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भाग १ 

विहादी गाउँपाविका 
गण्डकी प्रदेश, नेपाि 

 

संिि २०७५ सािको ऐन संख्या ४ (विहादी गाउँपाविकाको सहकारी ऐन, २०७५) िा 

संशोधन 

 

विहादी गाउँपाविकाको सहकारी ऐन, २०७५ िा विवि २०७८।११।१८ गिेको 

गाउँसभािाट संशोधन गररएको सूचना सिवसाधारण सम्पूणवको जानकारीका िावग 

प्रकाशन गररएको छ । 

 



विहादी गाउँपाविकाको सहकारी ऐन, २०७५ िा संशोधन विधेयक, २०७८ 

गाउँ सभाबाट प्रथम पटक संशोधन : २०७८।११।१८ 

प्रस्िािना : सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त अनुरूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको पूूँजी, प्रसिसि तथा प्रसतभालाई स्वाबलम्बन 

र पारस्पररकताका आिारमा एकीकृत गरै्द सर्दस्यहरूको आसथिक, सामासजक तथा साूँसृ्कसतक उन्नयन गनि, समुर्दायमा आिाररत, 

सर्दस्य केन्द्रित, लोकतान्द्रिक, स्वायत्त र सुशाससत संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रिद्धिन गनि, सहकारी खेती, उद्योग, 

िसु्त तथा सेिा व्यिसायका माध्यमबाट सामासजक न्यायका आिारमा आत्मसनभिर, तीब्र एिंसर्दगो रुपमा स्थानीय अथितिलाई सुदृढ 

तुल्याउन सहकारी संघसंस्थाहरुको र्दताि, सञ्चालन एिम् सनयमनसम्बन्धी व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकोले,सिहार्दी गाउूँपासलकाको 

गाउूँसभाले यो ऐन बनाई दहेाय बमोजिम संशोधन गरी लाग ूगरेको छ ।  

जिहादी गाउँपाजलकाको सहकारी ऐन, २०७७ को दफा ६ मा संशोधन : 

(६) (६) नसिकरण सम्बन्धी व्यिस्था : प्रते्यक सहकारी संस्थाहरुले दर्ाा गरेको जमजर्दजेि १ िर्ा जभत्र जिहादी 

गाउँपाजलकाको आजथाक ऐनले र्ोके बमोजिमको नजिकरण शलु्क बझुाई आफ्नो सहकारी संस्था नसिकरण 

गररसकु्न पनेछ । म्यार्द ससकएको थप १ मसहना सभत्र नसिकरण गनि आएमा जररिाना लागे्न छैन अन्यथा र्दफा 

६ को उपर्दफा (७) बमोसजम थप जररिाना लागे्नछ । 

(७) नसिकरण सम्बन्धी व्यिस्था : र्ोजकएको समय जभत्र सहकारी संस्था नजिकरण नगरेमा: 
- म्याद समाप्त भएको जमजर्ले ३ मजहना जभत्र नजिकरण गरेमा रु ३००/- 
- म्याद समाप्त भएको जमजर्ले ६ मजहना जभत्र नजिकरण गरेमा रु ५००/- 
- म्याद समाप्त भएको जमजर्ले १२ मजहना जभत्र नजिकरण गरेमा रु १०००/- 
- म्याद समाप्त भएको जमजर्ले २४ मजहना जभत्र नजिकरण गरेमा रु २०००/- 
- म्याद समाप्त भएको जमजर्ले २४ मजहना सम्म पजन नजिकरण नगरेमा सहकारी दर्ाा प्रमाणपत्र िारेि गरी सहकारी 

दर्ाा जकर्ािमा अजभलेि राजिनेछ । यसरर िारेि भएको सहकारी संस्था पनु दर्ाा गराउन ुपरेमा कायाजिजधको 

दफा ६ (१) बमोजिम सरुु दर्ााकै जिजध अनसुार गनुा पनेछ । 
(८) उपदफा ६ बमोजिम सहकारी संस्था नजिकरण गराउँदा दहेाय बमोजिमका कागिार् सजहर् संस्थाको 

लेटरप्याडमा जनिेदन पशे गनुापनेछ । 
दहेाय :  
क) संस्था नजिकरणको लाजग काया सजमजर्को जनणाय सजहर्को जनिेदन । 
ि) सहकारी संस्थाको अजधल्लो आ.ि. को लेिापरीक्षण प्रजर्िेदन । 
ग) सहकारी संस्थामा कायम सेयर सदस्यहरुको जििरण । 
घ)  कायारर् कमाचारीहरुको जििरण । 

 

आज्ञाले 
ध्रिु दयाल 

प्रमिू प्रशासकीय अजधकृर् 


