
                                                      ..................................................कृषि सहकारी संस्था षि.को  

                                                                षिषनयम २०............ 

                               ..............................कृषि सहकारी संस्था षि. संचािन गनन बनेको षिषनयम  

प्रस्तािना  

       ऄन्तरराष्ट्रिय सहकररीकर मलू्य, मरन्यतर, र ष्ट्सद्धरन्तकर अधररमर सदस्यहरुमर छररएर रहेको श्रम, श्रोत सरधन र प्रष्ट्िष्ट्धलरइ एकीकृत 

गरी सदस्यहरुकर ष्ट्निराष्ट्चत प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धद्वररर संचरष्ट्लत एिं प्रजरतरष्ट्न्िक पद्दष्ट्तबरट ष्ट्नयष्ट्न्ित लोकतरष्ट्न्िक, स्िरयत्त स्िशरष्ट्सत संगठनको 

रुपमर सहकररी संस्थरको मरध्यमद्वररर हरमी प्रत्येक सदस्यहरुको अष्ट्थाक, सरमरष्ट्जक तथर सरंस्कृष्ट्तक ष्ट्िकरसको लरष्ट्ग एक सहकररी 

संस्थरको गठन गरी संचरलन गना अिश्यक भएकोले, अरुघरट गरईँपष्ट्लकरको सहकररी ऐन २०७५ को दफर १७ ले ष्ट्दएको ऄष्ट्धकरर 

प्रयोग गरी .......................कृष्ट्ि सहकररी संस्थर ष्ट्ल. को स्थरपनरको लरष्ट्ग ष्ट्मष्ट्त ...........................................गते मर बसेको प्रथम 

प्रररष्ट्भभक भेलरको ष्ट्नणाय बमोष्ट्जम यो ष्ट्िष्ट्नयम तजजामर गरी ष्ट्मष्ट्त .........................................गते बसेको दोश्रो प्रररष्ट्भभक भेलरले सिा 

सभमतबरट परररत गरेको छ । 

            

                                                              पररच्छेद १  

                                                              प्रारषभिक  

१. संषिप्त नाम र प्रारभि : 

क.  यस ष्ट्िष्ट्नयमको नरम ...................................................................कृष्ट्ि सहकररी  संस्थर ष्ट्ल. को ष्ट्िष्ट्नयम, 

२०......रहेको छ । 

ख. यो ष्ट्िष्ट्नयम अरुघरट गरईँपरष्ट्लकरको करयरालय बरट स्िीकृत गरेपष्ट्छ तजरुन्त लरगज हुनेछ । 

२.  संस्थाको नाम र ठेगाना : 

क.  संस्थरको नरम :..............................................कृष्ट्ि सहकररी संस्थर ष्ट्लष्ट्मटेड रहनेछ । ऄंगे्रजीमर 

..................................................krishi sahakari sanstha limited.  रहनेछ । 

ख. संस्थरको ठेगरनर : संस्थरको करयरालय गोरखर ष्ट्जल्लर, अरुघरट गरईँपरष्ट्लकर .............................मर रहनेछ । 

ग. अरुघरट गरईँपरष्ट्लकरको पजिा स्िीकृष्ट्त ष्ट्लइ मरि ठेगरनर पररितान गररनेछ । संस्थरकर बढी सदस्यहरुलरइ परयक पने ठरँईमर 

करयरालय ररष्ट्खनेछ । 

घ. सरमरन्यतर करयरालय ररख्दर समरन प्रकृष्ट्तको ऄको सहकररी संस्थर रहेको भिन प्रयोग गररने छैन । 

ङ. ठेगरनर पररितानको सचूनर ऄष्ट्निरया रुपमर अफ्नर सदस्यहरु एिं अरुघरट गरईँपरष्ट्लकरको करयरालय गोरखर र सहकररीकर 

संघहरुमर ष्ट्दआनेछ । 

च. सहकररी संस्थरको करयरालय सबै सदस्यहरुको सहज पहुँच हुने र दषे्ट्खने स्थरनमर ररष्ट्खने छ । 

छ. संस्थरको सरआनबोडामर स्पष्ट बजष्ट्झने गरी संस्थरको नरम, ठेगरनर, स्िीकृत लोगो, करयाके्षि र सभपका कर लरष्ट्ग फोन,आमेल, 

फ्यरक्स, पोष्ट बक्स अष्ट्द ईल्लेख गररनेछ । 

ज. सभपका  िर पिरचररको मध्यममर गररने पररितानको सचूनर सबै सदस्य र सभबद्ध सबै सरकररी ष्ट्नकरय तथर सहकररीकर 

संघहरुमर गररआनेछ । 

झ. सष्ट्मष्ट्तले संस्थरको करयरालयमर सबैले दखे्ने ठरँईमर ष्ट्नभन कज ररहरु खजलेको सचूनर ररखी सभबष्ट्न्धत सबैलरइ सजसषू्ट्चत गनेछ :- 



१.  संस्थरको प्रमजख कररोबरर :- 

२. कज ल सदस्य संख्यर :- 

३. कररोबररको ष्ट्ििरण :-यस ऄन्तगात कूल संकष्ट्लत शेयर पजँजी, कज ल ष्ट्नके्षप संकलन, कज ल लगरनी, र कररोबररबरट 

भएको लरभरंश ईल्लेख गररनेछ । यस्तो ष्ट्िष्ट्िरण लेखर पररक्षण गरेको गत अष्ट्थाक ििाको श्रेतरको अधररमर ररष्ट्खनेछ 

। 

४. ष्ट्लने ष्ट्दने व्यरजदर । 

५. संचरलक तथर लेखर सष्ट्मष्ट्तकर पदरष्ट्धकररीको नरम, ठेगरनर र सभपका  फोन । 

३. कायनिेत्र : यस संस्थरको करया के्षि गोरखर ष्ट्जल्लर अरुघरट गरईँपरष्ट्लकरको िडर नं.......................मर रहेकर टोलहरुमर मरि 

ष्ट्सष्ट्मत रहनेछ । 

४. पररिािा : ष्ट्ििय िर प्रसंगले ऄको ऄथा नलरगेमर यस ष्ट्िष्ट्नयममर :- 

क. "ऐन" भन्नरले अरुघरट गरईँपरष्ट्लकरको सहकररी ऐन २०७५ सभझनज पदाछ । 

ख. "ष्ट्नयमरिली"भन्नरले सभबष्ट्न्धत स्थरनीय तहको सहकररी ऐन ऄन्तगात बनेको ष्ट्नयमरिली सभझनज पदाछ । 

ग. "रष्ट्जरिरर" भन्नरले सहकररी ष्ट्िभरगकर रष्ट्जरिरर िर ष्ट्नजबरट ऄष्ट्धकरर प्ररत अ ऄष्ट्धकररीलरइ सभझनज पदाछ । 

घ. "संस्थर" भन्नरले ................................................कृष्ट्ि सहकररी संस्थर ष्ट्लष्ट्मटेड लरइ सभझनज पदाछ । 

ङ. "ष्ट्िष्ट्नयम भन्नरले" .................................................कृष्ट्ि सहकररी संस्थर ष्ट्लष्ट्मटेड को ष्ट्िष्ट्नयम 

२०.....................सभझनज पदाछ । 

च. "सदस्य" भन्नरले संस्थरको शेयर खररद गरी यस ष्ट्िष्ट्नयम बमोष्ट्जमको सदस्यको दरष्ट्यत्ि ष्ट्निराह गना तयरर भएको 

व्यष्ट्िलरइ सभझनज पदाछ । 

छ. "सरधररण सभर" भन्नरले प्रररष्ट्भभक सरधररण सभर, िरष्ट्िाक सरधररण सभर र ष्ट्िशेि सरधररण सभर समेत लरइ सभझनज 

पदाछ । 

ज. "सष्ट्मष्ट्त"भन्नरले संस्थरको संचरलक सष्ट्मष्ट्तलरइ सभझनज पदाछ । 

झ. "संचरलक" भन्नरले यस ष्ट्िष्ट्नयम बमोष्ट्जम गष्ट्ठत सष्ट्मष्ट्तकर ष्ट्निराष्ट्चत ऄध्यक्ष, ईपरध्यक्ष, एिं सदस्यहरुलरइ सभझनज 

पदाछ । 

ञ. "ईपसष्ट्मष्ट्त" भन्नरले संस्थरद्वररर यस ष्ट्िष्ट्नयम बमोष्ट्जम गष्ट्ठत कज नै ष्ट्नष्ट्ित करया गनाकर लरष्ट्ग ऄिष्ट्ध तोकी गठन 

गररएको ईप-सष्ट्मष्ट्त समेतलरइ सभझनज पदाछ । 

ट. "शेयर" भन्नरले संस्थरको शेयर पजँजीको ष्ट्िभरष्ट्जत ऄंशलरइ सभझनज पदाछ । 

ठ. "शेयर प्रमरण पि" भन्नरले शेयर ष्ट्कन्ने व्यष्ट्िलरइ सो िरपत संस्थरबरट ष्ट्दएको ऄनजसचूी ३ बमोष्ट्जमको ष्ट्नस्सरलरइ 

सभझनज पदाछ । 

ड. "बचत पररचरलन" भन्नरले सदस्यहरु बरट बचत संकलन गने र सदस्यहरुमर कृष्ट्ि ऋण लगरनी गने दजिै करयालरइ सभझनज 

पदाछ । 

ढ. "बचत ष्ट्नके्षप" भन्नरले सदस्यहरुले पजिा ष्ट्नधराररत दरमर व्यरजको रुपमर लरभ प्ररत अ गने गरी संस्थरमर जभमर गरेको 

रकमलरइ सभझनज पदाछ । 



ण. "ऋण" भन्नरले संस्थरले ष्ट्नष्ट्ित सता र सभझौतरको अधररमर भष्ट्िरयमर ष्ट्नधरारीत दरमर व्यरज बरपतको रकम समेत थप 

गरी ष्ट्फतरा बजझरईने गरी ष्ट्िष्ट्नयमको ऄष्ट्धनमर रही कृष्ट्ि प्रयोजनको लरष्ट्ग ऋणको रुपमर प्ररत अ गरेको रकमलरइ सभझनज 

पदाछ । 

त. "अष्ट्थाक ििा" भन्नरले प्रत्येक ििाको श्ररिण एक गते दषे्ट्ख अिरढ मसरन्त सभमको ऄिष्ट्धलरइ सभझनज पदाछ । 

थ. "ऄध्यक्ष" भन्नरले संस्थरको ऄध्यक्ष सभझनज पदाछ । 

द. "कृिक" भन्नरले अरुघरट गरईँपरष्ट्लकर िडर नं.....................ष्ट्भिकर यस संस्थरसंग अिद्ध भएको कृष्ट्ि पेशर, 

व्यरिसरय गने कृिकलरइ बजझरईछ । 

ध. "व्यिस्थरपक" भन्नरले संस्थरको व्यिस्थरपक सभझनज पदाछ । 

न. "तोष्ट्कए िर तोष्ट्कए बमोष्ट्जम" भन्नरले संस्थरको ष्ट्िष्ट्नयम बमोष्ट्जम स्िीकृत नीष्ट्त/ष्ट्नयममर ईल्लेख भएकोलरइ सभझनज 

पदाछ । 

ऩ. "दतरा गने ऄष्ट्धकररी" भन्नरले ऐनको दफर .............बमोष्ट्जम तोष्ट्कएको दतरा गने ऄष्ट्धकररी सभझनजपदाछ र सो शब्दले 

ष्ट्नजबरट ऄष्ट्धकररप्ररत अ ऄष्ट्धकृत समेतलरइ जनरईनेछ । 

५.  संस्था संगषठत संस्था हुने : 

क. संस्थर ऄष्ट्िष्ट्छछन्न ईत्तररष्ट्धकररिरलर एक स्िशरष्ट्सत संस्थर हुनेछ । 

ख. संस्थरको सबै करमकरज प्रमरष्ट्णत गनाकर लरष्ट्ग ऄनजसचूी -१ मर ईल्लेख गररए ऄनजसरर अफ्नो छज टै्ट ष्ट्चन्ह ऄंष्ट्कत छरप 

रहनेछ । 

ग. संस्थरको छरप संचरलक सष्ट्मष्ट्तबरट ऄष्ट्धकरर प्ररत अ व्यष्ट्िको ष्ट्जभमरमर हुनेछ । 

घ. संस्थरले व्यष्ट्ि सरह प्रचष्ट्लत करनून एिं ष्ट्िष्ट्नयममर ईल्लेख भए बमोष्ट्जम चल ऄचल सभपष्ट्त्त प्ररत अ गना, ईपभोग गना र 

सभपष्ट्त्त बेचष्ट्बखन गना कज नै प्रकररले बन्दोिस्त गना सक्नेछ । 

ङ. संस्थरले व्यष्ट्ि सरह अफ्नो नरमबरट नरष्ट्लस ईजजर गना र सो ईपर पष्ट्न सोष्ट्ह नरमबरट ईजजर लरग्न सक्नेछ । 

६. सहकारी षसद्धान्त र आबद्धता : 

क. ऄन्तरराष्ट्रिय सहकररी महरसंघद्वररर परररत सहकररीकर ष्ट्नभन सरत ष्ट्सद्धरन्तहरु यस ष्ट्िष्ट्नयमको ऄष्ट्भन्न ऄंग हुनेछन । यी 

ष्ट्सद्धरन्तहरुको ऄनजसरण गने र गररईने गरी संस्थरकर ष्ट्ियरकलरपहरु ष्ट्नदेष्ट्शत हुनेछन । 

१. स्िेष्ट्छछक तथर खजलर सदस्यतर । 

२. सदस्यहरुद्वररर प्रजरतरष्ट्न्िक ष्ट्नयन्िण । 

३. सदस्यहरुको अष्ट्थाक सहभरष्ट्गतर । 

४. स्िरयत्ततर तथर स्ितन्ितर । 

५. ष्ट्शक्षर, तरष्ट्लम र सचूनर । 

६. सहकररीहरू ष्ट्बच सहयोग । 

७. समजदरय प्रष्ट्त चरसो । 

ख. सहकररीको ष्ट्सद्धरन्त बमोष्ट्जम सहकररी िीच पररस्पररक सहयोगको ऄष्ट्भबषृ्ट्द्ध गना यो संस्थरको दतरा भइ प्रररष्ट्भभक 

सरधररण सभर सभपन्न भएको तीन मष्ट्हनर ष्ट्भि ष्ट्जल्लर सहकररी संघ ष्ट्लष्ट्मटेड र ष्ट्जल्लर कृष्ट्ि सहकरी संघ ष्ट्लष्ट्मटेडको 

सदस्यतर ष्ट्लआनेछ । 



                                             पररच्छेद -२  

                                           उदे्दश्य र कायन  

 

७.   संस्थाको मुख्य उदे्दश्य षनभन अनुसार रहेका छन ्: 

क. सहकररी मजल्य मरन्यतर एिं ष्ट्सद्धरन्तको परलनर गद ैसंस्थरगत सजशरसन करयम गना जोड ष्ट्दने । 

ख. सदस्यहरुलरइ परभपररगत कृष्ट्ि प्रणरलीबरट व्यिसरष्ट्यक र अधजष्ट्नकीकरण गने । 

ग. सदस्यहरुको ईत्परदन क्षमतरलरइ ऄष्ट्भिषृ्ट्द्ध गने । 

घ. सदस्यहरुबरट बचत संकलन एिं ऄन्य बैंक तथर ष्ट्ित्तीय संस्थरहरुसंग कजरा प्ररत अ गरी अिश्यक ष्ट्ित्तीय श्रोत संकलनमर 

जोड ष्ट्दने । 

ङ. करया के्षि ष्ट्भिकर गररब,दष्ट्लत,जनजरष्ट्त,मष्ट्हलर,सरनर ष्ट्कसरनहरुलरइ संगष्ट्ठत गररइ सहकरररतरको मरध्यमबरट ईनीहरुको 

जीिन स्तर ईकरस्न अष्ट्थाक, सरमरष्ट्जक एिं सरमजदरष्ट्यक ष्ट्िकरसमर जोड ष्ट्दने । 

च. सदस्यहरुको सरमरष्ट्जक जीिनको ष्ट्िष्ट्िध के्षिमर संस्थरगत सहयोग पजयराईने खरलकर सेिरमजलक करयािमहरु संचरलन गरी 

सहकररकतरको महत्ि स्थरष्ट्पत हुने करम समजदरयमर प्रदशीता गने । 

छ. सदस्यहरुमर कृष्ट्ि के्षिमर अत्मष्ट्नभार हुन् र बचत गने बरनीको ष्ट्िकरस अय, अजान क्षमतरमर िषृ्ट्द्ध र पररस्पररक सहयोगको 

अधररमर व्यिसरष्ट्यक ष्ट्िकरस गने । 

८. कायनहरु (गषतषिषधहरु): 

संस्थरले ष्ट्िष्ट्नयमको दफर ७ बमोष्ट्जमको ईद्देश्यहरु प्ररत अ गना प्रचष्ट्लत ऐन,ष्ट्नयम ष्ट्नदषे्ट्शकरहरुको पणूा परलनर गरी ष्ट्नभन करयाहरु 

गनेछ । 

क. सदस्यहरुलरइ परभपररगत कृष्ट्ि प्रणरली बरट बजररमजखी कृष्ट्ि प्रणलीमर रुपरन्तरण गरी ईत्परदन (प्रशोधन समेत) 

ष्ट्िष्ट्नयम (ष्ट्ितरण प्रणरली ) ईपभोगमर सहकररी पद्धष्ट्तको ष्ट्िकरस गना अिश्यक करयाहरु गने । 

ख. प्रचरर प्रसररकर ष्ट्िष्ट्भन्न मरध्यमहरुबरट सदस्यहरुलरइ व्यरिसरष्ट्यक कृष्ट्ि प्रणरलीमर ईत्प्रेररत गना चेतनर जगरइ 

बजररमजखी ईत्परदनको तररकर प्रदशान, नष्ट्तजर प्रदशान, स्थलगत भ्रमण, तरष्ट्लम अष्ट्दको मरध्यबरट कृष्ट्िको ईत्परदकत्ि 

बढरईन र कृष्ट्ि बजररमर सहज पहुँच पजयराईन ष्ट्ित्तीय, प्ररष्ट्िष्ट्धक, सरमरष्ट्जक र सरंस्कृष्ट्तक सहयोग जजटरईने । 

ग. कृष्ट्िको ईत्परदकत्ि बढरईन कृष्ट्ि सरमग्रीको सजलभतर, ष्ट्संचरइ, ष्ट्िद्यजत सडक र बजरर जस्तर अधररभतू पिूराधरर 

ष्ट्िकरस गना मद्दत गने िर सदस्यहरुबीचमर ईपसष्ट्मष्ट्त ष्ट्नमराण गरी सभबष्ट्न्धत ष्ट्नकरयहरुको स्िीकृष्ट्त ष्ट्लएर ईि करयाहरु 

गने । 

घ. ……………………………………………… 

ङ. ……………………………………………… 

च. ……………………………………………… 

छ. ……………………………………………… 

ज. ……………………………………………… 

झ. ……………………………………………… 

ञ. ……………………………………………… 



ट. ……………………………………………… 

ठ. ……………………………………………… 

ड. ……………………………………………… 

 

 

                                                 पररच्छेद -३  

                                                  सदस्यता  

९. सदस्यता : 

ईपरोि बमोष्ट्जम ष्ट्नष्ट्ित भौगोष्ट्लक के्षि ष्ट्भि बसोबरस गने एकै ईद्देश्यबरट संगष्ट्ठत सोष्ट्ह संगठनमर अबद्ध रहेकर,संस्थरको 

करयािममर सररक रही सरधररण सभरबरट परररत नीष्ट्त ऄनजरुप अय-अजान गरेको रकमबरट ष्ट्नयष्ट्मत रुपले बचत गना चरहने िर 

अिश्यकतर ऄनजसरर ऋण ष्ट्लइ अफ्नो पररिररको अष्ट्थाक,सरमरष्ट्जक तथर संस्कृष्ट्तक ऄिस्थर सजधरर गरी जीिनस्तर मरष्ट्थ 

ईठरईने ईद्देश्य ष्ट्लने र संस्थरको स्िीकृत ष्ट्िष्ट्नयम बमोष्ट्जम सदस्यको दहेरयकर व्यष्ट्िले ष्ट्िष्ट्नयमको ऄष्ट्धनमर रही सदस्यतर प्ररत अ 

गना सक्नेछन । 

क. संस्थर दतराको लरष्ट्ग ष्ट्निेदन ष्ट्दने व्यष्ट्िहरु र  

ख. संस्थर दतरा भइसकेपष्ट्छ ष्ट्िष्ट्नयमको दफर १० बमोष्ट्जम सदस्यतरको लरष्ट्ग योग्यतर पजगेको व्यष्ट्िहरु । 

१०. सदस्यताको िाषग योग्यता: 

सदस्यतर प्ररष्ट्त अको लरष्ट्ग दहेरयमर ईल्लेख भए बमोष्ट्जमको योग्यतर पजगेको व्यष्ट्ि हुनजपदाछ । 

क. नेपरली नरगररकतरको प्रमरणपि प्ररत अ गरेको । 

ख. संस्थरको करया के्षि ष्ट्भि बसोबरस गरेको । 

ग. संस्थरको सेिर ईपभोग गना चरहने र संस्थरमर ष्ट्जभमेिररी िहन गना स्िीकरर गने व्यष्ट्ि । 

घ. संस्थरको ष्ट्िष्ट्नयमको परलनर गना मन्जजर गने व्यष्ट्ि । 

ङ. प्रचष्ट्लत करनूनको ऄयोग्य नठहररएको व्यष्ट्ि । 

च. संस्थरको स्िीकृत ष्ट्िष्ट्नयम बमोष्ट्जम सदस्यतर शजल्क बजझरएको र शेयर खररद गरेको व्यष्ट्ि । 

छ. फौजदररी ऄष्ट्भयोग नलरगेको । 

ज. संस्थरको बचत नीष्ट्त बमोष्ट्जम क्षमतर ऄनजसरर ष्ट्नयष्ट्मत बचत गने व्यष्ट्ि । 

झ. कृष्ट्ि पेशरसंग अिद्ध भएको व्यष्ट्ि । 

ञ. समरन प्रकृष्ट्तको सोष्ट्ह ष्ट्जल्लर ष्ट्भिको ऄन्य सहकररी संस्थरमर सदस्य नभएको व्यष्ट्ि । 

सदस्यतर प्ररत अ गना चरहने व्यष्ट्िले तोष्ट्कएको दरंचरमर ईपरोि ष्ट्ििरण खोली अिश्यकतर ऄनजसरर सोको प्रमरण 

संकलन गरी ष्ट्निेदन पेश गरेपष्ट्छ अिश्यक जरचबजझ गरी संचरलक सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्नयाण बमोष्ट्जम सदस्यतर प्रदरन 

गररनेछ । 

११. प्रिेश शुल्क : 

ष्ट्िष्ट्नयमको दफर ९ ऄनजसरर ष्ट्निेदन स्िीकरर भएको ऄिस्थरमर ष्ट्निेदकले प्रिेश रु……पष्ट्छ ष्ट्फतरा नहुने गरी) बजझरईनज पनेछ । 

१२. सदस्यता कायम नरहने : 



              १. दहेरयमर ईल्लेख भएकर ऄिस्थरमर कज नै व्यष्ट्ि िर संस्थरको सदस्यतर करयम रहने छैन । 

क. तोष्ट्कएको ऄिष्ट्धष्ट्भि शेयरको पजरर रकम चजिर नगरेमर । 

ख. सदस्यको मतृ्यज भएमर । 

ग. मगज ष्ट्िष्ट्ग्रएको प्रमरष्ट्णत भएमर । 

घ. नैष्ट्तक पतन हुने फौजदररी ऄष्ट्भयोग ऄदरलतबरट प्रमरष्ट्णत भइ सजरय परएमर । 

ङ. ररजीनरमर स्िीकृत भएमर । 

च. सभपणूा शेयर हस्तरन्तरण गरेमर । 

छ. ष्ट्िष्ट्नयमको दफर १३ ऄनजसरर सदस्यतरबरट ष्ट्नरकरशन भएमर । 

ज. संस्थर ष्ट्िघटन भएमर िर खररेजीमर परेमर । 

झ. सरधररण सभरको ष्ट्नणायले संस्थरको ईद्देश्य िर ष्ट्हत ष्ट्िपररत करया गरेको ठहर गरेमर । 

ञ. ष्ट्िष्ट्नयमको दफर १० बमोष्ट्जम योग्यतर नभएमर िर नरहेमर । 

 

                      २. ईपदफर १ मर जजनसजकै कज रर लेष्ट्खएको भएतर पष्ट्न कज नै सदस्यले संस्थरबरट प्ररत अ गरेको ऋण िर संस्थरलरइ                    

                          ष्ट्तनजा पने बरँकी बक्यौतर भजिरनी गना बरँकी रहेछ भने त्यस्तो सदस्यले र त्यस्तो सदस्यको तफा बरट ष्ट्धतो     

                          िर जमरनत बस्ने ऄरु कज नै सदस्यले संस्थरको सदस्यतरबरट ररजीनरमर गना परईने छैन ।ररजीनरमर स्िीकृत     

                          भआसकेको रहेछ भने पष्ट्न ष्ट्नजले संस्थरलरइ ष्ट्तनजापने दरष्ट्यत्त्िबरट ईन्मजष्ट्ि परईने छैन । 

१३. सदस्यता बाट षनष्काशन : 

        १.  संचरलक सष्ट्मष्ट्तले छरनष्ट्िन गरी एिं सफरइको मौकर समेत ष्ट्दइ कज नै सदस्यलरइ ष्ट्नभन अधररमर    

             बहुमतको ष्ट्नणायले सदस्यतरबरट ष्ट्नरकरशन गना सष्ट्कनेछ :- 

क. संस्थरको संचरलन र प्रगष्ट्तमर हरनी हुने कज नै ष्ट्कष्ट्समको करया गरेमर । 

ख. संस्थरको स्िीकृत नीष्ट्त ष्ट्नयम िष्ट्खालरप करम गरेमर । 

ग. संस्थरको प्रष्ट्तष्ठरमर अंच अईने खरलको करया गरेमर । 

घ. संस्थरको चल ऄचल सभपष्ट्त्त ष्ट्हनरष्ट्मनर गरेको प्रमरष्ट्णत भएमर । 

ङ. अफज  अिद्ध रहेको समजहले ष्ट्नजलरइ समजहबरट हटरईने िर ष्ट्नजलरइ सदस्यतरबरट ष्ट्नरकरशन गने ष्ट्नणाय गरी 

सष्ट्मष्ट्त समक्ष गरेको ष्ट्सफरररस संचरलक सष्ट्मष्ट्तले स्िीकृत गरेमर । 

च. ष्ट्िष्ट्नयममर व्यिस्थर भए बमोष्ट्जम सदस्य हुन अिश्यक योग्यतर नरहेमर । 

                   २.  ईपदफर १ बमोष्ट्जम कज नै सदस्यलरइ संचरलक सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्नरकरशन गनजा ऄष्ट्घ सभबष्ट्न्धत सदस्यतरलरइ    

                        अफज लरइ लरगेको अरोप सभबन्धमर स्पष्टीकरण ष्ट्दने र अरोपको खण्डन गने िर अिश्यक प्रमरण प्रस्तजत   

                         गना बढीमर ३५ ष्ट्दनको भयरद ष्ट्दइनेछ । 

                   ३. छरनष्ट्बनको िममर सष्ट्मष्ट्तको बहुमतको ष्ट्नणायले सभबष्ट्न्धत सदस्यलरइ ष्ट्नलभबन गरी संस्थरबरट कज नै खरस    

                       सेिर िर सजष्ट्िधर ईपलब्ध गना नपरईने गरी बढीमर एक ििा सभमकर लरष्ट्ग बन्दजे लगरईन सक्नेछ । 

                  ४. ईपदफर १ र २ ऄनजसररको ष्ट्नणायमर ष्ट्चत्त नबजझेमर सदस्यले सरधररण सभर समक्ष पजनररिेदन गना सक्नेछ र   

                       सरधररण सभरको बहुमतले गरेको ष्ट्नणाय ऄष्ट्न्तम हुनेछ । 



१४. सदस्यताबाट राजीनामा : 

क. कज नै सदस्यलरइ संस्थरको सेिर तथर सजष्ट्िधर अफज लरइ अिश्यक छैन भन्ने लरगेमर सदस्यतर बरट ररजीनरमर ष्ट्दन 

सक्नेछ । 

तर, सदस्यतर छरड्न चरहने सदस्यले संस्थरबरट ष्ट्लएको ऋण िर ऄन्य कज नै बरँकी बक्यौतर चजिर गना बरँकी रहेको 

खण्डमर त्यस्तो र त्यस्तो सदस्यको जमरनत बस्ने कज नै पष्ट्न सदस्यले ररजीनरमर ष्ट्दन परईने छैन । 

ख. सदस्य र त्यस्तो सदस्यको जमरनत बस्ने सदस्यको ररजीनरमर स्िीकृत भइ सकेको रहेछ भने पष्ट्न त्यस्तो व्यष्ट्िले 

संस्थरलरइ ष्ट्तना बजझरईनजपने दरष्ट्यत्िबरट छज ट परईने छैन । 

ग. सदस्यतरबरट  ष्ट्दएको ररजीनरमर सष्ट्मतीबरट स्िीकृत भइ संस्थरको सदस्यतरबरट हटेको व्यष्ट्िले पजनः सदस्यतर प्ररत अ गना 

चरहेमर ररजीनरमर स्िीकृत भएको ष्ट्मष्ट्तले एक ििा पष्ट्छ  मरि पजनः ररतपिूाक संस्थरमर ष्ट्निेदन ष्ट्दएमर पजनः सदस्यतर प्ररत अ 

गना सक्नेछ । 

घ. संस्थरले सदस्यतर छरड्नकर लरष्ट्ग ष्ट्लष्ट्खत ररजीनरमर अष्ट्थाक ििा समरत अ हुनज ३ मष्ट्हनर ऄगरिै सष्ट्मष्ट्तलरइ प्ररत अ हुने गरी 

पेश गनजापनेछ ।यस्तो ररजीनरमर चरलज अष्ट्थाक ििाको ऄष्ट्न्तम ष्ट्दनको भोष्ट्लपल्ट दषे्ट्ख लरगज हुने सष्ट्मष्ट्तले स्िीकृत गनेछ 

। 

१५. सदस्यको काम, कतनव्य, र अषधकार :सदस्यको काम,कतनव्य र अषधकार देहाय बमोषजम हुनेछन :- 

क. एक सदस्य एक मतको मतरष्ट्धकरर  प्रयोग गने । 

ख. सरधररण सभरबरट ष्ट्निराष्ट्चत भइ संस्थरको व्यिस्थरपनको नेततृ्ि ष्ट्लने िर सररक हुने । 

ग. संस्थरमर ष्ट्नयष्ट्मत रुपमर बचत गने र सोमर ष्ट्नधराररत व्यरज प्ररत अ गने । 

घ. संस्थरको बचत तथर ऋण नीष्ट्तको अधररमर ऋण प्ररत अ गने र सोको ष्ट्कस्तरबन्दी रुपमर सरँिर तथर व्यरज ष्ट्नयष्ट्मत 

रुपमर भजिरनी गद ैजरने । 

ङ. सदस्य एिं समहूको ष्ट्हतमर संचरलकलरइ अिश्यक सल्लरह र सहयोग पजयराईने । 

च. संस्थरको सरधररण सभरमर सहभरगी भइ छलफल भरग ष्ट्लने तथर संस्थरको गष्ट्तष्ट्िष्ट्धकर बररेमर प्रश्न गने । 

छ. सरधररण सभरको ष्ट्िष्ट्भन्न ष्ट्िियमर गररने ष्ट्नणायमर अफ्नो मतको प्रयोग गने । 

ज. संस्थरले सदस्यकर लरष्ट्ग संचरलन गरेकर सजष्ट्िधरको ईपभोग गने । 

झ. सहकररीकर प्रचष्ट्लत करनून र सहकररीकर सिामरन्य ष्ट्सद्धरन्त बमोष्ट्जम संस्थर नचलेको ऄिस्थरमर संस्थरको 

स्िीकृत ष्ट्िष्ट्नयम बमोष्ट्जम संस्थर सजद्धीकरणको ऄष्ट्भयरनमर सष्ट्ियतर ष्ट्लने । 

१६.  सदस्यको दाषयत्ि : 

क. सदस्यको दरष्ट्यत्ि अफज ले ष्ट्लएको शेयर रकमसभम मरि ष्ट्सष्ट्मत रहनेछ । 

ख. संस्थरको ष्ट्िष्ट्नयमको परलनर गनजा सभपणूा सदस्यहरुको दरष्ट्यत्ि हुनेछ । 

१७.  सदस्यताको दतान षकताब : 

    सष्ट्मष्ट्तले सदस्यहरुको दतरा ष्ट्कतरब ऄनजसचूी-२ बमोष्ट्जमकर कज ररहरु ईल्लेख हुने गरी खडर गनेछ । शेयर सदस्यहरुको स्थरयी 

ठेगरनर, पेशर व्यिसरय, सभपका  फोन नभबर, कररोबररको ष्ट्ििरण र सदस्यतर मरगको ष्ट्निेदन तथर सदस्यतर छरडेको ऄष्ट्भलेख 

ऄध्यरिष्ट्धक गरी ररख्नेछ । करया क्षेि ष्ट्भि बसोबरस गने िर  ऄनष्ट्धकृत व्यष्ट्िलरइ सदस्यतर नष्ट्दने र सदस्यतर नष्ट्दइ कररोिरर 

गने प्रिषृ्ट्तलरइ ष्ट्नरुत्सरष्ट्हत बनरइ संस्थरको ख्यरती बढरईने प्रयरस सष्ट्मष्ट्तले गनेछ । 



                                                        पररच्छेद -४  

                                                         शेयर पुुँजी  

१८. शेयर पुुँजी : 

१. संस्थरको कज ल शेयर पजँजी रु. ………………………….  हुनेछ । संकष्ट्लत शेयर पजँजीको रकम कज ल बचत ष्ट्नके्षप 

संग कष्ट्भतमर १:१० को ऄनजपरतमर शेयर बचत रहने व्यिस्थर सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्मलरईने छ । 

२. संस्थरको कज ल संकष्ट्लत शेयर पजँजीको २०% नबढरइ कज नै एक सदस्यले जष्ट्तसजकै पष्ट्न शेयर खररद गना सक्नेछ । 

३. संस्थरले सरिाजष्ट्नक रुपमर ष्ट्बज्ञरपन गरी शेयर ष्ट्ििी गने छैन । 

४. संस्थरले ऄको प्रररष्ट्भभक सहकररी संस्थरको शेयर खररद गने छैन । तर सहकररीको ष्ट्सद्धरन्त बमोष्ट्जम सहकररी संस्थरहरु 

ष्ट्बच अपसी सभझौतर बमोष्ट्जम सयजि रुपमर कज नै करयािम संचरलन गना िर संस्थरको ष्ट्हतकर लरष्ट्ग अष्ट्थाक कररोबरर 

गना सष्ट्कनेछ । 

५. ष्ट्जल्लर सहकररी संघ  र ष्ट्जल्लर कृष्ट्ि सहकरी संघमर सदस्यतर हुन् सक्नेछ । 

६. संस्थरले िरष्ट्णज्य बैंक िर ष्ट्ित्तीय संस्थर िर ऄन्य कभपनीको शेयर खररद गने छैन । 

तर, सहकररी बैंक, सरनर ष्ट्कसरन बैंक िर अफज  सदस्य रहेको सहकररीकर संघहरुको शेयर खररद गरी सहकररीको 

ष्ट्िकरसमर योगदरन पजयराईनेछ । 

७. सष्ट्मष्ट्तले संकष्ट्लत पजँजीको अधररमर ईपरोिनजसररको कज ल पजँजीमर सरधररण सभरबरट ऄनजमोदन गररईने गरी पजँजी िषृ्ट्द्ध 

गद ैलरन सक्नेछ । यसकर लरष्ट्ग अरुघरट गरईँपरष्ट्लकरको करयरालयको स्िीकृत ष्ट्लनेछ । 

१९.  शेयरको प्रमाणपात्र : 

संस्थरले सदस्यहरुलरइ शेयर खररद गरे िरपत ऄनजसूची -३ बमोष्ट्जम संस्थरको छरप लरगेको र ऄष्ट्धकरर प्ररत अ पदरष्ट्धकररीको 

हस्तरक्षर भएको शेयर पि जररी गनेछ । शेयर प्रमरणपि हररएमर िर नरष्ट्सएमर रु.........................ष्ट्तरी सदस्यले ऄको प्रमरणपि 

प्ररत अ गना सक्नेछ । 

२०.  शेयरको हस्तान्तरण िा षितान : 

१. कज नै सदस्यको सदस्यतर करयम नरहेमर ष्ट्नजले शेयर खररद गरी संस्थरमर लगरनी गरेको रकम संस्थरको चरलज अष्ट्थाक 

ििाको ष्ट्हसरबजरंच पिरत ष्ट्नजले परईनज पने दषे्ट्खएको रकम ष्ट्फतरा परईनेछ । तर व्यरजको ष्ट्हसरब नगद ैष्ट्फतरा मरग भएमर 

ऄष्ट्घल्लो व्यरज दरष्ट्खलर ष्ट्मष्ट्तदषे्ट्ख ष्ट्फतरा मरग गदरा सभमकर व्यरज ष्ट्दन संस्थर बरध्य हुनेछैन । 

२. संस्थरको कज नै सदस्यको मतृ्यज भएमर िर ष्ट्नको नहुने गरी बहुलरएको प्रमरष्ट्णत भएमर, ष्ट्नजको नरईमर रहेको र संस्थरबरट 

ष्ट्नजलरइ प्ररत अ हुने हक ष्ट्नजले कज नै हकिरलर मनोष्ट्नत गरेको रहेछ भने सो हकिरलरलरइ र सो हकिरलर नभए प्रचष्ट्लत 

करनून बमोष्ट्जमको हकिरलरको प्रचष्ट्लत करनूनको ऄष्ट्धनमर रही नरमसररी गररष्ट्दनेछ । 

 

                                                  पररच्छेद-५  

                                   बचत षनिेप संकिन, ऋण िगानी, व्याजदर र तरिता सभबषन्ध व्यिस्था  

२१.  बचत षनिेप संकिन : संस्थािे देहाय बमोषजमको बचत सदस्यहरुबाट संकिन गनन सक्नेछ:- 



१. सदस्यले सरधररण बचतको रुपमर संस्थरको सदस्यतर प्ररत अ गरेको ष्ट्मष्ट्त दषे्ट्ख संस्थरमर अफज ले कबजल गरेको बचत 

रकमको ष्ट्कस्तरको भजिरनी ष्ट्नयष्ट्मत रुपमर गनजापनेछ । यस्तो ष्ट्नयष्ट्मत बचत ष्ट्कस्तर अष्ट्ग्रम रुपमर पष्ट्न जभमर गना 

सष्ट्कनेछ । 

२. सदस्यले ईपदफर १ बमोष्ट्जम जभमर गरेको रकम जजनसजकै बेलर पष्ट्न ष्ट्झक्न सक्नेछ र सरधररण बचतमर ष्ट्दइने व्यरज 

सभबष्ट्न्ध व्यिस्थर बचत तथर ऋण नीष्ट्तको ऄष्ट्धनमर रही सष्ट्मष्ट्तले समय समयमर तोकेबमोष्ट्जम हुनेछ । 

३. संस्थरले शेयर पजँजीको बढीमर १० गजणर सभम मरि सदस्यहरुबरट बचत संकलन गनेछ । 

४. संस्थरले सिाजष्ट्नक रुपमर ष्ट्िज्ञरपन गरी बचत ष्ट्नके्षप संकलन गने िर ऋण प्रिरह गने छैन । 

५. संस्थरले बचत ष्ट्नके्षप संकलन गने र कजरा प्रिरह गने करया अफ्नो सदस्यहरुकर ष्ट्बचमर मरि ष्ट्सष्ट्मत रही गने छ । 

६. संस्थरले गैह्र सदस्यसँग बचत तथर ऋणको कररोबरर गनेछैन । 

७. संस्थरले सहकररी बैंक, सरनर ष्ट्कसरन ष्ट्िकरस बैंक र सहकररीकर संघहरु िरहेक प्ररकृष्ट्तक व्यष्ट्ि संग मरि बछचरत तथर 

ऋणको कररोबरर गनेछ । 

८. सरमरन्यतर कज नै सदस्यबरट एकमजष्ट अिष्ट्धक बचत स्िीकरर गदरा संस्थरले त्यस्तर सदस्यको शेयर र बचत ष्ट्नके्षपको 

ऄनजपरत १:१० भन्दर बढी हुनेछैन । 

२२.  ऋण िगानी :- 

१. कज नै सदस्यले संस्थरबरट ऋण ष्ट्लनज पदरा संस्थरले तोकेको ऋण ष्ट्निेदन फररम भरी ऋण लगरनी ईपसष्ट्मष्ट्त समेतको 

ष्ट्सफरररसमर ऋण प्रदरन गनेछ । 

२. सष्ट्मष्ट्तले सदस्यको सदस्यतर, बचत ष्ट्नके्षप रकम, सदस्यहरुको जमरनी िर ऄन्य स्िीकृत ष्ट्धतोको अधररमर ऋण लगरनी 

ईपसष्ट्मष्ट्त समेतको ष्ट्सफरररसमर ऋण प्रदरन गनेछ । 

३. सष्ट्मष्ट्तले बचत तथर ऋण लगरनी नीष्ट्तको ऄष्ट्धनमर रही सदस्यलरइ ष्ट्नष्ट्ित रकम सभमको ऋण प्रदरन गना ऋण लगरनी 

ईपसष्ट्मष्ट्तलरइ ऄष्ट्धकरर प्रत्यरयोजन गना सक्नेछ । 

४. संस्थरले कज नै एक सदस्यलरइ संस्थरको प्ररथष्ट्मक पजँजीको २०% प्रष्ट्तशतमर नघरइ ऋण प्रदरन गना सक्नेछ ।  सदस्यले 

ष्ट्लएको ऋणको सरँिर र व्यरज पजरै भजिरनी नगरेसभम ष्ट्नजलरइ पजनः ऋण लगरनी गने छैन । 

स्पष्टीकरण : प्राथषमक पुुँजी िन्नािे संस्थाको शेयर पुुँजी तथा जगेडा कोििाई सभझनु पदनछ । 

५. संस्थरले सदस्यलरइ ऋण प्रदरन गदरा प्रदरन गररने ऋण रकमको कष्ट्भतमर दोब्बर मजल्य बररबरको जरयजेथर धरौटी ररखी िर 

कज नै सदस्यको धन जमरनीमर मरि ऋण लगरनी गनेछ । 

तर, संस्थरले औष्ट्चत्यतरको अधररमर सरमषू्ट्हक जमरनीमर ऋण लगरनी गना बरधर परेको मरष्ट्नने छैन । 

६. संस्थरले जेथर ष्ट्धतो ररखी ऋण लगरनी गदरा ऋण ष्ट्लने सदस्यको अफ्नै िर एकर संगोलकर पररिररकर सदस्यको नममर 

रहेको जेथर ष्ट्धतो नररखी ऄकराको जेथरको अधररमर मरि ऋण लगरनी गने छैन । 

७. सरमरन्यतर: संस्थरबरट एकै ऄिष्ट्धमर संस्थरकर संचरलक सष्ट्मष्ट्तकर ४९ प्रष्ट्तशत भन्दर बढी पदरष्ट्धकररीहरुले ऋण ष्ट्लन 

सक्नेछैनन् । 

८. सदस्यले जजन ईद्देश्यकर लरष्ट्ग संस्थरबरट ऋण ष्ट्लएको हो सोष्ट्ह ईद्देश्य प्ररष्ट्त अकर लरष्ट्ग ऋणको ईपयोग गनजापनेछ । 

९. संस्थरले अफ्नर सदस्यको शेयर प्रमरणपि िर ऄन्य कज नै सहकरी संस्थरको सदस्यको शेयर प्रमरण पि ष्ट्धतो जमरनी ररखी 

ऋण लगरनी गनेछैन । 



१०.  संस्थरले संचरलक सष्ट्मष्ट्त, लेखर सष्ट्मष्ट्त तथर ऋण सष्ट्मष्ट्त ईप-सष्ट्मष्ट्तकर पदरष्ट्धकररीले ष्ट्लएको ऋणको ष्ट्िष्ट्िरण प्रत्येक 

६ मष्ट्हनरमर सभबष्ट्न्धत करयरालयमर पेश गनेछ । 

११. सष्ट्मष्ट्तले संस्थर दतरा हुँदरकर बखत अिेदक रहेकर सदस्य बरहेक ऄन्य व्यष्ट्िको हकमर सदस्यको रुपमर ष्ट्तन मष्ट्हनरसभम 

संस्थरमर ष्ट्नयष्ट्मत बचत गरे पछी मरि ऋण लगरनी गनेछ । 

१२. संस्थरकर संचरलक सष्ट्मष्ट्त,लेखर सष्ट्मष्ट्त तथर ऋण लगरनी ईप-सष्ट्मष्ट्तकर पदरष्ट्धकररीले संस्थरबरट कजरा ष्ट्लएको भएमर 

ईि कजराको भजिरनी गने भरखर नघरईन परईने छैन । कज नै कररणबरट भरखर नरघ्न गएमर यसरर भरखर नरघेको ष्ट्मष्ट्तले ३ 

मष्ट्हनर ष्ट्भिमर पष्ट्न ईि कजरालरइ ष्ट्नयष्ट्मत नगररएमर ष्ट्नज स्ित: ईि पदबरट मजि हुनेछ । यसरी ररि भएको पदमर ष्ट्नज 

जजन प्रष्ट्ियर परूर गरी ईि पद पषू्ट्ता गररएको हो सोही प्रष्ट्ियर परूर गरी २ मष्ट्हनर ष्ट्भिमर ऄको पदरष्ट्धकररी छनोट गररनेछ । 

१३. ऋण लगरनी प्रष्ट्ियरमर सदस्य एिं पदरष्ट्धकररी ष्ट्िच ऄन्य कज नै ष्ट्कष्ट्समको ष्ट्िभेद गररने छैन । 

१४. मरष्ट्थ जजनसजकै कज रर लेष्ट्खएको भएतर पष्ट्न कृष्ट्ि व्यिसरय िर कृष्ट्ि सभबष्ट्न्ध करयाको ऄलरिर ऄन्य ष्ट्शिाकमर ऋण लगरनी 

गररने छैन । 

 २३. ऋणको षकषसम: 

                   सरधररण सभरले ऄनजमोदन गरेको ऋण नीष्ट्तको ऄष्ट्धनमर रही सष्ट्मष्ट्तले समय-समयमर ऋणको ष्ट्कष्ट्सम तोक्न    

                   सक्नेछ । 

 २४. ऋण िगानी कोिको व्यिस्था  

१. संस्थरबरट प्रिरष्ट्हत हुने ऋणलरइ दहेरय बमोष्ट्जम ३ िगामर ष्ट्िभरजन गरी ऋण नोक्सरनी कोिको व्यिस्थर गररनेछ । 

ि.स. ऋणको िगीकरण  भरखर नरघेको ऄिष्ट्ध  ऋण नोक्सरनी कोिको व्यिस्थर  

१  ऄसल ऋण  भरखर ननरघेको  १ प्रष्ट्तशत  

२  शंकरस्पद ऋण  १ ििा सभम भरखर नरघेको  ३५ प्रष्ट्तशत  

३  खररि ऋण  १ ििा भन्दर बढी भरखर नरघेको  १०० प्रष्ट्तशत  

२. संस्थरले ईपदफर १ मर ईल्लेख भए बमोष्ट्जमको ऋणको बष्ट्गाकरण र ऋण नोक्सरनी कोिको व्यिस्थर गरी प्रत्येक ििा 

सरईन मष्ट्हनर ष्ट्भि अरुघरट गरईँपरष्ट्लकरको करयरालयमर ष्ट्ििरण पेश गनेछ । 

३. संस्थरले अफ्नर सदस्यको शेयर प्रमरण पि िर ऄन्य कज नै सहकररी संस्थरको सदस्यको शेयर प्रमरण पि ष्ट्धतो जमरनी 

ररखी ऋण लगरनी गनेछैन । 

४. सष्ट्मष्ट्तले संस्थर दतरा हुँदरकर बखत अिेदक रहेकर सदस्य बरहेक ऄन्य व्यष्ट्िको हकमर सदस्यको रुपमर ष्ट्तन 

मष्ट्हनरसभम संस्थरमर ष्ट्नयष्ट्मत बचत गरे पष्ट्छ मरि ऋण लगरनी गनेछ । 

 २५. बचत षनिेप तथा ऋण िगानीको रकममा व्याज : 

१. संस्थरले बचतमर प्रदरन गने व्यरज दर र ऋण लगरनीमर ष्ट्लने व्यरज दरको ष्ट्नधरारण प्रचष्ट्लत बजरर दरको अधररमर 

गनेछ । 

२. संस्थरले बजररमर प्रचष्ट्लत व्यरज दर भन्दर ऄस्िभरष्ट्िक रुपले बढी व्यरजमर बचत संकलन तथर ऋण लगरनीको 

कररोबरर गनेछैन । 

३. संस्थरले सदस्यको बचतमर ष्ट्दने ईछच व्यरज दर र ऋण लगरनीमर ष्ट्लने ईछच व्यरज दरको ऄन्तर सरमरन्यतयर ६ 

प्रष्ट्तशत भन्दर बढी हुनेछैन । 



४. सष्ट्मष्ट्तले सदस्यको ष्ट्िष्ट्भन्न ईद्देश्यमलूक करयािम संचरलनरथा सरधररण सभरले ऄनजमोदन गरे ऄनजरुप ऋण नीष्ट्तमर 

ईल्लेख भए बमोष्ट्जम ऋणको व्यरज तोक्नेछ । 

५. संस्थरले बचत, ऋण लगरनी, व्यरज ष्ट्नधरारण अष्ट्द ष्ट्िियहरुमर अिश्यक शता प्रष्ट्ियर तथर करयाष्ट्िष्ट्धहरु बचत तथर 

ऋण नीष्ट्तमर व्यिस्थर गनेछ । संस्थरले त्यस्तो बचत तथर ऋण नीष्ट्त सरधररण सभरबरट ऄनजमोदन गररइ लरगज गनेछ । 

६. संस्थरले सरधररण सभरबरट ऄनजमोष्ट्दत बचत तथर ऋण नीष्ट्त सभबष्ट्न्धत गरईँकरयापरष्ट्लकरको करयरालयमर पेश गनेछ । 

७. संस्थरले ष्ट्नधरारण गरेको व्यरज दरको ष्ट्ििरण प्रत्येक ६ मष्ट्हनरमर सभबष्ट्न्धत गरईँकरयापरष्ट्लकरको करयरालयमर पेश 

गनेछ । 

८. संस्थरले व्यरजदर पररितान गरेमर सो को ष्ट्ििरण संस्थरको करयरालयमर सबैले दखे्ने गरी सचूनर गनेछ ।संस्थरले 

पररिष्ट्तात व्यरजदर सभबष्ट्न्ध ष्ट्ििरण पररितान भएको ७ ष्ट्दन ष्ट्भि सभबष्ट्न्धत गरईँकरयापरष्ट्लकरको करयरालयमर पेश 

गनेछ । 

९. संस्थरले सदस्यहरुकर ष्ट्बच लरभरंश ष्ट्ितरण प्रयोजनको लरष्ट्ग नगद पद्धष्ट्तमर व्यरज अय लेखर ररख्नेछ । नगदमर प्ररत अ 

नभएको व्यरजलरइ परईनज पने व्यरज ष्ट्हसरिमर लेष्ट्ख व्यरज मजल्तबी ष्ट्हसरिमर जभमर गनेछ । 

२६. षििभब शुल्क : 

१. सदस्यले संस्थरबरट ष्ट्लएको ऋणको सरँिर र व्यरज तोष्ट्कएको ऄिष्ट्धमर नै तोष्ट्कएबमोष्ट्जम भजिरनी गनजापनेछ । 

२. सदस्यले ईपदफर (१) बमोष्ट्जम ऋणको सरँिर र व्यरज भजिरनी नगरेमर, 

क. ष्ट्लएको कजराको मरष्ट्सक रुपमर व्यरज भजिरनीनगरेमर सरधररण व्यरजमर ६% ऄष्ट्तररि व्यरज लरग्ने छ । 

ख. भजिरनी गनजा पने शता ष्ट्भिको ष्ट्मष्ट्तमर सरँिर र व्यरज भजिरनी नगरेमर सरधररण व्यरजमर ६% ऄष्ट्तररि व्यरज 

लरग्ने छ । 

३. ईपदफर (२) मर ईल्लेष्ट्खत भन्दर बढी ऄिष्ट्धको लरष्ट्ग ऋण नीष्ट्तमर ईल्लेख भए बमोष्ट्जम ष्ट्िलभब शजल्क लरग्नेछ तर 

ऋणीको अष्ट्थाक स्तर र ऄिस्थर हेरी सष्ट्मष्ट्तले तोके बमोष्ट्जम ष्ट्िलभब शजल्क छज ट ष्ट्दन सक्नेछ । 

२७. तरिता : 

१. संस्थरले कज ल बचत रकमको कष्ट्भतमर १० प्रष्ट्तशत रकम ऄष्ट्निरया रुपमर तरलतरको रुपमर ररख्नेछ । यस प्रयोजनको 

लरष्ट्ग नगद मौज्दरत, अिष्ट्धक बचत र सरकररी ऋण पिमर गरेको लगरनी एिं सहकररी बैंक र सरनर ष्ट्कसरन ष्ट्िकरस 

बैंकमर ररखेको मौज्दरत लरइ समेत तरल सभपष्ट्त्त मरष्ट्ननेछ । 

२. संस्थरले ईपदफर (१) बमोष्ट्जमको तरलतर रकम मध्ये कष्ट्भतमर परँच (५) प्रष्ट्तशत नगद मौज्दरत ररख्नज पनेछ । 

३. संस्थरले तरलतरको गणनर गदरा प्रत्येक मष्ट्हनरको ऄष्ट्न्तम ष्ट्दनलरइ अधरर मरष्ट्ननेछ । 

४. संस्थरले तरलतर समेत खजलेको कररोबरर सभबष्ट्न्ध ष्ट्ििरण संस्थरको करयरालयमर मरष्ट्सक रुपमर प्रकरशन गनेछ । 

५. संस्थरले तरलतर सभबष्ट्न्ध ष्ट्ििरण समेतको प्रष्ट्तिेदन सभबष्ट्न्धत गरईँकरयापरष्ट्लकरको करयरालयमर प्रत्येक ६ मष्ट्हनरमर 

पेश गनेछ । 

                         

                                             पररच्छेद – ६  

                              संस्थाको सिा र कायन संचािन षिषध  

२८. प्रारषभिक साधारण सिा : 



१. तदथा संचरलक सष्ट्मष्ट्तले संस्थर दतरा भएको ष्ट्मष्ट्तले ३ मष्ट्हनर ष्ट्भि संस्थरको प्रररष्ट्भभक सरधररण सभर सभपन्न 

गनेछ । 

२. ईपदफर (१) बमोष्ट्जम सष्ट्मष्ट्तले प्रररष्ट्भभक सरधररण सभर नबोलरएको ऄिस्थरमर कज नै सदस्यले प्रररष्ट्भभक 

सरधररण सभर बोलरइष्ट्दन करयरालय मर ष्ट्निेदन ष्ट्दएमर िर त्यस्तो ष्ट्निेदन नष्ट्दएमर पष्ट्न रष्ट्जष्टररले सहरकरी ऐन, 

ष्ट्नयम ऄनजसरर प्रररष्ट्भभक सरधररण सभर बोलरईन सक्नेछ । 

३. संस्थरको कज ल सदस्य संख्यरको ५१% सदस्यहरुको ईपष्ट्स्थष्ट्त भएमर प्रररष्ट्भभक सरधररण सभर संचरलन गना 

गणपरूक संख्यर पजगेको मरष्ट्ननेछ । 

४. प्रररष्ट्भभक सरधररण सभरले दहेरयकर करयाहरु गनेछन:- 

क. सभरको सभरपष्ट्तको चयन गने , 

ख. ऄष्ट्घल्लो ष्ट्दनसभमको संस्थरको करम कररबरहीको हर ष्ट्हसरिको जरनकररी ष्ट्लने । 

ग. सभरमर पेश भएकर प्रररष्ट्भभक प्रष्ट्तिेदनमरथी छलफल गने र ष्ट्नदशेन ष्ट्दने । 

घ. ष्ट्िष्ट्नयममर भएको व्यिस्थर बमोष्ट्जम बनेको ष्ट्निराचन सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्िष्ट्नयममर ईल्लेख भए बमोष्ट्जम 

पदरिष्ट्ध रहने गरी संचरलक सष्ट्मष्ट्त र लेखर सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्निराचन गने । 

ङ. ष्ट्िष्ट्नयममर तोष्ट्कए बमोष्ट्जमकर ऄन्य करयाहरु गने । 

२९. िाषिनक साधारण सिा :- 

१. संस्थरकर सभपणूा शेयर सदस्य भएको एईटर सरधररण सभर हुनेछ । प्रत्येक अष्ट्थाक ििा समरत अ भएको ष्ट्मष्ट्तले 

बढीमर ६ मष्ट्हनर ष्ट्भि संचरलक सरष्ट्मष्ट्तले िरष्ट्िाक सरधररण सभर बोलरईने छ । 

२. ईपदफर (१) बमोष्ट्जम िरष्ट्िाक सरधररण सभर नबोलरइएको ऄिस्थरमर कज नै सदस्यले त्यस्तो सभर बोलरईन 

रष्ट्जष्टरर समक्ष ष्ट्निेदन ष्ट्दएमर िर नष्ट्दएमर पष्ट्न ईपदफर (१) मर तोष्ट्कएको भयरद समरत अ भएको ३५ ष्ट्दन ष्ट्भि 

रष्ट्जष्टरर िर ष्ट्नजले तोकेको व्यष्ट्िले त्यस्तो सभर बोलरएमर संचरलनमर चरष्ट्हने सभपणूा सहयोग एिं अष्ट्थाक 

दरष्ट्यत्ि संस्थरबरट हेररनेछ । 

३. ईपदफर (१) र ईपदफर (२) बमोष्ट्जम िरष्ट्िाक सरधररण सभर बोलरईदर सभर हुने स्थरन, समय र ष्ट्मष्ट्त तथर 

छलफलकर ष्ट्िियहरु समेत खजलेको ष्ट्ििरण कष्ट्भतमर एक्करआस (२१) ष्ट्दन  ऄगरिै सदस्यहरुलरइ सरिाजष्ट्नक 

रुपमर सचूनर ष्ट्दनजपने कताव्य संचरलक सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्निराह गनेछ । यस प्रकररको सचूनर संस्थरले ओगटेको करया 

के्षिकर िडरको कष्ट्भतमर एक सरिाजष्ट्नक स्थरनमर सरधररण सभर हुनज भन्दर २१ ष्ट्दन ऄष्ट्घ नै टरँस गरी सोको 

मजचजल्कर समेत तयरर गरी ररख्नज पनेछ । 

४. िरष्ट्िाक सरधररण सभरको गणपरूक संख्यर त्यस्तो सभरको कूल सदस्य संख्यरको २५% िर १३ जनरमर जजन बढी 

हुन्छ सोष्ट्ह संख्यरमर सदस्यहरु ईपष्ट्स्थत भएमर सभरको करम कररबरही शजरु हुनेछ । 

५. पष्ट्हलो पटक गणपजरक संख्यर नपजगी दोश्रो पटक सभर बोलरईनज परेको ऄिस्थरमर सदस्यहरुलरइ कष्ट्भतमर ७ 

ष्ट्दनको ऄको सचूनर ष्ट्दनज पनेछ । त्यसरी बोलरइएको सभरको गणपरूक संख्यर कज ल सदस्य संख्यरको १५ प्रष्ट्तशत 

िर ११ जनर जजन बढी हुन्छ, सोष्ट्ह मरष्ट्नने छ । 

६. िरष्ट्िाक सरधररण सभरको सभरपष्ट्तत्ि सष्ट्मष्ट्तको ऄध्यक्षले गनेछ ।ऄध्यक्षको ऄनजपष्ट्स्थष्ट्तमर ईपरध्यक्षले र 

ष्ट्नजको पष्ट्न ऄनजपष्ट्स्थत सदस्यहरुले अफज मध्ये  बरट छरनेको सदस्यले सभरको सभरपष्ट्तत्ि गनेछ । 



७. िरष्ट्िाक सरधररण सभरमर छलफल गररने सबै ष्ट्िियहरु प्रस्तरिको रुपमर पेश गनजा पनेछ र त्यस्तो प्रस्तरि सभरमर 

ईपष्ट्स्थत सदस्यहरुको बहुमतबरट ष्ट्नणाय गररने छ मत बररबर भएमर सभरपष्ट्तले ष्ट्नणरायक मत ष्ट्दनेछ । 

३०. साधारण सिाको काम, कतनव्य र अषधकार :- 

१. सरधररण सभरकर करम, कताव्य र ऄष्ट्धकरर दहेरयबमोष्ट्जम हुनेछन :- 

क. संचरलक सष्ट्मष्ट्तकर पदरष्ट्धकररीलरइ हटरईने िर सष्ट्मष्ट्त िर लेखर सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्िघटन गने । ष्ट्निराचन 

सष्ट्मष्ट्तले संचरलन गरेको ष्ट्निराचन करयािम सहभरगी भइ ष्ट्नधराररत पदरिष्ट्धकर लरगी संचरलक 

सष्ट्मष्ट्त र लेखर सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्निराचन गने । 

ख. संचरलक सष्ट्मष्ट्त तथर लेखर सष्ट्मष्ट्तको प्रष्ट्तिेदन ईपर छलफल गरी ष्ट्नदशेन ष्ट्दने । 

ग. सहकररी ऐन ष्ट्नयम ष्ट्िपररत नहुने गरी ष्ट्िष्ट्नयम संशोधनको प्रस्तरि ईपर छलफल गरी ष्ट्नणाय गने । 

घ. ष्ट्मनरहर सभबन्धी प्रस्तरि ईपर छलफल र ष्ट्नणाय गने । 

ङ. बजेट ईपर छलफल गरी परररत गने । 

च. संचरलक सष्ट्मष्ट्तले पेश गरेको िरष्ट्िाक करयािम ईपर छलफल गरी स्िीकृत प्रदरन गने । प्रगष्ट्त 

प्रष्ट्तिेदन, िरष्ट्िाक लेखरपरीक्षण प्रष्ट्तिेदन ष्ट्स्थष्ट्त ष्ट्ििरण पि र अष्ट्थाक ष्ट्ििरणहरुमर सष्ट्मक्षर गने र 

परररत गने । 

छ. सदस्य ष्ट्नरकरशन सभबन्धमर सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्नणाय ईपर पजनररिेदन सजन्ने र ष्ट्नणाय गने । 

ज. िरष्ट्िाक ष्ट्हसरब जरंच गररईन लेखरपररक्षक ष्ट्नयजष्ट्ि गने र ष्ट्नजको परररश्रष्ट्मक तोक्ने । 

झ. ष्ट्नयष्ट्मत बचत, अिष्ट्धक बचत,ऋणको ष्ट्कष्ट्सम र सोमर ष्ट्ितरण गररने व्यरजको प्रष्ट्तशत सभबन्धमर 

छलफल गरी ऄनजमोदन गने । 

ञ. ष्ट्िष्ट्नयम बमोष्ट्जम बचत कोि तथर सदस्यले कररोबररमर गरेको योगदरनकर अधररमर संरक्षण पूंजी 

ष्ट्फतरा कोिबरट थप लरभरंश ष्ट्ितरण गना स्िीकृष्ट्त ष्ट्दने । 

ट. संस्थरले ष्ट्लन ष्ट्दन सक्ने ऄष्ट्धकतम ऋण िर धरौटीको ष्ट्समर तोक्ने । 

ठ. एक तह मरष्ट्थको सहरकरी संघको सदस्यतर ष्ट्लन ष्ट्नदशेन ष्ट्दने तथर केष्ट्न्िय िर ष्ट्जल्लर संघको 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्ि गना प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध तोक्ने । 

ड. संस्थरको अष्ट्थाक प्रशरसन ष्ट्िष्ट्नयम, कमाचररी प्रशरसन ष्ट्िष्ट्नयम तथर बचत तथर ऋण नीष्ट्त परररत िर 

ऄनजमोदन गने तथर पररमरजान गने । 

ढ. सरधररण सभरको ऄध्यक्षले पेश गने ऄन्य कज नै प्रस्तरि ईपर ष्ट्िचरर गने । 

ण. रष्ट्जस्िरर िर ष्ट्नजबरट ऄष्ट्धकरर प्ररत अ ऄष्ट्धकररीले संस्थरमर गरेको ष्ट्नरीक्षण प्रष्ट्तिेदन ईपर छलफल गने 

र संचरलकलरइ ष्ट्नदशेन ष्ट्दने । 

त. ऄध्यक्षको ररष्ट्जनरमर स्िीकृत गने । 

थ. संचरलक सष्ट्मष्ट्तलरइ मरगादशान गने । 

द. संस्थरको ष्ट्िभरजन, एकीकरण, ष्ट्िघटन सभबष्ट्न्ध ष्ट्नणाय गने । 

ध. संस्थरको ष्ट्ििरष्ट्दत ष्ट्िियहरुमर अिश्यक ष्ट्नणाय ष्ट्लने । 

न. संस्थर संचरलनको लरष्ट्ग अिश्यक पने कमाचररीहरुको दरबन्दी स्िीकृत गने िर थप घट गने । 



२. सरधररण सभरको ष्ट्नणायहरु प्रमरष्ट्णत गना संचरलक सष्ट्मष्ट्तकर एक जनर संचरलक र न्यजनतम २ जनर शेयर 

सदस्यहरु सभरले छनोट गनेछ । ष्ट्नणाय पजष्ट्स्तकर सजरष्ट्क्षत ररख्नजपने दरष्ट्यत्ि संस्थरकर प्रबन्ध संचरलक िर 

ऄध्यक्ष स्िंयले ष्ट्जभमर ष्ट्लने व्यिस्थर ष्ट्मलरआनेछ । ष्ट्नणाय प्रमरष्ट्णत करया संस्थरकर ऄध्यक्षको हुनेछ ।  

३. संस्थर ष्ट्िघटन, एकीकरण िर ष्ट्िभरजन गनजापने भएमर सहकरी ऐन, ष्ट्नयम बमोष्ट्जमको प्रष्ट्ियर पजयराइ गररनेछ । 

३१. षिशेि साधारण सिा : 

१. संस्थरको ष्ट्िशेि सरधररण सभर दहेरयको ऄिस्थरमर १५ ष्ट्दनको सचूनर ष्ट्दइ संचरलक सष्ट्मष्ट्तले बोलरईन सक्नेछ 

। सचूनर गने प्रष्ट्ियर ष्ट्नयष्ट्मत सरधररण सभरमर ऄिलभबन गररनेछ :- 

क. संस्थरको ष्ट्हसरब जरँचको ष्ट्सलष्ट्सलरमर लेखर परीक्षकले प्रयरत अ कररण दखेरइ संचरलक सष्ट्मष्ट्त समक्ष 

सजझरि पेश गरेमर िर  

ख. लेखर सष्ट्मष्ट्तले यथेष्ट कररण समेत खोली सष्ट्मष्ट्तलरइ ष्ट्लष्ट्खत सजझरि पेश गरेमर िर  

ग. कज नै संचरलकले ईष्ट्चत कररण खोली ष्ट्िशेि सरधररण सभर बोलरईन मरंग गरेको प्रस्तरि सष्ट्मष्ट्तद्वररर 

परररत भएमर िर  

घ. संस्थरको कज ल सदस्यको १० प्रष्ट्तशत िर १० जनर मध्ये जजन बढी हुन्छ सो संख्यरले पयरात अ कररण दखेरइ 

संचरलक सष्ट्मष्ट्त समक्ष ष्ट्निेदन ष्ट्दएमर िर  

२. ष्ट्िशेि सरधररण सभरकर लरगी गणपरूक संख्यर कज ल सदस्य संख्यरको .........................प्रष्ट्तशत िर 

................जनरमर जजन बढी हुन्छ सोष्ट्ह हुनेछ । 

३. ष्ट्िशेि सरधररण सभरको ऄध्यक्षतर सष्ट्मष्ट्तको ऄध्यक्षले, ऄध्यक्षको ऄनजपष्ट्स्थष्ट्तमर ईपरध्यक्षले ष्ट्नजको 

पष्ट्न ऄनजपष्ट्स्थष्ट्तमर ईपष्ट्स्थत सदस्यहरुबरट छरष्ट्नएकर सदस्यले गनेछन । 

४. यो सभर जजन प्रयोजनको लरष्ट्ग डरष्ट्कएको हो सोही ष्ट्िियमर मरि छलफल गरी ष्ट्नणाय गररनेछ । 

३२. संचािक सषमषत : 

१. संस्थरमर ९ िर ११ जनर संचरलकहरु रहेको एईटर संचरलक सष्ट्मष्ट्त रहनेछ । संस्थरको करयाके्षि सदस्य 

संख्यर र कररोबररको अधररमर सरधररण सभरले संचरलक सष्ट्मष्ट्तको संख्यर ष्ट्नधरारण गनेछ । सष्ट्मष्ट्तमर एक 

जनर ऄध्यक्ष, एक जनर ईपरध्यक्ष, एक जनर सष्ट्चि र कोिरध्यक्ष बरँकी सदस्य रहनेछन । शेयर सदस्यको 

अधररमर संचरलक सष्ट्मष्ट्तको स्िरूप समरिेशी बनरइनेछ । 

२. सदस्यहरुबरट सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्निराचन तोष्ट्कए बमोष्ट्जमको प्रजरतरष्ट्न्िक प्रष्ट्ियर ऄनजरुप सभपन्न गररनेछ । एईटै 

व्यष्ट्ि लगरतरर एईटै पदमर दजइ पटक भन्दर बढी ईभमेदरर हुन परईने छैन । 

३. एकरघर पररिरर बरट एक भन्दर बढी व्यष्ट्ि एकै ऄिष्ट्धमर संचरलकको पदमर िहरल रहन परईने छैनन् । 

४. संस्थरको ऋणी सदस्यले भरखर नरघेको ऋण चजिर नगरे सभम सष्ट्मष्ट्तको कज नै पदमर ईभमेदरर हुन परईने छैन । 

५. संचरलकको पदरिष्ट्ध समरत अ हुनज ऄगरिै नँयर संचरलक सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्निराचन गररईने दरष्ट्यत्ि ष्ट्निराह नगरी 

पदरिष्ट्ध गजजररेको ऄिष्ट्ध ३ मष्ट्हनर ष्ट्िष्ट्तसकेको भए ष्ट्त संचरलकहरु नंयर संचरलक सष्ट्मष्ट्त र लेखर 

सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्निराचनमर ईभमेदरर हुन परईने छैनन् । 



६. भैगोष्ट्लक अधररमर गष्ट्ठत यस सहकररी संस्थरको करया के्षि ष्ट्भि नगरी ऄन्यन्ि बसोबरस गना पजगेकर सदस्य 

स्ितः सदस्यकर लरष्ट्ग समेत ऄयोग्य हुने भएकरले संचरलक सष्ट्मष्ट्त िर लेखर सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्निराचनमर 

ईभमेदरर हुन परईने छैनन् । 

३३. संचािकहरुको पदािषध : 

१. संचरलकहरुको पदरिष्ट्ध ष्ट्निराष्ट्चत भइ शपथ ग्रहण गरेको ष्ट्मष्ट्तले २ ििाको हुनेछ । संचरलक सष्ट्मष्ट्त 

सभबष्ट्न्ध ऄन्य व्यिस्थर सहकरी ऐन को दफर ३० बमोष्ट्जम हुनेछ । 

२. कज नै संचरलकको पद कज नै कररणबरट ररि भएमर सो ररि पदको पूष्ट्ता सरधररण सभरबरट ष्ट्निराचन द्वररर मरि 

हुनेछ । 

३. नँयर सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्निराचन नभए सभम सरष्ट्िककै सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्िष्ट्नयममर व्यिस्थर भए बमोष्ट्जम संस्थरको करया 

संचरलन गनेछ । 

३४. सषमषतको बैठक : 

१. संस्थरको करयासंचरलनको लरगी सष्ट्मष्ट्तको बैठक ष्ट्नयष्ट्मत रुपमर बस्नेछ । सष्ट्मष्ट्तको दजइ बैठक बीच ४५ 

ष्ट्दन भन्दर बढीको ऄन्तर हुनेछैन । ऄध्यक्ष स्िंयले िर ऄध्यक्षको ष्ट्नदशेरनजसरर तोष्ट्कएको ष्ट्मष्ट्त, स्थरन र 

समयमर प्रबन्धकले सष्ट्मष्ट्तको बैठक बोलरईने छ । 

२. ऄध्यक्षले बैठकको ऄध्यक्षतर गनेछ । ऄध्यक्षको ऄनजपष्ट्स्थष्ट्तमर ईपरध्यक्ष र ष्ट्नजको पष्ट्न ईपष्ट्स्थत नभएको 

हकमर सदस्यहरुको बहुमत बरट छरष्ट्नएको सदस्यले ऄध्यक्षतर गरी छलफलकर ष्ट्ििय मरष्ट्थ ष्ट्नणाय गने छ । 

३. सष्ट्मष्ट्तकर ५१% संचरलकहरु बैठकमर ईपष्ट्स्थत भए बैठक संचरलनको लरष्ट्ग गणपरूक संख्यर पजगेको 

मरष्ट्ननेछ । 

४. सष्ट्मष्ट्तकर कष्ट्भतमर ४ जनर संचरलकहरुले सष्ट्मष्ट्तको बैठक डरक्न ऄध्यक्षलरइ ष्ट्लष्ट्खत सचूनर गरेमर ७ ष्ट्दन 

ष्ट्भि सष्ट्मष्ट्तको बैठक बस्ने व्यिस्थर गररनेछ । 

३५. संचािकको पदमा िहाि रहन नसक्ने अिस्था : 

        दहेरयको ऄिस्थरमर सष्ट्मष्ट्तको संचरलक पद ररि भएको मरष्ट्ननेछ :- 

क. ऄध्यक्ष बरहेक ऄन्य पदरष्ट्धकररीले ऄध्यक्ष समक्ष ष्ट्दएको ररष्ट्जनरमर स्िीकृत भएमर र ऄध्यक्षको हकमर 

सरधररण सभरले ष्ट्नजको ररजीनरमर स्िीकृत गरेमर । 

ख. मतृ्यज भएमर । 

ग. संस्थरलरइ जरनकररी नष्ट्दइ संस्थरको करया प्रकृष्ट्त संग मेल खरने ष्ट्नष्ट्ज व्यरपरर संचरलन गरेको प्रमरष्ट्णत हुन 

अएमर । 

घ. ष्ट्िष्ट्नयमको दफर १२,१३ र १४ बमोष्ट्जम सदस्यतर समरत अ भएमर । 

ङ. सष्ट्मष्ट्तको कज नै सदस्य सोही संस्थरको कमाचररी भइ करम गरेमर । 

च. ष्ट्बनर सचूनर लगरतरर ३ मष्ट्हनर सभम बैठकमर ऄनजपष्ट्स्थत भएमर । 

छ. ६ मष्ट्हनर भन्दर बढी ऄिष्ट्धकर लरष्ट्ग ष्ट्नरन्तर बस्ने गरी ष्ट्िदशे गएमर । 

ज. दफर २२ को ईपदफर १३ ऄनजसररको ऄिस्थर सजृनर भएमर । 



झ. गोरखर ष्ट्जल्लर ष्ट्भिकै समरन प्रकृष्ट्तको ऄन्य सहकररी संस्थरको सदस्य िर संचरलक िर कज नै सष्ट्मष्ट्त 

ईपसष्ट्मष्ट्तको पदरष्ट्धकररी भएको प्रमरष्ट्णत हुन अएमर । 

तर ईपरोि (ग) िर (ज) बमोष्ट्जम संचरलकको बररेमर ष्ट्नणाय ष्ट्लनज ऄष्ट्घ ष्ट्नजलरइ सफरइको मौकर िर ईपरोि 

बमोष्ट्जमकर ष्ट्जभमेिररी छरड्ने मनरष्ट्सि मरष्ट्फकको समय सीमर प्रदरन गनजा पनेछ । 

३६. सषमषतको काम कतनव्य र अषधकार: 

        सदस्यको ष्ट्हतलरइ ध्यरनमर ररखी सष्ट्मष्ट्तले देहरय बमोष्ट्जमकर करयाहरु गनेछ । 

क. संस्थरको समग्र व्यिस्थरपन गने । 

ख. ष्ट्नधराररत मरपदण्डकर अधररमर सदस्यतर ष्ट्िस्तरर गने िर खररेज गने । 

ग. संस्थरको स्िीकृत ष्ट्िष्ट्नयम एिं बचत र ऋण पररचरलन ष्ट्नदषे्ट्शकरको ऄष्ट्धनमर रही सहरकरी बैंक, सरनर 

ष्ट्कसरन ष्ट्िकरस बैंक िर अफज  सदस्य रहेको सहकररीकर संघबरट ऋण ष्ट्लने । 

घ. बचत र ऋण पररचरलनकर लरष्ट्ग बचत तथर ऋण ष्ट्नदषे्ट्शकर सरधररण सभरबरट परररत िर ऄनजमोदन गररइ 

लरगू गने । 

ङ. कररोिररकर हरष्ट्हसरब ऄध्यरिष्ट्धक गररइ सोको ष्ट्ििरण प्रमरष्ट्णत गने । 

च. ईपसष्ट्मष्ट्तहरुको गठन र ष्ट्िघटन गने । 

छ. संस्थरको स्िीकृत दरबन्दीमर योग्यतरकर अधररमर व्यिस्थरपक लगरयत ऄन्य कमाचररी छनोट गरी ष्ट्नयजष्ट्ि 

गने र कमाचररीहरुको तलब भत्तर एिं सजष्ट्िधर ष्ट्नधरारण गने । 

ज. संस्थर संचरलन सभबन्धमर अिश्यक सभपणूा करनजनी करयाहरु गने र अिश्यकतर ऄनजसरर करनजनी सेिर ष्ट्लने 

सभबन्धी ष्ट्नणाय गने । 

झ. संस्थरको योजनर र िरष्ट्िाक बजेट सरधररण सभरमर स्िीकृतको लरष्ट्ग पेश गने । 

ञ. संचरलक सष्ट्मष्ट्त र लेखर सष्ट्मष्ट्तकर ररि पद पषू्ट्ता िर संचरलकहरुको पदरिष्ट्ध सष्ट्कनज ऄगरिै नँयर सष्ट्मष्ट्त 

ष्ट्निराचनको करया ष्ट्नरपक्ष र स्ितन्ि ढंगले सभपन्न गना तोष्ट्कए बमोष्ट्जम ष्ट्निराचन सष्ट्मष्ट्त गठन गने । 

ट. ष्ट्िष्ट्नयममर व्यिस्थर भएकर प्ररिधरनकर अधररमर प्रष्ट्ियरगत ढंगले सभर बोलरईने र सभरको ईष्ट्चत 

व्यिस्थरपन गने । 

ठ. सरधररण सभरले ष्ट्नदशे गरेकर िर स्िीकृत गरेकर करमहरु गने । 

ड. सरधररण सभरको प्रत्यरयोष्ट्जत ऄष्ट्धकररकर अधररमर समयमरनै ष्ट्नधराररत प्रष्ट्ियर पजरर गरी गररइ लेखर 

परीक्षकको  ष्ट्नयजष्ट्ि गरी संस्थरको हरष्ट्हसरब लेखर परीक्षण गररईने । 

ढ. सरधररण सभरको बैठकमर पेश गररने प्रष्ट्तिेदनहरु, बजेट तथर करयािमहरु, नीष्ट्तकर मस्यौदरहरु, महत्िपणूा 

ष्ट्नणाय ऄनजमोदन अष्ट्दको तयररी गने । 

ण. संस्थरको व्यिस्थरपन चजस्त ररख्न ष्ट्ित्तीय ष्ट्िशे्लिण र ऄनजगमनको लरष्ट्ग PEARSLS ऄनजगमन पद्दष्ट्तको 

ऄिलभबन गने । यसकर लरष्ट्ग संस्थरकर संचरलक, लेखर सष्ट्मतीकर पदरष्ट्धकररी र कमाचररी लरइ अिश्यकतर 

ऄनजसरर तरष्ट्लममर सहभरगी गररईने व्यिस्थर गने । 

त. पदरष्ट्धकररी एिं कमाचररीको ज्ञरन, सीप र करममर रुची बढरईन तरष्ट्लम एिं ऄध्ययन भ्रमण को करयािम 

बनरईने सरथै कमाचररीहरुकर लरष्ट्ग Incentive Package को योजनर बनरईने । 



थ. करया सभपरदन तथर ईपलष्ट्ब्धको अधररमर पदरष्ट्धकररी एिं कमाचररीहरुलरइ पजरस्कृत गने करयािम बनरईने । 

द. संचरलक सष्ट्मष्ट्तकर सदस्यहरुको ष्ट्जभमेिररी एिं करमको बरंडफरंड गने । 

ध. संचरलक सष्ट्मष्ट्तको एक सदस्यको संयोजकत्िमर ३ सदस्यीय ऋण लगरनी ईप सष्ट्मष्ट्त गठन गने, ऄन्य 

सदस्यहरु शेयर सदस्यमध्ये बरट सकेसभम ष्ट्ििय बस्तजमर दखल ररख्ने व्यष्ट्िहरु मनोनयन गने । यसै अधररमर 

ऄन्य ईपसमीष्ट्तहरुको समेत ष्ट्नमराण गने । 

३७. संचािकहरुको काम, कतनव्य र अषधकार : 

१. ऄध्यक्षको करम, कताव्य र ऄष्ट्धकरर दहेरय बमोष्ट्जम हुनेछ :- 

क. सष्ट्मष्ट्तको बैठक तथर सरधररण सभरको बैठकको ऄध्यक्षतर गने । 

ख. सरधररण सभरद्वररर स्िीकृत िरष्ट्िाक करयािम तथर ष्ट्नणाय र संचरलक सष्ट्मष्ट्तकर ष्ट्नणायहरुको 

करयरान्ियन गने गररईने । 

ग. संस्थरको चल ऄचल सभपष्ट्त्तको रेखदखे, संरक्षण एिं ईष्ट्चत प्रयोगको व्यिस्थर ष्ट्मलरईने । 

घ. संचरलकहरुलरइ अ-अफ्नो ष्ट्जभमेिररी िहन गना गररईन सहयोग र समन्ियन गने सरथै अिश्यक 

ष्ट्नदशेन ष्ट्दने । 

ङ. संचरलककर कज नै सदस्यले ष्ट्दएको ररष्ट्जनरमर ईष्ट्चत अधररमर स्िीकृत गने । 

च. संस्थरको करम कररिरहीको सभबन्धमर अिश्यकतर ऄनजसरर ऄन्य संघ, संस्थर िर ष्ट्नकरयमर 

संस्थरको तफा बरट प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धत्ि गने गररईने । 

छ. सष्ट्मष्ट्तको बैठक नबसेको ऄिस्थरमर ऄपझाट कज नै करया गना अिश्यक भएको र तत्करलमर ईि 

करया नभए संस्थरलरइ हरनी नोक्सरनी हुने भएमर सो करया गरी िर गररइ अगरमी बैठकमर 

ऄनजमोदनको लरष्ट्ग पेश गने । 

ज. सरधररण सभर तथर सष्ट्मष्ट्तको बैठकमर कज नै मतदरन भै मत बररबर भएमर ष्ट्नणायरक  मत ष्ट्दने । 

झ. संस्थरको कज नै करम कररबरहीको सभबन्धनमर अिश्यकतरनजसरर जरँचबजझ , ष्ट्नररक्षण गने गररईने । 

ञ. संस्थरलरइ नेततृ्ि प्रदरन गने र यसकर लरष्ट्ग सदैि सष्ट्िय रहने । 

ट. संस्थरको ष्ट्हत तथर ईद्देश्य प्ररष्ट्त अकर लरष्ट्ग अिश्यक पहल गने । 

ठ. ष्ट्िष्ट्नयमकर व्यिस्थरहरूको पणूा परलनर गना तदररुकतर दखेरईने । 

ड. सहकररीकर ष्ट्सद्धरन्तहरु र सहकरी ऐन ष्ट्नयम तथर सहकररी ष्ट्िभरगकर ष्ट्नदशेकहरुको परलनर गने 

गररईने  । 

ढ. सभबष्ट्न्धत सहकरी करयरालयको ष्ट्नदशेन तथर सजझरिहरुको परलनर गने गररईने सरथै यस ष्ट्िष्ट्नयम 

बमोष्ट्जम ष्ट्दनज पने सचूनर िर प्रष्ट्तिेदनहरु समयमर नै पेश गने । 

ण. सहकररी ष्ट्िभरग िर सहकरी करयरालय िर सहकररीकर सभबष्ट्न्धत संघबरट गररने ऄनजगमन ष्ट्नरीक्षण 

करयामर सहयोग गने एिं प्ररत अ ष्ट्नदशेन र सजझरिहरुको परलनर गने गररईने । 

२. ईपरध्यक्षको करम, कताव्य र ऄष्ट्धकरर  दहेरय बमोष्ट्जमको हुनेछ :- 

क. ऄध्यक्षको करममर सहयोग पजयराईने । 

ख. ऄध्यक्षले ष्ट्लष्ट्खत रुपमर प्रत्यरयोष्ट्जत गरेकर िर तोकेकर करयाहरु गने । 



ग. ऄध्यक्षको ऄनजपष्ट्स्थष्ट्तमर ऄध्यक्षले गने सभपणूा करयाहरु गने । 

घ. सष्ट्मष्ट्तको बैठकमर ऄन्य सदस्य सरह भरग ष्ट्लने र ष्ट्नणायमर मत ष्ट्दने । 

ङ. सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्नणाय ऄनजसरर तोष्ट्कएको ष्ट्जभमेिररी िहन गने । 

३. कोिरध्यक्षको करम, कताव्य र ऄष्ट्धकरर दहेरय बमोष्ट्जम हुनेछ :- 

क. संस्थरको अष्ट्थाक कररोबरर सभबन्धी ष्ट्जभमर ष्ट्लने, 

ख. संस्थरको ईद्देश्य प्ररष्ट्त अकर लरष्ट्ग ईपयजि लेखर पजष्ट्स्तकर ष्ट्नयमरनजसरर दजरुस्त ररख्ने ररख्न लगरईने, 

ग. सरधररण सभर तथर सष्ट्मष्ट्तले मरगेकर िखत संस्थरको दैष्ट्नक कररोबरर संग सभबष्ट्न्धत ष्ट्िष्ट्िरण 

ईपलब्ध गररईने, 

४. सष्ट्चिको करम,कताव्य र ऄष्ट्धकरर दहेरय बमोष्ट्जम हुनेछ:- 

क. ऄध्यक्षको ष्ट्नदशेरनजसरर सरधररण सभरको ऄष्ट्धिेशन तथर सष्ट्मष्ट्तको िैठक बोलरईने, 

ख. सरधररणसभर तथर सष्ट्मष्ट्तद्वररर परररत ष्ट्नणायहरु करयरान्ियन गने, गररईने, 

ग. सरधररणसभरको ऄष्ट्धिेशन र सष्ट्मष्ट्तको बैठकको करयासजची तयरर गने, सचूनर ष्ट्नकरल्ने, िैठकको 

ष्ट्नणाय पजष्ट्स्तकर ररख्ने र ष्ट्नणायहरु सदस्यहरुलरइ पठरईने, 

घ. सरधररणसभरबरट ष्ट्नणाय गनजापने कज नै ष्ट्नणायहरु भए पजनः छलफल एिं ष्ट्नणायरथा पेश गने, 

ङ. सरधररणसभर र संचरलक सष्ट्मष्ट्तबरट भएको ष्ट्नणायहरु करयरान्ियन गने गररईने, 

च. कमाचररी प्रशरसन सभबन्धी सभपणूा करया गने, गररईने, 

छ. संस्थरको दषै्ट्नक प्रशरसष्ट्नक करयामर स्ियं संलग्न रही प्रबन्ध ष्ट्नरीक्षण ष्ट्नदशेन ष्ट्दने, 

ज. ऄध्यक्षले तोकेको ऄन्य करम गने गररईने । 

 

५. सदस्यको करम, कताव्य र ऄष्ट्धकरर दहेरय बमोष्ट्जम हुनेछ :- 

क. संचरलक सष्ट्मष्ट्तको बैठकमर ष्ट्नयष्ट्मत रुपमर सहभरगी हुने । 

ख. संस्थरको ष्ट्हत र ष्ट्िकरस करयामर अिश्यक सहयोग पजयराईने । 

ग. ष्ट्नणाय ऄनजसरर ष्ट्िष्ट्भन्न ईप-सष्ट्मष्ट्तहरुमर रही तोष्ट्कएको ष्ट्जभमेिररी िहन गने । 

घ. बैठकबरट गररने ष्ट्नणायहरु संस्थरको ष्ट्हतकर लरष्ट्ग हुनज पने ष्ट्िियमर सजग रहने । 

ङ. सहकररीकर सिामरन्य ष्ट्सद्धरन्तहरु, सहकरी ऐन  ष्ट्नयम, संस्थरको स्िीकृत ष्ट्िष्ट्नयमरिली र ऄन्य 

नीष्ट्तहरुको िष्ट्खालरप हुने गरी संस्थर संचरलन हुन नष्ट्दने । 

च. संस्थरसंग अिद्ध सभपूणा सदस्यहरुको प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्धको रुपमर सदस्यहरुको ष्ट्हत प्रिद्धान हुने करम गने 

गररईने । 

३८. िेखा सषमषत : 

१. सरधररण सभरद्वररर ष्ट्निराचनको प्रष्ट्ियरबरट एकजनर संयोजक र २ जनर सदस्य भएको ३ जनरको लेखर 

सष्ट्मष्ट्तको गठन हुनेछ । 

२. संचरलक सष्ट्मष्ट्तकर ऄन्य पदरष्ट्धकररीको लरष्ट्ग ईभमेदिरर हुन अिश्यक पने योग्यतर भएकर शेयर 

सदस्यहरु लेखर सष्ट्मष्ट्तको पदमर ष्ट्निराष्ट्चत हुन ईभमेदिरर बन्न परईने छन । 



३९. िेखा सषमषतको बैठक : 

       लेखर सष्ट्मष्ट्तको बैठक कष्ट्भतमर ििाको चरर  पटक बस्नेछ । बैठक बोलरईनेऄष्ट्धकरर संयोजकलरइ हुनेछ । 

४०. िेखा सषमषतको काम, कतनव्य र अषधकार : 

१. संस्थरको अन्तररक लेखर पररक्षण गने र सष्ट्मष्ट्तलरइ सजझरि ष्ट्दने । 

२. सष्ट्मष्ट्त र ईपसष्ट्मष्ट्तहरुले गरेकर करम कररबरही र खचा संस्थरको ष्ट्िनीयम, सहकररी ष्ट्सद्धरन्त र ष्ट्नयम सभमत 

छ छैन जरँच गने । 

३. संस्थरको कज नै करम, कररबरहीबरट यसकर सदस्यहरुलरइ हरनी नोक्सरनी पजग्ने ऄिस्थर भएमर िर लेखर 

पररक्षणको करयामर संचरलक िर व्यिस्थरपनबरट ईष्ट्चत सहयोग प्ररत अ नभएमर िर सजधरररत्मक कदमहरु 

संस्थरमर तजरुन्त ऄबलभबन गनजा पने ऄिस्थर दषे्ट्खएमर ष्ट्िशेि सरधररण सभर बोलरईन सष्ट्मष्ट्त समक्ष ऄनजरोध 

गने । 

४. लेख पररक्षण सभबन्धी प्रष्ट्तिेदन सरधररण सभर समक्ष ऄष्ट्निरया रुपमर पेश गने  

५. लेखर सष्ट्मष्ट्तले सधररण सभरमर पेश गने प्रष्ट्तिेदनमर दहेरयकर ष्ट्ििरण समेष्ट्टएको हुनेछ :- 

क. सष्ट्मष्ट्तको बैठक बसेको संख्यर । 

ख. गत ििा ष्ट्दइएको सजझरि करयरान्ियनको ऄिस्थर । 

ग. ऄष्ट्घल्लो अष्ट्थाक ििा र प्रष्ट्तिेदन पेश गररने अ.ि. को तजलनरत्मक अष्ट्थाक ष्ट्ििरण  

घ. प्रष्ट्तिेदन गररने अष्ट्थाक ििाको मजख्य मजख्य अष्ट्थाक ईपलब्धी एिं कररोबररकर कमजोर पक्षहरु । 

ङ. सहरकरी ष्ट्सद्धरन्तहरु, सहकररी ऐन ष्ट्नयमहरु एिं संस्थरको ष्ट्िष्ट्नयमकर व्यिस्थरहरूको परलनरको 

ऄिस्थर । 

च. संस्थरको स्िीकृत बचत तथर ऋण नीष्ट्त एिं ऄन्य नीष्ट्तहरुको परलनको ऄिस्थर । 

छ. कमाचररी व्यिस्थरपनकर सिल पक्षहरु र दजलाब पक्षहरु । 

ज. संचरलक सष्ट्मष्ट्तको करया प्रणरली र त्यसमर सजधरर गनजा पने पक्षहरु । 

झ. गत ििा सभपन्न लेखपररक्षणको  गजणस्तर र सजधररकर सजझरिहरु । 

ञ. सभबष्ट्न्धत सहकररी करयरालय िर अफ्नो संस्थर अिद्ध रहेको संघले संस्थरको कररोबररको जरँच 

िर ऄनजगमन गदरा देष्ट्खएकर कैष्ट्फयत, संचरलकहरुलरइ ष्ट्दइएको मजख्य मजख्य सजझरिको ष्ट्ििरण 

तथर परलनको ऄिस्थर । 

ट. संस्थर संचरलनमर व्यिस्थरपन पक्षको समग्र मजल्यरंकन प्रभरिकरररतर, ष्ट्मतव्यष्ट्यतर, दक्षतर, 

ष्ट्ियरशीलतर, कमाचररीको मनोिलको ऄिस्थर, प्रभरकररकतर अष्ट्द पक्षको मजल्यरंकन गने । 

४१. िेखा सषमषतका पदाषधकारीहरुको पदािषध : 

        लेखर सष्ट्मष्ट्तको पदरिष्ट्ध संचरलक सष्ट्मष्ट्तको पदरिष्ट्ध सरह नै हुनेछ । नँयर सष्ट्मष्ट्तको गठन नहुन्जेल सभमकर लरष्ट्ग पजररनै सष्ट्मष्ट्तले    

        करमकरज चलरईनेछ । लेखर सष्ट्मष्ट्त लगरतरर पजनः १ पटक सभम ईही पदमर ईभमेदिरर हुन परईने छ । 

४२. ऋण िगानी उपसषमषत : 

१. ऋण लगरनी ईपसष्ट्मष्ट्तमर एक जनर संयोजक सष्ट्हत ष्ट्तन जनर सदस्यहरु रहनेछन । सष्ट्मष्ट्तले तोकेको 

सष्ट्मष्ट्तको एक जनर संचरलक संयोजक र बरँकी दजइजनर सदस्यहरु सष्ट्मष्ट्तले शेयर सदस्यहरु मध्येबरट 



मनोनयन गनेछ । सरथै ऋण लगरनी ईपसष्ट्मष्ट्तको सष्ट्चिको ष्ट्जभमेिररी संस्थरकर प्रबन्धक (व्यिस्थरपक) 

मर रहनेछ । 

२. संस्थरको ऋणी सदस्यले भरखर नरघेको ऋण चजिर नगरेसभम ऋण लगरनी ईपसष्ट्मष्ट्तको पदमर मनोनयन 

गररने छैन । 

३. ईपदफर (१) बमोष्ट्जम गष्ट्ठत ईपसष्ट्मष्ट्तको पदरिष्ट्ध सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्नणाय बमोष्ट्जम हुनेछ । 

४३. ऋण िगानी उपसषमषतको बैठक : 

       ऋण लगरनी ईपसष्ट्मष्ट्तको बैठक अिश्यकतर ऄनजसरर जजन सजकै बेलर पष्ट्न बस्न सक्नेछ । संयोजकले ईपसष्ट्मष्ट्तको बैठक     

       बोलरईनेछ । 

४४. ऋण िगानी उपसषमषतको काम,कतनव्य र अषधकार : 

१. सरधररण सभरबरट परररत बचत तथर ऋण ष्ट्नदेष्ट्शकर र सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्दएको ष्ट्नदशेनको ऄष्ट्धनमर रही 

सदस्यहरुबरट पेश हुन अएकर ष्ट्निेदन मरष्ट्थ ऄध्ययन गरी ऋण ष्ट्दन मनरष्ट्सि देष्ट्खएमर ऋण प्रदरन गना 

सष्ट्मष्ट्तलरइ ष्ट्सफरररश गने । यसो गदरा सजरक्षणको ऄिस्थर बररे ष्ट्िष्ट्भन्न प्रष्ट्ियर ऄिलभबन गरी जरँच गने र 

सजरष्ट्क्षत लगरनीको स्पष्ट अधरर ईल्लेख गरी ष्ट्नणाय ष्ट्लने । यस्तर अधरर ऄन्तगात सभपष्ट्त्तको यथरथा 

मजल्यरंकन, स्थलगत ऄध्ययन र सजाष्ट्मनकर अधररमर प्रचष्ट्लत बजररभरई, ष्ट्धतो ररष्ट्खने सभपष्ट्त्तमर 

परररिरररक ष्ट्खचलो तथर मजद्धर मरमलर भए नभएको अष्ट्द ष्ट्िियमर एष्ट्कन गनेछ । 

२. सदस्यहरुबरट संस्थरमर रहेको नगद मौज्दरत भन्दर बढी ऋण मरग भइ ष्ट्निेदन पेश हुन अएमर नगद 

मैज्दरतको ष्ट्स्थष्ट्त, सदस्यहरुको अिश्यकतर, ऋणको प्रकृष्ट्त, ऋणको रकम र ष्ट्निेदन ष्ट्दएको ष्ट्मष्ट्त 

अष्ट्दलरइ ध्यरनमर ररखी ऋण ष्ट्निेदनमरष्ट्थ प्ररथष्ट्मकतर ष्ट्नधरारण गरी ष्ट्नणाय गनेछ । 

३. सदस्यहरुबरट तोष्ट्कएको समयमर नै ऋण चजिर भयो भएन ष्ट्नयष्ट्मत ऄनजगमन गने गररईने करम गनेछ । 

४. सदस्यहरु द्वररर ऋणको सजरक्षण िरपत ररष्ट्खएकर ष्ट्धतोपिहरुको समय समयमर ष्ट्नरीक्षण गनेछ । 

५. सदस्यले अफज ले ष्ट्लएको ऋण चजिर गना ष्ट्ढलो िर ऄटेर गरेमर ऋण ऄसजली प्रष्ट्ियर शजरु गने र करनजनी 

कररबरहीको लरष्ट्ग सष्ट्मष्ट्त समक्ष समयमर नै पेश गनेछ र ष्ट्नणाय भए बमोष्ट्जम गनेछ । 

६. ईपसष्ट्मष्ट्तको अफ्नो करम कररबरही सभबष्ट्न्ध प्रष्ट्तिेदन सष्ट्मष्ट्त समक्ष पेश गने । 

४५. षशिा उपसषमषत : 

१. ष्ट्शक्षर ईपसष्ट्मष्ट्तमर एक जनर संयोजक सष्ट्हत ष्ट्तन जनर सदस्यहरु रहनेछन । सष्ट्मष्ट्तले तोकेको सष्ट्मष्ट्तको 

एक जनर संचरलक संयोजक र ऄन्य दजइजनर सदस्यहरु सष्ट्मष्ट्तले मनोनयन गनेछ । 

२. संस्थरको ऋणी सदस्यले भरखर नरघेको ऋण चजिर नगरेसभम ष्ट्शक्षर ईपसष्ट्मष्ट्तको कज नै पदमर मनोनयन गररने 

छैन । 

३. ईपदफर (१) बमोष्ट्जम गष्ट्ठत ईपसष्ट्मष्ट्तको पदरिष्ट्ध सष्ट्मष्ट्तले तोके बमोष्ट्जम हुनेछ । 

४६. षशिा उपसषमषतको बैठक :  

       ष्ट्शक्षर ईपसष्ट्मष्ट्तको बैठक अिश्यकतर ऄनजसरर जजन सजकै बेलर बस्न सक्नेछ । संयोजकले ईपसष्ट्मष्ट्तको बैठक बोलरईनेछ । 

४७. षशिा उपसषमषतको काम, कतनव्य र अषधकार : 



१. सहकररीको ऄिधररणर, सहकररीकर मजल्य मरन्यतर र ष्ट्सद्धरन्तकर सभबन्धमर सदस्यहरुलरइ ज्ञरन ष्ट्दलरईनकर 

लरष्ट्ग कृष्ट्ि सहकररी सभबष्ट्न्ध तरष्ट्लम, ऄन्तरष्ट्ियर, गोष्ठी, सेष्ट्मनररको अयोजनर गने । 

२. संस्थरको सदस्य गैर सदस्यहरुकर ष्ट्बचको भेदको िररेमर सदस्यलरइ जरनकररी ष्ट्दने । 

३. संस्थरमर सकेसभम नँयर सदस्यहरु सरमेल गररईन प्रयत्नशील रहने । 

४. ईपसष्ट्मष्ट्तको अफ्नो करम कररबरही सभबन्धी प्रष्ट्तिेदन सष्ट्मष्ट्त समक्ष पेश गने । 

५. कृष्ट्ि के्षिमर ष्ट्िकरस भएको नँयर प्रणरली, अधजष्ट्नकीकरण प्रष्ट्िष्ट्धबरट कृष्ट्ि ईत्परदन बेमौसमी तरकररी खेती 

र कृष्ट्ि व्यिसरय सभबन्धी ष्ट्शक्षरको योजनर तयरर गने र अिश्यकतर ऄनजसरर स्रोतको व्यिस्थरपन गरी 

करयरान्ियन गने । 

४८. समूह गठन : 

       संस्थरले अफ्नो करया संचरलरनलरइ सहज बनरईनकर लरगी संस्थरकर सदस्यहरुलरइ ष्ट्िष्ट्भन्न समहू, ईपसमहू गठन गरी पररचरलन   

      गना सक्नेछ । समहू, ईपसमहू गठन तथर संचरलन सभबन्धी व्यिस्थर गनाको लरष्ट्ग सहकररी ष्ट्सद्धरन्त, सहकररी ऐन, सहकररी ष्ट्नयम र  

      यो ष्ट्िष्ट्नयमको प्रष्ट्तकज ल नहुने गरी संस्थरको सरधररण सभरले अिश्यक करयाष्ट्िष्ट्ध तजजामर गरी लरगज गनेछ । 

 

                                                                             पररच्छेद -७  

                                                                           षित्तीय व्यिस्था  

४९. संस्थािे राख्नु पने बही खाता एिं दतान षकताब : 

        संस्थरले दहेरय बमोष्ट्जमको िही खरतर तथर दतरा ष्ट्कतरब ररख्नेछ :- 

क. ष्ट्िष्ट्नयमको दफर १७ (ऄनजसचूी -२) बमोष्ट्जमको सदस्य दतरा ष्ट्कतरब, 

ख. प्रररष्ट्भभक सरधररणसभर, िरष्ट्िाक सरधररणसभर, ष्ट्िशेि सरधररणसभर, सष्ट्मष्ट्त, लेखर सष्ट्मष्ट्त र 

ईपसष्ट्मष्ट्तहरुको छज ट्टरछज टै्ट ष्ट्नणाय पजष्ट्स्तकरहरू, 

ग. नगद बहीखरतर, 

घ. संस्थरले ऄरु कज नै व्यष्ट्ि िर संघ संस्थर संग कज नै कररोबरर गरेकर भए सो कररोबरर दखेरईने ष्ट्कतरब, 

ङ. शेयर दतरा ष्ट्कतरब, 

च. ऋण लेनदने गरेको दतरा ष्ट्कतरब, 

छ. बेरुज ूएिं सभपरीक्षण ष्ट्कतरब, 

ज. व्यष्ट्िगत खरतर, 

झ. सदस्यहरुको व्यष्ट्िगत बचत खरतर, 

ञ. ष्ट्जन्सी दतरा ष्ट्कतरब, 

ट. अभदरनी, खचा, सभपष्ट्त्त र दरष्ट्यत्ि दषे्ट्खने खरतरहरु, 

ठ. समय-समयमर सष्ट्मष्ट्तले तोष्ट्कष्ट्दएको ऄन्य ऄष्ट्भलेख एिं खरतरहरु । 

५०. कोिको व्यिस्था : 

१. संस्थरको एईटर छज टै कोि हुनेछ र सो कोिमर दहेरयकर रकमहरु रहनेछन । 

क. शेयर लगरयत संस्थरको अजान गरेकर सबै ष्ट्कष्ट्समकर अभदरनी, 



ख. नेपरल सरकरर िर गैरसरकररी संघ संस्थरबरट प्ररत अ ऄनजदरन रकम, 

ग. ष्ट्िदशेी सरकरर िर ऄन्तरराष्ट्रिय दरतृ संघ संस्थरबरट प्ररत अ ऄनजदरनको रकम, 

घ. संस्थरले शेयर ष्ट्ििी गरे िरपत प्ररत अ रकम, ष्ट्नयष्ट्मत बचत र सदस्यतर िरपत प्ररत अ शजल्कहरु । 

ङ. ऄन्य स्रोतबरट प्ररत अ रकम । 

२. ईपदफर (१) बमोष्ट्जमको कोिको रकम ष्ट्िष्ट्नयममर व्यिस्थर भए बमोष्ट्जमको करयामर खचा गररनेछ । 

३. संस्थरले ष्ट्िदशेी सरकरर िर ऄन्तरराष्ट्रिय गैरसरकररी संघ संस्थरबरट ऋण रकम प्ररत अ गनजा ऄष्ट्घ नेपरल 

सरकररको पजिा स्िीकृष्ट्त ष्ट्लनेछ । 

४. ईपदफर (१ ) बमोष्ट्जम संस्थरलरइ प्ररत अ हुने सबै प्रकररको रकम सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्नणाय गरेको कज नै बैंकमर संस्थरको 

नरममर अिश्यक खरतर (चल्ती, बचत, मजद्दती) खोली जभमर गररनेछ । 

५. ईपदफर (१) बमोष्ट्जमको कोिको खरतरको संचरलन सष्ट्मष्ट्तको ऄध्यक्ष र प्रबन्ध संचरलक िर 

व्यिस्थरपकको संयजि दस्तखतबरट  हुनेछ । कोिको सभपणूा ष्ट्जभमर खरतर संचरलकहरुमर रहनेछ । कोिबरट 

रकम ष्ट्झक्दर संस्थरको स्िीकृत ष्ट्िष्ट्नयम बमोष्ट्जम स्पष्ट ष्ट्नणाय भएको करमकर लरष्ट्ग हुनजपदाछ । रकम 

चलनमर ल्यरईने अधररहरु करनून सभमत हुनजपनेछ । संस्थरको सभपष्ट्त्त व्यष्ट्िगत प्रयोजनमर ष्ट्झक्न िर प्रयोग 

गररएको परइएमर ऄष्ट्ख्तयरर दजरुप्रयोग गरेको मरष्ट्ननेछ । 

५१. जगेडा कोि : 

        संस्थरको जगेडर कोिमर दहेरय बमोष्ट्जमको रकम हुनेछ । 

क. प्रत्येक अष्ट्थाक ििामर संस्थरले गरेको कररोबररको ष्ट्हसरब जरँच भएपछी खजद बचतबरट छज ट्यरआएको कष्ट्भतमर 

२५% रकम, 

ख. पजँजीगत ऄनजदरन, 

ग. ऄन्य कज नै प्रकररले यस कोिमर जरने रकम । 

५२. खुद बचतको बाडिाड : 

१. खजद बचतको २५% रकम जगेडर कोिमर छज ट्यरइ बरँकी रहन अएको रकमलरइ शत प्रष्ट्तशत (१००%) 

मनी दहेरय बमोष्ट्जमको प्रष्ट्तशतको रकम दहेरय बमोष्ट्जमकर कोिहरुमर जभमर गररनेछ । 

क. शेयर लरभरंश कोि              २०% 

ख. संरष्ट्क्षत पजँजी ष्ट्फतरा कोि   २५% 

ग. कमाचररी िोनस कोि    १०% 

घ. घरटर पूष्ट्ता कोि    १०% 

ङ. सहकररी ष्ट्शक्षर / कृष्ट्ि ष्ट्शक्षर तरष्ट्लम कोि १५% 

च. संस्थर ष्ट्िकरस कोि     २०% 

                                                                   १००% 

२. शेयर लरभरंश कोिबरट सदस्यहरुलरइ लरभरंश ष्ट्ितरण गदरा शेयर पजँजीको १५% भन्दर बढी हुने गरी ष्ट्ितरण 

गररनेछैन । 

३. कमाचररी बोनस कोिबरट कमाचररीहरुलरइ िोनस ष्ट्ितरण गदरा तीन (३) मष्ट्हनरको तलब बररबर भन्दर बढी 

हुने गरी ष्ट्ितरण गररने छैन । 



४. शेयर लरभरंश कोि, संरष्ट्क्षत पजँजी कोि र कमाचररी बोनस कोिबरट रकम ष्ट्ितरण भइ बरँकी हुन् अईने 

रकम जगेडर कोिमर जभमर गररनेछ । 

५३. कोिको सुरिा : 

१. सष्ट्मष्ट्तले व्यिस्थरपनको ष्ट्जभमरमर रहने भष्ट्न तोकेको कोिको रकम व्यिस्थरपकको ष्ट्जभमरमर रहने छ । 

२. ईपदफर (१) मर ईल्लेष्ट्खत ऄिस्थर िरहेक संस्थरको रकम सष्ट्मष्ट्तले कज नै बैंकमर ससं्थरको नममर खरतर 

खोली जभमर गनेछ । 

३. कोिको सजरक्षरको लरगी संथरले प्रचष्ट्लत करनून बमोष्ट्जम स्थरष्ट्पत ष्ट्बमर कभपनीमर अिश्यकतर ऄनजसरर 

सदस्यहरुको शेयर, बचत र ऋण लगरनी जस्तर रकमको सजरक्षण कर लरगी ष्ट्बमर गना सक्नेछ । 

५४. कोिको उपयोग : 

        कोिको ईपयोग ष्ट्नभनरनजसर गना सष्ट्कन्छ । 

क. ष्ट्िष्ट्नयममर ईल्लेख भए बमोष्ट्जम संस्थरको स्िीकृत योजनर ऄनजसरर करयािम िर व्यिसरय संचरलन गने । 

ख. स्िीकृत योजनर ऄनजसररको करया गनाको लरगी अिश्यक ष्ट्स्थर सभपष्ट्त्त खररद गने । 

ग. कज नै सहकरी संघ िर सहकररी बैंकको शेयर खररद गने । 

घ. ऋणपि खररद गने । 

५५. सदस्यहरुको सूचना पाउने अषधकार : 

        संस्थरकर कज नै सदस्यले अष्ट्थाक ऄिस्थर र कज नै ऄमजक कररोबररकर बररेमर जरनकररी मरग गरेमर ईपलब्ध गररईनज संचरलक र  

        व्यिस्थरपकको कताव्य हुनेछ । ऄन्य सदस्यहरुको व्यष्ट्िगत खरतर करनून बमोष्ट्जम बरहेक गोप्य ररष्ट्खनेछ । संस्थरको ऄनजगमन गना  

       ऄष्ट्ख्तयररी परएको ष्ट्नकरय िर कमाचररीले संस्थरकर सबै कररोबरर जरँच गदरा एिं थप ष्ट्ििरण मरग गरी संस्थरको गष्ट्तष्ट्िष्ट्ध मरष्ट्थ  

        ष्ट्नगररनी ररख्दर संचरलक एिं कमाचररीहरुले सहयोग पजयराईने छ । 

 

                                                                    पररच्छेद -८  

                                                                    व्यिस्थापन  

५६. व्यिस्थापन : 

१. सष्ट्मष्ट्तले संस्थरको व्यिस्थरपन पक्षलरइ स्िस्थ एिं प्रभरिकररी रुपमर ऄष्ट्घ बढरईनकर लरष्ट्ग व्यिस्थरपक 

एिं ऄन्य कमाचररीहरुको योग्यतर, छनोट, ष्ट्नयजष्ट्ि, तलब ष्ट्नधरारण र ऄन्य सजष्ट्िधरहरु र सरुिर बढजिर 

सभबन्धी व्यिस्थर संस्थरको प्रशरसष्ट्नक ष्ट्िष्ट्नयम सरधररण सभरबरट ऄनजमोदन गररइ लरगू गनेछ । 

२. ईपदफर (१) बमोष्ट्जम व्यिस्थरपक ष्ट्नयजष्ट्ि हुन नसकेमर सष्ट्मष्ट्तले संस्थरको कज नै संचरलकलरइ प्रबन्धकीय 

कमाचररीको रुपमर करया गने गरी तोक्न सक्नेछ । 

५७. व्यिस्थापकको काम, कतनव्य र अषधकार : 

क. संस्थरको अष्ट्थाक तथर प्रशरसष्ट्नक करयाको पूणा ष्ट्जभमेिररी बहन गरी कोिरध्यक्षलरइ सहयोग गने,  

ख. संस्थरको सदस्यतर अिेदन फररमहरू संकलन एिं ष्ट्ितरण तयरर गरी सष्ट्मष्ट्तमर प्रस्तजत गने र अिश्यक 

सचूनरहरु ईपलब्ध गररईने, 

ग. सरधररणसभर, सष्ट्मष्ट्तकर सबै बैठकहरुमर भरग ष्ट्लने र ष्ट्नणाय ष्ट्लने करमकर लरष्ट्ग सदस्यहरुलरइ अिश्यक 

सचूनर ईपलब्ध गररईने, 

घ. िरष्ट्िाक योजनर तथर बजेट तयरर गरी सष्ट्मष्ट्त समक्ष पेश गने, 

ङ. सष्ट्मष्ट्त र सरधररणसभरकर बैठकहरुको ष्ट्ििय सषू्ट्च तयरर गने, 



च. संस्थरकर सदस्यहरुलरइ शैष्ट्क्षक एिं तरष्ट्लम करयािमहरुको योजनर बनरइ ष्ट्शक्षर ईपसष्ट्मष्ट्त मरफा त 

संचरलन गना सहयोग पजयराईने, 

छ. संस्थरकर सबै कमाचररीहरुको करमकररबरहीहरु सजचररु रुपमर संचरलन गररईने र कमाचररी ष्ट्बच समन्िय 

गने, 

ज. सष्ट्मष्ट्तले तोकेकर करमहरु गने गररईने, 

झ. सष्ट्मष्ट्तप्रष्ट्त ईत्तरदरयी हुने, 

ञ. जनसभपका कर ऄन्य करयाहरु गने, गररईने । 

 

                                   पररच्छेद -९  

                                      षिषिध   

५८. िेखापररिण सभबन्धी व्यिस्था : 

१. संस्थरले प्रत्येक ििाको ष्ट्हसरब-ष्ट्कतरबको लेखरपरीक्षण अष्ट्थाक ििा समरत अ भएको ष्ट्मष्ट्तले तीन मष्ट्हनर 

ष्ट्भि सरधररण सभरले ष्ट्नयजि गरेकर रष्ट्जष्टडा लेखरपररक्षकबरट  गररइ सक्नेछ । 

२. लेखरपरीक्षकले अफ्नो प्रष्ट्तिेदन िरष्ट्िाक सरधररण सभरमर स्ियं प्रस्तजत गनेछ । त्यस्तो सभभरिनर नभए 

कोिरध्यक्ष िर व्यिस्थरपकले प्रस्तजत गनेछ । 

३. लेखरपररक्षकको परररश्रष्ट्मक सरधररण सभरले तोके बमोष्ट्जम हुनेछ । 

४. एईटै लेखरपररक्षकलरइ लगरतरर तीन पटक भन्दर बढी ष्ट्नयजष्ट्ि गररने छैन । 

५. सरधररण सभरले लेखरपररक्षक ष्ट्नयजि गदरा अरुघरट गरईँपरष्ट्लकरको सषू्ट्चकृत ष्ट्लस्टमर रहेको लेखर 

परीक्षक मरि गने हरल लेखरपररक्षणको  लरष्ट्ग सरधररण सभरबरट भएको ष्ट्नणाय बमोष्ट्जम ष्ट्नयजष्ट्ि गरेको 

लेखर परीक्षक  ष्ट्नयजष्ट्िको जरनकररी फररम बमोष्ट्जम गरईँपरष्ट्लकरमर कष्ट्भतमर २ हत अर ऄगरिै जरनकररी हुनज 

पनेछ । स्िीकृत जरनकररी सभबन्धी ऄन्य व्यिस्थर तोष्ट्कए बमोष्ट्जम हुनेछ । 

६. सरधररण सभरले लेखर परीक्षकको ष्ट्नयजष्ट्ि र ष्ट्नजको परररश्रष्ट्मक तोक्ने ऄष्ट्धकरर संचरलक सष्ट्मष्ट्तलरइ ष्ट्दन 

सक्नेछ । 

७. लेखरपरीक्षकको प्रष्ट्तिेदनमर ऄन्य कज ररको ऄष्ट्तररि दहेरयकर ष्ट्ििरण समेत समरष्ट्िष्ट भएको हुनेछ : 

क. संस्थरकर पदरष्ट्धकररी िर कमाचररीले सहकरीको मजल्य मरन्यतर र ष्ट्सद्धरन्त एिं प्रचष्ट्लत सहकररी 

करनूनको परलनर गरेकर छन छैनन् । 

ख. संस्थरकर पदरष्ट्धकररी िर कमाचररीले संस्थरको ष्ट्िष्ट्नयम र सरधररण सभरबरट स्िीकृत ष्ट्नष्ट्त तथर 

ष्ट्नदषे्ट्शकरहरुको परलनर गरेकर छन छैनन् । 

ग. लेखरपरीक्षक सहमष्ट्तमर ष्ट्नयजष्ट्ि ष्ट्ददर गरईँकरयापरष्ट्लकरको करयरालयले ष्ट्दएको ष्ट्नदशेन 

बमोष्ट्जमकर ष्ट्िियहरुमर संष्ट्क्षत अ ष्ट्टप्पणी । 

घ. ष्ट्िशेि गरी प्रष्ट्तिेदनमर बचत कतराको बचतको सजरक्षणको ऄिस्थर के छ लगरनीहरु पयरात अ 

सजरक्षणको अधररमर गररएको छ छैन, व्यिस्थरपकबरट फजजल खचा रोक्ने तफा  के कस्तर प्रयरसहरु 

भएकर छन िर छैनन् । 

ङ. संस्थरकर पदरष्ट्धकररी एिं कमाचररीहरुले ष्ट्लएको ऋण तथर पेश्कीकर िररेमर ष्ट्लएको ऄंक, रकम 

ष्ट्ददंर ऄिलभबन गररएको प्रष्ट्ियर, ऋणको भरखर नरघे नरनरघेको र सरँिर व्यरज समयमै ष्ट्तरे 

नष्ट्तरेको ष्ट्ििरण, पेश्की ष्ट्लनजको प्रयोजन, अष्ट्थाक ऄनजशरसन अष्ट्द । 



८. लेखरपररक्षकको प्रष्ट्तिेदनमर ईपरोि ष्ट्ििरण समरिेश नभएमर सरधररण सभर िर सभबष्ट्न्धत 

गरईँपरष्ट्लकरको करयरालयले ऄको लेखरपररक्षक ष्ट्नयजि गना ष्ट्नदशेन गना सक्नेछ िर त्यस्तर 

लेखरपररक्षकलरइ त्यस संस्थरको अगरमी ििाहरुको लेखरपरीक्षण गना ऄनजमती नष्ट्दन सक्नेछ । 

५९. शपथ ग्रहण : 

           संचरलक सष्ट्मष्ट्त र लेखर सष्ट्मष्ट्तकर पदरष्ट्धकररीहरुले तोष्ट्कए बमोष्ट्जम शपथ ष्ट्लनजपनेछ । शपथ ग्रहण ऄनजसचूी -४ मर तोष्ट्कएको   

           दरंचर बमोष्ट्जम हुनेछ । 

६०. बाुँकी बक्यौता असूि उपर गने : 

          सदस्यले संस्थरबरट ष्ट्लएको ऋण चजिर नगरेमर बरँकी ऋण रकम, सोमर लरग्ने व्यरज र ष्ट्िल शजल्क समेत ष्ट्नजको घर-घरनर (जरय-  

          जेथर) बरट सहकररी ऐन ष्ट्नयममर तोष्ट्कए बमोष्ट्जमको करयाष्ट्िष्ट्ध ऄपनरइ संस्थरले ऄसूल ईपर गनेछ । संस्थरले रकम ऄसलू ईपर  

          गदरा लरग्ने िर लरगेको सभपूणा खचाको रकम समेत सभबष्ट्न्धत ऋणी सदस्यबरट नै ऄसलू ईपर गररनेछ । ऄसलू ईपरको कररबरही     

          गदरा ष्ट्ललरम बढरबढबरट ईठेको रकम संस्थरको दरष्ट्यत्ि फरफररक गरी बरँकी रहन अएको रकम सभबष्ट्न्धत सदस्यलरइ ष्ट्फतरा     

          गररनेछ । 

६१. ऋण षमनाहा :  

            संस्थरले ऄसलू ईपर गनजापने ऋण िर ऄरु कज नै रकम ष्ट्मनरहर गनजापदरा प्रयरात अ कररणहरुसष्ट्हत संचरलक सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्नणाय गरी  

            सरधररण सभरमर स्िीकृतकर लरष्ट्ग पेश  गना सक्नेछ । सरधररण सभरमर ईपष्ट्स्थत सदस्यहरुको दजइ ष्ट्तहरइ बहुमतको ष्ट्नणायबरट  

            मरि यस्तो ष्ट्नणाय करयरान्ियन हुन सक्नेछ । 

६२. हकिािाको मनोनयन : 

१. सदस्यले हकिरलर मनोष्ट्नत गदरा कष्ट्भतमर दजइ जनर संस्थरको सदस्यहरुको रोहबरमर ष्ट्लखत तयरर गरी 

गनजापनेछ र त्यस्तो ष्ट्लखतमर मनोष्ट्नत गने सदस्य र सरँक्षीहरु समेतको सष्ट्ह छरप गरेको हुनजपनेछ । 

२. ईपदफर (१) बमोष्ट्जम हकिरलर मनोष्ट्नत गने सदस्यले एकभन्दर बढी शेयर नष्ट्लएको ऄिस्थरमर एईटर 

व्यष्ट्िलरइ मरि हकिरलर मनोष्ट्नत गनजा पनेछ । यस सभबष्ट्न्धत ऄन्य व्यिस्थर प्रचष्ट्लत करनून बमोष्ट्जम 

हुनेछ । 

३. कज नै सदस्यले ईपदफर (२) को ऄष्ट्धनमर रही एकजनर भन्दर बढी व्यष्ट्िलरइ मनोष्ट्नत गरेकोमर त्यस्तर 

प्रत्येक व्यष्ट्िलरइ हस्तरन्तरण हुने शेयर र हकको दरमरसरही स्पष्ट रुपले ष्ट्लखतमर खजलरईनज पनेछ । ऄन्यथर 

प्रचष्ट्लत करनून ऄनजसरर हुनेछ । 

६३. हक दािी िा नामसारी :  

१. कज नै सदस्यको मतृ्यज भएमर ष्ट्नजको नरममर रहेको शेयर र संस्थरबरट ष्ट्नजलरइ प्ररत अ हुने कज नै प्रकररको हक  

                                       ष्ट्िष्ट्नयमको दफर ६२ बमोष्ट्जम मनोष्ट्नत गरेको कज नै हकिरलर भए सो हकिरलर र त्यस्तो हकिरलर नभए                            

                                      प्रचष्ट्लत करनून बमोष्ट्जमको हकिरलरको नरममर नरमसररी गना सष्ट्कनेछ । 

                                                       तर, त्यस्तो हकिरलर संस्थरको सदस्यतर प्ररत अ गनाकर लरष्ट्ग ष्ट्िष्ट्नयममर तोष्ट्कएको योग्यतर                       

                                      नभएमर सदस्यको मतृ्यज भएको ष्ट्मष्ट्तले ६ मष्ट्हनर ष्ट्भि सदस्यतरको लरष्ट्ग योग्य ऄरु कज नै हकिरलरको नरममर     

नरमसररी गरी परँई भनी दरखरस्त ष्ट्दन सक्नेछ र संस्थरले सो हकिरलरको नरममर नरमसररी गरी ष्ट्दन सक्नेछ 

। 

२. ईपदफर (१) बमोष्ट्जम मतृ सदस्यको हक हकिरलरले नरमसररी गररइ ष्ट्लन नचरहेमर संस्थरले ष्ट्नजले परईने 

शेयर र बचत रकम त्यस्तो हकिरलरलरइ ष्ट्फतरा गररष्ट्दनेछ । 



३. ईपदफर (१) र (२) मर जजनसजकै कज रर लेष्ट्खएको भएतर पष्ट्न मतृ सदस्यको हकिरलर नरिरलक रहेमर िर 

ष्ट्नजको मरनष्ट्सक सन्तजलन ष्ट्ठक नरहेमर मतृ सदस्यले परईने सभपणूा रकम कष्ट्भतमर दजइ सरक्षीको रोहिरमर 

त्यस्तो हकिरलरको संरक्षक ष्ट्फतरा गररनेछ । 

६४. षनिानचन सभबन्धी व्यिस्था : 

१. संस्थरको ष्ट्िष्ट्नयमको ऄष्ट्धनमर रही संचरलक सष्ट्मष्ट्त र लेखर सजपरीिेक्षण सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्निराचन गना संचरलक 

सष्ट्मष्ट्तले एईटर ष्ट्निराचन सष्ट्मष्ट्त गठन गनेछ । 

२. सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्नणाय गरी तोकेको एक सरमरष्ट्जक िर बौष्ट्द्धक रुपले प्रष्ट्तष्ट्ष्ठत स्थरनीय व्यष्ट्ि िर सहकररीको 

के्षिमर ऄनजभि हरष्ट्सल गरेको व्यष्ट्िको संयोजकत्िमर संस्थरको सदस्यहरु मध्ये एकजनर सदस्य 

(ष्ट्निराचनमर ईभमेदिरर नहुने ) र अरुघरट गरईँपरष्ट्लकरको करयरालयको सभबष्ट्न्धत एकजनर कमाचररी 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध रहने गरी जभमर तीन सदस्य भएको ष्ट्निराचन सष्ट्मष्ट्त गठन गनेछ । गरईँपरष्ट्लकरको करयरालयले 

प्रष्ट्तष्ट्नष्ट्ध खटरईन नसकेमर सो ठरईँमर रहेको ष्ट्िद्यरलय, सरकररी करयरालय िर स्थरनीय ष्ट्नकरयकर कमाचररी 

िर करनून व्यिसरयी लरइ सदस्यकर रुपमर तोष्ट्कने छ । 

३. ष्ट्निराचन सष्ट्मष्ट्तले ईपदफर (१) मर ईल्लेष्ट्खत पदरष्ट्धकररीहरुको ष्ट्निराचन प्रजरतरष्ट्न्िक प्रष्ट्ियर बरट सभपन्न 

गनेछ । 

४. ष्ट्निराचन सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्निराचन प्रष्ट्ियर ऄन्तगात प्रकरशन गरेकर ष्ट्निराचन करयािम, सदस्यहरुलरइ गरेको 

सरिाजष्ट्नक सचूनर, ष्ट्नणायहरु, प्रयोगमर ल्यरएकर ष्ट्िष्ट्भन्न करगजरत एिं मनोनयन फररम सरथ ईभमेदिररले 

पेश गरेकर अिश्यक प्रमरणहरु ष्ट्शल्ड गरी सजरष्ट्क्षत सरथ ररख्ने ष्ट्जभमेिररी नँयर ष्ट्निराष्ट्चत संचरलक 

सष्ट्मष्ट्तको हुनेछ । 

५. ष्ट्निराचन सष्ट्मष्ट्तले ष्ट्निराचन पदरष्ट्धकररीलरइ ष्ट्नधराररत दरंचरमर प्रमरणपि प्रदरन गनेछ र सपथ ग्रहण गररईने 

छ । 

६. ष्ट्निराचन सष्ट्मष्ट्तलरइ अफ्नो करम सभपन्न गना गररईन सष्ट्मष्ट्त र संस्थरको करयरालय व्यिस्थरपनले सरधन 

श्रोत र अिश्यक जनशष्ट्ि ईपलब्ध गररईनेछ । 

६५. सषमषतका सदस्य अिैतषनक हुने : 

        संचरलक सष्ट्मष्ट्त एिं ऄन्य सष्ट्मष्ट्त िर ईप सष्ट्मष्ट्तकर पदरष्ट्धकररी लगरयत सदस्यहरु ऄिैतष्ट्नक हुनेछन । तर, संचरलक सदस्य मध्ये   

       कसैले प्रबन्ध संचरलककर रुपमर करया गरी सरधररण सभरले तोके बमोष्ट्जमको सजष्ट्िधर ष्ट्लन यो दफरले बरधर पजयराएको मरष्ट्नने छैन । 

६६. आषथनक ििन : 

१. संस्थरको अष्ट्थाक ििाको गणनर गदरा प्रत्येक ििाको श्ररिण १ गते दषे्ट्ख अिरढ मसरन्त सभमको ऄिष्ट्धलरइ 

मरनी गणनर गररनेछ । 

२. सष्ट्मष्ट्तले संस्थरको कररोबररको अष्ट्थाक ष्ट्ििरण अष्ट्थाक ििा समरत अ भएको ष्ट्मष्ट्तले बढीमर ३ मष्ट्हनर ष्ट्भि 

स्िीकृत लेखरपररक्षकबरट लेखरपरीक्षण गररइ प्रमरष्ट्णत गरी सरधररण सभरमर पेश गनजापनेछ । 

६७. व्याख्या गने अषधकार : 

            यस ष्ट्िष्ट्नयमको व्यरख्यर गने ऄष्ट्धकरर सरधररण सभरलरइ हुनेछ । सरधररण सभरबरट पष्ट्न सजष्ट्ल्झन नसकेमर सभबष्ट्न्धत 

            गरईँपरष्ट्लकरको स्थरनीय सहकररी ऐन बमोष्ट्जम हुनेछ । 

६८. मध्यस्थता सभबन्धी व्यिस्था : 

             संस्थरको कज नै प्रकररको ष्ट्ििरद समरधरन गने करयामर सभबष्ट्न्धत ष्ट्जल्लरको ष्ट्जल्लर सहकररी संघ िर ष्ट्िियगत ष्ट्जल्लर सहकररी  

             संघ िर संस्थर अिद्ध रहेको ऄन्य सहरकरी संघ संग अिश्यकतरनजसरर मध्यस्थतर गरी समस्यर समरधरनकर लरष्ट्ग सष्ट्मष्ट्तले  

            ऄनजरोध गना सक्नेछ । संस्थरमर ष्ट्िद्यमरन ष्ट्ििरद िर ऄन्य समस्यरहरु सजल्झरईन गरईँपरष्ट्लकर करयरालयले अफैले िर सहकररीकर  



             कज नै संघकर पदरष्ट्धकररी मरफा त पहल गरेमर संस्थरकर सबै सदस्य र सबै पदरष्ट्धकररीहरुले सहयोग पजयराईनेछन् । 

६९. अषिश्वासको प्रस्ताि राख्न सषकने : 

१. सरधररण सभरकर परँच प्रष्ट्तशत सदस्यले सष्ट्मष्ट्तको कज नै ष्ट्निराष्ट्चत सदस्यलरइ हटरईनज पने िर सष्ट्मष्ट्तलरइ 

ष्ट्िघटन गनजापने औष्ट्चत्य छ भनी सरधररण सभरमर प्रस्तरि पेश गरेमर ऄष्ट्िश्वरसको प्रस्तरि ल्यरआएको 

मरष्ट्ननेछ । 

२. सष्ट्मष्ट्तको कज नै सदस्य प्रष्ट्त  ल्यरआएको ऄष्ट्िश्वरसको प्रस्तरि ईपर सो सदस्यले सरधररण सभरमर ईपष्ट्स्थत 

भइ अफ्नो स्पष्टीकरण र सफरइ पेश गना परईनेछ । 

३. सधररण सभरको बहुमतबरट ऄष्ट्िश्वरसको प्रस्तरि परररत भएमर िर सष्ट्मष्ट्त ष्ट्िघटन गने ष्ट्नणाय भएमर त्यस्तो 

पदरष्ट्धकररी तथर सदस्य पदबरट हट्ने िर सष्ट्मष्ट्तको ष्ट्िघटन हुनेछ । 

७०. षिषनयम संशोधन : 

              संस्थरको कज ल सदस्य संख्यर मध्ये कष्ट्भतमर ५१% सदस्यहरु ईपष्ट्स्थत भएको सरधररण सभरमर दजइ ष्ट्तहरइ सदस्यहरुको  

              ष्ट्नणायबरट संस्थरले अफ्नो ष्ट्िष्ट्नयम संशोधन गना सक्नेछ । यसरर संशोधन भएको ष्ट्िष्ट्नयम सहरकरी ऐन बमोष्ट्जम सभबष्ट्न्धत  

              करयरालयमर पेश गरी रष्ट्जरिरर िर ष्ट्नजको ऄष्ट्धकरर प्ररत अ ऄष्ट्धकररबरट स्िीकृष्ट्त ष्ट्दएपष्ट्छ लरगू हुनेछ । 

७१. एकीकरण, षििाजन र षिघटन : 

१. संस्थरको सरधररण सभरको दजइ ष्ट्तहरइ सदस्यको बहुमतले संस्थर एकीकरण िर ष्ट्िभरजन गने ष्ट्नणाय गरेमर 

संस्थरको एकीकरण िर ष्ट्िभरजन गना सष्ट्कनेछ । संस्थरको एकीकरण र ष्ट्िभरजन गदरा सहकररी ऐनको दफर 

६५ बमोष्ट्जमको प्रष्ट्ियरको परलनर गररनेछ । 

२. संस्थरको सरधररण सभरको कज ल सदस्य संख्यरको दजइष्ट्तहरइ सदस्यको बहुमतले संस्थर ष्ट्िघटन गने ष्ट्नणाय 

गरेमर संस्थरको ष्ट्िघटन हुनेछ । प्रचष्ट्लत ऐन बमोष्ट्जमको प्रष्ट्ियर ऄपनरइनेछ । 

७२. सेिा शुल्क : 

        संस्थरले सदस्यहरुसंग ऋणको कररबर गदरा व्यरज बरहेक ऄन्य शजल्क ष्ट्लआने छैन । तर सदस्यहरुलरइ पजयराआने ऄन्य सेिर िरपत भने  

        पजिा ष्ट्नधराररत सेिर शजल्क ष्ट्लन सष्ट्कनेछ । 

७३.घर जग्गा खररद : 

          संस्थरले अफ्नो प्रयोजनको लरष्ट्ग सरधररण सभरको ष्ट्नणाय बमोष्ट्जम घरजग्गर खररद गना सक्ने छ । 

७४. षिषिध : 

१. बैंष्ट्कङ कररोबरर गनजापरेमर सभबष्ट्न्धत नेपरल रररि बैंकको पजिा स्िीकृष्ट्त ष्ट्लएर मरि गररनेछ । 

२. संस्थरको सरआनबोडामर अरुघरट गरईँपरष्ट्लकरको सहकररी ऐन २०७५ बमोष्ट्जम स्थरष्ट्पत भष्ट्न लेष्ट्खनेछ । 

३. कज नै सदस्य संस्थरको संचरलक िर लेखर सष्ट्मष्ट्तको पदमर ईभमेदिरर हुँदर सदस्य स्िंयले प्रचष्ट्लत करनून 

बमोष्ट्जम अफ्नो नरम करलो सचूीमर नपरेको,कजरा कररोबररमर ऄष्ट्नयष्ट्मत नगरेको, संस्थरबरट ष्ट्लएको 

ऋणको भरखर ननरघेको, संस्थरमर ऄन्य ष्ट्तनजा बजझरईनज पने बरँकी बक्यौतर नभएको, र संस्थरको स्िीकृत 

करयाक्षेि ष्ट्भि बसोबरस गरी रहेको भनी स्ि-घोिणरपिमर सष्ट्हछरप गरी मनोनयन पिसरथ ष्ट्निराचन सष्ट्मष्ट्त 

समक्ष पेश गने गनजापनेछ । कज नै दरिी ष्ट्िरोध परी ईपरोि ष्ट्ििरण झजट्ठर ठहरेमर ष्ट्निराचन सष्ट्मष्ट्तले मनोनयन 

रद्द गनेछ । 

४. संस्थरको बचत,लगरनी तथर सबै सभपष्ट्त्तको सजरक्षर र संरक्षण गने सरमषू्ट्हक ष्ट्जभमेिररी संचरलकहरुको हुनेछ 

। यस बररेमर स्यष्ट करया ष्ट्िभरजन भएकोमर सोही बमोष्ट्जम व्यष्ट्िगत रुपमर बढी ष्ट्जभमेिरर ठहररइ कज नै 

पदरष्ट्धकररीलरइ थप कररबरही प्रष्ट्ियर चलरईन यस व्यिस्थरले िरधर पजग्ने छैन । 



५. संस्थरले ऋण ईपसष्ट्मष्ट्तको ष्ट्सफरररसमर ऋण लगरनी गने र ऋण लगरनी ईपसष्ट्मष्ट्तकर पदरष्ट्धकररीले 

अफ्नो ष्ट्सफरररसको ष्ट्जभमेिररी िहन गनजा पनेछ । 

६. संस्थरकर सदस्यहरुकर ष्ट्बच संस्थरपक सदस्य, शेयर सदस्य र सरधररण सदस्य अष्ट्द रुपमर िगीकरण गरी 

ष्ट्िभेद गररने छैन । 

७. संस्थरले सहरकरी मजल्य मरन्यतर र ष्ट्सद्धरन्तहरुमर अधरररत रही अचरर संष्ट्हतर तयरर गरी लरगज गनजा पनेछ । 

८. संस्थरको प्रमरण पिमर ईल्लेख भए बमोष्ट्जम संस्थरको नरम, दतरा नं. ,दतरा ष्ट्मष्ट्त  र दतरा भएको सहकररी 

करयरालयको नरम र करयाके्षि समेत खजलरइ नेपरली भरिर, देिनरगरी ष्ट्लष्ट्पमर सरआनबोडा लेखी संस्थरको 

करयरालयमर सबैले दखे्ने गरी ररख्नज पनेछ ।    

९. संस्थरको कज नै सदस्य एकै प्रकृष्ट्तको एक भन्दर बढी संस्थरको सष्ट्मष्ट्त िर लेखर सष्ट्मष्ट्तको कज नै पदमर 

ईभमेदिरर हुन सक्नेछैन । 

१०. संस्थरको ऋणी सदस्यले भरखर नरघेको ऋण चजिर नगरे सभम यस ष्ट्िष्ट्नयम बमोष्ट्जम गठन हुने 

ईपसष्ट्मष्ट्तको कज नै पदमर ईभमेदिरर हुन परईने छैन । 

७५. अमान्य हुने:  

१. यस ष्ट्िष्ट्नयममर ईल्लेष्ट्खत कज नै व्यिस्थरहरु सहरकरी ऐन, ष्ट्नयम र सहकररीकर ष्ट्सद्धरन्तहरुसंग बरष्ट्झने 

भएमर बरष्ट्झएको हदसभम स्ित: ऄमरन्य हुनेछ । 

२. यस ष्ट्िष्ट्नयममर ईल्लेख नभएकर ष्ट्िियहरुको बररेमर सहकररी ऐन, ष्ट्नयम,र सहरष्ट्िकर ष्ट्सद्धरन्तहरु बमोष्ट्जम 

संस्थरको करम कररबरही संचरलन गररनेछ । 

७६. कुनै संचािक िा साधारणसिाको प्रषतषनषधको षनिानचन िा षनयुषिका सभबन्धमा सहाकरी ऐन, षनयम र षिषनयम    

      अन्तगनतको कुनै व्यिस्थाको पािना िएको छैन िन्ने कुरा पछी ठहररन गएमा त्यसरी ठहररनु िन्दा अगािै त्यस्तो   

       संचािक सषमषत, उपसषमषत िा साधारण सिािे गरेको काम कारबाही सो कुरािे मात्र बदर हुने छैन । 

              सहरकरी सभबन्धी संघीय करनून र प्रदशे करनूनसंग बरष्ट्झएमर बरष्ट्झएको हदसभम बदर हुने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         तदथा सष्ट्मष्ट्तकर पदरष्ट्धकररीहरु  

ि.स. पद  नरमथर  ठेगरनर  हस्तरक्ष्रर  

१  ऄध्यक्ष     

२  ईपरध्यक्ष     

३  सष्ट्चि     

४  कोिरध्यक्ष     

५  सदस्य     

६  सदस्य     

७  सदस्य     

८  सदस्य     

९  सदस्य     

१०  सदस्य     

११  सदस्य     

 

   पेश गने कमाचररीको                                                                   स्िीकृत गने पदरष्ट्धकररीको  

नरम:-                                                                                       नरम:-                                                       

दस्तखत :-                                       दस्तखत :- 

पद :-                    पद :- 

 

 

    

दतरा गने करयरालयको छरप :-                                                          दतरा ष्ट्मष्ट्त :- 

                                                                    

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

             अनुसूची -१  

(षिषनयमको दिा ५ संग सभबषन्धत ) 

संस्थाको षचन्ह र छाप 

संस्थाको षचन्ह िा छापको िोगो यस प्रकार हुनेछ । 

 

१. यस संस्थरको ष्ट्चन्ह िर छरप गोलरकरर ष्ट्भि ष्ट्कनररमर .....................................कृष्ट्ि सहकररी संस्थर ष्ट्ल. अरुघरट गरईँपरष्ट्लकर 

गोरखर ...................................................... 

                                                                          

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

     

 

 

 

 

                       



अनुसूची -२  

(षिषनयमको दिा १७  संग सभबषन्धत ) 

             सदस्यता दतान षकताब   

 

 

 

षस.नं. 

बाबु/ससुराको 

नाम  

पषत/पत्नीको 

नाम  

सदस्यको 

नाम  

उमेर  ठेगाना  पेशा  खररद गरेको 

शेयर संख्या  

सदस्य िएको 

षमषत  

मनोषनत 

हकिािाको 

नाम  

उमेर  ठेगाना  

 

दस्तखत 

िा 

ल्याप्चे  

 

कैषियत  

 

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची -३  

(दिा १९  संग सभबषन्धत ) 

                                                                              शेयर प्रमाणपत्र  

 

 

 

 

 

शेयर दरष्ट्खलर ष्ट्ििरण  

ि.स. प्रष्ट्त शेयर 

मजल्य  

शेयर संख्यर  शेयर खररद 

ष्ट्मष्ट्त  

बजझरएको 

जभमर रकम  

दरष्ट्खलर खररेज  दरष्ट्खलर 

खररेज गरी 

परईनेको  

बरँकी शेयर  संस्थरबरट 

प्रमरष्ट्णत गनेको  

संस्थरको 

छरप  
भएको 

ष्ट्मष्ट्त  

शेयर 

ष्ट्कत्तर  
नरम  ठेगरनर  नरम  हस्तरक्षर  

             

             

             

             

             

 

 

                                        श्री ..........................कृष्ट्ि सहकररी संस्थर ष्ट्ल. 

                                           अरुघरट गरईँपरष्ट्लकर ...................गोरखर  

                                                           २०........ 

                                  (अरुघरट गरईँपरष्ट्लकरको सहरकरी ऐन २०७५, बमोष्ट्जम स्थरष्ट्पत ) 

                                                                  शेयर प्रमरण पि  

सदस्यतर नं. ....................                                                                           ष्ट्मष्ट्त .......................... 

श्री ................................को नरती/नरष्ट्तनी श्री ..........................को छोरर/छोरी श्री ........................ ......को 

पष्ट्त/पत्नी, समहू नं.........................कर सदस्य, गोरखर ष्ट्जल्लर अरुघरट गरईँपरष्ट्लकर िडर नं. .................बस्ने 

श्रीमरन/श्रीमती .............................................ले यस .........................................कृष्ट्ि सहरकरी संस्थर ष्ट्ल.को 

रु.................................दरको शेयर नं........................दषे्ट्ख .....................................सभमको जभमर 

.............................ष्ट्कत्तर शेयर िरपत जभमर रु.......................................(ऄक्ष्ररुपी 

........................................................मरि ) बजझरइ यस संस्थरको शेयर खररद गनजा  भएकोले  यस संस्थरको छरप 

लरगेको यो प्रमरण पि प्रदरन गररएको छ । 

..............................          .......................................                             ................. ................... 

    संस्थरको छरप                            व्यिस्थरपक                                                       ऄध्यक्ष   



अनुसूची -४  

(दिा ५९ संग सभबषन्धत ) 

                                                                              शपथग्रहण  

 

मर.............................................................कृष्ट्ि सहकररी संस्थर ष्ट्लष्ट्मटेड ................................को 

..........................................पदमर सरधररण सभरबरट ष्ट्निराष्ट्चत भएकोमर पदरष्ट्धकररीको हैष्ट्सयतबरट कज नै ष्ट्कष्ट्समको लोभ, लरलच र 

मोलरष्ट्हजर नगरी पक्षपरत रष्ट्हत ढंगबरट ष्ट्नणाय गनेछज  । मलरइ ज्ञरत हुन अएको सहरकरीर संस्थरसंग सभबष्ट्न्धत कज नै गोप्य कज रर 

ऄष्ट्धकरररक व्यष्ट्ि बरहेक ऄन्य कसैलरइ म पदमर रहे िर नरहेको जजनसजकै ऄिस्थरमर पष्ट्न प्रत्यक्ष िर ऄप्रत्यक्ष रुपमर भन्ने िर संकेत गने 

छैन । 

शपथ ग्रहण गररईनेको        शपथ ग्रहण गनेको  

नरम :-         नरम:- 

पद:-         पद:- 

सही :-                    सही :-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


