाि सहकारीका 
िूल्य, िान्य ा र लसद्धान् को पािना गनुि पनेछ ।  

पररच्छेर्द–३ 

संस्थाका उद्दशे्य  था कायि 

१५. संस्थाको उद्दशे्य : कायििेत्रिा आिारर  र सर्दस्य केजन्ि  भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आलथिक, सािाजजक  था 
साूँस्कृल क उन्नयन गनुि संस्थाको िखुय उद्देश्य हनुेछ ।   

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

(क) सहकारीका िूल्य, िान्य ा र लसद्धान् हरूको पािना गनेगराउने, 

(ख) सर्दस्यको वह  प्रवद्धिनगने गरी व्यावसावयक सेवाहरू प्रर्दान गने, 

(ग) सर्दस्यिाई जशिा, सूचना र  ािीि प्रर्दान गने , 

(ङ) संस्थािे गने उत्पार्दन  था सेवाको िापर्दण्ड लनिािरण गरी गणुस् र सिुार, आलथिक स्थावयत्व र 
जोजखि व्यवस्थापनसम्बन्िी कायि गने,  

(च) आन् ररक लनयन्त्रण प्रणािी िागू गने, 

(छ) संस्थाको व्यवसावयक प्रवद्धिन  था ववकास सम्बन्िी वियाकिापहरू सञ्चािन गने, 

(ज) िन्त्रािय,रजजष्ट्रार, प्रारे्दजशक रजजष्ट्रार,स्थानीय  ह वा र्द ाि गने अलिकारीको लनरे्दशन पािना गने 
गराउने, 

(झ) ववलनयििा उजल्िजख  कायिहरू गने । 

 

 

पररच्छेर्द–४ 

ववलनयि  था आन् ररक कायिववलि 

१७. ववलनयि बनाउन ुपने : (१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन् गि  बनेको लनयि, लनरे्दजशका, िापर्दण्ड र कायिववलिको 
अिीनिा रही आफ्नो कायि सञ्चािनको िालग ववलनयि बनाउन ुपनेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको ववलनयि र्द ाि गने अलिकारीबाट स्वीकृ  भए पलछ िागू हनुेछ । 

१८. आन् ररक कायिववलि बनाउन सक्ने :(१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन् गि  बनेको लनयि, लनरे्दजशका, िापर्दण्ड, 
कायिवविी र ववलनयिको अिीनिा रही आवश्यक ा अनसुार आफ्नो आन् ररक कायिववलि बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको आन् ररक कायिववलि सम्बजन्ि  संस्थाको सािारणसभािे स्वीकृ  गरेपलछ 
िागू हनुेछ । 

१९. ववलनयि र आन् ररक कायिववलििा संशोिन :(१) संस्थाको सािारणसभाको कुि सर्दस्य संखयाको बहिु बाट 
ववलनयि र आन् ररक कायिववलि संशोिन हनु सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि संशोिन भएको ववलनयि वा आन् ररक कायिववलि र्द ाि गने अलिकारीबाट 
स्वीकृ  भएपलछ िागू हनुेछ । 

पररच्छेर्द–५ 

सर्दस्य ा 

२०. संस्थाको सर्दस्य ा: (१) अठार वषि उिेर पूरा गरेका रे्दहाय बिोजजिका नेपािी नागररकहरु संस्थाको सर्दस्य हनु 
सक्नेछनः् 

  (क)  संस्थाको कम् ीिा एक शेयर खररर्द गरेको, 

  (ख)  संस्थाको ववलनयििा उजल्िजख  श िहरु पािना गनि िन्जरु गरेको, 

  (ग)  संस्थाको जजम्िेवारी पािना गनि िन्जरु भएको, 

  (घ)  संस्थािे गरेको कारोवारसूँग प्रल स्पिाि हनुे गरी कारोवार नगरेको, 

  (ङ)   संस्थाको सर्दस्य ा लिन योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए ापलन नेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकारका लनकायहरु, 

स्थानीय  हका साथै संस्थाको कायििेत्र लभत्रका सािरु्दावयक वा सहकारी ववद्यािय, गठुी, स्थानीय क्िब, स्थानीय 
 हिा गठन भएका उपभोिा सिूहहरु संस्थाको सर्दस्य हनु बािा पने छैन ।  

(३) यस र्दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए ापलन स्वास्थ्य सहकारी संस्थािा सहकारी संस्थािे 
सर्दस्य ा लिन वािा पने छैन । 

२१. सर्दस्य ा प्राप्   गनि लनवेर्दन दर्दन ुपने: (१) संस्थाको सर्दस्य ा लिन चाहने सम्बजन्ि  व्यजििे संस्थाको सलिल  
सिि लनवेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि लनवेर्दनपरेको लिल िे पैं ीस दर्दन लभत्र सलिल िे यो ऐन, यस ऐन अन् गि  
बनेको लनयि  था ववलनयिको अिीनिा रही सर्दस्य ा प्रर्दान गने वा नगने लनणिय गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि लनणिय गर्दाि सलिल िे सर्दस्य ा प्रर्दान नगने लनणिय गरेिा सो को कारण 
खोिी सा  दर्दनलभत्र लनवेर्दकिाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि जानकारी पाएको लिल िे  ीस दर्दनलभत्र सम्बजन्ि  ब्यजििे त्यस् ो संस्था 
र्द ाि गने अलिकारीसिि उजूर गनि सक्नेछ। 
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(५) उपर्दफा (४) बिोजजि प्राप्  उजूरी छानववन गर्दाि लनवेर्दकिाई सर्दस्य ा प्रर्दान गनुि पने रे्दजखएिा 
र्द ाि गने अलिकारीीिे त्यस् ो लनवेर्दकिाई सर्दस्य ा प्रर्दान गनिको िालग सम्बजन्ि  संस्थािाई आरे्दश दर्दन 
सक्नेछ। 

(६) उपर्दफा (५) बिोजजि आरे्दश भएिा सो आरे्दश प्राप्   गरेको सा  दर्दन लभत्र सम्बजन्ि  संस्थािे 
लनवेर्दकिाई सर्दस्य ा प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्द ाि गने अलिकारीिाई गराउन ुपनेछ ।  

२२. सर्दस्य हनु नपाउने : (१) कुन ैव्यजि एकै प्रकृल कीो एकभन्र्दा वढी संस्थाको सर्दस्य हनु पाउने छैन ।  

   र यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै व्यजि एकै प्रकृल को एकभन्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्य रहेको भए यो 
ऐन प्रारम्भ भएको लिल िे  ीनवषि लभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सर्दस्य ा कायि राख्न ुपनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका बख  कुनै संस्थािा नेपाि सरकारको लनकाय वा र्दफा २० को उपर्दफा 
(२) िा उल्िेख भएरे्दजख बाहेकको अन्य कुनै कृलत्रि व्यजि सर्दस्य भएको भए पाूँचवषि लभत्र सर्दस्य ा अन्त्य 
गनुिपनेछ ।  

   

२३. सर्दस्य ाको सिालप्त:(१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्य ा रे्दहायको अवस्थािा सिाप्त हनुेछः— 

(क) सर्दस्यिे आफ्नो सर्दस्य ा त्याग गरेिा, 

(ख) िगा ार बावषिक सािारणसभािा लबना सूचना  ीन पटकसम्ि अनपुजस्थ  भएिा, 

(ग) यो ऐन,यस ऐन अन् गि  वनेको लनयि वा ववलनयि बिोजजि सर्दस्यिे पािना गनुिपने प्राविानको 
बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा, 

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

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए  ापलन कुनै सर्दस्यिे संस्थाबाट प्राप्   वा भिुान 
गनुि पने कुनै रकि भएिा सो फरफारक नभएसम्ि वा लनजिे लिएको ऋण,ल नुि पने कुनै र्दावयत्व वा अन्य 

 

 कुनै सर्दस्यको  फि बाट लि ो वा जिान  बसेकोिा सोको र्दावयत्व फरफारक नभएसम्ि लनजको सर्दस्य ा सिाप्त 
हनुे छैन ।  

(३) यस र्दफािा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए  ापलन सािारणसभा बोिाउने लनणिय भइसकेपलछ 
सािारणसभा सम्पन्न नभएसम्ि कसैिाई पलन सर्दस्य ाबाट हटाउन सवकने छैन । 

२४. सवुविा प्राप्   गनि नसक्न े: कुन ैसर्दस्यिे सहकारी संस्थािाई ल नुि पने कुनै र्दावयत्व लनिािरर  सियलभत्र  भिुान 
नगरेिा वा यो ऐन, यस ऐन अन् गि  वनेको लनयि  था ववलनयि बिोजजि सर्दस्यिे पािन गनुिपने व्यवस्थाको 
बारम्बार उल्िंघन गरेिा त्यस् ो सर्दस्यिे अन्य सर्दस्य सरहको सलुबिा प्राप्   गनि सक्ने छैन । 

 

पररच्छेर्द –६ 

सािारणसभा, सलिल   था िेखा सपुरजीवेिण सलिल  
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२५. सािारणसभा: (१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपिा सािारणसभा हनुेछ । 

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

(३) सहकारी संस्थाको सािारणसभा रे्दहाय बिोजजि हनुेछ:– 

(क) प्रारजम्भक सािारणसभा, 

(ख) वावषिक सािारणसभा, 

(ग) ववशेष सािारणसभा । 

२६. प्रारजम्भक सािारण सभाको काि, क िव्य र अलिकार: प्रारजम्भक सािारणसभाको काि, क िव्य र अलिकार रे्दहाय 
बिोजजि हनुेछ :– 

(क) प्रारजम्भक सािारणसभा हनुे अजघल्िो दर्दनसम्िको काि कारबाही र आलथिक कारोबारको जानकारी 
लिने, 

(ख) चािू आलथिक वषिको िालग वावषिक कायििि  था बजेट स्वीकृ  गने, 

(ग) प्रल वेर्दन  था ववत्तीय वववरण अनिुोर्दन गने, 

(घ) ववलनयििा उल्िेख भए बिोजजि सलिल  वा िेखा सपुरीवेिण सलिल को लनवािचन गने, 

(ङ) आन् ररक कायिववलि पारर  गने, 

(च) िेखा परीिकको लनयजुि र लनजको पाररश्रलिक लनिािरण गने,  

(छ) ववलनयििा  ोवकए बिोजजिका अन्य कायिहरू गने । 

२७. वावषिक सािारणसभाको काि, क िव्य र अलिकार : वावषिक सािारणसभाको काि, क िव्य र अलिकार रे्दहाय 
बिोजजि  हनुेछ :– 

(क) वावषिक कायििि  था बजेट स्वीकृल  गने, 

(ख) वावषिक िेखा परीिण प्रल वेर्दन अनिुोर्दन गने, 

(ग) सलिल  वा िेखा सपुरीवेिण सलिल को लनवािचन  था ववघटन गने, 

(घ) सञ्चािक वा िेखा सपुरीवेिण सलिल को संयोजक वा सर्दस्यिाई पर्दबाट हटाउने, 

(ङ) सलिल  वा िेखा सपुरीवेिण सलिल को वावषिक प्रल वेर्दन पारर  गने, 

(च) ववलनयि संशोिन  था आन् ररक कायिववलि पारर  गने, 

(छ) िेखा परीिकको लनयजुि र लनजको पाररश्रलिक लनिािरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण वा ववघटन सम्बन्िी लनणिय गने, 

(झ) पाररश्रलिक िगाय का सवुविा  ोक्ने, 

(ञ) ऋण  था अनरु्दान प्राप्त गने सम्बन्ििा लनणिय गने, 

(ट) सर्दस्यको र्दावयत्व लिनाहा दर्दने, 
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(ठ) सलिल िाई आवश्यक लनरे्दशन दर्दने, 

(ड) ववलनयििा  ोवकए बिोजजिका अन्य कायिहरू गने । 

२८. सािारणसभाको बैठक :(१) सलिल िे सहकारी संस्था र्द ाि भएको लिल िे  ीन िवहनालभत्र प्रारजम्भक सािारणसभा 
बोिाउन ुपनेछ । 

(२) सलिल िे प्रत्येक आलथिक वषि सिाप्त भएको लिल िे छ िवहनालभत्र वावषिक सािारणसभा बोिाउन ु
पनेछ । 

(३) सलिल िे रे्दहायको अवस्थािा ववशेष सािारण सभा बोिाउन ुपनेछ :– 

(क) संस्थाको काि ववशेषिे ववशेष सािारण सभा बोिाउनपुने सलिल वाट लनणिय भएिा, 

(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बिोजजि िेखा सपुरीवेिण सलिल को लसफाररसिा, 

(ग) कुनै सञ्चािकिे ववशेष सािारणसभा बोिाउन पेश गरेको प्रस् ाव सलिल द्धारा पारर  भएिा, 

 (घ) ववशेष सािारणसभा बोिाउन ुपने कारण खिुाइ पजच्चस प्रल श  सर्दस्यिे सलिल  सिि लनवेर्दन 
दर्दएिा, 

(ङ) र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बिोजजि र्द ाि गने अलिकारीिे लनरे्दशन दर्दएिा, 

(४) उपर्दफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए  ापलन संस्थाको सञ्चािक वा व्यवस्थापकबाट आफ्नो 
जजम्िेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चािनिा सिस्या उत्पन्न भएको अवस्थािा र्द ाि गने अलिकारीिाई 
जानकारी दर्दई सािारण सर्दस्यहरू िध्येबाट बहिु  सर्दस्य उपजस्थ  भई ववशेष सािारण सभा गनि 
सवकनेछ । 

२९. ववशेष सािारणसभा बोिाउन लनरे्दशन दर्दन सक्ने: (१) संस्थाको लनरीिण वा सपुरीवेिण गर्दाि वा कसैको उजूरी 
परी छानववन गर्दाि रे्दहायको अवस्था रे्दजखन आएिा र्द ाि गने अलिकारीिे त्यस् ो सहकारी संस्थाको सलिल िाई 
सािारणसभा बोिाउन लनरे्दशन दर्दन सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको िूल्य, िान्य ा  था लसद्धान्  ववपरर  कायि गरेिा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन् गि  बनेको लनयि, ववलनयि  था आन् ररक कायिववलि ववपरी  कायि गरेिा, 

(घ) र्द ाि गने अलिकारीिे दर्दएको लनरे्दशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा, 

(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बिोजजि र्द ाि गने अलिकारीिे आरे्दश दर्दएिा। 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सािारणसभा बोिाउन लनरे्दशन प्राप्   भएिा सलिल िे सो लनरे्दशन प्राप्त 
भएको लिल िे पैं ीस दर्दनलभत्र सािारणसभाको बैठक बोिाउन ु पनेछ र सािारणसभाको बैठकिा उजूरी वा 
लनरीिणका िििा रे्दजखएका ववषयिा छिफि गरी सोको प्रल वेर्दन र्द ाि गने अलिकारीसिि पेश गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) वा (२) िा उजल्िजख  अवलिलभत्र सलिल िे सािारणसभा नबोिाएिा र्द ाि गने 
अलिकारीिे त्यस् ो सािारणसभा बोिाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको सािारणसभाको िालग गणपूरक संखया  त्काि कायि रहेको सर्दस्य संखयाको 
एकाउन्न प्रल श  हनुेछ ।  
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 र पवहिो पटक डावकएको सािारण सभािा गणपरुक संखया नपगेुिा त्यसको सा  दर्दन लभत्र र्दोस्रो 
पटक सािारण सभा बोिाउन ुपने र यसरी र्दोस्रो पटक बोिाइएको सािारण सभािा संचािक सलिल को बहिु  
सवह  एक ल हाई सािारण सर्दस्यहरुको उपजस्थल  भएिा सािारण सभाको गणपरुक संखया पगेुको िालननेछ । 

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

(६) र्दईु हजार वा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको संस्थािे सािारण सभा गर्दाि सिान कायिसूचीिा  ोवकए 
बिोजजि सर्दस्य संखयाको आिारिा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानिा संचािक सर्दस्यहरुिाई पठाई सािारण 
सभा गनि र त्यस् ो सभाको लनणिय प्रिाजण  गनि प्रल लनलिहरु छनौट गरी त्यस् ा प्रल लनलिहरुको उपजस्थल को 
सभािे अजन् ि लनणिय प्रिाजण  गने व्यवस्था लििाउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चािक सलिल  :(१)  सहकारी संस्थािा सािारणसभाबाट लनवािजच  एक सञ्चािक सलिल  रहनेछ ।  

   र,  एउटै व्यजि िगा ार एउटै पर्दिा र्दईु पटकभन्र्दा बढी सञ्चािक हनु पाउने छैन । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको सलिल िा उपिब्ि भएसम्ि कम् ीिा  ेत्तीस प्रल श  िवहिा सर्दस्यको 
प्रल लनलित्व सलुनजि  गनुि पनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै अवलििा सञ्चािक  था िेखा सलिल को पर्दिा 
उम्िेर्दवार बन्न र लनवािजच  हनु सक्ने छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कििचारी र आफ्नो संस्थािे सर्दस्य ा लिएको सहकारी संघ 
वा बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको संचािक बन्न पाउने छैन । 

 र वावषिक र्दईु करोड रुपैयाभन्र्दा किको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे त्यस् ो सहकारी 
संस्थािा कििचारीको रुपिा काि गनि बािा पने छैन । वावषिक र्दईु करोडभन्र्दा बवढ कारोवार गने संस्थािा कुनै 
संचािक कििचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लिल िे र्दईु वषिलभत्र त्यस् ो संचािकिे कििचारीको पर्द त्याग 
गरी अको कििचारीको व्यवस्था गनुिपनेछ ।  

(५) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ कुनै व्यजि एकभन्र्दा बढी संस्थाको सञ्चािक वा सोही वा अको संस्थाको 
कििचारी भएकोिा यो ऐन प्रारम्भ भएको लिल िे एक वषिलभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सञ्चािक वा कििचारी 
रहन ुपनेछ । 

(६) सलिल को काययकाि चार वषिको हनुेछ । 

३१. सञ्चािक सलिल को लनवािचन :(१) सलिल िे आफ्नो कायिकाि सिाप्त हनु ु कजम् िा एक िवहना अजघ अको 
सलिल को लनवािचन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सलिल को लनवािचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएिा त्यस् ो जानकारी प्राप्त 
भएको लिल िे छ िवहनालभत्र सलिल को लनवािचन गराउन र्द ाि गने अलिकारीिे सम्बजन्ि  सलिल िाई आरे्दश दर्दन 
सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि र्द ाि गने अलिकारीिे आरे्दश दर्दएकोिा सम्बजन्ि  सलिल िे सो आरे्दश 
बिोजजिको सियावलिलभत्र सलिल को लनवािचन गराई र्द ाि गने अलिकारिाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 
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(४) उपर्दफा (३) बिोजजि सलिल को लनवािचन नगराएिा र्द ाि गने अलिकारिे त्यस् ो संस्था सर्दस्य 
रहेको िालथल्िो संघ भए सो संघको प्रल लनलि सिे िाई सहभागीगराई सलिल को लनवािचन सम्बन्िी सम्पूणि कायि 
गने गराउनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजिको लनवािचन कायििा सहयोग परु् याउन ुसम्बजन्ि  सलिल का पर्दालिकारीहरूको 
क िव्य हनुेछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बिोजजि लनवािचन गराउूँर्दा िागेको सम्पूणि खचि सम्बजन्ि  संस्थािे व्यहोनुि पनेछ। 

(७) यस र्दफा बिोजजि सलिल को अको लनवािचन नभएसम्िको िालग सलिल िे ववलनयििा व्यवस्था भए 
बिोजजि आफ्नो कायि सञ्चािन गनेछ ।  

३२. सलिल को काि, क िव्य र अलिकार : यस ऐनिा अन्यत्र उजल्िजख  काि, क िव्य र अलिकारका अल ररि 
सलिल को काि, क िव्य र अलिकार रे्दहाय बिोजजि हनुेछ :– 

(क) सहकारीका िूल्य, िान्य ा र लसद्धान्  बिोजजि सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने, 

(ख) आलथिक  था प्रशासकीय कायि गने, गराउने, 

(ग) प्रारजम्भक सािारणसभा, वावषिक सािारणसभा  था ववशेष सािारणसभा बोिाउने, 

(घ) सािारणसभाका लनणियहरू कायािन्वयन गने, गराउने, 

(ङ) संस्थाको नील , योजना, बजेट  था बावषिक कायिििको  जुििा गरी सािारणसभा सिि पेश गने, 

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

(छ) शेयर नािसारी  था वफ ाि सम्बन्िी कायि गने, 

(ज) सम्बजन्ि  संघको सर्दस्य ा लिने, 

(झ) ववलनयि  था आन् ररक कायिववलि  यार गरी सािारणसभािा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कायििेत्रलभत्र संस्थाको कारोबार र व्यवसायको वह  प्रवद्धिनको िालग आवश्यक कायि 
गने,गराउन,े 

३३. सञ्चािक पर्दिा बहाि नरहने: रे्दहायको कुनै अवस्थािा सञ्चािक आफ्नो पर्दिा बहाि रहन सक्ने छैन:- 

(क) लनजिे दर्दएको राजीनािा सलिल बाट स्वीकृ  भएिा, 

(ख) लनजिाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बिोजजि सञ्चािकबाट हटाउने लनणिय भएिा, 

(ग) लनज अको संस्थाको सञ्चािक रहेिा, 

(घ) लनज सोही वा अको संस्थाको कििचारी रहेिा, 

 र र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रल बन्िात्िक वाक्यांशिा िेजखएको कुरािा सोहीबिोजजि 
हनुेछ । 

(ङ) लनज सोही वा अको संस्थाको िेखा सपुरीवेिण सलिल को पर्दिा रहेिा 

(च) लनजको ितृ्य ुभएिा। 
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३४. सञ्चािकिाई पर्दबाट हटाउन सक्ने: (१) सािारणसभािे वहिु को लनणियबाट रे्दहायको कुनै अवस्थािा 
सञ्चािकिाई सलिल को सञ्चािक पर्दबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आलथिक वहनालिना गरी सम्बजन्ि  संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएिा, 

(ख) अनलिकृ   वरिे सम्बजन्ि  संस्थाको कारोबार सम्बन्िी ववषयको गोपलनय ा भङ्ग गरेिा, 

(ग) सम्बजन्ि  संस्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग प्रल स्पिाि हनुे गरी सिान प्रकृल को कारोबार वा 
व्यवसाय गरेिा, 

(घ) सम्बजन्ि  संस्थाको अवह  हनुे कुनै कायि गरेिा,  

(ङ) लनज शारीररक वा िानलसक रुपिा काि गनि नसक्ने भएिा, 

(च) कुनै सञ्चािकिा यो ऐन, यस ऐन अन् गि  बनेको लनयि वा ववलनयििा उजल्िजख  योग्य ा नरहेिा 
। 

(२) कुनै सञ्चािकिाई सलिल को पर्दबाट हटाउने लनणिय गनुि अजघ त्यस् ो सञ्चािकिाई सािारणसभा 
सिि सफाई पेश गने िनालसब िावफकको िौका दर्दइनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बिोजजिको अवलिलभत्र कुनै सञ्चािकिे सफाई पेश नगरेिा वा लनजिे पेश गरेको 
सफाई सन् ोषजनक नभएिा सािारणसभािे त्यस् ो सञ्चािकिाई पर्दबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि सञ्चािकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य सलिल को र्दईु कायिकािसम्िको 
लनवािचनिा उम्िेर्दवार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपर्दफा (३) बिोजजि कुनै सञ्चािक पर्दबाट हटेिा त्यस् ो पर्दिा सािारणसभािे बाूँकी अवलिको 
िालग अको सञ्चािकको लनवािचन गनेछ । 

३५. लनजी स्वाथि सिावेश भएको लनणिय प्रकृयािा संिग्न हनु नहनुे  :(१) सञ्चािकिे आफ्नो लनजी स्वाथि सिावेश 
भएको लनणिय प्रवियािा संिग्न हनुहुुूँरै्दन । 

(२) सञ्चािकिे आफूिाईिात्र व्यजिग  फाइर्दा हनुेगरी संस्थािा कुनै कायि गनि गराउन हुूँरै्दन । 

(३) कुनै सञ्चािकिे उपर्दफा (१) को लबपरी  हनुे गरी वा आफ्नो अलिकारिेत्रभन्र्दा बावहर गई कुनै 
काि कारबाही गरे गराएिा त्यस् ो काि कारबाही प्रल  त्यस् ो सञ्चािक व्यजिग  रूपिा उत्तरर्दायी हनुेछ र 
त्यस् ो काि कारबाहीबाट संस्थाको, सर्दस्य वा अन्य कुनै व्यजििाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्यस् ो 
हानी नोक्सानी लनजको जायजेथाबाट असूि उपर गररनेछ । 

३६. सलिल को ववघटन :(१) सािारणसभािे रे्दहायको अवस्थािा सलिल को ववघटन गनि सक्नेछः– 

(क) सलिल को बर्दलनय पूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोजखििा परेिा, 

(ख) संस्थािे ल नुिपने र्दावयत्व  ोवकएको सियलभत्र भिुान गनि नसकेिा, 

(ग) ववलनयििा उजल्िजख  उद्देश्य र कायि ववपरर को काि गरेिा,  

(घ) सलिल िे आफ्नो जजम्िेवारी पूरा नगरेिा, 
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(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन् गि  बनेको लनयिाविीिा उजल्िजख  श ि वा र्द ाि गने  अलिकारीिे दर्दएको 
लनरे्दशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सलिल  ववघटन भएिा सािारणसभािे नयाूँ सलिल को लनवािचन गनेछ । 

(३) सलिल िे यो ऐन वा यस ऐन अन् गि  बनेको लनयि बिोजजि र्द ाि गने अलिकारीिे दर्दएको लनरे्दशन 
पािना नगरेिा वा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बिोजजि पेश भएको प्रल वेर्दन सिे को आिारिा र्द ाि गने 
अलिकारीिे सलिल िाई उजूरी वा लनरीिणको िििा रे्दजखएका ववषयवस् कुो गाजम्भयि ाको आिारिा बढीिा छ 
िवहनाको सिय दर्दई सिुार गने िौका दर्दन सक्नेछ र त्यस् ो सियावलि लभत्र पलन सिुार नगरेिा त्यस् ो सलिल  
ववघटन गनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि सलिल  ववघटन भएिा त्यसरी ववघटन गररएको लिल िे  ीन िवहना लभत्रिा 
अको सलिल को लनवािचन सम्पन्न गराउन र त्यस् ो लनवािचन नभएसम्ि संस्थाको रै्दलनक कायि सञ्चािन गनि र्द ाि 
गने अलिकारीिे  ोवकए बिोजजिको एक  र्दथि सलिल  गठन गनुि पनेछ । 

(५) यस र्दफा बिोजजि अको सलिल को लनवािचन गराउूँर्दा िागेको सम्पूणि खचि सम्बजन्ि  संस्थािे 
व्यहोनेछ । 

३७. िेखा सपुरीवेिण सलिल को गठन :(१) संस्थािा आन् ररक लनयन्त्रण प्रणािीिाई सदुृढ गनि  ोवकए बिोजजिको 
योग्य ा पगेुका एकजना संयोजक र र्दईुजना सर्दस्यहरू रहने गरी सािारणसभािे लनवािचनबाट िेखा सपुरीवेिण 
सलिल  गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी व्यजि एकै अवलििा एउटै संस्थाको सञ्चािक वा िेखा सपुरजीवेिण 
सलिल को संयोजक वा सर्दस्य पर्दिा उम्िेर्दवार बन्न र लनवािजच  हनु सक्ने छैन । 

३८. िेखा सपुररवेिण सलिल को काि, क िव्य र अलिकार :(१)  िेखा सपुररवेिण सलिल को काि, क िव्य र अलिकार 
रे्दहाय बिोजजि हनुेछ :– 

(क) प्रत्येक चौिालसकिा सहकारी संस्थाको आन् ररक िेखापरीिण गने, गराउने, 

(ख) आन् ररक िेखापरीिण गर्दाि िेखापरीिणका आिारभ ू लसद्धान् को पािना गने, गराउने, 

(ग) ववत्तीय  था आलथिक कारोवारको लनरीिण  था िूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(घ) सलिल को काि कारवाहीको लनयलि  सपुरजीवेिण गने र सलिल िाई आवश्यक सझुाव दर्दने, 

(ङ) सािारणसभाकोलनरे्दशन, लनणिय  था सलिल का लनणिय कायािन्वयन भए नभएको अनगुिन गने, 

(च) िेखा सम्बन्िी प्रल वेर्दन र सलिल को काि कारबाहीको सपुरजीवेिण सम्बन्िी वावषिक प्रल वेर्दन 
सािारणसभा सिि पेश गने,  

(छ) आफूिे पटक पटक दर्दएका सझुाव कायािन्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको वह िा प्रल कूि 
असर परेिा वा त्यस् ो संस्थाको नगर्द वा जजन्सी सम्पजत्तको व्यापक रूपिा वहनालिना वा 
अलनयलि  ा भएको वा संस्था गम्भीर आलथिक संकटिा पनि िागेकोिा सोको कारण खुिाई ववशेष 
सािारणसभा बोिाउन सलिल  सिि लसफाररस गने । 
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(ज) आवश्यक परेिा आन् ररक िेखा परीिक लनयजुिका िालग  ीन जनाको नाि सञ्चािक सलिल िा 
लसफाररस गने । 

(२) िेखा सपुरजीवेिण सलिल को संयोजक वा सर्दस्य संस्थाको रै्दलनक आलथिक प्रशासलनक कायििा 
सहभागी हनु पाउने छैन । 

पररच्छेर्द–७ 

बच   था ऋण पररचािन 

३९. सर्दस्य केजन्ि  भई बच   था ऋणको कारोबार गनुि पने :(१) संस्थािे आफ्ना सर्दस्यहरूको िात्र बच  स्वीकार 
गनि, सोको पररचािन गनि र सर्दस्यिाई िात्र ऋण प्रर्दान गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए ापलन बच   था ऋणको िखुय कारोबार गने गरी 
र्द ाि भएको संस्था बाहेक अन्य ववषयग  वा वहउुद्देश्यीय संस्थािे बच   था ऋणको िखुय कारोवार गनि पाउने 
छैन।  

 र यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ बहउुद्देश्यीय वा ववषयग  संस्थाको रुपिा र्द ाि भई िखुय कारोवारको 
रुपिा वच   था ऋणको कारोवार गरै्द आएको भए त्यस् ो संस्थािे  ीन वषि लभत्रिा वच   था ऋणको िखुय 
कारोवार नहनुे गरी र्द ाि हुूँर्दाका बख िा उल्िेख गररएको िखुय कारोवार गने गरी संस्था सञ्चािन गनुिपनेछ । 

(३) संस्थािे सर्दस्यिाई प्रर्दान गने ऋणिा सेवा शलु्क र नवीकरण शलु्क लिन पाइने छैन । 

(४) बच  र ऋणको ब्याजर्दर लबचको अन् र छ प्रल श भन्र्दा बढी हनुे छैन ।  

(५) संस्थािे प्रर्दान गरेको ऋणिा िाग्ने ब्याजिाई िूि ऋणिा पूूँजीकृ  गरी सोको आिारिा ब्याज 
िगाउन पाइने छैन । 

(६)संस्थािे कुनैपलन कम्पनीको शेयर खररर्द गनि सक्ने छैन ।  

 र  

(१) सींस्थाको र्दावयत्वप्रल  प्रल कूि नहनुे गरी संस्थािे स्वप्रयोजनको िालग अचि सम्पजत्त खरीर्द 
 था पूवाििार लनिािण एवं संस्था र सर्दस्यहरुको वह िा उत्पार्दन र सेवाको िेत्रिा प्राथलिक पूूँजी 
कोष पररचािन गनि वािा पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै संस्थािे कुनै कम्पनीको शेयर खररर्द गरेको भएिा त्यस् ो शेयर 
यो ऐन प्रारम्भ भएको लिल िे एक वषि अवलिलभत्र हस् ान् रण गररसक्न ुपनेछ । 

 (३) उपर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए  ापलनसंस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ र्द ाि 
भएका साना वकसानद्वारा प्रववद्धि  ववत्तीय संस्थाको शेयर खररर्द गनि बािा पनेछैन । 

(७) संस्थािे शेयर पूूँजी कोषको र्दश गणुासम्ि वच  संकिन गनि सक्नेछ । 

(८) संस्थािे र्द ाि गर्दािका बख का सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यिाई सर्दस्य ा प्राप्   गरेको  ीन िवहना 
अवलि व्यल   नभई ऋण िगानी गनि सक्ने छैन । 

४०. सन्र्दभि व्याजर्दर सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) संघीय काननु बिोजजि रजजष्ट्रारिे बच   था ऋणको सन्र्दभि व्याजर्दर  ोक्न 
सक्नेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोजजि  ोवकएको सन्र्दभि ब्याजर्दर संस्थाका िालग लनरे्दशक ब्याजर्दर हनुेछ । 

४१. व्यजिग  बच को सीिा: संस्थािा सर्दस्यको व्यजिग  बच को सीिा  ीस िाखसम्ि हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द –९ 

आलथिक स्रो  पररचािन 

४२. शेयर लबिी  था वफ ाि सम्बन्िी व्यबस्था :(१) संस्थािे आफ्नो सर्दस्यिाई शेयर वविी गनि सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए  ापलन संस्थािे एकै सर्दस्यिाई आफ्नो कुि शेयर 
पूूँजीको बीस प्रल श भन्र्दा बढी हनुे गरी शेयर लबिी गनि सक्ने छैन ।  

 र नेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकार वा स्थानीय  हको पूणि वा आंजशक स्वालित्व वा लनयन्त्रण भएको 
संस्था वा लनकायको हकिा यो बन्रे्दज िागू हनुे छैन। 

(३) संस्थाको शेयरको अंवक  िूल्य प्रल  शेयर एक सय रुपैयाूँ हनुेछ ।  

(४) संस्थाको शेयरपूूँजी ववलनयििा उल्िेख भए बिोजजि हनुेछ । 

(५) संस्थािे खिुा बजारिा शेयर लबिी गनि पाउने छैन । 

(६) संस्थाको िूििनको रुपिा रहेको कुनै सर्दस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा र्दावयत्व बाहेक 
अन्य कुनै ऋण वा र्दावयत्व वाप  लििाि लबिी गररने छैन । 

४३. रकि वफ ाि  था खा ा सञ्चािन सम्बन्िी व्यवस्था :(१) कुनै सर्दस्यिे संस्थाको सर्दस्य ा त्याग गरी रकि वफ ाि 
लिन चाहेिा लनजको कुनै र्दावयत्व भए त्यस् ो र्दावयत्व भिुान गरेको लिल िे एक िवहनालभत्र लनजको बाूँकी रकि 
 ोवकए बिोजजि लनजिाई वफ ाि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यिे संस्थािा जम्िा गरेको बच  वफ ाि िाग गरेिा लनजको कुनै र्दावयत्व भए त्यस् ो 
र्दावयत्व किा गरी बाूँकी रकि  ोवकए बिोजजि लनजिाई वफ ाि गनुि पनेछ।  

(३) संस्थािे वच  खा ाहरु िात्र संचािन गनि सक्नछे ।    

४४. ऋण वा अनरु्दान लिन सक्ने: (१) संस्थािे ववरे्दशी बैंक वा ववत्तीय संस्था वा अन्य लनकायबाट ऋण वा अनरु्दान 
लिन वा त्यस् ो लनकायसूँग साझेर्दारीिा काि गनि संघीय कानून विोजजि स्वीकृ ी लिन ुपने छ । 

(२) उपर्दफा (१) विोजजि ववरे्दशी बैङ्क वा लनकायबाट ऋण वा अनरु्दान लिन स्वीकृ ीको िालग 
 ोवकएविोजजिको वववरणहरु सवह  र्द ाि गने अलिकारी सिि लनवेर्दन दर्दन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) विोजजि लनवेर्दन प्राप्त भएिा र्द ाि गने अलिकारीिे जयपथृ्वी नगर कायिपालिकािा 
प्रस् ाव पेश गनुि पनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोजजिको प्रस् ाव जयपथृ्वी नगर कायिपालिकािे उपयिु रे्दखेिा स्वीकृ ीकोिालग 
िन्त्राियिा जशफाररस गरर पठाउनेछ ।  
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४५. नेपाि सरकारको सरुिण प्राप्   गनि सक्ने: (१) संस्थािे ववरे्दशी बैङ्क वा लनकायसूँग लिन ेऋणिा सरुिण प्राप्   
गनुि पने भएिा संघीय कानून विोजजि स्वीकृल कोिालग र्द ाि गने अलिकारर सिि प्रस् ाव सवह  लनवेर्दन दर्दन ुपने 
छ । 

(२) र्दफा (१) विोजजि प्राप्त प्रस् ाव उपयिु रे्दजखएिा नगर कायिपालिकािे  संघीय काननु बिोजजि स्वीकृल को िालग 
िन्त्राियिा जशफाररस गरर पठाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेर्द –१० 

संस्थाको कोष 

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

(क) शेयर लबिीबाट प्राप्त रकि, 

(ख) बच को रुपिा प्राप्त रकि, 

(ग) ऋणको रुपिा प्राप्त रकि, 

(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनरु्दान रकि, 

(ङ) ववरे्दशी सरकार वा अन् रािवष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनरु्दान वा सहाय ाको रकि, 

(च) व्यवसावयक कायिबाट आजजि  रकि, 

(छ) सर्दस्य ा प्रवेश शलु्क, 

(ज) संस्थाको नाििा प्राप्त हनुे अन्य जनुसकैु रकि । 

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

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

(क) आलथिक वषिको खूर्द बच  रकिको कम् ीिा पच्चीस प्रल श  रकि,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा लनकायिे प्रर्दान गरेको पूूँजीग  अनरु्दान रकि, 

(ग) जस्थर सम्पजत्त वविीबाट प्राप्त रकि, 

(घ)  अन्य स्रो बाट प्राप्त रकि । 

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

४८. संरजि  पूूँजी वफ ाि कोषः (१) संस्थािा एक संरजि  पूूँजी वफ ाि कोष रहनेछ । 

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

(३) उपर्दफा (१) बिोजजिको रकि सर्दस्यिे गरेको संघीय काननुिा  ोवकए बिोजजिको वावषिक 
कारोवारको आिारिा सम्बजन्ि  सर्दस्यिाई उपिव्ि गराउन ुपनेछ ।  
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४९. सहकारी प्रवद्धिन कोषसम्बन्िी व्यवस्था: (१) संस्थािे सहकारी व्यवसायको प्रवद्धिन गनिको िालग र्दफा ४७ 
बिोजजि जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बिोजजिको रकि छुयाई बाूँकी रहेको रकिको 
शून्य र्दशििव पाूँच प्रल श िे हनु आउने रकि संघीय काननुिा व्यवस्था भएबिोजजिको सहकारी प्रवद्धिन 
कोषिावावषिक रुपिा जम्िा गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषको उपयोग संघीय काननु व्यवस्था भएबिोजजि हनुेछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्िी व्यबस्थाः (१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ िा उजल्िजख  कोषका अल ररि संस्थािा 
सहकारी जशिा कोष, शेयर िाभांश कोष िगाय   ोवकए बिोजजिका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषको रकि सो कोषको उद्देश्य पूल िका िालग ववलनयििा  ोवकए 
बिोजजि उपयोग गनि सवकनेछ ।  

 र एक वषिको शेयर िाभांशको रकि शेयर पूूँजीको पन्र प्रल श  भन्र्दा बढी हनुे छैन । 

 

पररच्छेर्द –११ 

अलभिेख र सूचना 

५१. अलभिेख राख्न ुपने : (१) संस्थािे सािारण सभा, सलिल   था िेखा सपुररबेिण सलिल  बैठकका लनणिय  था काि 
कारबाहीको अद्यावलिक अलभिेख सरुजि  साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) संस्थािे कारोबारसूँग सम्बजन्ि   था अन्य आवश्यक अलभिेखहरू  ोवकए बिोजजि सरुजि  साथ 
राख्न ुपनेछ । 

५२. वववरण उपिब्ि गराउन ुपने :(१) संस्थािे रे्दहायका वववरणहरू सवह को प्रल वेर्दन आ.व. सिाप्त भएको  ीन 
िवहना लभत्र र्द ाि गने अलिकारी सिि पेश गनुि पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौिालसक र वावषिक प्रल वेर्दन  था िेखापरीिण प्रल वेर्दन 

(ख) बावषिक कायििि नील   था योजना, 

(ग) खरु्द बच  सम्बन्िी नील   था योजना, 

(घ) सञ्चािकको नाि  था बाूँकी कायािवलिको सूची, 

(ङ) सािारणसभाको बैठक सम्बन्िी जानकारी, 

(च) शेयर सर्दस्य संखया र शेयरपूूँजी,   

(छ) सञ्चािक वा सर्दस्यिे लिएको ऋण ल नि बाूँकी रहेको रकि, 

(ज) र्द ाि गने अलिकारीिे सिय सियिा  ोवकदर्दएको अन्य वववरण । 

पररच्छेर्द – १२ 

िेखा र िेखापरीिण 
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५३. कारोबारको िेखा: संस्थाको  कारोबारको िेखा र्दोहोरो िेखा प्रणािीिा आिारर  र कारोबारको यथाथि जस्थल  
स्पष्टरुपिा रे्दजखने गरी संघीय कानून बिोजजि रजजष्ट्रारिे िागू गरेको िेखािान (एकाउजन्टङ स्याण्डडि) र यस 
ऐन बिोजजि पािना गनुिपने अन्य श ि  था व्यवस्था बिोजजि राख्न ुपनेछ । 

५४. िेखापरीिण: (१) संस्थािे प्रत्येक आलथिक वषिको िेखापरीिण सो आलथिक वषि सिाप्त भएको लिल िे  ीन 
िवहनालभत्र प्रचलि  कानून बिोजजि इजाज पत्र प्राप्   िेखापरीिकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको अवलि लभत्र कुनै संस्थािे िेखापरीिण नगराएको पाइएिा र्द ाि गने 
अलिकारीिे त्यस् ो संस्थाको िेखा परीिण इजाज पत्र प्राप्त िेखापरीिकबाट गराउन सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि िेखापरीिण गराउूँर्दा िेखापरीिकिाई दर्दन ुपने पाररश्रलिक िगाय को 
रकि सम्बजन्ि  संस्थािे व्यहोनेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) वा (२) बिोजजि िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण प्रल वेर्दन अनिुोर्दनको िालग 
सािारण सभा सिि पेश गनुि पनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजि पेश भएको िेखापरीिण प्रल वेर्दन सािारणसभाबाट अनिुोर्दन हनु नसकेिा 
पनुः िेखापरीिणको िालग सािारणसभािे र्दफा ५५ को अिीनिा रही अको िेखापरीिक लनयिु गनेछ । 

५५. िेखापरीिकको लनयजुि :(१) संस्थाको िेखापरीिण सम्बन्िी कायि गनि प्रचलि  कानून बिोजजि इजाज पत्र 
प्राप्   िेखापरीिकहरू िध्येबाट सािारणसभािे एकजना िेखापरीिक लनयजुि गरी पाररश्रलिक सिे   ोक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि िेखापरीिक लनयिु गर्दाि एउटै व्यजि, फिि वा कम्पनीिाई िगा ार  ीन 
आलथिक वषिभन्र्दा बढी हनुे गरी लनयिु गनि सवकने छैन । 

५६. िेखापरीिकिा लनयिु हनु नसक्ने :(१) रे्दहायका व्यजि िेखापरीिकिा लनयिु हनु  था लनयिु भई सकेको 
भए सो पर्दिा बहाि रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 

(ख) सम्बजन्ि  संस्थाको सर्दस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको लनयलि  पाररश्रलिक पाउने गरी लनयिु सल्िाहकार वा कििचारी, 

(घ) िेखापरीिण सम्बन्िी कसूरिा सजाय पाएको  ीन वषिको अवलि भिुान नभएको,  

(ङ) र्दािासाहीिा परेको, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैल क प न हनुे अन्य फौजर्दारी कसूरिा सजाय पाएको पाूँच वषि भिुान नभएको,  

(ज) सम्बजन्ि  संस्थासूँग स्वाथि बाजझएको व्यजि । 

(२) िेखापरीिकिे आफू लनयिु हनुअुजघ उपर्दफा (१) बिोजजि अयोग्य नभएको कुराको संस्था सिि 
स्वघोषणा गरी्नपुनेछ ।  

(३) कुनै िेखापरीिक आफ्नो कायिकाि सिाप्त नहुूँरै्द कुनै संस्थाको िेखापरीिण गनि अयोग्य भएिा 
वा संस्थाको िेखापरीिकको पर्दिा कायि रहन नसक्ने जस्थल  उत्पन्न भएिा लनजिे िेखापरीिण गनुि पने वा 
गरररहेको काि  त्काि रोकी सो कुराको जानकारी लिजख  रुपिा संस्थािाई दर्दन ुपनेछ । 
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(४) यस र्दफाको प्रल कूि हनुेगरी लनयिु भएको िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण िान्य हनुे छैन ।  

 

पररच्छेर्द – १३ 

छुट,सवुविा र सहलुिय  

५७. छुट, सवुविा र सहलुिय : (१) संस्थािाई प्राप्त हनुे छुट, सवुविा र सहलुिय  संघीय काननु बिोजजि हनुेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) िा उल्िेजख  छुट, सवुविा र सहलुिय  बाहेक संस्थािाई प्राप्त हनुे अन्य छुट, सवुविा र सहलुिय  
 ोवकए बिोजजि हनुेछ ।  

 

पररच्छेर्द—१४ 

ऋण असिुी  था बाूँकी बक्यौ ा 

५८. ऋण असूि गने: (१) कुनै सर्दस्यिे संस्थासूँग गरेको ऋण सम्झौ ा वा श ि कबलुिय को पािना नगरेिा, 
लिख को भाखालभत्र ऋणको सावाूँ, ब्याज र हजािना चिुा नगरेिा वा ऋण लिएको रकि सम्बजन्ि  काििा 
निगाई वहनालिना गरेको रे्दजखएिा त्यस् ो सर्दस्यिे ऋण लिंर्दा राखेको लि ोिाई सम्बजन्ि  संस्थािे लििाि 
लबिी गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साूँवा, ब्याज र हजािना असूि उपर गनि सक्नेछ। लि ो सम्बजन्ि  
संस्थािे सकारे पिा  ्पलन ऋणीिे साूँवा ब्याज र्दवैु भिुानी गरी लि ो बाप को सम्पजत्त वफ ाि लिन चाहेिा वफ ाि 
गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यिे संस्थािा राखेको लि ो कुनै वकलसििे कसैिाई हक छोलडदर्दएिा वा अन्य कुनै 
कारणबाट त्यस् ो लि ोको िूल्य घट्ट्न गएिा त्यस् ो ऋणीिाई लनजि  म्यार्द दर्दई थप लि ो सरुिण राख न   
िगाउन सवकनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि ऋणीिे थप लि ो नराखेिा वा उपर्दफा (१) वा (२) बिोजजिको लि ोबाट 
पलन साूँवा, ब्याज र हजािनाको रकि असूि उपर हनु नसकेिा त्यस् ो ऋणीको हक िाग्ने अन्य जायजेथाबाट 
पलन साूँवा, ब्याज र हजिीाना असूि उपर गनि सवकनेछ ।  

(४) यस र्दफा बिोजजि साूँवा, ब्याज र हजिना असूि उपर गर्दाि िागेको खचिको रकि  था असूि 
उपर भएको साूँवा, व्याज र हजािनाको रकि किा गरी बाूँकी रहन आएको रकि सम्बजन्ि  ऋणीिाई वफ ाि दर्दन ु
पनेछ ।  

(५) यस र्दफा बिोजजि कुन ैसंस्थािे ऋणीको लि ो वा अन्य जायजेथा लििाि लबिी गर्दाि लििाि 
सकाने व्यजिको नाििा सो लि ो वा जायजेथा प्रचलि  कानून बिोजजि रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखि खारेज गनिको िालग 
सम्बजन्ि  कायािियिा िेखी पठाउनेछ र सम्बजन्ि  कायािियिे पलन सोही बिोजजि रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखि खारेज 
गरी सोको जानकारी सम्बजन्ि  संस्थािाई दर्दन ुपनेछ । 

(६) यस र्दफा बिोजजि लि ो राखेको सम्पजत्त लििाि लबिी गर्दाि कसैिे सकार नगरेिा त्यस् ो सम्पजत्त 
सम्बजन्ि  संस्था आफैं िे सकार गनि सक्नेछ । 
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(७) उपर्दफा (६) बिोजजि आफैं िे सकार गरेिा त्यस् ो सम्पजत्त सम्बजन्ि  संस्थाको नाििा रजजषे्ट्रशन 
वा र्दाजखि खारेज गनि सम्बजन्ि  कायािियिा िेखी पठाउनेछ र त्यसरी िेखी आएिा सम्बजन्ि  कायािियिे सोही 
बिोजजि रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखि खारेज गरी दर्दन ुपनेछ । 

५९.  कािो सूची सम्बन्िी व्यवस्थाः संस्थाबाट ऋण लिई  रकिको अपचिन गने वा  ोवकएको सियावलि लभत्र ऋणको 
साूँवा व्याज वफ ाि नगने व्यजिको नाि नािेशी सवह  कािोसूची प्रकाशन सम्बन्िी व्यवस्था संघीय काननु 
बिोजजि हनुेछ । 

६०. कजाि सूचना केन््र सम्बन्िी व्यवस्थाः कजाि सूचना केन्ि सम्बन्िी व्यवस्था संघीय काननु बिोजजि हनुेछ । 

६१ बाूँकी बक्यौ ा असूि उपर गने : कसैिे संस्थािाई ल नुि बझुाउन ुपने रकि नल री बाूँकी राखेिा त्यस् ो रकि 
र सोको ब्याज सिे  र्द ाि गने अलिकारीिे त्यस् ो व्यजिको जायजेथाबाट असूि उपर गररदर्दन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राख न िेखी पठाउने: (१) संस्था वा र्द ाि गने अलिकारीिे र्दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको िालग कुनै व्यजिको 
खा ा, जायजेथाको स्वालित्व हस् ान् रण, नािसारी वा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख न सम्बजन्ि  लनकायिा 
िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि रोक्काको िालग िेखी आएिा सम्बजन्ि  लनकायिे प्रचलि  कानून बिोजजि 
त्यस् ो व्यजिको खा ा,जाय जेथाको स्वालित्व हस् ान् रण, नािसारी वा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख नराखी 
दर्दन ुपनेछ । 

६३. अग्रालिकार रहने: कुनै व्यजििे संस्थािाई ल नुि पने ऋण वा अन्य कुनै र्दावयत्व नल रेिा त्यस् ो व्यजिको 
जायजेथािा नेपाि सरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्यसको िालग रकि छुिाई बाूँकी रहन आएको रकििा 
संस्थाको अग्रालिकार रहनेछ । 

६४.  कायिवाही गनि वािा नपने: संस्थािे ऋण असिुी गने सम्बन्ििा कुनै व्यजि वा सहकारी संस्था उपर चिाएको 
कुनै कारवाहीका कारणबाट त्यस् ो व्यजि वा संस्था उपर यस ऐन  था प्रचलि  कानून बिोजजिको कुनै कसूरिा 
कारवाही चिाउन रोक िगाएको िालनने छैन । 

पररच्छेर्द– १५ 

एकीकरण,  लबघटन  था र्द ाि खारेज 

६५. एकीकरण  था ववभाजन सम्बन्िी व्यबस्था: (१) यस ऐनको अलिनिा रही र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाहरु एक 
आपसिा गाभी एकीकरण गनि वा एक संस्थािाई भौगोलिक कायि िेत्रको आिारिा र्दईु वा र्दईु भन्र्दा बढी 
संस्थािा ववभाजन गनि सवकनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि एकीकरण वा ववभाजन गर्दाि सम्बजन्ि  संस्थाको कुि कायि रहेका सर्दस्य 
संखयाको र्दईु ल हाइ बहिु बाट लनणिय हनु ुपनेछ ।           

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि एकीकरण वा ववभाजन गने लनणिय गर्दाि एकीकरण वा ववभाजनका श ि र 
कायिववलि सिे  खिुाउन ुपनेछ। 

६६.  ववघटन र र्द ाि खारेज: (१) कुनै संस्थािा रे्दहायको अवस्था ववद्यिान भएिा सािारण सभाको  त्काि कायि 
रहेका र्दईु ल हाइ बहिु  सर्दस्यको लनणियबाट त्यस् ो संस्थाको ववघटन गने लनणिय गरी र्द ाि खारेजीको स्वीकृल का 
िालग सलिल िे र्द ाि गने अलिकारी सिि लनवेर्दन दर्दनसक्नेछ :– 
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(क) ववलनयििा उजल्िजख  उद्देश्य  था कायि हालसि गनि सम्भव नभएिा,  

(ख) सर्दस्यको वह  गनि नसक्ने भएिा । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि प्राप्   लनवेर्दनिा छानववन गर्दाि त्यस् ो संस्थाको ववघटन गनि उपयिु 
रे्दजखएिा र्द ाि गने अलिकारीिे त्यस् ो संस्थाको र्द ाि खारेज गनि सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए  ापलन र्द ाि गने अलिकारीिे रे्दहायको अवस्थािा 
िात्र संस्थाको र्द ाि खारेज गनि सक्नेछ :– 

(क) िगा ार र्दईु वषिसम्ि कुनै कारोबार नगरी लनष्कृय रहेको पाइएिा, 

(ख) कुनै संस्थािे यो ऐन वा यस ऐन अन् गि  बनेको लनयिाविी ववपरी को कायि बारम्बार गरेिा, 

(ग) ववलनयििा उजल्िजख  उद्देश्य ववपरी  कायि गरेिा, 

(घ) सहकारी िूल्य, िान्य ा र लसद्धान्  ववपरी  कायि गरेिा । 

(४) उपर्दफा (२) वा (३) बिोजजि र्द ाि खारेज गनुि अजघ र्द ाि गने अलिकारीिे त्यस् ो संस्थािाई 
सनुवुाईको िालग पन्र दर्दनको सिय दर्दन ुपनेछ । 

(५) उपर्दफा (२) वा (३) बिोजजि संस्थाको र्द ाि खारेज भएिा त्यस् ो संस्था ववघटन भएको िालननेछ 
।  

(७) उपर्दफा (२) वा (३) बिोजजि संस्थाको र्द ाि खारेजी भएिा त्यस् ो संस्थाको र्द ाि प्रिाणपत्र स्व ः 
रद्द भएको िालननेछ । 

६७. लिक्वीडेटरको लनयजुि: (१) र्दफा ६६ बिोजजि कुनै संस्थाको र्द ाि खारेज भएिा र्द ाि गने अलिकारीिे लिक्वीडेटर 
लनयिु गनेछ ।  

(२) उपर्दफािा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए ापलन संघीय काननुिा  ोवकएको लसिा सम्िको सम्पत्तजी भएको 
सींस्थाको हकिा र्द ाि गने अलिकारीिे कुनै अलिकृ स् रका कििचारीिाई लिक्वीडेटर लनयजुि गनि सक्नेछ । 

६८. लिक्वीडेशन पलछको सम्पल को उपयोग: कुनै संस्थाको लिक्वीडेशन पिा  ्सबै र्दावयत्व भिुान गरी बाूँकी रहन 
गएको सम्पजत्तको उपयोग संघीय काननुिा  ोकजीए बिोजजि हनुेछ । 

पररच्छेर्द –१६ 

र्द ाि गने अलिकारी 
 

६९. र्द ाि गने अलिकारी: (१) यस ऐन अन् गि  र्द ाि गने अलिकारीिे गनुिपने कायिहरू जयपथृ्वी नगरपालिकाको 
प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको र्द ाि गने अलिकारीिे यस ऐन बिोजजि आफूिा रहेको कुनै वा सम्पूणि 
अलिकार आफू िा ह को अलिकृ स् रको कििचारीिाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 

७०. काि, क िव्य र अलिकार : यस ऐनिा अन्यत्र उजल्िजख  काि, क िव्य  था अलिकारको अल ररि र्द ाि गने 
अलिकारीको काि, क िव्य र अलिकार  ोवकए बिोजजि हनुेछ । 
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पररच्छेर्द –१७ 

लनरीिण  था अनगुिन 

७१. लनरीिण  था अलभिेख जाूँच गने: (१) र्द ाि गने अलिकारीिे संस्थाको जनुसकैु वख  लनरीिण  था अलभिेख 
परीिण गनि, गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जनुसकैु वख   ोवकएको भन्र्दा बढी आलथिक कारोवार गने संस्थाको वहसाव 
वक ाव वा ववत्तीय कारोवारको लनरीिण वा जाूँच गनि, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको िालग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै अलिकारी वा ववशेषज्ञ खटाई 
आबश्यक  वववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट जझकाई लनरीिण  था सपुरीवेिण गनि सक्नेछ । 

(४) उपर्दफा (१) वा (२)बिोजजि लनरीिण वा वहसाब जाूँच गर्दाि र्द ाि गने अलिकारी वा नपेाि राष्ट्र 
बैङ्कको अलिकार प्राप्त अलिकृ िे िाग गरेको जानकारी सम्बजन्ि  संस्थािे उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपर्दफा (१) वा (२) बिोजजि लनरीिण वा वहसाब जाूँच गर्दाि कुनै संस्थाको कािकारबाही यो 
ऐन, यस ऐन अन् गि  बनेको लनयि, लनरे्दजशका, िापर्दण्ड वा कायिववलि बिोजजि भएको नपाइएिा र्द ाि गने अलिकारी 
वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे सम्बजन्ि  संस्थािाई आवश्यक लनरे्दशन दर्दन सक्नेछ र त्यस् ो लनरे्दशनको पािना गनुि 
त्यस् ो संस्थाको क िव्य हनुेछ । 

(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस र्दफा बिोजजि संस्थाको लनरीिण  था सपुरीवेिण गर्दाि नेपाि राष्ट्र बैङ्किे 
प्रचलि  कानून बिोजजिको अलिकार प्रयोग गनि सक्नेछ। 

(७) यस र्दफा बिोजजि संस्थाको लनरीिण  था सपुरीवेिण गर्दाि प्राप्   हनु आएको जानकारी नेपाि 
राष्ट्र बैङ्किे जयपथृ्वी नगरपालिकाको नगर कायिपालिकािाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।   

७२. छानववन गनि सक्ने :(१) कुन ैसंस्थाको व्यवसावयक कारोबार सन् ोषजनक नभएको, सर्दस्यको वह  ववपरी  काि 
भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य ववपरी  कायि गरेको भनी त्यस् ो संस्थाको कम् ीिा वीस प्रल श  सर्दस्यिे 
छानववनको िालग लनवेर्दन दर्दएिा र्द ाि गने अलिकारीिे त्यस् ो संस्थाको छानववन गनि, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि छालनवन गर्दाि िाग गरेको वववरण वा कागजा  उपिब्ि गराई सहयोग 
गनुि सम्बजन्ि  सलिल को क िव्य हनुेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बिोजजि गररएको छानववनको जानकारी सम्बजन्ि  संस्थािाई लिजख  रुपिा 
दर्दन ुपनेछ । 

७३. बच   था ऋणको कारोबार गने संस्था को लनरीिण  था अनगुिन सम्बन्िी ववशेष व्यवस्था :(१) बच   था 
ऋणको िखुय कारोबार गने संस्थािे  ोवकए बिोजजि अनगुिन प्रणािी अविम्बन गनुि पनेछ । 

(२) र्द ाि गने अलिकारीिे बच   था ऋणको कारोबार गने संस्थाको  ोवकए बिोजजिको अनगुिन 
प्रणािीिा आिारर  भई लनरीिण  था अनगुिन गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि संस्थाको लनरीिण  था अनगुिन र्द ाि गने अलिकारीिे आवश्यक ा अनसुार 
नेपाि राष्ट्र बैङ्क िगाय का अन्य लनकायको सहयोग लिन सक्नेछ । 
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७४.वावषिक प्रल वेर्दन पेश गनुिपने : (१) र्द ाि गने अलिकारीिे आलथिक वषि सिाप्त भएको लिल िे  ीन िवहना लभत्र संस्थाको 
लनरीिण सम्बन्िी वावषिक प्रल वेर्दन नगर कायिपालिका सिि पेश गनुि पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको प्रल वेर्दनिा रे्दहायका वववरणहरू खिुाउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चािनिा रहेका संस्थाको वववरण, 

(ख) अनगुिन गररएका संस्थाको संखया  था आलथिक कारोवारको वववरण, 

(ग) संस्थािा सहकारी लसद्धान्  र यो ऐन, यस ऐन अन् गि  बनेको लनयि, ववलनयि  था आन् ररक 
कायिववलिको पािनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सर्दस्यिे प्राप्   गरेको सेवा सवुविाको अवस्था, 

(ङ) संस्थाको वियाकिापिा सर्दस्यको सहभालग ाको स् र अनपुा , 

(च) संस्थािाई नगरपालिकाबाट प्रर्दान गररएको ववत्तीय अनरु्दान  था छुट सवुविाको सर्दपुयोलग ाको 
अवस्था,  

(छ) संस्थाको आलथिक वियाकिाप  था ववत्तीय अवस्था सम्बन्िी  ोवकए बिोजजिका वववरण, 

(ज) संस्थािा आन् ररक लनयन्त्रण प्रणािीको अवस्था, 

(झ) संस्थािा सशुासन  था जजम्िेवारीको अवस्था, 

(ञ) संस्थािा रहेका कोषको वववरण, 

(ट) संरजि  पूूँजी वफ ाि कोष वव रणको अवस्था, 

(ठ) सहकारीको नील  लनिािणिा सहयोग पगु्ने आवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको र्द ाि, खारेजी  था ववघटन सम्बन्िी वववरण, 

(ढ) संस्थािे सञ्चािन गरेको र्दफा १२ बिोजजिको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको वववरण,

  

(ण)  ोवकए बिोजजिका अन्य वववरण । 

७५. आपसी सरुिण सेवा संचािन सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) संस्थािे संघीय काननुिा व्यवस्था भएबिोजजि आफ्ना 
सर्दस्यहरुको बािीनािी वा वस् भुाउिा भएको िल को अंशपूल ि गने गरी आपसी सरुिण सेवा संचािन गनि सक्नेछ 
। 

७६. जस्थरीकरण कोष सम्बन्िी व्यवस्थाः (१) बच   था ऋण ववषयग  संस्थाहरू सम्भावव  जोजखिबाट संरिणका िालग 
संघीय काननुिा व्यवस्था भएबिोजजि खडा हनुे जस्थरीकरण कोषिा सहभागी हनु सक्नेछन ्। 

पररच्छेर्द –१८ 

सिस्याग्रस्  संस्थाको व्यवस्थापन 
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७७. संस्था सिस्याग्रस्  भएको घोषणा गनि सवकने: (१) यस ऐन बिोजजि गररएको लनरीिण वा वहसाब जाूँचबाट कुनै 
संस्थािा रे्दहायको अवस्था ववद्यिान रहेको रे्दजखएिा कायिपालिकािे त्यस् ो संस्थािाई सिस्याग्रस्  संस्थाको रुपिा 
घोषणा गनि सक्नेछ:- 

(क) सर्दस्यको वह  ववपरी  हनुे गरी कुनै कायि गरेको, 

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

(ग) सर्दस्यहरूको बच  लनिािरर  श ि बिोजजि वफ ाि गनि नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन् गि  बनेको लनयि  था ववलनयि ववपरी  हनुे गरी संस्था  सञ्चािन भएको, 

(ङ) संस्था  र्दािासाहीिा पनि सक्ने अबस्थािा भएको वा उल्िेखनीय रुपिा गम्भीर आलथिक कदठनाई 
भोलगरहेको, 

(च) कुन ैसंस्थािे सर्दस्यको बच  रकि वफ ाि गनुि पने अवलििा वफ ाि नगरेको भनी त्यस् ो संस्थाका 
कम् ीिा वीस प्रल श  वा वीस जना िध्ये जनु कि हनु्छ सो वरावरका सर्दस्यहरूिे र्द ाि गने 
अलिकारी सिि लनवेर्दन दर्दएकोिा छानववन गर्दाि खण्ड (क) रे्दजख (ङ) सम्िको कुनै अवस्था 
ववद्यिान भएको रे्दजखएको । 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए  ापलन प्रचलि  कानून बिोजजि गठन गरेको आयोगिे 
कुनै संस्थािाई सिस्याग्रस्  संस्था घोषणा गनि लसफाररस गरेिा वा सिस्याग्रस्  भनी पवहचान गरेकोिा वा त्यस् ो 
आयोगिा परेको उजरुी संखया, औजचत्य सिे को आिारिा कायिपालिकािे त्यस् ो संस्थािाई सिस्याग्रस्  संस्था 
घोषणा गनि सक्नेछ । 

७८. व्यवस्थापन सलिल को गठन: (१) र्दफा ७७ बिोजजि सिस्याग्रस्  संस्था घोषणा भएकोिा त्यस् ो संस्थाको सम्पजत्त 
व्यवस्थापन  था र्दावयत्व भिुानी सम्बन्िी कायिकािालग व्यवस्थापन सलिल को गठन गनि र्द ाि गने अलिकारीिे 
कायिपालिका सिि  लसफाररस गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि जशफाररस भई आएिा कायिपालिकािे  ोवकए विोजजि व्यवस्थापन सलिल को 
गठन गनि सक्ने छ ।   

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि गदठ  व्यवस्थापन सलिल को काि, क िव्य र अलिकार  ोवकए बिोजजि 
हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द–१९ 

कसीरू, र्दण्ड जररवाना  था पनुराबेर्दन 

७९. कसीरू गरेको िालनने : कसैिे रे्दहायको कुनै कायि गरेिा यस ऐन अन् गि को कसीूर गरेको िालननेछ ।  

(क) र्द ाि नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेिा वा कुनै व्यजि, फिि वा कम्पनीिे आफ्नो 
नाििा सहकारी शब्र्द वा सो शब्र्दको अंग्रेजी रुपान् रण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह  
वा अन्य कुनै कायि गरेिा, 
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(ख) सर्दस्यको बच  यस ऐन र यस ऐन अन् गि  बनेको लनयि, ववलनयि बिोजजि बाहेक अन्य कुनै  
पलन प्रयोजनको िालग प्रयोग गरेिा,  

(ग)  ोवकएको भन्र्दा बढी रकि ऋण प्रर्दान गर्दाि जिान  वा सरुिण नराखी ऋण प्रर्दान गरेिा, 

(घ) सलिल को सर्दस्य, व्यवस्थापक वा कििचारीिे संस्थाको सम्पजत्त, बच  वा शेयर रकि वहनालिना 
गरेिा, 

(ङ) ऋण असूि हनु नसक्ने गरी सलिल का कुनै सर्दस्य, लनजको ना ेर्दार वा अन्य व्यजि वा कििचारीिाई 
ऋण दर्दई रकि वहनालिना गरेिा,  

(च) सलिल का कुनै सर्दस्यिे एक्िै वा अन्य सर्दस्यको लििोि ोिा संस्थाको शेयर वा बच  रकि 
आफू खसुी पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएिा,  

(छ) झिुा वा गि  वववरण पेश गरी कजाि लिएिा, राखेको लि ो कच्चा भएिा वा ऋण वहनालिना 
गरेिा,  

(ज)  संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन् रग्  बनेका लनयि, ववलनयि  ववपरर  िगानी गरेिा वा िगानी 
गने उद्देश्यिे रकि उठाएिा,  

(झ) कृलत्रि व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएिा वा दर्दएिा, 

(ञ) लि ोको अस्वाभाववक रुपिा बढी िूल्याङ्कन गरी ऋण लिएिा वा दर्दएिा, 

(ट) झिुा वववरणको आिारिा पररयोजनाको िाग  अस्वाभाववक रुपिा बढाई बढी ऋण लिएिा वा  
दर्दएिा, 

(ठ) कुनै व्यजि वा संस्थािाई एक पटक दर्दइसकेको सरुिण री पूविक फुकुवा नभई वा सो सरुिणिे 
खािेको िूल्यभन्र्दा बढी हनुेगरी सोही सरुिण अन्य संस्थािा राखी पनुः ऋण लिए वा दर्दएिा, 

(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको िालग ऋण सवुविा लिएको हो सोही प्रयोजनिा निगाई अन्यत्र प्रयोग 
गरे वा गराएिा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजा  वा खा ािा िेजखएको कुनै कुरा कुनै  ररकािे हटाइ वा उडाइ अकै अथि 
लनस्कने व्यहोरा पारी लििाई िेख्न ेवा अको लभन्नै शे्रस् ा राख्ने जस् ा काि गरेबाट आफूिाई वा 
अरु कसैिाई फाइर्दा वा हालन नोक्सानी गने उद्देश्यिे की े गनि वा अकािको हालन नोक्सानी गने 
उद्देश्यिे नगरे वा नभएको झिुा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा लिल , अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी 
सहीछाप गरी गराई कागजा  बनाई वा बनाउन िगाई जािसाजी गरे वा गराएिा,  

(ण) ऋणको लि ो स्वरुप राजखने चि अचि सम्पजत्त लििाि लबिी वा अन्य प्रयोजनको िालग िूल्याङ्कन 
गर्दाि िूल्याङ्कनक ाििे बढी, कि वा गि  िूल्याङ्कन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याउने कायि 
गरे वा गराएिा,  

( ) सींस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याउने उद्देश्यिे कसैिे कुनै काि गराउन वा नगराउन, िोिावहजा 
गनि वा गराउन, कुनै वकलसिको रकि लिन वा दर्दन, लबना िूल्य वा कि िूल्यिा कुनै िाि, वस्  ु
वा सेवा लिन वा दर्दन, र्दान, र्दा व्य, उपहार वा चन्र्दा लिन वा दर्दन, गि  लिख   यार गनि वा 
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गराउन, अनवुार्द गनि वा गराउन वा गैर कानूनी िाभ वा हानी परु् याउने बर्दलनय िे कुनै कायि गरे 
वा गराएिा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सर्दस्य वा बच क ाि वा  ी िध्ये कसैिाई हानी नोक्सानी पगु्ने गरी िेखा 
परीिण गरे गराएिा वा िेखा परीिण गरेको झिुो प्रल वेर्दन  यार पारेिा वा पानि िगाएिा। 

८०. सजायः (१) कसैिे र्दफा ७९ को कसूर गरेिा रे्दहाय बिोजजिको सजाय हनुेछ :- 

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

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

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

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

(१) र्दश िाख रुपैयाूँसम्ि लबगो भए एक वषिसम्ि कैर्द,  

(२) र्दश िाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी पचास िाख रुपैयाूँसम्ि लबगो भए र्दईु वषि रे्दजख  ीन वषिसम्ि कैर्द, 

(३) पचास िाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्ि लबगो भए  ीन वषि रे्दजख चार वषिसम्ि कैर्द, 

(४) एक करोड रुपैयाूँभन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयासम्ि लबगो भए चार वषिरे्दजख छ वषिसम्ि कैर्द, 

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

(६) एक अबि रुपैयाूँभन्र्दा बढीजल सकैु रुपैयाूँ लबगो भए पलन आठ वषिरे्दजख र्दश वषिसम्ि कैर्द, 

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

(२) र्दफा ७९ को कसूर गनि उद्योग गने वा त्यस् ो कसूर गनि िद्द  परु् याउने व्यजििाई िखुय 
कसूरर्दारिाई हनुे सजायको आिा सजाय हनुेछ । 

(३) र्दफा ७९ को कसूर गने वा त्यस् ो कसूर गनि िद्द  परु् याउन ुकुनै लनकाय संस्था भए त्यस् ो 
लनकाय संस्थाको प्रिखु कायिकारी वा पर्दालिकारी वा कायिकारी हैलसय िा कायि सम्पार्दन गने व्यजििाई यस ऐन 
बिोजजि हनुे सजाय हनुेछ । 

८१.  जररवाना हनुे :(१) र्दफा ८७ बिोजजि कसैको उजूरी परी वा संस्थाको लनरीिण अनगुिन वा वहसाब वक ाबको 
जाूँच गर्दाि वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे रे्दहायको कुनै कायि गरेको पाइएिा र्द ाि गने अलिकारीिे त्यस् ो 
कायिको प्रकृल  र गाम्भीयिको आिारिा त्यस् ो कायि गने व्यजििाई पाूँच िाखरु पैँयासम्ि जररवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन् गि  बनेका लनयि ववपरी  सर्दस्यसूँग ब्याज लिएिा, 

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

(ग) संस्थािे प्रर्दान गरेको ऋणिा िाग्ने ब्याजिाई िूि कजाििा पूूँजीकृ  गरी सोको आिारिा ब्याज 
िगाएिा, 

(घ) कुनै सर्दस्यिाई आफ्नो पूूँजीकोषको  ोवकए बिोजजिको प्रल श भन्र्दा बढी हनुे गरी ऋण प्रर्दान 
गरेिा, 
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(ङ) संस्था र्द ाि गर्दािका बख का सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यिाई सर्दस्य ा प्राप्   गरेको  ीन िवहना 
अवलि व्यल   नभई ऋण िगानी गरेिा, 

(च) प्राथलिक पूूँजी कोषको र्दश गणुा भन्र्दा बढीहनुे गरी बच  संकिन गरेिा, 

(छ) शेयर पूूँजीको पन्र प्रल श भन्र्दा बढी शेयर िाभांश वव रण गरेिा,  

(ज) सींस्थािे आफ्नो कायििेत्र बावहर गई कारोबार गरेिा वा गैर सर्दस्यसंग कारोवार गरेिा, 

(झ) सींस्थािे यो ऐन ववपरी  कृलत्रि ब्यजििाई आफ्नो सर्दस्य ा दर्दएिा । 

 (२) उपर्दफा (१) िा िेजखएको व्यहोराबाट कसैिे रे्दहायको कुनै कायि गरेको र्द ाि गने 
अलिकारीिे त्यस् ो कायिको प्रकृल  र गाम्भीयिको आिारिा त्यस् ो कायि गने व्यजििाई  ीन िाख रुपैयाूँसम्ि 
जररवाना गनि सक्नेछः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन् गि  बनेको लनयि बिोजजि दर्दएको कुनै लनरे्दशन वा  ोवकएको िापर्दण्डको 
पािना नगरेिा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन् गि  बनेको लनयि बिोजजि दर्दनपुने कुनै वववरण, कागजा , प्रल बेर्दन, 
सूचना वा जानकारी नदर्दएिा, 

(ग) यस ऐन बिोजजि लनवािचन नगरी सलिल   था िेखा सपुरीवेिण सलिल का पर्दालिकारीहरु आफू 
खशुी पररव िन गरेिा  

(घ) कुनै संस्थािे र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बिोजजिको  ोवकएको श ि पािन नगरेिा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन् गि  बनेको लनयि ववपरर  अन्य कायि गरेिा । 

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बिोजजिको जररवाना गनुि अजघ र्द ाि गने अलिकारीिे सम्बजन्ि  व्यजि वा 
संस्थािाई सफाई पेश गनि कम् ीिा पन्र दर्दनको सियावलि दर्दन ुपनेछ । 

८२.  रोक्का राख्न े:(१) र्द ाि गने अलिकारीिे सम्बजन्ि  संस्थािाई र्दफा ८१ बिोजजि जररवाना गनुिका अल ररि  ीन 
िवहनासम्ि त्यस् ो संस्थाको कारोबार, सम्पल   था बैङ्क खा ा रोक्का राख्न े था सम्पजत्त रोक्का राख न सम्बजन्ि  
लनकायिाई लसफाररस गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको लसफाररस प्राप्   भएिा त्यस् ो संस्थाको कारोबार, सम्पल  वा बैङ्क खा ा 
रोक्का राखी सो को जानकारी र्द ाि गने अलिकारीिाई दर्दन ुपनेछ ।  

८३.  र्दोब्बर जररवाना हनुे:(१) र्दफा ८१ बिोजजि जररवाना भएको व्यजि वा संस्थािे पनु: सोही कसूर गरेिा त्यस् ो 
व्यजि वा संस्थािाई र्द ाि गने अलिकारीिे र्दोस्रो पटकरे्दजख प्रत्येक पटकको िालग र्दोब्बर जररवाना गनेछ ।  

८४.  अनसुन्िानको िालग िेखी पठाउन सक्ने :र्द ाि गने अलिकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन बिोजजि आफ्नो 
काि, क िव्य र अलिकारको पािना गर्दाि कसैिे र्दफा ७९ बिोजजिको कसूर गरेको थाहा पाएिा त्यस् ो कसूरका 
सम्बन्ििा यस ऐन बिोजजि अनसुन्िान गनिको िालग सम्बजन्ि  लनकायिा िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

८५.  िदु्दासम्बन्िी व्यवस्थाः र्दफा ८० बिोजजि सजाय हनुे कसूरको िदु्दा सम्बन्िी व्यवस्था संघीय काननु बिोजजि 
हनुेछ । 
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८६. िदु्दा हेने अलिकारी: र्दफा ८० बिोजजिको सजाय हनुे कसूर सम्बन्िी िदु्दाको कारवाही र वकनारा जजल्िा 
अर्दाि बाट हनुेछ । 

८७.  उजूरी दर्दने हर्द म्यार्द :(१) कसैिे र्दफा ८० बिोजजिको सजाय हनुे कसूर गरेको वा गनि िागेको थाहा पाउने 
व्यजििे त्यसरी थाहा पाएको लिल िे नब्बे दर्दनलभत्र र्द ाि गने अलिकारी सिि उजूरी दर्दन ुपनेछ । 

(२) कसैिे र्दफा ८० बिोजजि जररवाना हनुे कायि गरेको थाहा पाउने व्यजििे त्यसरी थाहा पाएको 
लिल िे नब्बे दर्दन लभत्र र्द ाि गने अलिकारी सिि उजूरीदर्दन ुपनेछ ।  

८८. पनुरावेर्दन गनि सक्ने :(१) र्दफा ६ बिोजजि संस्था र्द ाि गनि अस्वीकार गरेको वा र्दफा ८ बिोजजि संस्था र्द ाि 
खारेज गरेकोिा जचत्त नबझु्नेिे सो लनणियको जानकारी पाएको लिल िे पैं ीस दर्दनलभत्र र्द ाि गने अलिकारीको 
लनणियउपर कायिपालिकासिि पनुरावेर्दन गनि सक्नेछ ।  

(२) र्दफा ८१ बिोजजिको जररवानािा जचत्त नबझु्ने व्यजििे त्यस् ो लनणियको जानकारी पाएको लिल िे 
पैं ीस दर्दन लभत्र रे्दहाय बिोजजि पनुरावेर्दन गनि सक्नेछ: 

(क) र्द ाि गने अलिकारी र कायिपालिकािे गरेको लनणिय उपर सम्बजन्ि  जजल्िा अर्दाि िा, 

(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको लनणिय उपरसम्बजन्ि  उच्च अर्दाि िा । 

८९. असूि उपर गररने : यस पररच्छेर्द बिोजजि कुनै व्यजििे ल नुि पने जररवाना वा कुनै रकि नल री बाूँकी रहेकोिा 
त्यस् ो जररवाना वा रकि लनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर गररनेछ । 

 
 

पररच्छेर्द–२० 

ववववि 

९०.  ि ालिकारको प्रयोग : कुनै सर्दस्यिे संस्थाको जल सकैु शेयर खररर्द गरेको भए  ापलन सम्बजन्ि  संस्थाको कायि 
सञ्चािनिा एक सर्दस्य एक ि को आिारिा आफ्नो ि ालिकारको प्रयोग गनि सक्नेछ । 

९१. सािाजजक परीिण गराउन सक्ने :(१) संस्थािे ववलनयििा उजल्िजख  उद्देश्य प्राप्   गनिका िालग सलिल बाट 
भएका लनणिय र कायि, सर्दस्यहरूिे प्राप्   गरेका सेवा र सन् षु्टीको स् र, सेवा प्राजप्  बाट सर्दस्यहरूको जीवनस् रिा 
आएको आलथिक, सािाजजक, सांस्कृल क  था वा ावरणीय पििा सकारात्िक पररव िन िगाय का ववषयिा 
सािाजजक परीिण गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि भएको सािाजजक परीिणको प्रल वेर्दन छिफिको िालग सलिल िे 
सािारणसभा सिि पेश गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि पेश भएको सािाजजक परीिण प्रल वेर्दन छिफि गरी सािारणसभािे 
आवश्यक ा अनसुार सलिल िाई लनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

(४) यस र्दफा बिोजजिको सािाजजक परीिण प्रल वेर्दनको एक प्रल  सम्बजन्ि  संस्थािे र्द ाि गने 
अलिकारी सिि पेश गनुि पनेछ । 
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९२. सहकारी जशिाः  सहकारी िेत्रको प्रवििनको िालग ववद्यािय  हको पाठयिििा आिारभू  सहकारी सम्वन्िी 
ववषयवस् िुाई सिावेश गनि सवकनेछ । 

९३. आलथिक सहयोग गनि नहनुे: संस्थाको रकिवाट सलिल को लनणिय विोजजि सर्दस्यहरुिे आलथिक सहयोग लिन 
सक्नेछन ्  

 र सािाजजक कायिकोिालग गैर सर्दस्य व्यजि वा संस्थाहरुिाई सिे  आलथिक सहयोग गनि वािा पने छैन । 

स्पष्टीकरणः यस र्दफाको प्रयोजनको िालग 'सािाजजक कायि' भन्नािे जशिा, स्वास्थ्य, वा ावरण संरिण, 
िानवीय सहाय ा, सहकारर ा प्रबद्धिन सम्बजन्ि कायििाई जनाउूँछ । 

९४. अन् र सहकारी कारोवार गनि सक्नेः  संस्थाहरुिे  ोवकए बिोजजि एक आपसिा अन् र सहकारी कारोवार गनि 
सक्नेछन ्।  

९५. ठेक्कापिा दर्दन नहनुे: संस्थािे आफ्नो  सलिल को कुनै सञ्चािक वा िेखा सपुरीवेिण सलिल को संयोजक वा सर्दस्य 
वा आफ्नो कििचारीिाई ठेक्कापिा दर्दन हरैु्दन । 

९६. सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर हनु:े कुन ैसंस्थािे प्राप्   गरेको सरकारी अनरु्दान वा कुनै सेवा सवुविा र्दरुुपयोग 
गरेको पाइएिा प्रचलि  कानून बिोजजि सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्िी प्रचलि  ऐन िागू नहनुे : यस ऐन अन् गि  र्द ाि भएको संस्थाको हकिा कम्पनी सम्बन्िी 
प्रचलि  ऐन  िागू हनुे छैन ।  

९८.  प्रचलि  कानून बिोजजि कारवाही गनि वािा नपने : यस ऐनिा िेजखएको कुनै कुरािे कुनै व्यजि उपर प्रचलि  
कानून बिोजजि अर्दाि िा िदु्दा चिाउन बािा परु् याएको िालनने छैन । 

९९. सम्पजत्त शवुद्धकरण लनवारण सम्बन्िी काननुी व्यवस्थाको पािना गनुिपनेः संस्थािे सम्पजत्त शवुद्धकरण लनवारण 
सम्बन्िी संघीय / प्ररे्दश काननुिा भएका व्यवस्थाका साथै    ्सम्बन्ििा िन्त्राियिे जारी गरेको िानर्दण्ड र 
नेपाि राष्ट्र बैंकको ववत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका लनरे्दजशकाहरूको पािना गनुिपनेछ ।  

१००. लनयि बनाउने अलिकार:  यस ऐनको कायािन्वयनकोिालग कायिपालिकािे आवश्यक लनयि बनाउन सक्नेछ । 

१०१.  िापर्दण्ड, लनरे्दजशका वा कायिववलि बनाई िागू गनि सक्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन् गि  बनेको लनयिको 
अिीनिा रही संस्थाको र्द ाि, सञ्चािन, लनरीिण  था अनगुिन िगाय का काि कारबाहीिाई व्यवजस्थ  र प्रभावकारी 
रुपिा सञ्चािन गनि कायिपालिकािे आवश्यक ा अनसुार िापर्दण्ड, लनरे्दजशका वा कायिववलि बनाई िागू गनि सक्नेछ 
। 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको िापर्दण्ड बनाउूँर्दा आवश्यक ा अनसुार रजजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क, िन्त्रािय 
र सम्बजन्ि  अन्य लनकायको परािशि लिन सवकनेछ  

 
 
 
 
 

cg';"rL १ 
btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 
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>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

जयपथृवी नगरपालिका gu/ काययपालिकाको sfof{no, बझाङ्ग . 

 
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– ?= ===== . 

 

 

आज्ञािे, 

महेन्द्रजंग शाही 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 
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cg';"rL २ 
;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

जयपथृवी नगरपालिका gu/ काययपालिकाको sfof{no, बझाङ्ग . 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

hok[YjL gu/kflnsfsf] ;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 

 
 

 

 

 

 

  

 


