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:jfdLsflt{s vfk/ ;xsf/L P]g @)&$  

प्रस्तावनााः सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त अनुरूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको पँूजी, प्रलिलि 

तथा प्रलतभािाई स्वाबिम्बन र पारस्पररकताका आिारमा एकीकृत गरै्द सर्दस्यहरूको आलथिक, 

सामालजक तथा साँसृ्कलतक उन्नयन गनि, समुर्दायमा आिाररत, सर्दस्य केन्द्रित, िोकतान्द्रिक, स्वायत्त 

र सुशालसत संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रिद्धिन गनि, सहकारी खेती, उद्योग, िसु्त तथा 

सेिा व्यिसायका माध्यमबाट सामालजक न्यायका आिारमा आत्मलनभिर, तीब्र एिं लर्दगो रुपमा 

स्थानीय अथितििाई सुदृढ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको र्दताि, सञ्चािन एिम् लनयमन 

सम्बन्धी व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकोिे, :jfdLsflt{s vfk/ गाउँपालिकाको  गाउँसभािे यो ऐन 

बनाएको छ । 

 

 पररचे्छद –१  

प्रारम्भिक 

१. संलिप्त नाम र प्रारि : 

(१) यस ऐनको नाम “:jfdLsflt{s vfk/ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

 

२. पररभाषा: लिषय िा प्रसङ्गिे अको अथि निागेमा यस ऐनमा,– 

 (क) “आन्तररक कायिलिलि” भन्नािे सहकारी संस्थािे र्दफा १८ बमोलजम बनाएको आन्तररक 

कायिलिलि सम्झनुपछि  ।  

 (ख) “कसूर” भन्नािे र्दफा ७९ बमोलजमको कसूर सम्झनुपछि  । 

(ग) “तोलकएको” िा “तोलकए बमोलजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगित बनेको लनयममा तोलकएको 

िा तोलकए बमोलजम सम्झनुपछि  । 

(घ) “पररिार” भन्नािे सर्दस्यको पलत िा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, िमिपुत्र, िमिपुत्री, बाबु, आमा, 

सौतेनी आमा र आफूिे पािन पोषण गनुि पने र्दाजु, भाउजु,भाइ, बुहारी र लर्दर्दी, बलहनी 

सम्झनुपछि  । 

तर सो शब्दिे अंशबण्डा गरीिा मानो छुलिई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय गरी बसेको 

पररिारको सर्दस्यिाई जनाउने छैन ।  
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(ङ) “बचत” भन्नािे सर्दस्यिे सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनुपछि  । 

(च) “मिािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्धी लिषय हेने संघीय मिािय सम्झनुपछि  ।  

(छ) “मुख्य कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्यिसालयक लियाकिापहरुमा 

पलछल्लो आलथिक िषिसम्ममा पररचालित बचतको र्दालयत्व र पलछल्लो आलथिक िषिको 

सर्दस्यतफि को खररर्द िा लबिी कारोिारमा कम्तीमा तीस प्रलतशतभन्दा बढी लहस्सा भएको 

कारोिार सम्झनुपछि  ।  

(ज) “रलजष्ट्र ार” भन्नािे संघको रलजष्ट्र ार सम्झनु पछि  ।  

(झ) “िेखा सुपरीिेक्षण सलमलत” भन्नािे र्दफा ३७ बमोलजमको िेखा सुपरीिेक्षण सलमलत 

सम्झनुपछि  । 

(ञ) “लिलनयम” भन्नािे सम्बन्द्रन्धत सहकारी संस्थाको र्दफा १७ बमोलजम बनाएको लिलनयम 

सम्झनुपछि  । 

(ट) “लिभाग” भन्नािे संघको सहकारी लिभाग सम्झनुपछि  र सो शब्दिे मिाियिे सहकारी 

लनयमन गनि तोकेको महाशाखा समेतिाई जनाउँछ। 

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

(ड) “सञ्चािक” भन्नािे सलमलतको सर्दस्य सम्झनुपछि  र सो शब्दिे सलमलतको अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, सलचि र कोषाध्यक्ष समेतिाई जनाउँछ ।  

(ड) “सर्दस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सर्दस्यता प्राप् त गरेका व्यन्द्रि सम्झनुपछि । 

(ढ) “सलमलत” भन्नािे  र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बमोलजमको सञ्चािक सलमलत सम्झनुपछि  ।  

(ण) “सहकारी मूल्य” भन्नािे स्वाििम्वन, स्व–उत्तरर्दालयत्व, िोकति, समानता, समता, 

ऐक्यिद्धता, इमान्दारी, खुिापन, सामालजक उत्तरर्दालयत्व तथा अरुको हेरचाह िगायत 

अन्तरािलष्ट्र य मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनुपछि  । 

(त) “संस्थाको व्यिसाय” भन्नािे लिलनयममा व्यिस्था भए बमोलजम सञ्चालित व्यिसालयक 

लियाकिाप सम्झनुपछि  ।  

(थ) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नािे सै्वन्द्रिक तथा खुिा सर्दस्यता, सर्दस्यद्वारा िोकतान्द्रिक 

लनयिण, सर्दस्यको आलथिक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतिता, लशक्षा, तािीम र सूचना, 

सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र समुर्दाय प्रलतको चासो िगायत अन्तरािलष्ट्र य 

मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी लसद्धान्त सम्झनुपछि  ।  
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(र्द) "संस्था" भन्नािे र्दफा ३ बमोलजम गठन भई र्दफा ६ बमोलजम र्दताि भएको लिषयगत िा 

बहुउदे्दश्यीय सहकारी संस्था सम्झनु पछि  । 

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

(न) “प्राथलमक पँूजी कोष” भन्नािे शेयर पँूजी र जगेडा कोष सम्झनुपछि  । 

(प)  "र्दताि गने अलिकारी" भन्नािे र्दफा ६९ बमोलजमको र्दताि गने अलिकारी सम्झनुपर्दिछ । 

 

 

पररचे्छद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताय 

३. संस्थाको गठन : 

(१) कम्तीीमा तीस जना नेपािी नागररकहरु आपसमा  लमिीी लिषयगत िा िहुउदे्दश्यीय सहकारी 

संस्था गठन गनि सके्नछन् । 

 (२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भएता पलन श्रलमक, युिा िगायतिे आफ्नो श्रम िा 

सीपमा आिाररत भइ व्यिसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्ध्रजना नेपािी नागररकहरु भए 

पलन संस्था गठन गनि सके्नछन् । 

 (३) यस र्दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए तापलन नेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकार, स्थानीय 

तह िा त्यस्ता सरकार िा तहको अनुर्दान िा स्वालमत्वमा संचालित लिद्यािय, लिश्वलिद्यािय िा 

संगलठत संस्थाबाट पाररश्रलमक पाउने पर्दमा िहाि रहेका कम्तीमा एक सय जना कमिचारी, 

लशक्षक िा प्राध्यापकहरुिे आपसमा लमिी प्रचलित कानून बमोलजम र्दताि भएको आफ्नो पेशागत 

संगठनका आिारमा सर्दस्यता, प्रलतलनलित्व र सेिा संचािनमा तोलकए बमोलजमका शति बने्दजहरु 

पािना गने गरी संस्था गठन गनि सके्नछन् । 

 तर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहेको एउटै कायािियका कम्तीमा तीसजना कमिचारी, लशक्षक 

िा प्राध्यापकहरुिे आपसमा लमिी सर्दस्यता, प्रलतलनलित्व र सेिा संचािनमा तोलकए बमोलजमका 

शति बने्दजहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनि सके्नछन् । 

 (४)  यस र्दफा बमोलजम संस्था गठन गर्दाि एक पररिार एक सर्दस्यका र्दरिे उपर्दफा (१) िा (२) मा 

उन्द्रल्लन्द्रखत संख्या पुगेको हुनुपनेछ ।  

 तर संस्था र्दताि भइसकेपलछ एकै पररिारका एकभन्दा बढी व्यन्द्रििेसो संस्थाको सर्दस्यता लिन 

बािापने छैन । 
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४. दताय नगरी  सहकारी सस्था संचािन गनय नहुने: कसैिे पलन  यस ऐन बमोलजम र्दताि नगरी 

सहकारी स्थापना तथा सञ्चािन गनि हँुरै्दन ।  

५. दतायको िालग दरखास्त लदनु पने : 

(१) यस ऐन बमोलजम गठन भएका सरकारी संस्थािे र्दतािकािालग र्दताि गने अलिकारी समक्ष 

अनुसूची-१ को ढाँचामा र्दरखास्त लर्दनुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमका र्दरखास्त साथ रे्दहाय बमोलजमका कागजातहरू संिग्न गनुि पनेछ :– 

 (क)  सहकारी संस्थाको प्रस्तालित लिलनयम, 

 (ख)  सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रलतिेर्दन, 

 (ग)  सर्दस्यिे लिन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको लििरण । 

 

६. दताय गनुय पने : 

(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बमोलजम प्राप् त र्दरखास्त  सलहतको कागजातहरु  छानलिन गर्दाि रे्दहाय 

बमोलजम भएको पाइएमा र्दताि गने अलिकारीिे र्दरखास्त परेको लमलतिे ४५  लर्दनलभत्र 

त्यस्तो सहकारी संस्था र्दताि गरी अनुसूची-२ को ढाँचामा र्दताि प्रमाणपत्र लर्दनु पनेछ :– 

 (क) र्दरखास्त साथ पेश भएको लिलनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम 

बमोलजम रहेको,  

 (ख) प्रस्तालित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य,  मान्यता र लसद्धान्त अनुरुप सञ्चािन हुन 

सके्न आिार रहेको, 

 (ग) सहकारी संस्था समुर्दायमा आिाररत एिम् सर्दस्य केन्द्रित भई संचािन र लनयिण हुन 

सके्न स्पष्ट् आिार रहेको । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम छानलिन गर्दाि प्रस्तालित सहकारी संस्थाको लिलनयमको कुनै कुरामा 

संशोिन गनुिपने रे्दन्द्रखएमा र्दताि गने अलिकीारीिे त्यस्तो संशोिन गनुिपने व्यहोरा खुिाई 

र्दरखास्त प्राप् त भएको लमलतिे पन्ध्र लर्दनलभत्र लनिेर्दकिाई सूचना गनुि पनेछ । 

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भएतापलन यो ऐन प्रारम्भ हँुर्दाका बखत र्दताि भई 

सञ्चािनमा रहेका :jfdLsflt{s vfk/  गाउँपालिका लभत्र कायिके्षत्र कायम गररएका  

सहकारी संस्था यसै ऐन बमोलजम र्दताि भएको मालनने छ । 

(४) यस र्दफा बमोलजम सहकारी संस्था र्दताि गर्दाि र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थािे 

पािना गनुि पने गरी कुनै शति तोक्न सके्नछ ।  

(५) उपर्दफा (४) बमोलजम शति तोलकएकोमा सोको पािना गनुि सम्बन्द्रन्धत सहकारी संस्थाको कतिव्य 

हुनेछ। 

 

७. दताय गनय अस्वीकार गनय सके्न : 
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(१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) मा उन्द्रल्लन्द्रखत अिस्था नभएमा, सोही र्दफा बमोलजम लिलनयम 

संशोिनको िालग सूचना लर्दएको अबलि लभत्र लनिेर्दकिे संशोिन गनि अस्वीकार गरेमा 

त्यस्तो सूचना पाएको लमलतिे तीस लर्दनलभत्र लबलनयम संशोिन नगरेमा िा सूचनामा उले्लख 

भए बमोलजम हुने गरी लबलनयम  संशोिन नगरेमा र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी 

संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गनि सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम सहकारी संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गरेकोमा र्दताि गने अलिकारीिे कारण 

खुिाई पाँच (५) लर्दन लभत्र सोको जानकारी सम्बन्द्रन्धत लनिेर्दकहरूिाई लर्दनु पनेछ ।  
 

८. सहकारी संस्था संगलठत संस्था हुने:  

(१) सहकारी संस्था अलिन्द्रिन्न उत्तरालिकारिािा एक स्वशालसत र सङ्गलठत संस्था हुनेछ । 

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

 (३) सहकारी संस्थािे यस ऐनको अिीनमा रही व्यन्द्रि सरह चि अचि सम्पलत्त प्राप् त, उपभोग, 

लििी िा अन्य व्यिस्था गनि सके्नछ।  

 (४) सहकारी संस्थािे व्यन्द्रि सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गनि र सो उपर पलन सोही 

नामबाट नालिस उजूर िाग्न सके्नछ। 

 (५) सहकारी संस्थािे व्यन्द्रि सरह करार गनि सके्नछ । 

 

९. सहकारी संस्थाको कार्यिेत्र :  

(१) र्दताि हँुर्दाका बखत सहकारी संस्थाको कायि के्षत्र रे्दहाय बमोलजम हुनेछः  

(क)  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोिार गने संस्थाको हकमा एक िडा,  

(ख)  अन्य संस्थाको हकमा एक िडा िा रे्दहायका आिारमातीन िडा सम्म : 

(१)  सर्दस्यहरुिीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िालग आपसी साझा 

िन्धन (कमन बण्ड), 

(२)  व्यिसालयक स्तरमा सेिा संचािन गनि आिश्यक सर्दस्य संख्या, 

(३) संस्था संचािनमा सर्दस्यको सहभालगतामूिक िोकतान्द्रिक लनयिण कायम 

हुने गरी पायक पने स्थान । 

(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भएतापलन संस्थािे र्दताि भई व्यिसालयक सेिा प्रारम्भ 

गरेको रु्दईिषि पलछ रे्दहायको आिारमा जोलडएको भौगोलिक के्षत्र कायम रहने गरी आफ्नो कायिके्षत्र 

थप िडाहरूमा लिस्तार गनि सके्नछ ।  

 (क) संस्थाको व्यिसालयक लियाकिापको लिकास िममा सर्दस्यता बढाउन थप कायि के्षत्र 

आिश्यक परेको, 

 (ख) संस्थाको कायि संचािनमा सर्दस्यको प्रत्यक्ष लनयिण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु 

अििम्बन गररएको, 
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 (ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापर्दण्ड अनुसार 

भएको । 

(३) उपर्दफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए तापलन संस्थाको कायिके्षत्रका िडाहरूमा 

व्यािसालयक सेिा सञ्चािन नभएको  िा जम्मा कारोबारको तोलकएको रकम िा अनुपातभन्दा कम 

रकम िा अनुपातको व्यािसालयक सेिा सञ्चािन भएको रे्दन्द्रखएको  खण्डमा र्दताि गने अलिकारीिे 

व्यािसालयक सेिा सञ्चािन भएका िडा मात्र कायिके्षत्र कायम गने गरी लिलनयम संशोिन गनि 

लनरे्दशन  लर्दन सके्नछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोलजम र्दताि गने अलिकारीिे लनरे्दशन लर्दएकोमा सहकारी संस्थािे एक िषिलभत्र 

लिलनयम संशोिन गरी आफ्नो  कायिके्षत्र पुनःलनिािरण गनुिपनेछ ।  

(५) यस र्दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए तापलन सहकारी संस्थािे से्वन्द्रिक रूपमा 

जुनसुकै समय कायिके्षत्र घटाउने गरी  पुनःलनिािरण गनि लिलनयम संशोिन गनि सके्नछ ।  

(६) कायिके्षत्र पुनः लनिािरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोलकएबमोलजम हुनेछ ।   
 

१०. िानकारी लदनुपने: :jfdLsflt{s vfk/ गाउँपालिका भन्दा बढी कायिके्षत्र कायम राखी र्दताि 

भई सञ्चािनमा रहेका संस्थाहरूिे  :jfdLsflt{s vfk/  गाउँपालिकामा सेिा सञ्चािन गर्दाि 

सञ्चालित सेिाको लििरण सलहत र्दताि गने अलिकारीिाई जानकारी  लर्दनुपनेछ । 

  

११. लवषर्गत आधारमा वगीकरण:  

(१) सहकारी संस्थाको िगीकरण रे्दहाय बमोलजम हुनेछः 

 (क) उत्पादक संस्थााः कृलष, रु्दग्ध, लचया, कलफ, उखु, फिफुि र माछापािन लिशेषका 

लिषयगत र अगुिािािी एिम् उत्पार्दनको योजना समेतका आिारमा अन्य उत्पार्दनमूिक 

संस्था; 

 (ख) उपभोक्ता संस्थााः उपभोिा भण्डार, िचत तथा ऋण, उजाि र स्वास्थ्य  लिशेषका 

लिषयगत र प्राथलमक आिश्यकता एिम् सेिाको योजना समेतका आिारमा अन्य उपभोग 

जन्य संस्था; 

 (ग) श्रलमक संस्थााः हस्तकिा, खाद्य पररकार, औद्योलगक उत्पार्दन, भोजनािय र श्रम करार 

लिशेषका लिषयगत र सीप िा श्रमको लिशेषता एिम् स्वरोजगारीको योजना समेतका 

आिारमा अन्य श्रममा आिाररत संस्था; 

 (घ) बहुउदे्दश्यीर् संस्थााः उत्पार्दन, उपभोग र श्रम िा सीपमा आिाररत स्वरोजगारीका सेिा 

समेत सञ्चािन गने अन्य बहुमुखी संस्था । 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उले्लन्द्रखत लिषयमा लिलशष्ट्ीकरण, आम प्रचिन र 

अभ्यासको लिकासिम समेतको आिारमा तोलकए बमोलजमका लिषयहरु थप गनि सलकनेछ 

।  

(३) उपर्दफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए तापलन उपर्दफा (१) बमोलजम अन्य संस्थाहरु 

गठन गनि बािा पनेछैन ।  
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१२. कारोवार, व्यवसार्, उद्योग वा पररर्ोिना सञ्चािन गनय सके्न : 

(१) र्दफा ६ बमोलजम र्दताि प्रमाणपत्र प्राप् त गरे पलछ संस्थािे आफ्नो उदे्दश्य प्रान्द्रिका िालग यस ऐन 

र लिलनयमको अिीनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन 

गनि सके्नछ ।  

(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भएतापलन संस्थािे उपर्दफा (१) बमोलजम कारोिार, 

व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनि छुिै संस्था र्दताि गनुिपने छैन । 

तर त्यस्तो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनि प्रचलित कानून बमोलजम 

अनुमलतपत्र, स्वीकृलत िा इजाजतपत्र लिनु पने रहेछ भने सो बमोलजम अनुमलतपत्र ,स्वीकृलत 

िा इजाजतपत्र लिएर मात्र कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनुि पनेछ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम संस्थािे प्रचलित कानून बमोलजम अलिकार पाएको लनकाय िा 

अलिकारीबाट अनुमलतपत्र, स्वीकृलत िा इजाजतपत्र प्राप् त गरेमा पन्ध्र लर्दनलभत्र सोको 

जानकारी र्दताि गने अलिकारीिाई लर्दनु पनेछ । 

(४) रु्दई िा रु्दईभन्दा बढी संस्थािे संयुि िा साझेर्दारीमा आफ्नो उत्पार्दन िा सेिाको 

बजारीकरणको िालग यस ऐनको अिीनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा 

पररयोजना सञ्चािन गनि सके्नछन् । 

(५) उपर्दफा (४) बमोलजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गने सम्बन्धी अन्य 

व्यबस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 

१३. दालर्त्व सीलमत हुने : 

(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सर्दस्यको र्दालयत्व लनजिे खररर्द गरेको िा खररर्द गनि 

स्वीकार गरेको शेयरको अलिकतम रकमसम्म मात्र सीलमत रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लिलमटेड” भने्न शब्द राख्नु पनेछ ।  
 

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त पािना गनुय पने: सहकारी संस्थाको गठन तथा 

सञ्चािन गर्दाि सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तको पािना गनुि पनेछ ।  
 

 

पररचे्छद–३ 

संस्थाका उदे्दश्य तथा कार्य 

१५. संस्थाको उदे्दश्य : कायिके्षत्रमा आिाररत र सर्दस्य केन्द्रित भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आलथिक, 

सामालजक तथा साँसृ्कलतक उन्नयन गनुि संस्थाको मुख्य उदे्दश्य हुनेछ ।   

१६. संस्थाको कार्य : संस्थाका कायिहरू रे्दहाय बमोलजम हुनेछन्:- 
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 (क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तहरूको पािना गनेगराउने, 

 (ख) सर्दस्यको लहत प्रिद्धिनगने गरी व्यािसालयक सेिाहरू प्रर्दान गने, 

 (ग) सर्दस्यिाई लशक्षा, सूचना र तािीम प्रर्दान गने , 

 (ङ) संस्थािे गने उत्पार्दन तथा सेिाको मापर्दण्ड लनिािरण गरी गुणस्तर सुिार, आलथिक 

स्थालयत्व र जोन्द्रखम व्यिस्थापन सम्बन्धी कायि गने, 

 (च) आन्तररक लनयिण प्रणािी िागू गने, 

 (छ) संस्थाको व्यिसालयक प्रिद्धिन तथा लिकास सम्बन्धी लियाकिापहरू सञ्चािन गने, 

 (ज) मिािय, रलजष्ट्र ार, प्रारे्दलशक रलजष्ट्र ार,स्थानीय तह िार्दताि गने अलिकारीको लनरे्दशन 

पािना गने गराउने, 

 (झ) लिलनयममा उन्द्रल्लन्द्रखत कायिहरू गने । 

 

पररचे्छद–४ 

लवलनर्म तथा आन्तररक कार्यलवलध 

१७. लवलनर्म बनाउनु पने :  

(१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लनरे्दलशका, मापर्दण्ड र कायिलिलिको अिीनमा 

रही आफ्नो कायि सञ्चािनको िालग लिलनयम बनाउनु पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको लिलनयम र्दताि गने अलिकारीबाट स्वीकृत भए पलछ िागू हुनेछ । 

 

१८. आन्तररक कार्यलवलध बनाउन सके्न : 

(१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लनरे्दलशका, मापर्दण्ड, कायिलििी र लिलनयमको 

अिीनमा रही आिश्यकता अनुसार आफ्नो आन्तररक कायिलिलि बनाउन सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको आन्तररक कायिलिलि सम्बन्द्रन्धत संस्थाको सािारणसभािे स्वीकृत 

गरेपलछ िागू हुनेछ । 

 

१९. लवलनर्म र आन्तररक कार्यलवलधमा संशोधन : 

(१) संस्थाको सािारण सभाको कुि सर्दस्य संख्याको बहुमतबाट लिलनयम र आन्तररक कायिलिलि 

संशोिन हुन सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम संशोिन भएको लिलनयम िा आन्तररक कायिलिलि र्दताि गने अलिकारीबाट 

स्वीकृत भएपलछ िागू हुनेछ । 
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पररचे्छद–५ 

सदस्यता 

२०. संस्थाको सदस्यता:  

(१) अठार िषि उमेर पूरा गरेका रे्दहाय बमोलजमका नेपािी नागररकहरु संस्थाको सर्दस्य हुन 

सके्नछन्ः 

 (क)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररर्द गरेको, 

 (ख)  संस्थाको लिलनयममा उन्द्रल्लन्द्रखत शतिहरु पािना गनि मन्जुर गरेको, 

 (ग)  संस्थाको लजमे्मिारी पािना गनि मन्जुर भएको, 

 (घ)  संस्थािे गरेको कारोिारसँग प्रलतस्पिाि हुने गरी कारोिार नगरेको, 

 (ङ)   संस्थाको सर्दस्यता लिन योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भएता पलन नेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकारका 

लनकायहरु, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायिके्षत्र लभत्रका सामुर्दालयक िा सहकारी 

लिद्यािय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका उपभोिा समूहहरु संस्थाको 

सर्दस्य हुन बािा पने छैन ।  

(३) यस र्दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भएतापलन स्वास्थ्य सहकारी संस्थामा सहकारी 

संस्थािे सर्दस्यता लिन िािा पने छैन । 

 

२१. सदस्यता प्राप् त गनय लनवेदन लदनु पने:  

(१) संस्थाको सर्दस्यता लिन चाहने सम्बन्द्रन्धत व्यन्द्रििे संस्थाको सलमलत समक्ष लनिेर्दन लर्दनु पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम लनिेर्दनपरेको लमलतिे पैंतीस लर्दन लभत्र सलमलतिे यो ऐन, यस ऐन अन्तगित 

बनेको लनयम तथा लिलनयमको अिीनमा रही सर्दस्यता प्रर्दान गने िा नगने लनणिय गनुि पनेछ 

। 

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम लनणिय गर्दाि सलमलतिे सर्दस्यता प्रर्दान नगने लनणिय गरेमा सो को कारण 

खोिी सात लर्दनलभत्र लनिेर्दकिाई जानकारी गराउनु पनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोलजम जानकारी पाएको लमलतिे तीस लर्दनलभत्र सम्बन्द्रन्धत ब्यन्द्रििे त्यस्तो संस्था 

र्दताि गने अलिकारीसमक्ष उजूर गनि सके्नछ। 

(५) उपर्दफा (४) बमोलजम प्राप् तउजूरी छानलिन गर्दाि लनिेर्दकिाई सर्दस्यता प्रर्दान गनुि पने रे्दन्द्रखएमा 

र्दताि गने अलिकारीीिे त्यस्तो लनिेर्दकिाई सर्दस्यता प्रर्दान गनिको िालग सम्बन्द्रन्धत 

संस्थािाई आरे्दश लर्दन सके्नछ। 

(६) उपर्दफा (५) बमोलजम आरे्दश भएमा सो आरे्दश प्राप् त गरेको सात लर्दन लभत्र सम्बन्द्रन्धत संस्थािे 

लनिेर्दकिाई सर्दस्यता प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दताि गने अलिकारीिाई गराउनु पनेछ ।  
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२२. सदस्य हुन नपाउने :  

(१) कुनै व्यन्द्रि एकै प्रकृलतकीो एक भन्दा िढी संस्थाको सर्दस्य हुन पाउने छैन ।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ कुनै व्यन्द्रि एकै प्रकृलतको एकभन्दा बढी संस्थाको सर्दस्य रहेको भए 

यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे तीन िषि लभत्र कुनै एक संस्थाको मात्र सर्दस्यता कायम राख्नु 

पनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हँुर्दाका बखत कुनै संस्थामा नेपाि सरकारको लनकाय िा र्दफा २० को उपर्दफा 

(२) मा उले्लख भए रे्दन्द्रख बाहेकको अन्य कुनै कृलत्रम व्यन्द्रि सर्दस्य भएको भए पाँच िषि 

लभत्र सर्दस्यता अन्त्य गनुिपनेछ ।  

२३. सदस्यताको समाम्भप्त: 

(१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्यता रे्दहायको अिस्थामा समाि हुनेछः— 

 (क) सर्दस्यिे आफ्नो सर्दस्यता त्याग गरेमा, 

 (ख) िगातार बालषिक सािारण सभामा लबना सूचना तीन पटकसम्म अनुपन्द्रस्थत भएमा, 

 (ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगित िनेको लनयम िा लिलनयम बमोलजम सर्दस्यिे पािना गनुिपने 

प्राििानको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 

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

(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए तापलन कुनै सर्दस्यिे संस्थाबाट प्राप् त िा भुिान 

गनुि पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म िा लनजिे लिएको ऋण,लतनुि पने कुनै 

र्दालयत्व िा अन्य 

 कुनै सर्दस्यको तफि बाट लितो िा जमानत बसेकोमा सोको र्दालयत्व फरफारक नभएसम्म लनजको 

सर्दस्यता समाि हुने छैन ।  

(३) यस र्दफामा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए तापलन सािारण सभा बोिाउने लनणिय भइसकेपलछ 

सािारण सभा सम्पन्न नभएसम्म कसैिाई पलन सर्दस्यताबाट हटाउन सलकने छैन । 

 

२४. सुलवधा प्राप् त गनय नसके्न : कुनै सर्दस्यिे सहकारी संस्थािाई लतनुि पने कुनै र्दालयत्व लनिािररत 

समयलभत्र  भुिान नगरेमा िा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित िनेको लनयम तथा लिलनयम 

बमोलजम सर्दस्यिे पािन गनुिपने व्यिस्थाको बारम्बार उलं्लघन गरेमा त्यस्तो सर्दस्यिे अन्य 

सर्दस्य सरहको सुलबिा प्राप् त गनि सके्न छैन । 

 

पररचे्छद –६ 

साधारणसभा, सलमलततथा िेखा सुपरल वेिण सलमलत 
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२५. साधारण सभा:  

(१) सहकारी संस्थाको सिोच्च अङ्गको रुपमा सािारण सभा हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू सािारण सभाका सर्दस्य हुने छन् । 

(३) सहकारी संस्थाको सािारण सभा रे्दहाय बमोलजम हुनेछ:– 

 (क) प्रारन्द्रम्भक सािारणसभा, 

 (ख) िालषिक सािारणसभा, 

 (ग) लिशेष सािारणसभा । 

 

२६. प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कतयव्य र अलधकार:  

प्रारन्द्रम्भक सािारणसभाको काम, कतिव्य र अलिकार रे्दहाय बमोलजम हुनेछ :– 

 (क) प्रारन्द्रम्भक सािारणसभा हुने अलघल्लो लर्दनसम्मको काम कारबाही र आलथिक 

कारोबारको जानकारी लिने, 

 (ख) चािू आलथिक िषिको िालग िालषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृत गने, 

 (ग) प्रलतिेर्दन तथा लित्तीय लििरण अनुमोर्दन गने, 

 (घ) लिलनयममा उले्लख भए बमोलजम सलमलत िा िेखा सुपरीिेक्षण सलमलतको लनिािचन गने, 

 (ङ) आन्तररक कायिलिलि पाररत गने, 

 (च) िेखा परीक्षकको लनयुन्द्रि र लनजको पाररश्रलमक लनिािरण गने,  

 (छ) लिलनयममा तोलकए बमोलजमका अन्य कायिहरू गने । 

 

 

२७. वालषयक साधारणसभाको काम, कतयव्य र अलधकार :  

िालषिक सािारण सभाको काम, कतिव्य र अलिकार रे्दहाय बमोलजम  हुनेछ :– 

 (क) िालषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृलत गने, 

(ख) िालषिक िेखा परीक्षण प्रलतिेर्दन अनुमोर्दन गने, 

(ग) सलमलत िा िेखा सुपरीिेक्षण सलमलतको लनिािचन तथा लिघटन गने, 

(घ) सञ्चािक िा िेखा सुपरीिेक्षण सलमलतको संयोजक िा सर्दस्यिाई पर्दबाट हटाउने, 

(ङ) सलमलत िा िेखा सुपरीिेक्षण सलमलतको िालषिक प्रलतिेर्दन पाररत गने, 

(च) लिलनयम संशोिन तथा आन्तररक कायिलिलि पाररत गने, 

(छ)  िेखा परीक्षकको लनयुन्द्रि र लनजको पाररश्रलमक लनिािरण गने, 

(ज)  संस्था एकीकरण िा लिघटन सम्बन्धी लनणिय गने, 

(झ)  पाररश्रलमक िगायतका सुलििा तोके्न, 

(ञ)  ऋण तथा अनुर्दान प्राि गने सम्बन्धमा लनणिय गने, 

(ट) सर्दस्यको र्दालयत्व लमनाहा लर्दने, 
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(ठ)  सलमलतिाई आिश्यक लनरे्दशन लर्दने, 

(ड)  लिलनयममा तोलकए बमोलजमका अन्य कायिहरू गने । 

 

२८. साधारण सभाको बैठक : 

(१) सलमलतिे सहकारी संस्था र्दताि भएको लमलतिे रु्दई मलहनालभत्र प्रारन्द्रम्भक सािारणसभा बोिाउनु 

पनेछ । 

(२) सलमलतिे प्रते्यक आलथिक िषि समाि भएको लमलतिे छ मलहनालभत्र िालषिक सािारणसभा 

बोिाउनु पनेछ । 

(३) सलमलतिे रे्दहायको अिस्थामा लिशेष सािारण सभा बोिाउनु पनेछ :– 

 (क) संस्थाको काम लिशेषिे लिशेष सािारण सभा बोिाउनुपने सलमलतिाट लनणिय भएमा, 

 (ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बमोलजम िेखा सुपरीिेक्षण सलमलतको 

लसफाररसमा, 

 (ग) कुनै सञ्चािकिे लिशेष सािारणसभा बोिाउन पेश गरेको प्रस्ताि सलमलतद्धारा पाररत 

भएमा, 

 (घ) लिशेष सािारणसभा बोिाउनु पने कारण खुिाइ पन्द्रच्चस प्रलतशत सर्दस्यिे सलमलत 

समक्ष लनिेर्दन लर्दएमा, 

 (ङ) र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बमोलजम र्दताि गने अलिकारीिे लनरे्दशन लर्दएमा, 

(४) उपर्दफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए तापलन संस्थाको सञ्चािक िा व्यिस्थापकबाट 

आफ्नो लजमे्मिारी पूरा नगरी संस्था सञ्चािनमा समस्या उत्पन्न भएको अिस्थामा र्दताि गने 

अलिकारीिाई जानकारी लर्दई सािारण सर्दस्यहरू मधे्यबाट बहुमत सर्दस्य उपन्द्रस्थत भई 

लिशेष सािारण सभा गनि सलकनेछ । 

 

२९. लवशेष साधारणसभा बोिाउन लनदेशन लदन सके्न:  

(१) संस्थाको लनरीक्षण िा सुपरीिेक्षण गर्दाि िा कसैको उजूरी परी छानलिन गर्दाि रे्दहायको अिस्था 

रे्दन्द्रखन आएमा र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थाको सलमलतिाई सािारणसभा 

बोिाउन लनरे्दशन लर्दन सके्नछ :–   

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

 (ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लिलनयम तथा आन्तररक कायिलिलि लिपरीत 

कायि गरेमा, 

 (घ)  र्दताि गने अलिकारीिे लर्दएको लनरे्दशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 

 (ङ)  र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बमोलजम र्दताि गने अलिकारीिे आरे्दश लर्दएमा। 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम सािारणसभा बोिाउन लनरे्दशन प्राप् त भएमा सलमलतिे सो लनरे्दशन प्राप् त 

भएको लमलतिे पैंतीस लर्दनलभत्र सािारण सभाको बैठक बोिाउनु पनेछ र सािारण सभाको 
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बैठकमा उजूरी िा लनरीक्षणका िममा रे्दन्द्रखएका लिषयमा छिफि गरी सोको प्रलतिेर्दन 

र्दताि गने अलिकारीसमक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) िा (२) मा उन्द्रल्लन्द्रखत अिलिलभत्र सलमलतिे सािारणसभा नबोिाएमा र्दताि गने 

अलिकारीिे त्यस्तो सािारणसभा बोिाउन सके्नछ । 

(४) सहकारी संस्थाको सािारणसभाको िालग गणपूरक संख्या तत्काि कायम रहेको सर्दस्य 

संख्याको एकाउन्न प्रलतशत हुनेछ ।  

तर पलहिो पटक डालकएको सािारण सभामा गणपुरक संख्या नपुगेमा त्यसको 

सात लर्दन लभत्र र्दोस्रो पटक सािारण सभा बोिाउनु पने र यसरी र्दोस्रो पटक बोिाइएको 

सािारण सभामा संचािक सलमलतको बहुमत सलहत एक लतहाई सािारण सर्दस्यहरुको 

उपन्द्रस्थलत भएमा सािारण सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मालननेछ । 

(५) उपर्दफा (४) मा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए तापलन र्दफा २८ को (४) मा भएको व्यिस्था 

सोहीअनुसार हुनेछ । 

(६) रु्दई हजार िा सोभन्दा बढी सर्दस्य भएको संस्थािे सािारण सभा गर्दाि समान कायिसूचीमा 

तोलकए बमोलजम सर्दस्य संख्याको आिारमा िडा-िडा िा अन्य पायकको स्थानमा संचािक 

सर्दस्यहरुिाई पठाई सािारण सभा गनि र त्यस्तो सभाको लनणिय प्रमालणत गनि प्रलतलनलिहरु छनौट 

गरी त्यस्ता प्रलतलनलिहरुको उपन्द्रस्थलतको सभािे अन्द्रन्तम लनणिय प्रमालणत गने व्यिस्था लमिाउन 

सके्नछ । 

 

३०. सञ्चािक सलमलत : 

(१)  सहकारी संस्थामा सािारणसभाबाट लनिािलचत एक सञ्चािक सलमलत रहनेछ ।  

 तर,  एउटै व्यन्द्रि िगातार एउटै पर्दमा रु्दई पटकभन्दा बढी सञ्चािक हुन पाउने छैन । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको सलमलतमा उपिब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रलतशत मलहिा सर्दस्यको 

प्रलतलनलित्व सुलनलित गनुि पनेछ ।  

(३) एउटै पररिारको एकभन्दा बढी सर्दस्य एकै अिलिमा सञ्चािक तथा िेखा सलमलतको पर्दमा 

उमे्मर्दिार बन्न र लनिािलचत हुन सके्न छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कमिचारी िा आफ्नो संस्थािे सर्दस्यता लिएको सहकारी 

संघ िा बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको संचािक बन्न पाउने छैन । 

तर िालषिक रु्दई करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोिार गने सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे त्यस्तो 

सहकारी संस्थामा कमिचारीको रुपमा काम गनि बािा पने छैन । िालषिक रु्दई करोडभन्दा 

बलढ कारोिार गने संस्थामा कुनै संचािक कमिचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको 

लमलतिे रु्दई िषिलभत्र त्यस्तो संचािकिे कमिचारीको पर्द त्याग गरी अको कमिचारीको 

व्यिस्था गनुिपनेछ ।  
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(५) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअलघ कुनै व्यन्द्रि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चािक िा सोही िा अको 

संस्थाको कमिचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे छ मलहना लभत्र कुनै एक 

संस्थाको मात्र सञ्चािक िा कमिचारी रहनु पनेछ । 

(७) सलमलतको कायाििलि तीन िषिको हुनेछ । 

३१. सञ्चािक सलमलतको लनवायचन : 

(१) सलमलतिे आफ्नो कायाििलि समाि हुनु कन्द्रम्तमा एक मलहना अलघ अको सलमलतको लनिािचन 

गराउनु पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम सलमलतको लनिािचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएमा त्यस्तो जानकारी 

प्राप् त भएको लमलतिे छ मलहनालभत्र सलमलतको लनिािचन गराउन र्दताि गने अलिकारीिे 

सम्बन्द्रन्धत सलमलतिाई आरे्दश लर्दन सके्नछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम र्दताि गने अलिकारीिे आरे्दश लर्दएकोमा सम्बन्द्रन्धत सलमलतिे सो आरे्दश 

बमोलजमको समयािलिलभत्र सलमलतको लनिािचन गराई र्दताि गने अलिकारिाई जानकारी 

गराउनु पनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बमोलजम सलमलतको लनिािचन नगराएमा र्दताि गने अलिकारिे त्यस्तो संस्था सर्दस्य 

रहेको मालथल्लो संघ भए सो संघको प्रलतलनलि समेतिाई सहभागीगराई सलमलतको लनिािचन 

सम्बन्धी समू्पणि कायि गने गराउनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बमोलजमको लनिािचन कायिमा सहयोग पुर् याउनु सम्बन्द्रन्धत सलमलतका 

पर्दालिकारीहरूको कतिव्य हुनेछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बमोलजम लनिािचन गराउँर्दा िागेको समू्पणि खचि सम्बन्द्रन्धत संस्थािे व्यहोनुि पनेछ। 

(७) यस र्दफा बमोलजम सलमलतको अको लनिािचन नभएसम्मको िालग सलमलतिे लिलनयममा व्यिस्था 

भए बमोलजम आफ्नो कायि सञ्चािन गनेछ।  

३२. सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार :  

यस ऐनमा अन्यत्र उन्द्रल्लन्द्रखत काम, कतिव्य र अलिकारका अलतररि सलमलतको काम, कतिव्य र 

अलिकार रे्दहाय बमोलजम हुनेछ :– 

 (क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त बमोलजम सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने, 

 (ख) आलथिक तथा प्रशासकीय कायि गने, गराउने, 

(ग) प्रारन्द्रम्भक सािारणसभा, िालषिक सािारणसभा तथा लिशेष सािारणसभा बोिाउने, 
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(घ) सािारणसभाका लनणियहरू कायािन्वयन गने, गराउने, 

(ङ) संस्थाको नीलत, योजना, बजेट तथा बालषिक कायििमको तजुिमा गरी सािारणसभा समक्ष 

पेश गने, 

(च) संस्थाको सर्दस्यता प्रर्दान गने तथा सर्दस्यताबाट हटाउने,  

(छ) शेयर नामसारी तथा लफताि सम्बन्धी कायि गने, 

(ज) सम्बन्द्रन्धत संघको सर्दस्यता लिने, 

(झ) लिलनयम तथा आन्तररक कायिलिलि तयार गरी सािारणसभामा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कायिके्षत्रलभत्र संस्थाको कारोबार र व्यिसायको लहत प्रिद्धिनको िालग 

आिश्यक कायि गने,गराउने, 

३३. सञ्चािक पदमा बहाि नरहने:  

रे्दहायको कुनै अिस्थामा सञ्चािक आफ्नो पर्दमा बहाि रहन सके्न छैन:- 

(क) लनजिे लर्दएको राजीनामा सलमलतबाट स्वीकृत भएमा, 

(ख) लनजिाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बमोलजम सञ्चािकबाट हटाउने लनणिय भएमा, 

(ग) लनज अको संस्थाको सञ्चािक रहेमा, 

(घ) लनज सोही िा अको संस्थाको कमिचारी रहेमा, 

तर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रलतबन्धात्मक िाक्यांशमा िेन्द्रखएको कुरामा सोही 

बमोलजम हुनेछ । 

(ङ) लनज सोही िा अको संस्थाको िेखा सुपरीिेक्षण सलमलतको पर्दमा रहेमा 

(च) लनजको मृतु्य भएमा । 

३४. सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सके्न: 

(१) सािारणसभािे िहुमतको लनणियबाट रे्दहायको कुनै अिस्थामा सञ्चािकिाई सलमलतको 

सञ्चािक पर्दबाट हटाउन सके्नछ :– 

(क) आलथिक लहनालमना गरी सम्बन्द्रन्धत संस्थािाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा, 



:jfdLsflt{s vfk/ ;xsf/L P]g २०७४  

 

17 

 

(ख) अनलिकृत तिरिे सम्बन्द्रन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी लिषयको गोपलनयता भङ्ग 

गरेमा, 

(ग) सम्बन्द्रन्धत संस्थाको कारोबार र व्यिसायसँग प्रलतस्पिाि हुने गरी समान प्रकृलतको 

कारोबार िा व्यिसाय गरेमा, 

(घ) सम्बन्द्रन्धत संस्थाको अलहत हुने कुनै कायि गरेमा,  

(ङ) लनज शारीररक िा मानलसक रुपमा काम गनि नसके्न भएमा, 

(च) कुनै सञ्चािकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम िा लिलनयममा उन्द्रल्लन्द्रखत 

योग्यता नरहेमा । 

(२) कुनै सञ्चािकिाई सलमलतको पर्दबाट हटाउने लनणिय गनुि अलघ त्यस्तो सञ्चािकिाई 

सािारणसभा समक्ष सफाई पेश गने मनालसब मालफकको मौका लर्दइनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोलजमको अिलिलभत्र कुनै सञ्चािकिे सफाई पेश नगरेमा िा लनजिे पेश गरेको 

सफाई सन्तोषजनक नभएमा सािारणसभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पर्दबाट हटाउन सके्नछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोलजम सञ्चािकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य सलमलतको रु्दई कायिकाि 

सम्मको लनिािचनमा उमे्मर्दिार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपर्दफा (३) बमोलजम कुनै सञ्चािक पर्दबाट हटेमा त्यस्तो पर्दमा सािारणसभािे बाँकी 

अिलिको िालग अको सञ्चािकको लनिािचन गनेछ । 

३५. लनिी स्वाथय समावेश भएको लनणयर् प्रकृर्ामा संिग्न हुन नहुने: 

(१) सञ्चािकिे आफ्नो लनजी स्वाथि समािेश भएको लनणिय प्रलियामा संिग्न हुनुहँुरै्दन । 

(२) सञ्चािकिे आफूिाईमात्र व्यन्द्रिगत फाइर्दा हुनेगरी संस्थामा कुनै कायि गनि गराउन हँुरै्दन । 

(३) कुनै सञ्चािकिे उपर्दफा (१) को लबपरीत हुने गरी िा आफ्नो अलिकारके्षत्रभन्दा बालहर गई कुनै 

काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रलत त्यस्तो सञ्चािक व्यन्द्रिगत रूपमा 

उत्तरर्दायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको, सर्दस्य िा अन्य कुनै व्यन्द्रििाई 

हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी लनजको जायजेथाबाट असूि 

उपर गररनेछ । 

३६. सलमलतको लवघटन : 

(१) सािारण सभािे रे्दहायको अिस्थामा सलमलतको लिघटन गनि सके्नछः– 
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 (क) सलमलतको बर्दलनयतपूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोन्द्रखममा परेमा, 

 (ख) संस्थािे लतनुिपने र्दालयत्व तोलकएको समयलभत्र भुिान गनि नसकेमा, 

 (ग) लिलनयममा उन्द्रल्लन्द्रखत उदे्दश्य र कायि लिपररतको काम गरेमा,  

 (घ) सलमलतिे आफ्नो लजमे्मिारी पूरा नगरेमा, 

 (ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयमाििीमा उन्द्रल्लन्द्रखत शति िा र्दताि गने  

अलिकारीिे लर्दएको लनरे्दशनको बारम्बार  उल्लङ्घन गरेमा । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम सलमलत लिघटन भएमा सािारणसभािे नयाँ सलमलतको लनिािचन गनेछ । 

(३) सलमलतिे यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम बमोलजम र्दताि गने अलिकारीिे लर्दएको 

लनरे्दशन पािना नगरेमा िा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बमोलजम पेश भएको प्रलतिेर्दन समेतको 

आिारमा र्दताि गने अलिकारीिे सलमलतिाई उजूरी िा लनरीक्षणको िममा रे्दन्द्रखएका लिषयिसु्तको 

गान्द्रम्भयिताको आिारमा बढीमा छ मलहनाको समय लर्दई सुिार गने मौका लर्दन सके्नछ र त्यस्तो 

समयािलि लभत्र पलन सुिार नगरेमा त्यस्तो सलमलत लिघटन गनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोलजम सलमलत लिघटन भएमा त्यसरी लिघटन गररएको लमलतिे तीन मलहना 

लभत्रमा अको सलमलतको लनिािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो लनिािचन नभएसम्म संस्थाको रै्दलनक कायि 

सञ्चािन गनि र्दताि गने अलिकारीिे तोलकए बमोलजमको एक तर्दथि सलमलत गठन गनुि पनेछ । 

(५) यस र्दफा बमोलजम अको सलमलतको लनिािचन गराउँर्दा िागेको समू्पणि खचि सम्बन्द्रन्धत संस्थािे 

व्यहोनेछ । 

३७. िेखा सुपरीवेिण सलमलतको गठन : 

(१) संस्थामा आन्तररक लनयिण प्रणािीिाई सुदृढ गनि तोलकए बमोलजमको योग्यता पुगेका एक 

जना संयोजक र रु्दईजना सर्दस्यहरू रहने गरी सािारण सभािे लनिािचनबाट िेखा 

सुपरीिेक्षण सलमलत गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररिारको एक भन्दा बढी व्यन्द्रि एकै अिलिमा एउटै संस्थाको सञ्चािक िा िेखा 

सुपरलीिेक्षण सलमलतको संयोजक िा सर्दस्य पर्दमा उमे्मर्दिार बन्न र लनिािलचत हुन सके्न 

छैन । 

३८. िेखा सुपररवेिण सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार : 

(१)  िेखा सुपररिेक्षण सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार रे्दहाय बमोलजम हुनेछ :– 

 (क) प्रते्यक चौमालसकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक िेखापरीक्षण गने, गराउने, 
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(ख) आन्तररक िेखापरीक्षण गर्दाि िेखापरीक्षणका आिारभूत लसद्धान्तको पािना गने, 

गराउने, 

(ग) लित्तीय तथा आलथिक कारोिारको लनरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(घ) सलमलतको काम कारिाहीको लनयलमत सुपररिेक्षण गने र सलमलतिाई आिश्यक सुझाि 

लर्दने, 

(ङ) सािारण सभाको लनरे्दशन, लनणिय तथा सलमलतका लनणिय कायािन्वयन भए नभएको 

अनुगमन गने, 

(च) िेखा सम्बन्धी प्रलतिेर्दन र सलमलतको काम कारबाहीको सुपररिेक्षण सम्बन्धी िालषिक 

प्रलतिेर्दन सािारण सभा समक्ष पेश गने,  

(छ) आफूिे पटक पटक लर्दएका सुझाि कायािन्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको 

लहतमा प्रलतकूि असर परेमा िा त्यस्तो संस्थाको नगर्द िा लजन्सी सम्पलत्तको व्यापक रूपमा 

लहनालमना िा अलनयलमतता भएको िा संस्था गम्भीर आलथिक संकटमा पनि िागेकोमा सोको 

कारण खुिाई लिशेष सािारणसभा बोिाउन सलमलत समक्ष लसफाररस गने । 

(ज) आिश्यक परेमा आन्तररक िेखा परीक्षक लनयुन्द्रिका िालग तीन जनाको नाम सञ्चािक 

सलमलतमा लसफाररस गने । 

(२) िेखा सुपरलीिेक्षण सलमलतको संयोजक िा सर्दस्य संस्थाको रै्दलनक आलथिक प्रशासलनक 

कायिमा सहभागी हुन पाउने छैन । 

 

पररचे्छद–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 
 

३९. सदस्य केम्भित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुय पने : 

(१) संस्थािे आफ्ना सर्दस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गनि, सोको पररचािन गनि र सर्दस्यिाई मात्र 

ऋण प्रर्दान गनि सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भएतापलन बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने गरी 

र्दताि भएको संस्था बाहेक अन्य लिषयगत िा िहुउदे्दश्यीय संस्थािे बचत तथा ऋणको मुख्य 

कारोिार गनि पाउने छैन।  
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तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ बहुउदे्दश्यीय िा लिषयगत संस्थाको रुपमा र्दताि भई मुख्य कारोिारको 

रुपमा िचत तथा ऋणको कारोिार गरै्द आएको भए त्यस्तो संस्थािे तीन िषि लभत्रमा िचत 

तथा ऋणको मुख्य कारोिार नहुने गरी र्दताि हँुर्दाका बखतमा उले्लख गररएको मुख्य 

कारोिार गने गरी संस्था सञ्चािन गनुिपनेछ । 

(३) संस्थािे सर्दस्यिाई प्रर्दान गने ऋणमा सेिा शुल्क र निीकरण शुल्क लिन पाइने छैन । 

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

(५) संस्थािे प्रर्दान गरेको ऋणमा िागे्न ब्याजिाई मूि ऋणमा पँूजीकृत गरी सोको आिारमा ब्याज 

िगाउन पाइने छैन । 

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

तर  

 (१) सींस्थाको र्दालयत्वप्रलत प्रलतकूि नहुने गरी संस्थािे स्वप्रयोजनको िालग अचि सम्पलत्त 

खरीर्द तथा पूिाििार लनमािण एिं संस्था र सर्दस्यहरुको लहतमा उत्पार्दन र सेिाको के्षत्रमा 

प्राथलमक पँूजी कोष पररचािन गनि िािा पने छैन । 

 (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ कुनै संस्थािे कुनै कम्पनीको शेयर खररर्द गरेको भएमा त्यस्तो 

शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे एक िषि अिलिलभत्र हस्तान्तरण गररसकु्न पनेछ । 

 (३) उपर्दफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए तापलन संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ 

र्दताि भएका साना लकसानद्वारा प्रिन्द्रद्धित लित्तीय संस्थाको शेयर खररर्द गनि बािा पनेछैन । 

 

(७) संस्थािे शेयर पँूजी कोषको र्दश गुणासम्म िचत संकिन गनि सके्नछ । 

(८) संस्थािे र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यिाई सर्दस्यता प्राप् त गरेको तीन 

मलहना अिलि व्यलतत नभई ऋण िगानी गनि सके्न छैन । 

 

४०. सन्दभय व्यािदर सम्बन्धी व्यवस्थााः  

(१) संघीय कानुन बमोलजम रलजष्ट्र ारिे बचत तथा ऋणको सन्दभि व्याजर्दर तोक्न सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम तोलकएको सन्दभि ब्याजर्दर संस्थाका िालग लनरे्दशक ब्याजर्दर हुनेछ । 

४१. व्यम्भक्तगत बचतको सीमा: संस्थामा सर्दस्यको व्यन्द्रिगत बचतको सीमा तीस िाखसम्म हुनेछ 

। 

 

पररचे्छद –९ 

आलथयक स्रोत पररचािन 
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४२. शेर्र लबक्री तथा लिताय सम्बन्धी व्यबस्था : 

(१) संस्थािे आफ्नो सर्दस्यिाई शेयर लििी गनि सके्नछ।  

(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए तापलन संस्थािे एकै सर्दस्यिाई आफ्नो कुि शेयर 

पँूजीको बीस प्रलतशत भन्दा बढी हुने गरी शेयर लबिी गनि सके्न छैन ।  

तर नेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकार िा स्थानीय तहको पूणि िा आंलशक स्वालमत्व िा लनयिण भएको 

संस्था िा लनकायको हकमा यो बने्दज िागू हुने छैन । 

(३) संस्थाको शेयरको अंलकत मूल्य प्रलत शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ ।  

(४) संस्थाको शेयरपँूजी लिलनयममा उले्लख भए बमोलजम हुनेछ । 

(५) संस्थािे खुिा बजारमा शेयर लबिी गनि पाउने छैन । 

(७) संस्थाको मूििनको रुपमा रहेको कुनै सर्दस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण िा र्दालयत्व बाहेक 

अन्य कुनै ऋण िा र्दालयत्व िापत लििाम लबिी गररने छैन । 

४३. रकम लिताय तथा खाता सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था : 

(१) कुनै सर्दस्यिे संस्थाको सर्दस्यता त्याग गरी रकम लफताि लिन चाहेमा लनजको कुनै र्दालयत्व भए 

त्यस्तो र्दालयत्व भुिान गरेको लमलतिे एक मलहना लभत्र लनजको बाँकी रकम तोलकए 

बमोलजम लनजिाई लफताि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यिे संस्थामा जम्मा गरेको बचत लफताि माग गरेमा लनजको कुनै र्दालयत्व भए त्यस्तो 

र्दालयत्व किा गरी बाँकी रकम तोलकए बमोलजम लनजिाई लफताि गनुि पनेछ।  

(३) संस्थािे िचत खाताहरु मात्र संचािन गनि सके्नछ ।    

४४. ऋण वा अनुदान लिन सके्न:  

(१) संस्थािे लिरे्दशी बैंक िा लित्तीय संस्था िा अन्य लनकायबाट ऋण िा अनुर्दान लिन िा त्यस्तो 

लनकायसँग साझेर्दारीमा काम गनि संघीय कानून िमोलजम स्वीकृती लिनु पने छ । 

(२) उपर्दफा (१) िमोलजम लिरे्दशी बैङ्क िा लनकायबाट ऋण िा अनुर्दान लिन स्वीकृतीको िालग 

तोलकए िमोलजमको लििरणहरु सलहत र्दताि गने अलिकारी समक्ष लनिेर्दन लर्दनु पनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) िमोलजम लनिेर्दन प्राि भएमा र्दताि गने अलिकारीिे गाउँ कायिपालिकामा प्रस्ताि 

पेश गनुि पनेछ ।  
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(४) उपर्दफा (३) बमोलजमको प्रस्ताि गाउँ कायिपालिकािे उपयुि रे्दखेमा स्वीकृतीकोिालग 

मिाियमा लशफाररस गरर पठाउनेछ ।  

४५. नेपाि सरकारको सुरिण प्राप् त गनय सके्न:  

(१) संस्थािे लिरे्दशी बैङ्क िा लनकायसँग लिने ऋणमा सुरक्षण प्राप् त गनुि पने भएमा संघीय कानून 

िमोलजम स्वीकृलतको िालग र्दताि गने अलिकारर समक्ष प्रस्ताि सलहत लनिेर्दन लर्दनु पने छ । 

(२) र्दफा (१) िमोलजम   प्राि प्रस्ताि उपयुि रे्दन्द्रखएमा गाउँ कायिपालिकािे  संघीय कानुन 

बमोलजम स्वीकृलतको िालग मिाियमा लशफाररस गरर पठाउनु पनेछ ।  

पररचे्छद –१० 

संस्थाको कोष 

४६ संस्थाको कोष :  

(१) संस्थाको कोषमा रे्दहाय बमोलजमको रकम रहनेछ :– 

 (क) शेयर लबिीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप् त अनुर्दान रकम, 

(ङ) लिरे्दशी सरकार िा अन्तरािलष्ट्र य संघसंस्थाबाट प्राप् त अनुर्दान िा सहायताको रकम, 

(च) व्यिसालयक कायिबाट आलजित रकम, 

(छ) सर्दस्यता प्रिेश शुल्क, 

(ज) संस्थाको नाममा प्राि हुने अन्य जुनसुकै रकम । 

४७. िगेडा कोष : 

(१) संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । 

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

 (क) आलथिक िषिको खूर्द बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम,  
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(ख) कुनै संस्था, संघ िा लनकायिे प्रर्दान गरेको पँूजीगत अनुर्दान रकम, 

(ग) न्द्रस्थर सम्पलत्त लििीबाट प्राप् त रकम, 

(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

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

४८. संरलित पँूिी लिताय कोषाः  

(१) संस्थामा एक संरलक्षत पँूजी लफताि कोष रहनेछ । 

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

रकम छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम उपर्दफा (१) 

बमोलजमको कोषमा िालषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोलजमको रकम सर्दस्यिे गरेको संघीय कानुनमा तोलकए बमोलजमको िालषिक 

कारोिारको आिारमा सम्बन्द्रन्धत सर्दस्यिाई उपिव्ि गराउनु पनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धयन कोषसम्बन्धी व्यवस्था: 

(१) संस्थािे सहकारी व्यिसायको प्रिद्धिन गनिको िालग र्दफा ४७ बमोलजम जगेडा कोषमा सो 

र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोलजमको रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको शून्य 

र्दशमिि पाँच प्रलतशतिे हुन आउने रकम संघीय कानुनमा व्यिस्था भएबमोलजमको 

सहकारी प्रिद्धिन कोषमािालषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको कोषको उपयोग संघीय कानुन व्यिस्था भएबमोलजम हुनेछ । 

५०. अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थााः 

(१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उन्द्रल्लन्द्रखत कोषका अलतररि संस्थामा सहकारी लशक्षा कोष, शेयर 

िाभांश कोष िगायत तोलकए बमोलजमका अन्य कोषहरु रहन सके्न छन् । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको कोषको रकम सो कोषको उदे्दश्य पूलतिका िालग लिलनयममा तोलकए 

बमोलजम उपयोग गनि सलकनेछ । 

तर एक िषिको शेयर िाभांशको रकम शेयर पँूजीको पन्ध्र प्रलतशत भन्दा बढी हुने छैन । 

 

पररचे्छद –११ 
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अलभिेख र सूचना 

५१. अलभिेख राख्नु पने : 

(१) संस्थािे सािारण सभा, सलमलत तथा िेखा सुपररबेक्षण सलमलत बैठकका लनणिय तथा काम 

कारबाहीको अद्यािलिक अलभिेख सुरलक्षत साथ राख्नु पनेछ । 

(२) संस्थािे कारोबारसँग सम्बन्द्रन्धत तथा अन्य आिश्यक अलभिेखहरू तोलकए बमोलजम सुरलक्षत 

साथ राख्नु पनेछ । 

५२. लववरण उपिब्ध गराउनु पने : 

(१) संस्थािे रे्दहायका लििरणहरू सलहतको प्रलतिेर्दन आ.ि. समाि भएको तीन मलहना लभत्र र्दताि 

गने अलिकारी समक्ष पेश गनुि पनेछ :– 

 (क) कारोबारको चौमालसक र िालषिक प्रलतिेर्दन तथा िेखापरीक्षण प्रलतिेर्दन 

(ख) बालषिक कायििम नीलत तथा योजना, 

(ग) खुर्द बचत सम्बन्धी नीलत तथा योजना, 

(घ) सञ्चािकको नाम तथा बाँकी कायाििलिको सूची, 

(ङ) सािारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(च) शेयर सर्दस्य संख्या र शेयरपँूजी,   

(छ) सञ्चािक िा सर्दस्यिे लिएको ऋण लतनि बाँकी रहेको रकम, 

(ज) र्दताि गने अलिकारीिे समय समयमा तोलकलर्दएको अन्य लििरण । 

 

पररचे्छद – १२ 

िेखा र िेखापरीिण 
 

५३. कारोबारको िेखा: 

संस्थाको  कारोबारको िेखा र्दोहोरो िेखा प्रणािीमा आिाररत र कारोबारको यथाथि न्द्रस्थलत 

स्पष्ट्रुपमा रे्दन्द्रखने गरी संघीय कानून बमोलजम रलजष्ट्र ारिे िागू गरेको िेखामान 
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(एकाउन्द्रिङ स्ट्याण्डडि) र यस ऐन बमोलजम पािना गनुिपने अन्य शति तथा व्यिस्था 

बमोलजम राख्नु पनेछ । 

५४. िेखापरीिण: 

(१) संस्थािे प्रते्यक आलथिक िषिको िेखापरीक्षण सो आलथिक िषि समाि भएको लमलतिे तीन 

मलहनालभत्र प्रचलित कानून बमोलजम इजाजतपत्र प्राप् त िेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको अिलि लभत्र कुनै संस्थािे िेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा र्दताि गने 

अलिकारीिे त्यस्तो संस्थाको िेखा परीक्षण इजाजत पत्र प्राप् त िेखापरीक्षकबाट गराउन 

सके्नछ। 

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम िेखापरीक्षण गराउँर्दा िेखापरीक्षकिाई लर्दनु पने पाररश्रलमक िगायतको 

रकम सम्बन्द्रन्धत संस्थािे व्यहोनेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) िा (२) बमोलजम िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण प्रलतिेर्दन अनुमोर्दनको िालग 

सािारणसभासमक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बमोलजम पेश भएको िेखापरीक्षण प्रलतिेर्दन सािारणसभाबाट अनुमोर्दन हुन 

नसकेमा पुनः िेखापरीक्षणको िालग सािारणसभािे र्दफा ५५ को अिीनमा रही अको 

िेखापरीक्षक लनयुि गनेछ । 

५५. िेखापरीिकको लनरु्म्भक्त: 

(१) संस्थाको िेखापरीक्षण सम्बन्धी कायि गनि प्रचलित कानून बमोलजम इजाजतपत्र प्राप् त 

िेखापरीक्षकहरू मधे्यबाट सािारणसभािे एकजना िेखापरीक्षक लनयुन्द्रि गरी पाररश्रलमक 

समेत तोके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम िेखापरीक्षक लनयुि गर्दाि एउटै व्यन्द्रि, फमि िा कम्पनीिाई िगातार 

तीन आलथिक िषिभन्दा बढी हुने गरी लनयुि गनि सलकने छैन । 

५६. िेखापरीिकमा लनरु्क्त हुन नसके्न : 

(१) रे्दहायका व्यन्द्रि िेखापरीक्षकमा लनयुि हुन तथा लनयुि भई सकेको भए सो पर्दमा बहाि 

रहन सके्न छैन :- 

 (क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 

(ख) सम्बन्द्रन्धत संस्थाको सर्दस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको लनयलमत पाररश्रलमक पाउने गरी लनयुि सल्लाहकार िा कमिचारी, 
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(घ) िेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन िषिको अिलि भुिान नभएको,  

(ङ) र्दामासाहीमा परेको, 

(च) भ्रष्ट्ाचार, ठगी िा नैलतक पतन हुने अन्य फौजर्दारी कसूरमा सजाय पाएको पाँच िषि 

भुिान नभएको,  

(ज) सम्बन्द्रन्धत संस्थासँग स्वाथि बालझएको व्यन्द्रि । 

(२) िेखापरीक्षकिे आफू लनयुि हुनुअलघ उपर्दफा (१) बमोलजम अयोग्य नभएको कुराको संस्था 

समक्ष स्वघोषणा गरी्नुपनेछ ।  

(३) कुनै िेखापरीक्षक आफ्नो कायिकाि समाि नहँुरै्द कुनै संस्थाको िेखापरीक्षण गनि अयोग्य 

भएमा िा संस्थाको िेखापरीक्षकको पर्दमा कायम रहन नसके्न न्द्रस्थलत उत्पन्न भएमा लनजिे 

िेखापरीक्षण गनुि पने िा गरररहेको काम तत्काि रोकी सो कुराको जानकारी लिन्द्रखत 

रुपमा संस्थािाई लर्दनु पनेछ । 

(४) यस र्दफाको प्रलतकूि हुनेगरी लनयुि भएको िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण मान्य हुने 

छैन ।  

 

पररचे्छद – १३ 

छुट,सुलवधा र सहुलिर्त 

५७. छुट, सुलवधा र सहुलिर्त:  

(१) संस्थािाई प्राि हुने छुट, सुलििा र सहुलियत संघीय कानुन बमोलजम हुनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) मा उले्लन्द्रखत छुट, सुलििा र सहुलियत बाहेक संस्थािाई प्राि हुने अन्य छुट, 

सुलििा र सहुलियत तोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

 

पररचे्छद—१४ 

ऋण असुिी तथा बाँकी बक्यौता 

५८. ऋण असूि गने:  

(१) कुनै सर्दस्यिे संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता िा शति कबुलियतको पािना नगरेमा, लिखतको 

भाखालभत्र ऋणको सािाँ, ब्याज र हजािना चुिा नगरेमा िा ऋण लिएको रकम सम्बन्द्रन्धत 
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काममा निगाई लहनालमना गरेको रे्दन्द्रखएमा त्यस्तो सर्दस्यिे ऋण लिंर्दा राखेको लितोिाई 

सम्बन्द्रन्धत संस्थािे लििाम लबिी गरी िा अन्य कुनै व्यिस्था गरी आफ्नो साँिा, ब्याज र 

हजािना असूि उपर गनि सके्नछ। लितो सम्बन्द्रन्धत संस्थािे सकारे पिात् पलन ऋणीिे साँिा 

ब्याज रु्दिै भुिानी गरी लितो बापतको सम्पलत्त लफताि लिन चाहेमा लफताि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यिे संस्थामा राखेको लितो कुनै लकलसमिे कसैिाई हक छोलडलर्दएमा िा अन्य कुनै 

कारणबाट त्यस्तो लितोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीिाई लनलित म्यार्द लर्दई थप लितो 

सुरक्षण राख् न   िगाउन सलकनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम ऋणीिे थप लितो नराखेमा िा उपर्दफा (१) िा (२) बमोलजमको लितोबाट 

पलन साँिा, ब्याज र हजािनाको रकम असूि उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक िागे्न 

अन्य जायजेथाबाट पलन साँिा, ब्याज र हजिीाना असूि उपर गनि सलकनेछ ।  

(४) यस र्दफा बमोलजम साँिा, ब्याज र हजिना असूि उपर गर्दाि िागेको खचिको रकम तथा असूि 

उपर भएको साँिा, व्याज र हजािनाको रकम किा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्द्रन्धत 

ऋणीिाई लफताि लर्दनु पनेछ ।  

(५) यस र्दफा बमोलजम कुनै संस्थािे ऋणीको लितो िा अन्य जायजेथा लििाम लबिी गर्दाि लििाम 

सकाने व्यन्द्रिको नाममा सो लितो िा जायजेथा प्रचलित कानून बमोलजम रलजष्ट्र ेशन िा 

र्दान्द्रखि खारेज गनिको िालग सम्बन्द्रन्धत कायािियमा िेखी पठाउनेछ र सम्बन्द्रन्धत कायािियिे 

पलन सोही बमोलजम रलजष्ट्र ेशन िा र्दान्द्रखि खारेज गरी सोको जानकारी सम्बन्द्रन्धत संस्थािाई 

लर्दनु पनेछ । 

(६) यस र्दफा बमोलजम लितो राखेको सम्पलत्त लििाम लबिी गर्दाि कसैिे सकार नगरेमा त्यस्तो 

सम्पलत्त सम्बन्द्रन्धत संस्था आफैं िे सकार गनि सके्नछ । 

(७) उपर्दफा (६) बमोलजम आफैं िे सकार गरेमा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बन्द्रन्धत संस्थाको नाममा 

रलजष्ट्र ेशन िा र्दान्द्रखि खारेज गनि सम्बन्द्रन्धत कायािियमा िेखी पठाउनेछ र त्यसरी िेखी 

आएमा सम्बन्द्रन्धत कायािियिे सोही बमोलजम रलजष्ट्र ेशन िा र्दान्द्रखि खारेज गरी लर्दनु पनेछ । 

५९. कािो सूची सम्बन्धी व्यवस्थााः 

संस्थाबाट ऋण लिई  रकमको अपचिन गने िा तोलकएको समयािलि लभत्र ऋणको साँिा व्याज 

लफताि नगने व्यन्द्रिको नाम नामेशी सलहत कािोसूची प्रकाशन सम्बन्धी व्यिस्था संघीय 

कानुन बमोलजम हुनेछ । 

६०. किाय सूचना केन््दर सम्बन्धी व्यवस्थााः  

कजाि सूचना केि सम्बन्धी व्यिस्था संघीय कानुन बमोलजम हुनेछ । 
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६१. बाँकी बक्यौता असूि उपर गने :  

कसैिे संस्थािाई लतनुि बुझाउनु पने रकम नलतरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत 

र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो व्यन्द्रिको जायजेथाबाट असूि उपर गररलर्दन सके्नछ । 

६२. रोक्का राख् न िेखी पठाउने:  

(१) संस्था िा र्दताि गने अलिकारीिे र्दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको िालग कुनै व्यन्द्रिको खाता, 

जायजेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी िा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् न 

सम्बन्द्रन्धत लनकायमा िेखी पठाउन सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम रोक्काको िालग िेखी आएमा सम्बन्द्रन्धत लनकायिे प्रचलित कानून 

बमोलजम त्यस्तो व्यन्द्रिको खाता,जाय जेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी िा लबिी गनि 

नपाउने गरी रोक्का राख् नराखी लर्दनु पनेछ । 

६३. अग्रालधकार रहने:  

कुनै व्यन्द्रििे संस्थािाई लतनुि पने ऋण िा अन्य कुनै र्दालयत्व नलतरेमा त्यस्तो व्यन्द्रिको जायजेथामा 

नेपाि सरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्यसको िालग रकम छुिाई बाँकी रहन आएको 

रकममा संस्थाको अग्रालिकार रहनेछ । 

६४. कार्यवाही गनय वाधा नपने: 

संस्थािे ऋण असुिी गने सम्बन्धमा कुनै व्यन्द्रि िा सहकारी संस्था उपर चिाएको कुनै 

कारिाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यन्द्रि िा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित कानून 

बमोलजमको कुनै कसूरमा कारिाही चिाउन रोक िगाएको मालनने छैन । 

पररचे्छद– १५ 

एकीकरण,  लबघटन तथा दताय खारेि 

६५. एकीकरण तथा लवभािन सम्बन्धी व्यबस्था: 

(१) यस ऐनको अलिनमा रही रु्दई िा रु्दईभन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरण गनि िा 

एक संस्थािाई भौगोलिक कायि के्षत्रको आिारमा रु्दई िा रु्दईभन्दा बढी संस्थामा लिभाजन 

गनि सलकनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम एकीकरण िा लिभाजन गर्दाि सम्बन्द्रन्धत संस्थाको कुि कायम रहेका 

सर्दस्य संख्याको रु्दई लतहाइ बहुमतबाट लनणिय हुनु पनेछ । 



:jfdLsflt{s vfk/ ;xsf/L P]g २०७४  

 

29 

 

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम एकीकरण िा लिभाजन गने लनणिय गर्दाि एकीकरण िा लिभाजनका शति र 

कायिलिलि समेत खुिाउनु पनेछ। 

६६. लवघटन र दताय खारेि: 

(१) कुनै संस्थामा रे्दहायको अिस्था लिद्यमान भएमा सािारण सभाको तत्काि कायम रहेका रु्दई 

लतहाइ बहुमत सर्दस्यको लनणियबाट त्यस्तो संस्थाको लिघटन गने लनणिय गरी र्दताि खारेजीको 

स्वीकृलतका िालग सलमलतिे र्दताि गने अलिकारी समक्ष लनिेर्दन लर्दनसके्नछ :– 

 (क) लिलनयममा उन्द्रल्लन्द्रखत उदे्दश्य तथा कायि हालसि गनि सम्भि नभएमा, 

 (ख) सर्दस्यको लहत गनि नसके्न भएमा । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम प्राप् त लनिेर्दनमा छानलिन गर्दाि त्यस्तो संस्थाको लिघटन गनि उपयुि 

रे्दन्द्रखएमा र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्थाको र्दताि खारेज गनि सके्नछ। 

(३) उपर्दफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए तापलन र्दताि गने अलिकारीिे रे्दहायको अिस्थामा 

मात्र संस्थाको र्दताि खारेज गनि सके्नछ :– 

 (क) िगातार रु्दई िषिसम्म कुनै कारोबार नगरी लनषृ्कय रहेको पाइएमा, 

 (ख) कुनै संस्थािे यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयमाििी लिपरीतको कायि बारम्बार 

गरेमा, 

(ग) लिलनयममा उन्द्रल्लन्द्रखत उदे्दश्य लिपरीत कायि गरेमा, 

(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त लिपरीत कायि गरेमा । 

(४) उपर्दफा (२) िा (३) बमोलजम र्दताि खारेज गनुि अलघ र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्थािाई 

सुनुिाईको िालग पन्ध्र लर्दनको समय लर्दनु पनेछ । 

(५) उपर्दफा (२) िा (३) बमोलजम संस्थाको र्दताि खारेज भएमा त्यस्तो संस्था लिघटन भएको मालननेछ 

।  

(६) उपर्दफा (२) िा (३) बमोलजम संस्थाको र्दताि खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको र्दताि प्रमाणपत्र स्वतः 

रद्द भएको मालननेछ । 

 

६७. लिक्वीडेटरको लनरु्म्भक्त: 
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(१) र्दफा ६६ बमोलजम कुनै संस्थाको र्दताि खारेज भएमा र्दताि गने अलिकारीिे लिक्वीडेटर लनयुि 

गनेछ ।  

(२) उपर्दफामा (१) मा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भएतापलन संघीय कानुनमा तोलकएको लसमा सम्मको 

सम्पत्तली भएको सींस्थाको हकमा र्दताि गने अलिकारीिे कुनै अलिकृतस्तरका कमिचारीिाई 

लिक्वीडेटर लनयुन्द्रि गनि सके्नछ । 

६८. लिक्वीडेशन पलछको सम्पलतको उपर्ोग: 

कुनै संस्थाको लिक्वीडेशन पिात् सबै र्दालयत्व भुिान गरी बाँकी रहन गएको सम्पलत्तको उपयोग 

संघीय कानुनमा तोकलीए बमोलजम हुनेछ । 

पररचे्छद –१६ 

दताय गने अलधकारी 
 

६९. दताय गने अलधकारी: 

(१)यस ऐन अन्तगित र्दताि गने अलिकारीिे गनुिपने कायिहरू :jfdLsflt{s vfk/ गाउँपालिकाको 

प्रमुख प्रशासलकय अलिकृतिे गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको र्दताि गने अलिकारीिे यस ऐन बमोलजम आफूमा रहेको कुनै िा समू्पणि 

अलिकार आफू मातहतको अलिकृतस्तरको कमिचारीिाई प्रत्यायोजन गनि सके्नछ । 

 

७०. काम, कतयव्य र अलधकार : 

यस ऐनमा अन्यत्र उन्द्रल्लन्द्रखत काम, कतिव्य तथा अलिकारको अलतररि र्दताि गने अलिकारीको 

काम, कतिव्य र अलिकार तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

  

 

 

 

पररचे्छद –१७ 

लनरीिण तथा अनुगमन 

 

७१. लनरीिण तथा अलभिेख िाँच गने: 

(१) र्दताि गने अलिकारीिे संस्थाको जुनसुकै िखत लनरीक्षण तथा अलभिेख परीक्षण गनि, गराउन 

सके्नछ । 
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(२) नेपाि राष्ट्र  बैंङ्किे जुनसुकै िखत तोलकएको भन्दा बढी आलथिक कारोिार गने संस्थाको लहसाि 

लकताि िा लित्तीय कारोिारको लनरीक्षण िा जाँच गनि, गराउन सके्नछ । 

(३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको िालग नेपाि राष्ट्र  बैङ्किे आफ्ना कुनै अलिकारी िा लिशेषज्ञ खटाई 

आबश्यक  लििरण िा सूचनाहरू संस्थाबाट लझकाई लनरीक्षण तथा सुपरीिेक्षण गनि सके्नछ 

। 

(४) उपर्दफा (१) िा (२)बमोलजम लनरीक्षण िा लहसाब जाँच गर्दाि र्दताि गने अलिकारी िा नेपाि राष्ट्र  

बैङ्कको अलिकार प्राि अलिकृतिे माग गरेको जानकारी सम्बन्द्रन्धत संस्थािे उपिब्ध 

गराउनु पनेछ । 

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

यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लनरे्दलशका, मापर्दण्ड िा कायिलिलि बमोलजम भएको 

नपाइएमा र्दताि गने अलिकारी िा नेपाि राष्ट्र  बैङ्किे सम्बन्द्रन्धत संस्थािाई आिश्यक लनरे्दशन 

लर्दन सके्नछ र त्यस्तो लनरे्दशनको पािना गनुि त्यस्तो संस्थाको कतिव्य हुनेछ । 

(६) नेपाि राष्ट्र  बैङ्किे यस र्दफा बमोलजम संस्थाको लनरीक्षण तथा सुपरीिेक्षण गर्दाि नेपाि राष्ट्र  बैङ्किे 

प्रचलित कानून बमोलजमको अलिकार प्रयोग गनि सके्नछ। 

(७) यस र्दफा बमोलजम संस्थाको लनरीक्षण तथा सुपरीिेक्षण गर्दाि प्राप् त हुन आएको जानकारी नेपाि 

राष्ट्र  बैङ्किे :jfdLsflt{s vfk/ गाउँ कायिपालिकािाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।   

७२. छानलवन गनय सके्न: 

(१) कुनै संस्थाको व्यिसालयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सर्दस्यको लहत लिपरीत काम भएको 

िा सो संस्थाको उदे्दश्य लिपरीत कायि गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा िीस प्रलतशत 

सर्दस्यिे छानलिनको िालग लनिेर्दन लर्दएमा र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्थाको छानलिन 

गनि, गराउन सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम छालनिन गर्दाि माग गरेको लििरण िा कागजात उपिब्ध गराई सहयोग 

गनुि सम्बन्द्रन्धत सलमलतको कतिव्य हुनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोलजम गररएको छानलिनको जानकारी सम्बन्द्रन्धत संस्थािाई लिन्द्रखत रुपमा 

लर्दनु पनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को लनरीिण तथा अनुगमन सम्बन्धी लवशेष 

व्यवस्था : 
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(१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने संस्थािे तोलकए बमोलजम अनुगमन प्रणािी अििम्बन 

गनुि पनेछ । 

(२) र्दताि गने अलिकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोलकए बमोलजमको अनुगमन 

प्रणािीमा आिाररत भई लनरीक्षण तथा अनुगमन गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम संस्थाको लनरीक्षण तथा अनुगमन र्दताि गने अलिकारीिे आिश्यकता 

अनुसार नेपाि राष्ट्र  बैङ्क िगायतका अन्य लनकायको सहयोग लिन सके्नछ । 

७४.वालषयक प्रलतवेदन पेश गनुयपने :  

(१) र्दताि गने अलिकारीिे आलथिक िषि समाि भएको लमलतिे तीन मलहनालभत्र संस्थाको लनरीक्षण 

सम्बन्धी िालषिक प्रलतिेर्दन :jfdLsflt{s vfk/ गाउँ कायिपालिका समक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१)  बमोलजमको प्रलतिेर्दनमा रे्दहायका लििरणहरू खुिाउनु पनेछ:– 

 (क) सञ्चािनमा रहेका संस्थाको लििरण, 

 (ख) अनुगमन गररएका संस्थाको संख्या तथा आलथिक कारोिारको लििरण, 

 (ग) संस्थामा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लिलनयम तथा 

आन्तररक कायिलिलिको पािनाको अिस्था, 

(घ) संस्थाका सर्दस्यिे प्राप् त गरेको सेिा सुलििाको अिस्था, 

(ङ) संस्थाको लियाकिापमा सर्दस्यको सहभालगताको स्तर अनुपात, 

(च) संस्थािाई गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट प्रर्दान गररएको लित्तीय अनुर्दान तथा छुट 

सुलििाको सरु्दपयोलगताको अिस्था,  

(छ) संस्थाको आलथिक लियाकिाप तथा लित्तीय अिस्था सम्बन्धी तोलकए बमोलजमका 

लििरण, 

(ज) संस्थामा आन्तररक लनयिण प्रणािीको अिस्था, 

(झ) संस्थामा सुशासन तथा लजमे्मिारीको अिस्था, 

(ञ) संस्थामा रहेका कोषको लििरण, 

(ट) संरलक्षत पँूजी लफताि कोष लितरणको अिस्था, 
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(ठ) सहकारीको नीलत लनमािणमा सहयोग पुगे्न आिश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको र्दताि, खारेजी तथा लिघटन सम्बन्धी लििरण, 

(ढ) संस्थािे सञ्चािन गरेको र्दफा १२ बमोलजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा 

पररयोजनाको लििरण,  

(ण) तोलकए बमोलजमका अन्य लििरण । 

७५. आपसी सुरिण सेवा संचािन सम्बन्धी व्यवस्थााः  

(१) संस्थािे संघीय कानुनमा व्यिस्था भएबमोलजम आफ्ना सर्दस्यहरुको बािीनािी िा िसु्तभाउमा 

भएको क्षलतको अंशपूलति गने गरी आपसी सुरक्षण सेिा संचािन गनि सके्नछ । 

७६. म्भस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्थााः 

(१) बचत तथा ऋण लिषयगत संस्थाहरू सम्भालित जोन्द्रखमबाट संरक्षणका िालग संघीय कानुनमा 

व्यिस्था भएबमोलजम खडा हुने न्द्रस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुन सके्नछन् । 

पररचे्छद –१८ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 
 

७७. संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गनय सलकने: 

(१) यस ऐन बमोलजम गररएको लनरीक्षण िा लहसाब जाँचबाट कुनै संस्थामा रे्दहायको अिस्था 

लिद्यमान रहेको रे्दन्द्रखएमा कायिपालिकािे त्यस्तो संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा 

घोषणा गनि सके्नछ:- 

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

(ख) संस्थािे पूरा गनुिपने लित्तीय र्दालयत्व पूरा नगरेको िा भुिानी गनुिपने र्दालयत्व भुिानी 

गनि नसकेको िा भुिानी गनि नसके्न अिस्था भएको, 

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

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम तथा लिलनयम लिपरीत हुने गरी संस्था  सञ्चािन 

भएको, 

(ङ) संस्था  र्दामासाहीमा पनि सके्न अबस्थामा भएको िा उले्लखनीय रुपमा गम्भीर आलथिक 

कलठनाई भोलगरहेको, 

(च) कुनै संस्थािे सर्दस्यको बचत रकम लफताि गनुि पने अिलिमा लफताि नगरेको भनी त्यस्तो 

संस्थाका  कम्तीमा िीस प्रलतशत िा िीस जना मधे्य जुन कम हुन्छ सो िरािरका 
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सर्दस्यहरूिे र्दताि गने अलिकारी समक्ष लनिेर्दन लर्दएकोमा छानलिन गर्दाि खण्ड (क) रे्दन्द्रख 

(ङ) सम्मको कुनै अिस्था लिद्यमान भएको रे्दन्द्रखएको । 

(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए तापलन प्रचलित कानून बमोलजम गठन गरेको 

आयोगिे कुनै संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि लसफाररस गरेमा िा समस्याग्रस्त 

भनी पलहचान गरेकोमा िा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी संख्या, औलचत्य समेतको 

आिारमा कायिपालिकािे त्यस्तो संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि सके्नछ । 

 

७८. व्यवस्थापन सलमलतको गठन: 

(१) र्दफा ७७ बमोलजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पलत्त व्यिस्थापन 

तथा र्दालयत्व भुिानी सम्बन्धी कायिकािालग व्यिस्थापन सलमलतको गठन गनि र्दताि गने 

अलिकारीिे कायिपालिका समक्ष  लसफाररस गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम लशफाररस भई आएमा कायिपालिकािे तोलकए िमोलजम व्यिस्थापन 

सलमलतको गठन गनि सके्न छ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम गलठत व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार तोलकए बमोलजम 

हुनेछ । 

 

पररचे्छद–१९ 

कस ूर, दण्ड िररवाना तथा पुनराबेदन 

 

७९. कस ूर गरेको मालनने :  

कसैिे रे्दहायको कुनै कायि गरेमा यस ऐन अन्तगितको कसीूर गरेको मालननेछ ।  

 (क) र्दताि नगरी िा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेमा िा कुनै व्यन्द्रि, फमि िा कम्पनीिे 

आफ्नो नाममा सहकारी शब्द िा सो  शब्दको अंगे्रजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यिसाय, 

सेिा प्रिाह  िा अन्य कुनै कायि गरेमा, 

 (ख) सर्दस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लिलनयम बमोलजम बाहेक 

अन्य कुनै  पलन प्रयोजनको िालग प्रयोग  गरेमा,  

(ग) तोलकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रर्दान गर्दाि जमानत िा सुरक्षण नराखी ऋण प्रर्दान 

गरेमा, 

(घ) सलमलतको सर्दस्य, व्यिस्थापक िा कमिचारीिे संस्थाको सम्पलत्त, बचत िा शेयर रकम 

लहनालमना गरेमा, 
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(ङ) ऋण असूि हुन नसके्न गरी सलमलतका कुनै सर्दस्य, लनजको नातेर्दार िा अन्य व्यन्द्रि िा 

कमिचारीिाई ऋण लर्दई रकम लहनालमना गरेमा,  

(च) सलमलतका कुनै सर्दस्यिे एकै्ल िा अन्य सर्दस्यको लमिोमतोमा संस्थाको शेयर िा बचत 

रकम आफू खुसी पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा,  

(छ) झुिा िा गित लििरण पेश गरी कजाि लिएमा, राखेको लितो कच्चा भएमा िा ऋण 

लहनालमना गरेमा,  

(ज) संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेका लनयम, लिलनयम  लिपररत िगानी गरेमा िा 

िगानी गने उदे्दश्यिे रकम उठाएमा,  

(झ) कृलत्रम व्यिसाय खडा गरी िा गराई ऋण लिएमा िा लर्दएमा, 

(ञ) लितोको अस्वाभालिक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण लिएमा िा लर्दएमा, 

(ट) झुिा लििरणको आिारमा पररयोजनाको िागत अस्वाभालिक रुपमा बढाई बढी ऋण 

लिएमा िा  लर्दएमा, 

(ठ) कुनै व्यन्द्रि िा संस्थािाई एक पटक लर्दइसकेको सुरक्षण रीतपूििक फुकुिा नभई िा सो 

सुरक्षणिे खामेको मूल्यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुनः ऋण लिए 

िा लर्दएमा, 

(ड) संस्थाबाट जुन प्रयोजनको िालग ऋण सुलििा लिएको हो सोही प्रयोजनमा निगाई 

अन्यत्र प्रयोग गरे िा गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात िा खातामा िेन्द्रखएको कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाइ िा उडाइ 

अकै अथि लनस्कने व्यहोरा पारी लमिाई िेखे्न िा अको लभनै्न शे्रस्ता राखे्न जस्ता काम गरेबाट 

आफूिाई िा अरु कसैिाई फाइर्दा िा हालन नोक्सानी गने उदे्दश्यिे कीते गनि िा अकािको 

हालन नोक्सानी गने उदे्दश्यिे नगरे िा नभएको झुिा कुरा गरे िा भएको हो भनी िा लमलत, 

अङ्क िा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई िा बनाउन िगाई 

जािसाजी गरे िा गराएमा, 

(ण) ऋणको लितो स्वरुप रान्द्रखने चि अचि सम्पलत्त लििाम लबिी िा अन्य प्रयोजनको 

िालग मूल्याङ्कन गर्दाि मूल्याङ्कनकताििे बढी, कम िा गित मूल्याङ्कन गरी संस्थािाई हानी 

नोक्सानी पुर् याउने कायि गरे िा गराएमा, 

(त) सींस्थािाई हानी नोक्सानी पुर् याउने उदे्दश्यिे कसैिे कुनै काम गराउन िा नगराउन, 

मोिालहजा गनि िा गराउन, कुनै लकलसमको रकम लिन िा लर्दन, लबना मूल्य िा कम मूल्यमा 

कुनै माि, िसु्त िा सेिा लिन िा लर्दन, र्दान, र्दातव्य, उपहार िा चन्दा लिन िा लर्दन, गित 

लिखत तयार गनि िा गराउन, अनुिार्द गनि िा गराउन िा गैर कानूनी िाभ िा हानी पुर् याउने 

बर्दलनयतिे कुनै कायि गरे िा गराएमा, 
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(थ) कुनै संस्था िा सोको सर्दस्य िा बचतकताि िा ती मधे्य कसैिाई हानी नोक्सानी पुगे्न गरी 

िेखा परीक्षण गरे गराएमा िा िेखा परीक्षण गरेको झुिो प्रलतिेर्दन तयार पारेमा िा पानि 

िगाएमा । 

 

८०. सिार्ाः 

(१) कसैिे र्दफा ७९ को कसूर गरेमा रे्दहाय बमोलजमको सजाय हुनेछ :- 

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

जररिाना, 

 (ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा रु्दई बषिसम्म कैर्द र रु्दई िाख रुपैयँासम्म जररिाना, 

 (ग) खण्ड (ख) को कसूरमा लिगो बराबरको रकम जररिाना गरी तीन बषि सम्म कैर्द , 

 (घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा लिगो भराई लिगो 

बमोलजम जररिाना गरी रे्दहाय बमोलजमको कैर्द हुनेछ :- 

  (१) र्दश िाख रुपैयाँसम्म लबगो भए एक िषिसम्म कैर्द,  

(२) र्दश िाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास िाख रुपैयाँसम्म लबगो भए रु्दई िषि रे्दन्द्रख तीन 

िषिसम्म कैर्द, 

(३) पचास िाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म लबगो भए तीन िषि रे्दन्द्रख 

चार िषिसम्म कैर्द, 

(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी र्दश करोड रुपैयासम्म लबगो भए चार िषिरे्दन्द्रख छ 

िषिसम्म कैर्द, 

(५) र्दश करोड रुपैंयाँभन्दा बढी एक अबि रुपैयाँसम्म लबगो भए छ िषिरे्दन्द्रख आठ 

िषिसम्म कैर्द, 

(६) एक अबि रुपैयाँभन्दा बढीजलतसुकै रुपैयाँ लबगो भए पलन आठ िषिरे्दन्द्रख र्दश 

िषिसम्म कैर्द, 

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

(२) र्दफा ७९ को कसूर गनि उद्योग गने िा त्यस्तो कसूर गनि मद्दत पुर् याउने व्यन्द्रििाई मुख्य 

कसूरर्दारिाई हुने सजायको आिा सजाय हुनेछ । 
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(३) र्दफा ७९ को कसूर गने िा त्यस्तो कसूर गनि मद्दत पुर् याउनु कुनै लनकाय संस्था भए त्यस्तो 

लनकाय संस्थाको प्रमुख कायिकारी िा पर्दालिकारी िा कायिकारी हैलसयतमा कायि सम्पार्दन गने 

व्यन्द्रििाई यस ऐन बमोलजम हुने सजाय हुनेछ । 

८१. िररवाना हुने : 

(१) र्दफा ८७ बमोलजम कसैको उजूरी परी िा संस्थाको लनरीक्षण अनुगमन िा लहसाब लकताबको 

जाँच गर्दाि िा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे रे्दहायको कुनै कायि गरेको पाइएमा र्दताि गने 

अलिकारीिे त्यस्तो कायिको प्रकृलत र गाम्भीयिको आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यन्द्रििाई पाँच 

िाखरु पैयँासम्म जररिाना गनेछ :- 

  (क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेका लनयम लिपरीत सर्दस्यसँग ब्याज लिएमा, 

(ख) संस्थािे प्रर्दान गने बचत र ऋणको ब्याजर्दर बीचको अन्तर छ प्रलतशतभन्दा 

बढी कायम गरेमा, 

(ग) संस्थािे प्रर्दान गरेको ऋणमा िागे्न ब्याजिाई मूि कजािमा पँूजीकृत गरी सोको 

आिारमा ब्याज िगाएमा, 

(घ) कुनै सर्दस्यिाई आफ्नो पँूजीकोषको तोलकए बमोलजमको प्रलतशतभन्दा बढी हुने 

गरी ऋण प्रर्दान गरेमा, 

(ङ) संस्था र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यिाई सर्दस्यता प्राप् त 

गरेको तीन मलहना अिलि व्यलतत नभई ऋण िगानी गरेमा, 

(च) प्राथलमक पँूजी कोषको र्दश गुणा भन्दा बढीहुने गरी बचत संकिन गरेमा, 

(छ) शेयर पँूजीको पन्ध्र प्रलतशतभन्दा बढी शेयर िाभांश लितरण गरेमा,  

(ज) सींस्थािे आफ्नो कायिके्षत्र बालहर गई कारोबार गरेमा िा गैर सर्दस्यसंग 

कारोिार गरेमा, 

(झ) सींस्थािे यो ऐन लिपरीत कृलत्रम ब्यन्द्रििाई आफ्नो सर्दस्यता लर्दएमा । 

(२) उपर्दफा (१) मा िेन्द्रखएको व्यहोराबाट कसैिे रे्दहायको कुनै कायि गरेको र्दताि गने अलिकारीिे 

त्यस्तो कायिको प्रकृलत र गाम्भीयिको आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यन्द्रििाई तीन िाख रुपैयाँसम्म 

जररिाना गनि सके्नछः- 
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(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम बमोलजम लर्दएको कुनै लनरे्दशन िा 

तोलकएको मापर्दण्डको पािना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम बमोलजम लर्दनुपने कुनै लििरण, 

कागजात, प्रलतबेर्दन, सूचना िा जानकारी नलर्दएमा, 

(ग) यस ऐन बमोलजम लनिािचन नगरी सलमलत तथा िेखा सुपरीिेक्षण सलमलतका 

पर्दालिकारीहरु आफू खुशी पररितिन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थािे र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बमोलजमको तोलकएको शति पािन 

नगरेमा, 

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

(३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोलजमको जररिाना गनुि अलघ र्दताि गने अलिकारीिे सम्बन्द्रन्धत व्यन्द्रि िा 

संस्थािाई सफाई पेश गनि कम्तीमा पन्ध्र लर्दनको समयािलि लर्दनु पनेछ । 

८२. रोक्का राखे्न : 

(१) र्दताि गने अलिकारीिे सम्बन्द्रन्धत संस्थािाई र्दफा ८१ बमोलजम जररिाना गनुिका अलतररि तीन 

मलहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत तथा बैङ्क खाता रोक्का राखे्न तथा सम्पलत्त 

रोक्का राख् न सम्बन्द्रन्धत लनकायिाई लसफाररस गनि सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको लसफाररस प्राप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत िा बैङ्क 

खाता रोक्का राखी सो को जानकारी र्दताि गने अलिकारीिाई लर्दनु पनेछ ।  

८३. दोब्बर िररवाना हुने: 

(१) र्दफा ८१ बमोलजम जररिाना भएको व्यन्द्रि िा संस्थािे पुन: सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यन्द्रि िा 

संस्थािाई र्दताि गने अलिकारीिे र्दोस्रो पटकरे्दन्द्रख प्रते्यक पटकको िालग र्दोब्बर जररिाना 

गनेछ ।  

८४. अनुसन्धानको िालग िेखी पठाउन सके्न : 

र्दताि गने अलिकारी िा नेपाि राष्ट्र  बैङ्किे यस ऐन बमोलजम आफ्नो काम, कतिव्य र अलिकारको 

पािना गर्दाि कसैिे र्दफा ७९ बमोलजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका 

सम्बन्धमा यस ऐन बमोलजम अनुसन्धान गनिको िालग सम्बन्द्रन्धत लनकायमा िेखी पठाउन 

सके्नछ ।  

८५. मुद्दासम्बन्धी व्यवस्थााः 
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र्दफा ८० बमोलजम सजाय हुने कसूरको मुद्दा सम्बन्धी व्यिस्था संघीय कानुन बमोलजम हुनेछ । 

८६. मुद्दा हेने अलधकारी:  

र्दफा ८० बमोलजमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारिाही र लकनारा लजल्ला अर्दाितबाट 

हुनेछ । 

८७. उिूरी लदने हद म्याद : 

(१) कसैिे र्दफा ८० बमोलजमको सजाय हुने कसूर गरेको िा गनि िागेको थाहा पाउने व्यन्द्रििे 

त्यसरी थाहा पाएको लमलतिे नबे्ब लर्दनलभत्र र्दताि गने अलिकारी समक्ष उजूरी लर्दनु पनेछ । 

(२) कसैिे र्दफा ८० बमोलजम जररिाना हुने कायि गरेको थाहा पाउने व्यन्द्रििे त्यसरी थाहा पाएको 

लमलतिे नबे्ब लर्दन लभत्र र्दताि गने अलिकारी समक्ष उजूरीलर्दनु पनेछ ।  

८८. पुनरावेदन गनय सके्न : 

(१) र्दफा ६ बमोलजम संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गरेको िा र्दफा 8८ बमोलजम संस्था र्दताि खारेज 

गरेकोमा लचत्त नबुझे्निे सो लनणियको जानकारी पाएको लमलतिे पैंतीस लर्दनलभत्र र्दताि गने 

अलिकारीको लनणियउपर कायिपालिका समक्ष पुनरािेर्दन गनि सके्नछ । 

(२) र्दफा ८० बमोलजमको जररिानामा लचत्त नबुझे्न व्यन्द्रििे त्यस्तो लनणियको जानकारी पाएको 

लमलतिे पैंतीस लर्दनलभत्र रे्दहाय बमोलजम पुनरािेर्दन गनि सके्नछ: 

 (क) र्दताि गने अलिकारी र कायिपालिकािे गरेको लनणिय उपर सम्बन्द्रन्धत लजल्ला अर्दाितमा, 

 (ख) नेपाि राष्ट्र  बैङ्किे गरेको लनणिय उपरसम्बन्द्रन्धत उच्च अर्दाितमा । 

८९. असूि उपर गररने : 

यस पररिेर्द बमोलजम कुनै व्यन्द्रििे लतनुि पने जररिाना िा कुनै रकम नलतरी बाँकी रहेकोमा त्यस्तो 

जररिाना िा रकम लनजबाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ । 

 

पररचे्छद–२० 

लवलवध 

 

९०. मतालधकारको प्रर्ोग : 
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कुनै सर्दस्यिे संस्थाको जलतसुकै शेयर खररर्द गरेको भए तापलन सम्बन्द्रन्धत संस्थाको कायि 

सञ्चािनमा एक सर्दस्य एक मतको आिारमा आफ्नो मतालिकारको प्रयोग गनि सके्नछ । 

९१. सामालिक परीिण गराउन सके्न : 

(१) संस्थािे लिलनयममा उन्द्रल्लन्द्रखत उदे्दश्य प्राप् त गनिका िालग सलमलतबाट भएका लनणिय र कायि, 

सर्दस्यहरूिे प्राप् त गरेका सेिा र सनु्तष्ट्ीको स्तर, सेिा प्रान्द्रप् तबाट सर्दस्यहरूको 

जीिनस्तरमा आएको आलथिक, सामालजक, सांसृ्कलतक तथा िातािरणीय पक्षमा सकारात्मक 

पररितिन िगायतका लिषयमा सामालजक परीक्षण गराउन सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजम भएको सामालजक परीक्षणको प्रलतिेर्दन छिफिको िालग सलमलतिे 

सािारणसभा समक्ष पेश गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोलजम पेश भएको सामालजक परीक्षण प्रलतिेर्दन छिफि गरी सािारणसभािे 

आिश्यकता अनुसार सलमलतिाई लनरे्दशन लर्दन सके्नछ । 

(४) यस र्दफा बमोलजमको सामालजक परीक्षण प्रलतिेर्दनको एक प्रलत सम्बन्द्रन्धत संस्थािे र्दताि गने 

अलिकारी समक्ष पेश गनुि पनेछ । 

९२. सहकारी लशिााः 

सहकारी के्षत्रको प्रिििनको िालग लिद्यािय तहको पाठयिममा आिारभूत सहकारी सम्वन्धी 

लिषयिसु्तिाई समािेश गनि सलकनेछ । 

९३. आलथयक सहर्ोग गनय नहुने: 

संस्थाको रकमिाट सलमलतको लनणिय िमोलजम सर्दस्यहरुिे आलथिक सहयोग लिन सके्नछन्  
 

तर सामालजक कायिकोिालग गैर सर्दस्य व्यन्द्रि िा संस्थाहरुिाई समेत आलथिक सहयोग गनि िािा 

पने छैन । 

 स्पष्टीकरणाः यस र्दफाको प्रयोजनको िालग 'सामालजक कायि' भन्नािे लशक्षा, स्वास्थ्य, 

िातािरण संरक्षण, मानिीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धिन सम्बन्द्रन्ध कायििाई जनाउँछ । 

 

९४. अन्तर सहकारी कारोवार गनय सके्नाः  

संस्थाहरुिे तोलकए बमोलजम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोिार गनि सके्नछन् ।  

९५. ठेक्कापट्टा लदन नहुने: 

संस्थािे आफ्नो  सलमलतको कुनै सञ्चािक िा िेखा सुपरीिेक्षण सलमलतको संयोजक िा सर्दस्य िा 

आफ्नो कमिचारीिाई ठेक्कापिा लर्दन हुरै्दन । 
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९६. सरकारी बाँकी सरह असूि उपर हुने: 

कुनै संस्थािे प्राप् त गरेको सरकारी अनुर्दान िा कुनै सेिा सुलििा रु्दरुपयोग गरेको पाइएमा प्रचलित 

कानून बमोलजम सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ।  

९७. कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन िागू नहुने :  

यस ऐन अन्तगित र्दताि भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन  िागू हुने छैन ।  

९८. प्रचलित कानून बमोलिम कारवाही गनय वाधा नपने :  

यस ऐनमा िेन्द्रखएको कुनै कुरािे कुनै व्यन्द्रि उपर प्रचलित कानून बमोलजम अर्दाितमा मुद्दा 

चिाउन बािा पुर् याएको मालनने छैन । 

९९. सम्पलि शुम्भद्धकरण लनवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पािना गनुयपनेाः 

संस्थािे सम्पलत्त शुन्द्रद्धकरण लनिारण सम्बन्धी संघीय / प्ररे्दश कानुनमा भएका व्यिस्थाका साथै तत् 

सम्बन्धमा मिाियिे जारी गरेको मानर्दण्ड र नेपाि राष्ट्र  बैंकको लित्तीय जानकारी 

एकाइबाट जारी भएका लनरे्दलशकाहरूको पािना गनुिपनेछ ।  

१००. लनर्म बनाउने अलधकार: 

यस ऐनको कायािन्वयनकोिालग कायिपालिकािे आिश्यक लनयम बनाउन सके्नछ । 

१०१. मापदण्ड, लनदेलशका वा कार्यलवलध बनाई िागू गनय सके्न: 

(१) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयमको अिीनमा रही संस्थाको र्दताि, सञ्चािन, लनरीक्षण 

तथा अनुगमन िगायतका काम कारबाहीिाई व्यिन्द्रस्थत र प्रभािकारी रुपमा सञ्चािन गनि 

कायिपालिकािे आिश्यकता अनुसार मापर्दण्ड, लनरे्दलशका िा कायिलिलि बनाई िागू गनि 

सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोलजमको मापर्दण्ड बनाउँर्दा आिश्यकता अनुसार रलजष्ट्र ार, नेपाि राष्ट्र  बैङ्क, 

मिािय र सम्बन्द्रन्धत अन्य लनकायको परामशि लिन सलकनेछ । 

cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'g 

           लमलत: २०......./...../.... 

श्री ...................................जू्य 
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स्वलमकालतिक खापर  गाउँपालिका 

गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

 

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

dxf]bo, 

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

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

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

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

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

 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== . 
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cg';"rL २ 

;+:yf btf{ k|df0f–kq 

स्वलमकालतिक खापर गाउँपालिका 
गाउँ कायिपालिकाको कायाििय 

 

 

 

सहकारी दताय प्रमाण- पत्र 

btf{ g+= M 

=स्वलमकालतिक खापर ufpFkflnsf ;xsf/L P]g, === sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === === === === === === === 

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

 

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

btf{ u/]sf] ldlt M  

b:tvt M 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 
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