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प्रस्तावनााः  

सहकारी िूल्र्, िान्र्िा र लसद्धान्ि अिुरूप स्थािीर्स्िरिा छररएर रहेको पूँजी, प्रविधध िथा प्रनिभािाई स्िाबिम्बि 
र पारस्पररकिाका आधारिा एकीकृि गरै्द सर्दस्र्हरूको आधथयक, सािाजजक िथा साँस्कृनिक उन्िर्ि गिय, सिुर्दार्िा 
आधाररि, सर्दस्र् केजन्िि, िोकिाजन्िक, स्िार्त्त र सुशालसि संगठिको रूपिा सहकारी संस्थाहरूको प्रिद्यधि गिय, 
सहकारी खेिी, उद्र्ोग, िस्िु िथा सेिा व्र्िसार्का िाध्र्िबाट सािाजजक न्र्ार्का आधारिा आत्िनिभयर, िीब्र 
एिंदर्दगो रुपिा स्थािीर् अथयिन्ििाई सुदृढ िुल्र्ाउि सहकारी संघ संस्थाहरुको र्दिाय, सञ्चािि एिि ् निर्िि 
सम्बन्धी व्र्िस्था गिय िाञ्छिीर् भएकोिे, खािीखोिा गाउँपालिकाको गाउँसभािे र्ो ऐि बिाएको छ। 

परिच्छेद –१ 

प्रािम्भिक 

१. संक्षिप्त नाम ि प्रािभि :(१) र्स ऐिको िाि खािीखोिा गाउँपालिकाको सहकारी ऐि, २०७५” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐि िुरुन्ि प्रारम्भ हुिेछ । 

२. परििाषा: विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय ििागेिा र्स ऐििा, 

(क)“आन्िररक कार्यविधध” भन्िािे सहकारी संस्थािे र्दफा १८ बिोजजि बिाएको आन्िररक 
कार्यविधध सम्झिुपछय ।  

(ख) “कसूर” भन्िािे र्दफा ७९ बिोजजिको कसूर सम्झिुपछय । 

(ग) “िोककएको” िा “िोककए बिोजजि” भन्िािे र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्ििा िोककएको िा 
िोककए बिोजजि सम्झिुपछय । 

(घ) “पररिार” भन्िािे सर्दस्र्को पनि िा पत्िी, छोरा, बुहारी, छोरी, धियपुि, धियपुिी, बाबु, आिा, 
सौिेिी आिा र आफूिे पािि पोषर् गिुय पि ेर्दाज,ु भाउज,ु भाइ, बुहारी र दर्दर्दी, बदहिी 
सम्झिुपछय। 

िर सो शब्र्दि ेअंशबण्डा गरी िा िािो छुट्दटई आ-आफ्िो पेशा व्र्िसार् गरी बसेको 
पररिारको सर्दस्र्िाई जिाउिे छैि ।  

(ङ) “बचि” भन्िािे सर्दस्र्िे सहकारी संस्थािा जम्िा गरेको रकि सम्झिुपछय । 
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(च) “िन्िािर्” भन्िािे सहकारी सम्बन्धी विषर् हेिे संघीर् िन्िािर् सम्झिुपछय ।  

(छ) “िुख्र् कारोबार” भन्िािे संस्थािे संचािि गरेको व्र्िसानर्क किर्ाकिापहरुिा पनछल्िो 
आधथयक िषयसम्ििा पररचालिि बचिको र्दानर्त्ि र पनछल्िो आधथयक िषयको सर्दस्र्िफय को 
खररर्द िा बबिी कारोिारिा कम्िीिा िीस प्रनिशिभन्र्दा बढी दहस्सा भएको कारोिार 
सम्झिुपछय ।   

(ज)“रजजष्ट्रार” भन्िािे संघको रजजष्ट्रार सम्झिु पछय ।  

(झ) “िेखा सुपरीिेक्षर् सलिनि” भन्िािे र्दफा ३७ बिोजजिको िेखा सुपरीिेक्षर् सलिनि सम्झिुपछय 
। 

(ञ) “विनिर्ि” भन्िािे सम्बजन्धि सहकारी संस्थाको र्दफा १७ बिोजजि बिाएको विनिर्ि 
सम्झिुपछय । 

(ट) “विभाग” भन्िािे संघको सहकारी विभाग सम्झिुपछय र सो शब्र्दिे िन्िािर्िे सहकारी निर्िि 
गिय िोकेको िहाशाखा सिेििाई जिाउँछ। 

(ठ) “शेर्र” भन्िािे सहकारी संस्थाको शेर्र पूजीको अंश सम्झिुपछय ।  

(ड) “सञ्चािक” भन्िािे सलिनिको सर्दस्र् सम्झिुपछय र सो शब्र्दिे सलिनिको अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, 

सधचि र कोषाध्र्क्ष सिेििाई जिाउँछ ।  

(ड) “सर्दस्र्” भन्िािे सहकारी सस्थाको सर्दस्र्िा प्राप् ि गरेका व्र्जति सम्झिुपछय। 

(ढ) “सलिनि” भन्िािे  र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बिोजजिको सञ्चािक सलिनि सम्झिुपछय ।  

(र्) “सहकारी िूल्र्” भन्िािे स्िाििम्िि, स्ि–उत्तरर्दानर्त्ि, िोकिन्ि, सिाििा, सििा, ऐतर्िद्धिा, 
इिान्र्दारी, खुिापि, सािाजजक उत्तरर्दानर्त्ि िथा अरुको हेरचाह िगार्ि अन्िरायजष्ट्रर् 

िान्र्िाप्राप् ि सहकारी सम्बन्धी िूल्र् सम्झिुपछय । 

(ि)“संस्थाको व्र्िसार्” भन्िािे विनिर्ििा व्र्िस्था भए बिोजजि सञ्चालिि व्र्िसानर्क 
किर्ाकिाप सम्झिुपछय ।  

(थ) “सहकारी लसद्धान्ि” भन्िािे स्िैजछछक िथा खुिा सर्दस्र्िा, सर्दस्र् द्िारा िोकिाजन्िक 
निर्न्िर्, सर्दस्र्को आधथयक सहभागीिा, स्िार्त्तिा र स्ििन्ििा, लशक्षा, िािीि र सूचिा, 
सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहर्ोग र सिुर्दार् प्रनिको चासो िगार्ि अन्िरायजष्ट्रर् 
िान्र्िा प्राप् ि सहकारी सम्बन्धी लसद्धान्ि सम्झिुपछय ।  
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(र्द) "संस्था" भन्िािे र्दफा ३ बिोजजि गठि भई र्दफा ६ बिोजजि र्दिाय भएको विषर्गि िा 
बहुउद्रे्दश्र्ीर् सहकारी संस्था सम्झिु पछय । 

(ध) “साधारर्सभा” भन्िािे सहकारी संस्थाको साधारर्सभा सम्झिुपछय । 

(ि) “प्राथलिक पूँजी कोष” भन्िािे शेर्र पूँजी र जगेडा कोष सम्झिुपछय । 

(प) "र्दिाय गि ेअधधकारी" भन्िािे र्दफा ६९ बिोजजिको र्दिाय गिे अधधकारी सम्झिुपर्दयछ । 

परिच्छेद–२ 

सहकािी संस्थाको गठन तथा दताा 

३. संस्थाको गठन :(१) कम्िीीिा िीस जिा िेपािी िागररकहरु आपसिा  लििीी विषर्गि िा 
िहुउद्रे्दश्र्ीर् सहकारी संस्था गठि गिय सतिछेि ्।  

(२)उपर्दफा (१) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भएिापनि श्रलिक, रु्िा िगार्ििे आफ्िो श्रि िा 
सीपिा आधाररि भइ व्र्िसार् गि ेसहकारी संस्थाको हकिा पन्रजिा िेपािी िागररकहरु भए पनि संस्था 
गठि गिय सतिेछि ्। 

(३) र्स र्दफािा अन्र्ि जुिसुकै कुरा िेखखएको भए िापनि िेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकार, स्थािीर् 
िह िा त्र्स्िा सरकार िा िहको अिुर्दाि िा स्िालित्ििा संचालिि विद्र्ािर्, विश्िविद्र्ािर् िा संगदठि 
संस्थाबाट पाररश्रलिक पाउिे पर्दिा िहाि रहेका कम्िीिा एकसर् जिा कियचारी, लशक्षक िा प्राध्र्ापकहरुिे 
आपसिा लििी प्रचलिि कािूि बिोजजि र्दिाय भएको आफ्िो पेशागि संगठिका आधारिा सर्दस्र्िा, 
प्रनिनिधधत्ि र सेिा संचािििा िोककए बिोजजिका शिय बन्रे्दजहरु पाििा गिे गरी संस्था गठि गिय 
सतिेछि ्। 

िर एकसर् जिाभन्र्दा कि सखं्र्ा रहेको एउटै कार्ायिर्का कम्िीिा िीसजिा कियचारी, लशक्षक िा 
प्राध्र्ापकहरुिे आपसिा लििी सर्दस्र्िा, प्रनिनिधधत्ि र सेिा संचािििा िोककए बिोजजिका शिय बन्रे्दजहरु 
पाििा गि ेगरी संस्था गठि गिय सतिेछि ्। 

(४)  र्स र्दफा बिोजजि संस्था गठि गर्दाय एक पररिार एक सर्दस्र्का र्दरिे उपर्दफा (१) िा(२)िा 
उजल्िखखि संख्र्ा पुगेको हुिुपिेछ ।  

िर संस्था र्दिाय भइसके पनछ एकै पररिारका एकभन्र्दा बढी व्र्जतििे सो संस्थाको सर्दस्र्िा लिि 
बाधा पिेछैि । 
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४. दताा नगिी  सहकािी सस्था सचंालन गना नहुने:कसैिे पनि  र्स ऐि बिोजजि र्दिाय िगरी सहकारी 
स्थापिा िथा सञ्चािि गिय हँुरै्दि।   

५. दतााको लागग दिखास्त ददनु पन े:(१) र्स ऐि बिोजजि गठि भएका सरकारी संस्थाि ेर्दिायका िाधग र्दिाय 
गि ेअधधकारी सिक्ष अिुसूची-१ को ढाँचािा र्दरखास्ि दर्दिुपिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिका र्दरखास्ि साथ रे्दहार् बिोजजिका कागजािहरू संिग्ि गिुय 
पिेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्िाविि विनिर्ि, 

(ख)  सहकारी संस्थासञ्चाििको सम्भाब्र्िा अध्र्र्ि प्रनििेर्दि, 

(ग)  सर्दस्र्िे लिि स्िीकार गरेको शेर्र संख्र्ा र शेर्र रकिको वििरर् । 

६. दताा गनुा पन े:(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बिोजजि प्राKt र्दरखास्ि  सदहिको कागजािहरु  छािविि गर्दाय 
रे्दहार् बिोजजि भएको पाइएिा र्दिाय गि े अधधकारीिे र्दरखास्ि परेको लिनििे िीस दर्दिलभि त्र्स्िो 
सहकारी संस्थार्दिाय गरी अिुसूची-२ को ढाँचािा र्दिाय प्रिार्पि दर्दिु पिेछ :– 

(क) र्दरखास्ि साथ पेश भएको विनिर्ि र्ो ऐि िथा र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्ि बिोजजि 
रहेको,  

(ख) प्रस्िाविि सहकारी ससं्था सहकारी िूल्र्,िान्र्िा र लसद्धान्ि अिुरुप सञ्चािि हुि सति े
आधार रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था सिरु्दार्िा आधाररि एिि ् सर्दस्र् केजन्िि भई संचािि र निर्न्िर् हुि 
सतिे स्पष्ट्ट आधार रहेको । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि छािविि गर्दाय प्रस्िाविि सहकारी संस्थाको विनिर्िको कुिै कुरािा 
संशोधि गिुय पि ेरे्दखखएिा र्दिाय गि ेअधधकीारीिे त्र्स्िो संशोधि गिुयपिे व्र्होरा खुिाई र्दरखास्ि प्राप् ि 
भएको लिनििे पन्र दर्दिलभि नििेर्दकिाई सूचिा गिुय पिेछ । 

(३) र्स ऐििा अन्र्ि जुिसुकै कुरा िेखखएको भएिापनि र्ो ऐि प्रारम्भ हँुर्दाका बखिर्दिाय भई 
सञ्चािििा रहेका खािीखोिा गाउँपालिका लभि कार्यक्षेि कार्ि गरर संचािि भएिा एकासहकारी संस्था र्सै 
ऐि बिोजजि र्दिाय भएको िानििे छ । 

(४) र्स र्दफा बिोजजि सहकारी संस्था र्दिाय गर्दाय र्दिाय गि ेअधधकारीिे त्र्स्िो सहकारी संस्थाि े
पाििा गिुय पि ेगरी कुिै शिय िोति सतिेछ ।  
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(५) उपर्दफा (४) बिोजजि शिय िोककएकोिा सोको पाििा गिुय सम्बजन्धि सहकारी संस्थाको 
कियव्र् हुिेछ। 

७. दताा गना अस्वीकाि गना सक्ने :(१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) िा उजल्िखखि अिस्था िभएिा, सोही र्दफा 
बिोजजि विनिर्ि संशोधिको िाधग सूचिा दर्दएको अबधधलभि नििेर्दकिे सशंोधि गिय अस्िीकार गरेिा 
त्र्स्िो सूचिा पाएको लिनििे िीस दर्दिलभि बबनिर्ि संशोधि िगरेिा िा सूचिािा उल्िेख भए बिोजजि 
हुिेगरी बबनिर्ि  संशोधि िगरेिा र्दिाय गि ेअधधकारीिे त्र्स्िो सहकारी संस्था र्दिाय गिय अस्िीकार गिय 
सतिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सहकारी संस्था र्दिाय गिय अस्िीकार गरेकोिार्दिाय गि ेअधधकारीिे कारर् 
खुिाईिीि दर्दि लभि सोको जािकारी सम्बजन्धि नििेर्दकहरूिाई दर्दिु पिेछ ।  

८. सहकािी संस्था संगदठत संस्था हुने:(१) सहकारी संस्था अविजछछन्ि उत्तराधधकारिािा एक स्िशालसि 
रसङ्गदठि संस्था हुिेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काि कारबाहीको िाधग एउटा छुट्टै छाप हुिेछ । 

(३) सहकारी संस्थाि ेर्स ऐिको अधीििा रही व्र्जति सरह चि अचि सम्पवत्त प्राप् ि, उपभोग, 
वििी िा अन्र् व्र्िस्था गिय सतिेछ।  

(४) सहकारी संस्थाि े व्र्जति सरह आफ्िो िािबाट िालिस उजूर गिय र सो उपर पनि सोही 
िािबाट िालिस उजूर िाग्ि सतिेछ। 

(५) सहकारी संस्थािे व्र्जति सरह करार गिय सतिेछ । 

९. सहकािी संस्थाको कार्ािेत्र :(१) र्दिाय हँुर्दाका बखि सहकारी संस्थाको कार्य क्षेि रे्दहार् बिोजजि हुिेछः  

(क)  बचि िथा ऋर्को िुख्र् कारोिार गि ेसंस्थाको हकिा एक िडा,  

(ख)  अन्र् संस्थाको हकिा एक िडा िा रे्दहार्का आधारिािीि िडासम्ि : 

(१)  सर्दस्र्हरुिीच स्िाबिम्बिको पारस्पाररक अभ्र्ासको िाधग आपसी साझा िन्धि (किि 
बण्ड), 

(२)  व्र्िसानर्क स्िरिा सेिा संचािि गिय आिश्र्क सर्दस्र् संख्र्ा, 

(३) संस्था संचािििा सर्दस्र्को सहभाधगिािूिक िोकिाजन्िक निर्न्िर् कार्ि हुिे गरी 
पार्क पि ेस्थाि । 
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(२)  उपर्दफा (१) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भएिापनि संस्थािे र्दिाय भई व्र्िसानर्क सेिा 
प्रारम्भ गरेको र्दईुिषय पनछ रे्दहार्को आधारिा जोडडएको भौगोलिक क्षेि कार्ि रहिे गरी आफ्िो कार्यक्षेि 
थप िडाहरूिा विस्िार गिय सतिेछ ।  

(क) संस्थाको व्र्िसानर्क किर्ाकिापको विकास िििा सर्दस्र्िा बढाउि थप कार्य क्षिे 
आिश्र्क परेको, 

(ख)संस्थाको कार्य संचािििा सर्दस्र्को प्रत्र्क्ष निर्न्िर् कार्ि राख्न रचिात्िक उपार्हरु 
अििम्बि गररएको, 

(ग) बचि िथा ऋर्को िुख्र् कारोबार गि े सहकारी ससं्थाको हकिा िापर्दण्ड अिुसार 
भएको । 

(३) उपर्दफा (१) र (२) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए िापनि संस्थाको कार्यक्षेिका िडाहरूिा 
व्र्ािसानर्क सेिा सञ्चािि िभएको िा जम्िा कारोबारको िोककएको रकि िा अिुपाि भन्र्दा कि रकि 
िा अिुपािको व्र्ािसानर्क सेिा सञ्चािि भएको रे्दखखएको खण्डिा र्दिाय गि ेअधधकारीिे व्र्ािसानर्क सेिा 
सञ्चािि भएका िडा िाि कार्यक्षेि कार्ि गि ेगरी विनिर्ि संशोधि गिय निरे्दशि दर्दि सतिेछ । 

(७)  उपर्दफा (३) बिोजजि र्दिाय गिे अधधकारीिे निरे्दशि दर्दएकोिा सहकारी संस्थािे एक 
िषयलभि विनिर्ि संशोधि गरी आफ्िो कार्यक्षेि पुिःनिधायरर् गिुयपिेछ ।  

(८) र्स र्दफािा अन्र्ि जुिसुकै कुरा िेखखएको भए िापनि सहकारी संस्थािे स्िेजछछक रूपिा 
जुिसुकै सिर् कार्यक्षेि घटाउिे गरी पुिःनिधायरर् गिय विनिर्ि संशोधि गिय सतिेछ ।  

(९) कार्यक्षेि पुिः निधायरर् सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्था िोककएबिोजजि हुिेछ ।   

 

१०. जानकािी ददनुपने: खािीखोिा गाउँपालिका भन्र्दा बढी कार्यक्षेि कार्ि राखी र्दिाय भई सञ्चािििा रहेका 
संस्थाहरूिे खािीखोिा गाउँपालिकािा सेिा सञ्चािि गर्दाय सञ्चालिि सेिाको वििरर् सदहि र्दिाय गि ेअधधकारीिाई 
जािकारी दर्दिुपिेछ । 

  

११. ववषर्गत आधािमा वगीकिण:(१) सहकारी संस्थाको िगीकरर् रे्दहार् बिोजजि हुिेछः 

(क) उत्पादक संस्थााः  कृवष, र्दगु्ध,  धचर्ा, ककफ, उखु, फिफुि र िाछापािि विशेषका विषर्गि र 
अगुिािािी एिि ्उत्पार्दिको र्ोजिा सिेिका आधारिा अन्र् उत्पार्दििूिक संस्था; 
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(ख) उपिोक्ता संस्थााः उपभोतिा भण्डार, िचि िथा ऋर्,उजाय र स्िास््र्  विशेषका विषर्गि र 
प्राथलिक आिश्र्किा एिि ्सिेाको र्ोजिा सिेिका आधारिा अन्र् उपभोगजन्र् संस्था; 

(ग)श्रममक संस्थााः  हस्िकिा,खाद्र् पररकार,औद्र्ोधगक उत्पार्दि,भोजिािर् र श्रि करार 
विशेषका विषर्गि र सीप िा श्रिको विशेषिा एिि ्स्िरोजगारीको र्ोजिा सिेिका 
आधारिा अन्र् श्रििा आधाररि संस्था; 

(घ) बहुउद्देश्र्ीर् संस्थााः उत्पार्दि, उपभोग र श्रि िा सीपिा आधाररि स्िरोजगारीका सेिा सिेि 
सञ्चािि गिे अन्र् बहुिुखी संस्था । 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) िा उल्िेखखि विषर्िा विलशष्ट्टीकरर्,  आि प्रचिि र 
अभ्र्ासको विकासिि सिेिको आधारिा िोककए बिोजजिका विषर्हरु थप गिय सककिेछ ।  

 

(३) उपर्दफा (१) र (२) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए िापनि उपर्दफा (१) बिोजजि अन्र् संस्थाहरु गठि 
गिय बाधा पिे छैि ।  

 

१२. कािोवाि, व्र्वसार्, उद्र्ोग वा परिर्ोजना सञ्चालन गना सक्न े:(१) र्दफा ६ बिोजजि र्दिाय प्रिार्पि 
प्राप् ि गरे पनछ संस्थािे आफ्िो उद्रे्दश्र् प्राजप्िका िाधग र्स ऐि र विनिर्िको अधीििा रही 
आिश्र्क कारोिार, व्र्िसार्, उद्र्ोग िा पररर्ोजिा सञ्चािि गिय सतिेछ ।  

(३) प्रचलिि कािूििा जुिसुकै कुरा िेखखएको भएिापनि संस्थाि े उपर्दफा (१) बिोजजि 
कारोिार, व्र्िसार्, उद्र्ोग िा पररर्ोजिा सञ्चािि गिय छुट्टै संस्था र्दिाय गिुयपिे छैि । 

िर त्र्स्िो कारोिार, व्र्िसार्, उद्र्ोग िा पररर्ोजिा सञ्चािि गिय प्रचलिि कािूि 
बिोजजि अिुिनिपि,स्िीकृनि िा इजाजिपि लििु पि ेरहेछ भिे सो बिोजजि अिुिनिपि ,स्िीकृनि 
िा इजाजिपि लिएर िाि कारोिार, व्र्िसार्, उद्र्ोग िा पररर्ोजिा सञ्चािि गिुय पिेछ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि ससं्थािे प्रचलिि कािूि बिोजजि अधधकार पाएको निकार् िा 
अधधकारीबाट अिुिनिपि, स्िीकृनि िा इजाजिपि प्राप् ि गरेिा पन्र दर्दि लभि सोको जािकारी र्दिाय 
गि ेअधधकारीिाई दर्दिु पिेछ । 

(५) र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाि े संरु्ति िा साझेर्दारीिा आफ्िो उत्पार्दि िा सेिाको 
बजारीकरर्को िाधग र्स ऐिको अधीििा रही आिश्र्क कारोिार, व्र्िसार्, उद्र्ोग िा पररर्ोजिा 
सञ्चािि गिय सतिेछि ्। 

(६) उपर्दफा (५) बिोजजिको कारोिार, व्र्िसार्, उद्र्ोग िा पररर्ोजिा सञ्चािि गि े
सम्बन्धी अन्र् व्र्बस्था िोककए बिोजजि हुिेछ । 

१३. दायर्त्व सीममत हुने :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धिा सर्दस्र्को र्दानर्त्ि निजिे खररर्द गरेको 
िा खररर्द गिय स्िीकार गरेको शेर्रको अधधकिि रकिसम्ि िाि सीलिि रहिेछ ।  
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(२) सहकारी संस्थाको िाििा “सहकारी” र िािको अन्त्र्िा “लिलिटेड” भन्िे शब्र्द राखु्न पिेछ ।  

१४. सहकािीका मूल्र्, मान्र्ता ि मसद्धान्त पालना गनुा पन:े सहकारी संस्थाको गठि िथा सञ्चािि गर्दाय 
सहकारीका िूल्र्, िान्र्िा र लसद्धान्िको पाििा गिुय पिेछ ।  

 

 

 

परिच्छेद–३ 

संस्थाका उद्देश्र् तथा कार्ा 

१५. संस्थाको उद्देश्र्: कार्यक्षेििा आधाररि र सर्दस्र् केजन्िि भई आफ्िा सर्दस्र्हरूको आधथयक, सािाजजक िथा 
साँस्कृनिक उन्िर्ि गिुय संस्थाको िुख्र् उद्रे्दश्र् हुिेछ ।   

१६. संस्थाको कार्ा : संस्थाका कार्यहरू रे्दहार् बिोजजि हुिेछि:्- 

(क)सहकारीका िूल्र्, िान्र्िा र लसद्धान्िहरूको पाििा गि ेगराउिे, 

(ख)सर्दस्र्को दहि प्रिद्यधि गिे गरी व्र्ािसानर्क सेिाहरू प्रर्दाि गि,े 

(ग) सर्दस्र्िाई लशक्षा, सूचिा र िािीि प्रर्दाि गि े, 

(ङ)संस्थािे गि ेउत्पार्दि िथा सेिाको िापर्दण्ड निधायरर् गरी गुर्स्िर सुधार, आधथयक स्थानर्त्ि र 
जोखखि व्र्िस्थापि सम्बन्धी कार्य गि,े  

(च)आन्िररक निर्न्िर् प्रर्ािी िाग ूगिे, 

(छ)संस्थाको व्र्िसानर्क प्रिद्यधि िथा विकास सम्बन्धी किर्ाकिापहरू सञ्चािि गि,े 

(ज)िन्िािर्, रजजष्ट्रार, प्रारे्दलशक रजजष्ट्रार, स्थािीर् िह िार्दिाय गि ेअधधकारीको निरे्दशि पाििा 
गि ेगराउिे, 

(झ) विनिर्ििा उजल्िखखि कार्यहरू गिे । 

 

 

परिच्छेद–४ 

ववयनर्म तथा आन्तरिक कार्ाववगध 
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१७. ववयनर्म बनाउनु पन े :(१) संस्थािे र्ो ऐि, र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्ि, निरे्दलशका, िापर्दण्ड र 
कार्यविधधको अधीििा रही आफ्िो कार्य सञ्चाििको िाधग विनिर्ि बिाउिु पिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको विनिर्ि र्दिाय गि ेअधधकारीबाट स्िीकृि भए पनछ िागू हुिेछ । 

१८. आन्तरिक कार्ाववगध बनाउन सक्न े :(१) संस्थािे र्ो ऐि, र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्ि, निरे्दलशका, 
िापर्दण्ड, कार्यविधी र विनिर्िको अधीििा रही आिश्र्किा अिुसार आफ्िो आन्िररक कार्यविधध बिाउि 
सतिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको आन्िररक कार्यविधध सम्बजन्धि संस्थाको साधारर् सभाि ेस्िीकृि 
गरेपनछ िाग ूहुिेछ । 

१९. ववयनर्म ि आन्तरिक कार्ाववगधमा संशोधन :(१) संस्थाको साधारर् सभाको कुि सर्दस्र् संख्र्ाको 
बहुििबाट विनिर्ि र आन्िररक कार्यविधध संशोधि हुि सतिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि संशोधि भएको विनिर्ि िा आन्िररक कार्यविधध र्दिाय गि े
अधधकारीबाट स्िीकृि भएपनछ िाग ूहुिेछ । 

परिच्छेद–५ 

सदस्र्ता 

२०. संस्थाको सदस्र्ता:(१) अठार िषय उिेर पूरा गरेका रे्दहार् बिोजजिका िेपािी िागररकहरु संस्थाको सर्दस्र् 
हुि सतिेछिः् 

  (ख)  संस्थाको कम्िीिा एक शेर्र खररर्द गरेको, 

  (ग)  संस्थाको विनिर्ििा उजल्िखखि शियहरु पाििा गिय िन्जुर गरेको, 

  (घ)  संस्थाको जजम्िेिारी पाििा गिय िन्जुर भएको, 

  (ङ)  संस्थािे गरेको कारोिारसँग प्रनिस्पधाय हुिे गरी कारोिार िगरेको, 

  (च)   संस्थाको सर्दस्र्िा लिि र्ोग्र् रहेको स्िघोषर्ा गरेको । 

(२)र्स ऐििा अन्र्ि जुिसुकै कुरा िेखखएको भएिापनि िेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकारका 
निकार्हरु, स्थािीर् िहका साथै संस्थाको कार्यक्षेि लभिका सािरु्दानर्क िा सहकारी विद्र्ािर्, गठुी, स्थािीर् 
तिब, स्थािीर् िहिा गठि भएका उपभोतिा सिूहहरु संस्थाको सर्दस्र् हुि बाधा पि ेछैि ।  

(३)र्स र्दफािा अन्र्ि जुिसुकै कुरा िेखखएको भएिापनि स्िास््र् सहकारी संस्थािा सहकारी 
संस्थािे सर्दस्र्िा लिि िाधा पि ेछैि । 



 

11 
 

२१. सदस्र्ता प्राप् त गना यनवेदन ददनु पन:े(१) संस्थाको सर्दस्र्िा लिि चाहिे सम्बजन्धि व्र्जतििे संस्थाको 
सलिनि सिक्ष नििेर्दि दर्दिु पिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि नििेर्दि परेको लिनििे पैंिीस दर्दि लभि सलिनििे र्ो ऐि, र्स ऐि 
अन्िगयि बिेको निर्ि िथा विनिर्िको अधीििा रही सर्दस्र्िा प्रर्दाि गि ेिा िगि ेनिर्यर् गिुय पिेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि निर्यर् गर्दाय सलिनििे सर्दस्र्िा प्रर्दाि िगि े निर्यर् गरेिा सो को 
कारर् खोिी साि दर्दिलभि नििेर्दकिाई जािकारी गराउिु पिेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि जािकारी पाएको लिनििे िीस दर्दिलभि सम्बजन्धि ब्र्जतििे त्र्स्िो 
संस्था र्दिाय गि ेअधधकारीसिक्ष उजूर गिय सतिेछ। 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजि प्राप् ि उजूरी छािविि गर्दाय नििेर्दकिाई सर्दस्र्िा प्रर्दाि गिुय पि े
रे्दखखएिा र्दिाय गिे अधधकारीीिे त्र्स्िो नििेर्दकिाई सर्दस्र्िा प्रर्दाि गियको िाधग सम्बजन्धि संस्थािाई 
आरे्दश दर्दि सतिेछ। 

(६) उपर्दफा (५) बिोजजि आरे्दश भएिा सो आरे्दश प्राप् ि गरेको साि दर्दि लभि सम्बजन्धि 
संस्थािे नििेर्दकिाई सर्दस्र्िा प्रर्दाि गरी सोको जािकारी र्दिाय गि ेअधधकारीिाई गराउिु पिेछ ।  

२२. सदस्र् हुन नपाउने :(१) कुिै व्र्जति एकै प्रकृनिकीो एक भन्र्दा िढी ससं्थाको सर्दस्र् हुि पाउिे छैि ।  

  िर र्ो ऐि प्रारम्भ हुिु अनघ कुिै व्र्जति एकै प्रकृनिको एक भन्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्र् रहेको 
भए र्ो ऐि प्रारम्भ भएको लिनििे िीि िषय लभि कुिै एक संस्थाको िाि सर्दस्र्िा कार्ि राखु्न पिेछ । 

(२)  र्ो ऐि प्रारम्भ हँुर्दाका बखि कुिै संस्थािा िेपाि सरकारको निकार् िा र्दफा २० को 
उपर्दफा (२) िा उल्िेख भएरे्दखख बाहेकको अन्र् कुिै कृबिि व्र्जति सर्दस्र् भएको भए पाँचिषय लभि 
सर्दस्र्िा अन्त्र् गिुयपिेछ ।  

   

२३. सदस्र्ताको समाम्प्त:(१) कुिै सर्दस्र्को सर्दस्र्िा रे्दहार्को अिस्थािा सिाप्ि हुिेछः— 

(क)सर्दस्र्िे आफ्िो सर्दस्र्िा त्र्ाग गरेिा, 

(ख)िगािार बावषयक साधारर्सभािा बबिा सूचिा िीि पटकसम्ि अिुपजस्थि भएिा, 

(ग)र्ो ऐि,र्स ऐि अन्िगयि ििेको निर्ि िा विनिर्ि बिोजजि सर्दस्र्िे पाििा गिुयपिे 
प्रािधािको बारम्बार उल्िङ्घि गरेिा, 

(घ)संस्थाको सर्दस्र्को हकिा र्दफा २० बिोजजिको र्ोग्र्िा िभएिा। 
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(२) उपर्दफा (१) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए िापनि कुिै सर्दस्र्िे संस्थाबाट प्राप् ि िा भतुिाि 
गिुय पि े कुिै रकि भएिा सो फरफारक िभए सम्ि िा निजिे लिएको ऋर्,नििुय पि े कुिै र्दानर्त्ि िा 
अन्र् कुिै सर्दस्र्को िफय बाट धधिो िा जिािि बसेकोिा सोको र्दानर्त्ि फरफारक िभए सम्ि निजको 
सर्दस्र्िा सिाप्ि हुिे छैि ।  

(३) र्स र्दफािा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए िापनि साधारर् सभा बोिाउिे निर्यर् भइसकेपनछ 
साधारर् सभा सम्पन्ि िभएसम्ि कसैिाई पनि सर्दस्र्िाबाट हटाउि सककि ेछैि । 

२४. सुववधा प्राप् त गना नसक्न े: कुिै सर्दस्र्िे सहकारी संस्थािाई नििुय पि ेकुिै र्दानर्त्ि निधायररि सिर्लभि  
भुतिाि िगरेिा िा र्ो ऐि, र्स ऐि अन्िगयि ििेको निर्ि िथा विनिर्ि बिोजजि सर्दस्र्ि े पािि 
गिुयपि े व्र्िस्थाको बारम्बार उल्िंघि गरेिा त्र्स्िो सर्दस्र्िे अन्र् सर्दस्र् सरहको सुबबधा प्राप् ि गिय 
सति ेछैि । 

 

परिच्छेद –६ 

साधािणसिा, सममयत तथा लेखा सुपिम् वेिण सममयत 

 

२५. साधािणसिा:(१) सहकारी संस्थाको सिोछच अङ्गको रुपिा साधारर् सभा हुिेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्र्हरू साधारर् सभाका सर्दस्र् हुिे छि ्। 

(३) सहकारी संस्थाको साधारर् सभा रे्दहार् बिोजजि हुिेछ:– 

(क) प्रारजम्भक साधारर् सभा, 

(ख) िावषयक साधारर् सभा, 

(ग) विशेष साधारर् सभा । 

२६. प्रािम्भिक साधािण सिाको काम, कताव्र् ि अगधकाि: प्रारजम्भक साधारर् सभाको काि, कियव्र् र अधधकार 
रे्दहार् बिोजजि हुिेछ :– 

(क)प्रारजम्भक साधारर् सभा हुिे अनघल्िो दर्दि सम्िको काि कारबाही र आधथयक कारोबारको 
जािकारी लििे, 

(ख)चाि ूआधथयक िषयको िाधग िावषयक कार्यिि िथा बजेट स्िीकृि गिे, 

(ग) प्रनििेर्दि िथा वित्तीर् वििरर् अिुिोर्दि गि,े 
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(घ)विनिर्ििा उल्िेख भए बिोजजि सलिनि िा िेखा सुपरीिेक्षर् सलिनिको नििायचि गिे, 

(ङ)आन्िररक कार्यविधध पाररि गि,े 

(च)िेखा परीक्षकको निरु्जति र निजको पाररश्रलिक निधायरर् गि,े  

(छ) विनिर्ििा िोककए बिोजजिका अन्र् कार्यहरू गि े। 

२७. वावषाक साधािणसिाको काम, कताव्र् ि अगधकाि : िावषयक साधारर् सभाको काि, कियव्र् र अधधकार रे्दहार् 
बिोजजि  हुिेछ :– 

(क) िावषयक कार्यिि िथा बजेट स्िीकृनि गि,े 

(ख) िावषयक िेखा परीक्षर् प्रनििेर्दि अिुिोर्दि गि,े 

(ग) सलिनि िा िेखा सुपरीिेक्षर् सलिनिको नििायचि िथा विघटि गिे, 

(घ) सञ्चािक िा िेखा सुपरीिेक्षर् सलिनिको संर्ोजक िा सर्दस्र्िाई पर्दबाट हटाउिे, 

(ङ) सलिनि िा िेखा सुपरीिेक्षर् सलिनिको िावषयक प्रनििेर्दि पाररि गि,े 

(च) विनिर्ि संशोधि िथा आन्िररक कार्यविधध पाररि गि,े 

(छ) िेखा परीक्षकको निरु्जति र निजको पाररश्रलिक निधायरर् गि,े 

(ज) संस्था एकीकरर् िा विघटि सम्बन्धी निर्यर् गि,े 

(झ) पाररश्रलिक िगार्िका सुविधा िोतिे, 

(ञ) ऋर् िथा अिुर्दाि प्राप्ि गि ेसम्बन्धिा निर्यर् गिे, 

(ट) सर्दस्र्को र्दानर्त्ि लििाहा दर्दिे, 

(ठ) सलिनििाई आिश्र्क निरे्दशि दर्दिे, 

(ड) विनिर्ििा िोककए बिोजजिका अन्र् कार्यहरू गि े। 

२८. साधािणसिाको बैठक :(१) सलिनििे सहकारी संस्था र्दिाय भएको लिनििे िीि िदहिालभि प्रारजम्भक 
साधारर् सभा बोिाउिु पिेछ । 

(२) सलिनििे प्रत्रे्क आधथयक िषय सिाप्ि भएको लिनिि ेछ िदहिालभि िावषयक साधारर् सभा 
बोिाउिु पिेछ । 
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(३) सलिनििे रे्दहार्को अिस्थािा विशेष साधारर् सभा बोिाउिु पिेछ :– 

(क)संस्थाको काि विशेषि ेविशेष साधारर् सभा बोिाउिुपिे सलिनििाट निर्यर् भएिा, 

(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बिोजजि िेखा सुपरीिेक्षर् सलिनिको लसफाररसिा, 

(ग)कुिै सञ्चािकिे विशेष साधारर्सभा बोिाउि पेश गरेको प्रस्िाि सलििजी द्िारा पाररि 
भएिा, 

(घ) विशेष साधारर् सभा बोिाउिु पिे कारर् खुिाइ पजछचस प्रनिशि सर्दस्र्िे सलिनि सिक्ष 
नििेर्दि दर्दएिा, 

(ङ) र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बिोजजि र्दिाय गि ेअधधकारीि ेनिरे्दशि दर्दएिा, 

(४) उपर्दफा (३) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए िापनि ससं्थाको सञ्चािक िा व्र्िस्थापकबाट 
आफ्िो जजम्िेिारी पूरा िगरी संस्था सञ्चािििा सिस्र्ा उत्पन्ि भएको अिस्थािा र्दिाय 
गि ेअधधकारीिाई जािकारी दर्दई साधारर् सर्दस्र्हरू िध्रे्बाट बहुिि सर्दस्र् उपजस्थि भई 
विशेष साधारर् सभा गिय सककिेछ । 

२९. ववशेष साधािणसिा बोलाउन यनदेशन ददन सक्ने:(१) संस्थाको निरीक्षर् िा सुपरीिेक्षर् गर्दाय िा कसैको 
उजूरी परी छािविि गर्दाय रे्दहार्को अिस्था रे्दखखि आएिा र्दिाय गि ेअधधकारीि ेत्र्स्िो सहकारी संस्थाको 
सलिनििाई साधारर् सभा बोिाउि निरे्दशि दर्दि सतिेछ :–   

(क)  सहकारीको िूल्र्, िान्र्िा िथा लसद्धान्ि विपररि कार्य गरेिा,  

(ख)  र्ो ऐि, र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्ि, विनिर्ि िथा आन्िररक कार्यविधध विपरीि कार्य 
गरेिा, 

(घ) र्दिाय गि ेअधधकारीिे दर्दएको निरे्दशिको बारम्बार उल्िङ्घि गरेिा, 

(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बिोजजि र्दिाय गि ेअधधकारीि ेआरे्दश दर्दएिा। 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि साधारर् सभा बोिाउि निरे्दशि प्राप् ि भएिा सलिनििे सो निरे्दशि 
प्राप् ि भएको लिनििे पैंिीस दर्दिलभि साधारर् सभाको बैठक बोिाउिु पिेछ र साधारर् सभाको बैठकिा 
उजूरी िा निरीक्षर्का िििा रे्दखखएका विषर्िा छिफि गरी सोको प्रनििेर्दि र्दिाय गि ेअधधकारी सिक्ष 
पेश गिुय पिेछ । 

(३) उपर्दफा (१) िा (२) िा उजल्िखखि अिधध लभि सलिनििे साधारर् सभा िबोिाएिा र्दिाय गि े
अधधकारीि ेत्र्स्िो साधारर् सभा बोिाउि सतिेछ । 
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(४) सहकारी संस्थाको साधारर् सभाको िाधग गर्पूरक संख्र्ा ित्काि कार्ि रहेको सर्दस्र् 
संख्र्ाको एकाउन्ि प्रनिशि हुिेछ ।  

िर पदहिो पटक डाककएको साधारर् सभािा गर्पुरक संख्र्ा िपुगेिा त्र्सको साि दर्दि लभि 
र्दोस्रो पटक साधारर् सभा बोिाउिु पि े र र्सरी र्दोस्रो पटक बोिाइएको साधारर् सभािा संचािक 
सलिनिको बहुिि सदहि एक निहाई साधारर् सर्दस्र्हरुको उपजस्थनि भएिा साधारर् सभाको गर्पुरक 
संख्र्ा पुगेको िानििेछ । 

(५) उपर्दफा (४) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए िापनि र्दफा २८ को (४) िा भएको व्र्िस्था सोही 
अिुसार हुिेछ । 

(६)र्दईु हजार िा सोभन्र्दा बढी सर्दस्र् भएको संस्थािे साधारर् सभा गर्दाय सिाि कार्यसूचीिा 
िोककए बिोजजि सर्दस्र् संख्र्ाको आधारिा िडा-िडा िा अन्र् पार्कको स्थाििा संचािक सर्दस्र्हरुिाई 
पठाई साधारर् सभा गिय र त्र्स्िो सभाको निर्यर् प्रिाखर्ि गिय प्रनिनिधधहरु छिौट गरी त्र्स्िा 
प्रनिनिधधहरुको उपजस्थनिको सभाि ेअजन्िि निर्यर् प्रिाखर्ि गि ेव्र्िस्था लििाउि सतिेछ । 

३०. सञ्चालक सममयत :(१)  सहकारी संस्थािा साधारर् सभाबाट नििायधचि एक सञ्चािक सलिनि रहिेछ ।  

  िर,  एउटै व्र्जति िगािार एउटै पर्दिा र्दईु पटक भन्र्दा बढी सञ्चािक हुि पाउिे छैि । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको सलिनििा उपिब्ध भएसम्ि कम्िीिा िेत्तीस प्रनिशि िदहिा 
सर्दस्र्को प्रनिनिधधत्ि सुनिजश्चि गिुय पिेछ ।  

(३) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्र् एकै अिधधिा सञ्चािक िथा िेखा सलिनिको पर्दिा 
उम्िेर्दिार बन्ि र नििायधचि हुि सति ेछैि । 

(४) कुिै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कियचारी िा आफ्िो संस्थािे सर्दस्र्िा लिएको 
सहकारी संघ िा बैङ्क बाहेक अको कुिै संस्थाको संचािक बन्ि पाउिे छैि । 

िर िावषयक र्दईु करोड रुपैर्ाभन्र्दा किको कारोिार गि े सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे त्र्स्िो 
सहकारी संस्थािा कियचारीको रुपिा काि गिय बाधा पि ेछैि । िावषयक र्दईु करोड भन्र्दा बदढ कारोिार गि े
संस्थािा कुिै संचािक कियचारी रहेको भए र्ो ऐि प्रारम्भ भएको लिनििे र्दईु िषयलभि त्र्स्िो संचािकिे 
कियचारीको पर्द त्र्ाग गरी अको कियचारीको व्र्िस्था गिुयपिेछ ।  

(६) र्ो ऐि प्रारम्भ हुिुअनघ कुिै व्र्जति एकभन्र्दा बढी संस्थाको सञ्चािक िा सोही िा अको 
संस्थाको कियचारी भएकोिा र्ो ऐि प्रारम्भ भएको लिनििे एक िषयलभि कुिै एक संस्थाको िाि सञ्चािक 
िा कियचारी रहिु पिेछ । 
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(७)सलिनिको कार्ायिधध चार िषयको हुिेछ । 

३१. सञ्चालक सममयतको यनवााचन :(१) सलिनििे आफ्िो कार्ायिधध सिाप्ि हुिु कजम्ििा एक िदहिा अनघ 
अको सलिनिको नििायचि गराउिु पिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सलिनिको नििायचि िगराएको जािकारी प्राप् ि भएिा त्र्स्िो जािकारी 
प्राप् ि भएको लिनििे छ िदहिालभि सलिनिको नििायचि गराउि र्दिाय गिे अधधकारीिे सम्बजन्धि 
सलिनििाई आरे्दश दर्दि सतिेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि र्दिाय गि ेअधधकारीिे आरे्दश दर्दएकोिा सम्बजन्धि सलिनििे सो आरे्दश 
बिोजजिको सिर्ािधधलभि सलिनिको नििायचि गराईर्दिाय गि ेअधधकारिाई जािकारी गराउिु पिेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि सलिनिको नििायचि िगराएिा र्दिाय गि ेअधधकारिे त्र्स्िो संस्थासर्दस्र् 
रहेको िाधथल्िो संघ भए सो संघको प्रनिनिधध सिेििाई सहभागी गराई सलिनिको नििायचि सम्बन्धी 
सम्पूर्य कार्य गि ेगराउिेछ । 

(५) उपर्दफा (४)बिोजजिको नििायचि कार्यिा सहर्ोग पुर् र्ाउिु सम्बजन्धि सलिनिका 
पर्दाधधकारीहरूको कियव्र् हुिेछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बिोजजि नििायचि गराउँर्दा िागेको सम्परू्य खचय सम्बजन्धि संस्थािे व्र्होिुय 
पिेछ। 

(७) र्स र्दफा बिोजजि सलिनिको अको नििायचि िभएसम्िको िाधग सलिनििे विनिर्ििा 
व्र्िस्था भए बिोजजि आफ्िो कार्य सञ्चािि गिेछ ।  

३२. सममयतको काम, कताव्र् ि अगधकाि : र्स ऐििा अन्र्ि उजल्िखखि काि, कियव्र् र अधधकारका अनिररति 
सलिनिको काि, कियव्र् र अधधकार रे्दहार् बिोजजि हुिेछ :– 

(क)सहकारीका िूल्र्, िान्र्िा र लसद्धान्ि बिोजजि सहकारी संस्थाको सञ्चािि गि,े 

(ख) आधथयक िथा प्रशासकीर् कार्य गि,े गराउिे, 

(ग)प्रारजम्भक साधारर् सभा, िावषयक साधारर् सभा िथा विशेष साधारर् सभा बोिाउिे, 

(घ)साधारर् सभाका निर्यर्हरू कार्ायन्िर्ि गि,े गराउिे, 

(ङ)संस्थाको िीनि, र्ोजिा, बजेट िथा बावषयक कार्यििको िजुयिा गरी साधारर् सभा सिक्ष पशे 
गि,े 

(च) संस्थाको सर्दस्र्िा प्रर्दाि गि ेिथा सर्दस्र्िाबाट हटाउिे,  
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(छ)शेर्र िािसारी िथा कफिाय सम्बन्धी कार्य गि,े 

(ज)सम्बजन्धि संघको सर्दस्र्िा लििे, 

(झ)विनिर्ि िथा आन्िररक कार्यविधध िर्ार गरी साधारर् सभािा पेश गि,े  

(ञ)संस्थाको कार्यक्षेिलभि संस्थाको कारोबार र व्र्िसार्को दहि प्रिद्यधिको िाधग आिश्र्ककार्य 
गि,ेगराउिे, 

३३. सञ्चालक पदमा बहाल निहने: रे्दहार्को कुिै अिस्थािा सञ्चािक आफ्िो पर्दिा बहाि रहि सति ेछैि:- 

(क) निजिे दर्दएको राजीिािा सलिनिबाट स्िीकृि भएिा, 

(ख) निजिाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बिोजजि सञ्चािकबाट हटाउिे निर्यर् भएिा, 

(ग) निज अको संस्थाको सञ्चािक रहेिा, 

(घ) निज सोही िा अको संस्थाको कियचारी रहेिा, 

िर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रनिबन्धात्िक िातर्ांशिा िेखखएको कुरािा सोही 
बिोजजि हुिेछ । 

(ङ) निज सोही िा अको संस्थाको िेखा सुपरीिेक्षर् सलिनिको पर्दिा रहेिा 

(च) निजको ितृ्रु् भएिा। 

३४. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्न:े(१) साधारर् सभाि े िहुििको निर्यर्बाट रे्दहार्को कुिै अिस्थािा 
सञ्चािकिाई सलिनिको सञ्चािक पर्दबाट हटाउि सतिछे :– 

(क) आधथयक दहिालििा गरी सम्बजन्धि संस्थािाई हािी िोतसािी पुर् र्ाएिा, 

(ख)अिधधकृि ििरिे सम्बजन्धि संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विषर्को गोपनिर्िा भङ्ग गरेिा, 

(ग)सम्बजन्धि संस्थाको कारोबार र व्र्िसार्सँग प्रनिस्पधाय हुिे गरी सिाि प्रकृनिको कारोबार िा 
व्र्िसार् गरेिा, 

(घ)सम्बजन्धि संस्थाको अदहि हुिे कुिै कार्य गरेिा,  

(ङ) निज शारीररक िा िािलसक रुपिा काि गिय िसति ेभएिा, 

(च) कुिै सञ्चािकिा र्ो ऐि, र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्ि िा विनिर्ििा उजल्िखखि र्ोग्र्िा 
िरहेिा । 
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(२)कुिै सञ्चािकिाई सलिनिको पर्दबाट हटाउिे निर्यर् गिुय अनघ त्र्स्िो सञ्चािकिाई  साधारर् 

सभा सिक्ष सफाई पेश गि ेििालसब िाकफकको िौका दर्दइिेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बिोजजिको अिधधलभि कुिै सञ्चािकिे सफाई पेश िगरेिा िा निजिे पेश 
गरेको सफाई सन्िोषजिक िभएिा साधारर् सभािे त्र्स्िो सञ्चािकिाई पर्दबाट हटाउि सतिेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि सञ्चािकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्र् सलिनिको र्दईु कार्यकाि सम्िको 
नििायचििा उम्िेर्दिार बन्ि पाउिे छैि ।    

(५) उपर्दफा (३) बिोजजि कुिै सञ्चािक पर्दबाट हटेिा त्र्स्िो पर्दिा साधारर् सभाि े बाँकी 
अिधधको िाधग अको सञ्चािकको नििायचि गिेछ । 

३५. यनजी स्वाथा समावेश िएको यनणार् प्रकृर्ामा संलग्न हुन नहुने:(१) सञ्चािकिे आफ्िो निजी स्िाथय 
सिािेश भएको निर्यर् प्रकिर्ािा संिग्ि हुिुहँुरै्दि । 

(२) सञ्चािकिे आफूिाईिाि व्र्जतिगि फाइर्दा हुिेगरी संस्थािा कुिै कार्य गिय गराउि हँुरै्दि । 

(३) कुिै सञ्चािकिे उपर्दफा (१) को बबपरीि हुिे गरी िा आफ्िो अधधकार क्षेि भन्र्दा बादहर गई 
कुिै काि कारबाही गरे गराएिा त्र्स्िो काि कारबाही प्रनि त्र्स्िो सञ्चािक व्र्जतिगि रूपिा उत्तरर्दार्ी 
हुिेछ र त्र्स्िो काि कारबाहीबाट संस्थाको, सर्दस्र् िा अन्र् कुिै व्र्जतििाई हािी िोतसािी हुि गएको 
रहेछ भिे त्र्स्िो हािी िोतसािी निजको जार्जेथाबाट असूि उपर गररिेछ । 

३६. सममयतको ववघटन :(१) साधारर् सभाि ेरे्दहार्को अिस्थािा सलिनिको विघटि गिय सतिेछः– 

(क) सलिनिको बर्दनिर्िपूर्य कार्यबाट संस्थाको कारोबार जोखखििा परेिा, 

(ख)संस्थाि ेनििुयपि ेर्दानर्त्ि िोककएको सिर्लभि भुतिाि गिय िसकेिा, 

(ग)विनिर्ििा उजल्िखखि उद्रे्दश्र् र कार्य विपररिको काि गरेिा,  

(घ)सलिनििे आफ्िो जजम्िेिारी पूरा िगरेिा, 

(ङ)र्ो ऐि िा र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्िाििीिा उजल्िखखि शिय िा र्दिाय गि े अधधकारीि े
दर्दएको निरे्दशिको बारम्बार उल्िङ्घि गरेिा । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि सलिनि विघटि भएिा साधारर्सभािे िर्ाँ सलिनिको नििायचि गिेछ 
। 

(३) सलिनििे र्ो ऐि िा र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्ि बिोजजि र्दिाय गि ेअधधकारीिे दर्दएको 
निरे्दशि पाििा िगरेिा िा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बिोजजि पेश भएको प्रनििेर्दि सिेिको आधारिा 
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र्दिाय गि े अधधकारीि े सलिनििाई उजूरी िा निरीक्षर्को िििा रे्दखखएका विषर्िस्िुको गाजम्भर्यिाको 
आधारिा बढीिा छ िदहिाको सिर् दर्दई सुधार गि ेिौका दर्दि सतिेछ र त्र्स्िो सिर्ािधध लभि पनि 
सुधार िगरेिा त्र्स्िो सलिनि विघटि गिेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोजजि सलिनि विघटि भएिा त्र्सरी विघटि गररएको लिनििे िीि िदहिा 
लभििा अको सलिनिको नििायचि सम्पन्ि गराउि र त्र्स्िो नििायचि िभएसम्ि संस्थाको रै्दनिक कार्य 
सञ्चािि गिय र्दिाय गि ेअधधकारीिे िोककए बिोजजिको एक िर्दथय सलिनि गठि गिुय पिेछ । 

(५) र्स र्दफा बिोजजि अको सलिनिको नििायचि गराउँर्दा िागेको सम्पूर्य खचय सम्बजन्धि संस्थाि े
व्र्होिेछ । 

३७. लेखा सुपिीवेिण सममयतको गठन :(१) संस्थािा आन्िररक निर्न्िर् प्रर्ािीिाई सुदृढ गिय िोककए 
बिोजजिको र्ोग्र्िा पुगेका एकजिा संर्ोजक र र्दईुजिा सर्दस्र्हरू रहिे गरीसाधारर्सभािे नििायचिबाट 
िेखा सुपरीिेक्षर् सलिनि गठि गिेछ । 

(२) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी व्र्जति एकै अिधधिा एउटै संस्थाको सञ्चािक िा िेखा 
सुपरजीिेक्षर् सलिनिको संर्ोजक िा सर्दस्र् पर्दिा उम्िरे्दिार बन्ि र नििायधचि हुि सति ेछैि । 

३८. लेखा सुपरिवेिण सममयतको काम, कताव्र् ि अगधकाि :(१)  िेखा सुपररिेक्षर् सलिनिको काि, कियव्र् र 
अधधकार रे्दहार् बिोजजि हुिेछ :– 

(क)प्रत्रे्क चौिालसकिा सहकारी संस्थाको आन्िररक िेखापरीक्षर् गिे, गराउिे, 

(ख)आन्िररक िेखापरीक्षर् गर्दाय िेखापरीक्षर्का आधारभूि लसद्धान्िको पाििा गि,े गराउिे, 

(ग)वित्तीर् िथा आधथयक कारोिारको निरीक्षर् िथा िूल्र्ाङ्कि गि,े गराउिे, 

(घ)सलिनिको काि कारिाहीको निर्लिि सुपरजीिेक्षर् गिे र सलिनििाई आिश्र्क सुझाि दर्दिे, 

(ङ) साधारर्सभाकोनिरे्दशि, निर्यर् िथा सलिनिका निर्यर् कार्ायन्िर्ि भए िभएको अिुगिि 
गि,े 

(च)िेखा सम्बन्धी प्रनििेर्दि र सलिनिको काि कारबाहीको सुपरजीिेक्षर् सम्बन्धी िावषयक 
प्रनििेर्दि साधारर्सभा सिक्ष पेश गि,े  

(छ)आफूिे पटक पटक दर्दएका सुझाि कार्ायन्िर्ि िभएको कारर्बाट कुिै संस्थाको दहििा 
प्रनिकूि असर परेिािा त्र्स्िो संस्थाको िगर्द िा जजन्सी सम्पवत्तको व्र्ापक रूपिा 
दहिालििा िा अनिर्लिििा भएको िा ससं्था गम्भीर आधथयक संकटिा पिय िागेकोिा सोको 
कारर् खुिाई विशेष साधारर् सभा बोिाउि सलिनि सिक्ष लसफाररस गि े। 
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(ज) आिश्र्क परेिा आन्िररक िेखा परीक्षक निरु्जतिका िाधग िीि जिाको िाि सञ्चािक 
सलिनििा लसफाररस गि े। 

(२) िेखा सुपरजीिेक्षर् सलिनिको संर्ोजक िा सर्दस्र् संस्थाको रै्दनिक आधथयक प्रशासनिक कार्यिा 
सहभागी हुि पाउिे छैि । 

परिच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण परिचालन 

३९. सदस्र् केम्न्ित िई बचत तथा ऋणको कािोबाि गनुा पन े :(१) संस्थािे आफ्िा सर्दस्र्हरूको िाि बचि 
स्िीकार गिय, सोको पररचािि गिय र सर्दस्र्िाई िाि ऋर् प्रर्दाि गिय सतिछे । 

(२) उपर्दफा (१) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भएिापनि बचि िथा ऋर्को िुख्र् कारोबार गि े
गरी र्दिाय भएको संस्था बाहेक अन्र् विषर्गि िा िहु उद्रे्दश्र्ीर् संस्थािे बचि िथा ऋर्को िुख्र् कारोिार 
गिय पाउिे छैि।  

िर र्ो ऐि प्रारम्भ हुिु अनघ बहुउद्रे्दश्र्ीर् िा विषर्गि संस्थाको रुपिा र्दिाय भई िुख्र् 
कारोिारको रुपिा िचि िथा ऋर्को कारोिार गरै्द आएको भए त्र्स्िो संस्थािे िीि िषय लभििा िचि िथा 
ऋर्को िुख्र् कारोिार िहुिे गरी र्दिाय हँुर्दाका बखििा उल्िेख गररएको िुख्र् कारोिार गि ेगरी संस्था 
सञ्चािि गिुयपिेछ । 

(३) ससं्थािे सर्दस्र्िाई प्रर्दाि गि ेऋर्िा सेिा शुल्क र ििीकरर् शुल्क लिि पाइिे छैि । 

(४) बचि र ऋर्को ब्र्ाजर्दर बबचको अन्िर छ प्रनिशि भन्र्दा बढी हुिे छैि ।  

(५) संस्थािे प्रर्दाि गरेको ऋर्िा िाग्िे ब्र्ाजिाई िूि ऋर्िा पूँजीकृि गरी सोको आधारिा 
ब्र्ाज िगाउि पाइिे छैि । 

(६)संस्थािे कुिैपनि कम्पिीको शेर्र खररर्द गिय सति ेछैि ।  

िर  

(१) सींस्थाको र्दानर्त्ि प्रनि प्रनिकूि िहुिे गरी संस्थािे स्िप्रर्ोजिको िाधग अचि सम्पवत्त 
खरीर्द िथा पूिायधार नििायर् एिं संस्था र सर्दस्र्हरुको दहििा उत्पार्दि र सेिाको क्षेििा 
प्राथलिक पूँजी कोष पररचािि गिय िाधा पि ेछैि । 

(२) र्ो ऐि प्रारम्भ हुिु अनघ कुिै संस्थािे कुिै कम्पिीको शेर्र खररर्द गरेको भएिा त्र्स्िो 
शेर्र र्ो ऐि प्रारम्भ भएको लिनििे एक िषय अिधधलभि हस्िान्िरर् गररसतिु पिेछ । 
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 (३) उपर्दफा (२) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए िापनि संस्थािे र्ो ऐि प्रारम्भ हुिुअनघ 
र्दिाय भएका सािा ककसािद्िारा प्रिद्यधधि वित्तीर् संस्थाको शेर्र खररर्द गिय बाधा पिेछैि । 

(७) संस्थािे शेर्र पूँजी कोषको र्दश गुर्ासम्ि िचि संकिि गिय सतिेछ । 

(८)संस्थािे र्दिाय गर्दायका बखिका सर्दस्र् बाहेक अन्र् सर्दस्र्िाई सर्दस्र्िा प्राप् ि गरेको िीि 
िदहिा अिधध व्र्निि िभई ऋर् िगािी गिय सतिे छैि । 

४०. सन्दिा व्र्ाजदि सभबन्धी व्र्वस्थााः (१) संघीर् कािुि बिोजजि रजजष्ट्रारिे बचि िथा ऋर्को सन्र्दभय व्र्ाजर्दर 
िोति सतिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि िोककएको सन्र्दभय ब्र्ाजर्दर संस्थाका िाधग निरे्दशक ब्र्ाजर्दर हुिेछ । 

४१. व्र्म्क्तगत बचतको सीमा:संस्थािा सर्दस्र्को व्र्जतिगि बचिको सीिा िीस िाख सम्ि हुिेछ । 

 

परिच्छेद –९ 

आगथाक स्रोत परिचालन 

४२. शेर्ि बबक्री तथा फिताा सभबन्धी व्र्बस्था :(१) संस्थािे आफ्िो सर्दस्र्िाई शेर्र वििी गिय सतिेछ।  

(२) उपर्दफा (१) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए िापनि संस्थािे एकै सर्दस्र्िाई आफ्िो कुि 
शेर्र पूँजीको बीस प्रनिशिभन्र्दा बढी हुिे गरी शेर्र बबिी गिय सति ेछैि ।  

िर िेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकार िा स्थािीर् िहको पूर्य िा आंलशक स्िालित्ि िा निर्न्िर् भएको 
संस्था िा निकार्को हकिा र्ो बन्रे्दज िाग ूहुिे छैि। 

(४) संस्थाको शेर्रको अंककि िूल्र् प्रनि शेर्र एक सर् रुपैर्ाँ हुिेछ ।  

(५) संस्थाको शेर्रपूँजी विनिर्ििा उल्िेख भए बिोजजि हुिेछ । 

(६) संस्थाि ेखुिा बजारिा शरे्र बबिी गिय पाउिे छैि । 

(७) संस्थाको ििूधिको रुपिा रहेको कुिै सर्दस्र्को शेर्र सोही संस्थाको ऋर् िा र्दानर्त्ि बाहेक 
अन्र् कुिै ऋर् िा र्दानर्त्ि िापि लििाि बबिी गररि ेछैि । 

४३. िकम फिताा तथा खाता सञ्चालन सभबन्धी व्र्वस्था :(१) कुिै सर्दस्र्िे संस्थाको सर्दस्र्िा त्र्ाग गरी 
रकि कफिाय लिि चाहेिा निजको कुिै र्दानर्त्ि भए त्र्स्िोर्दानर्त्ि भुतिाि गरेको लिनििे एक िदहिालभि 
निजको बाँकी रकि िोककए बिोजजि निजिाई कफिाय गिुय पिेछ । 



 

22 
 

(२) कुिै सर्दस्र्िे संस्थािा जम्िा गरेको बचि कफिाय िाग गरेिा निजको कुिै र्दानर्त्ि भए 
त्र्स्िो र्दानर्त्ि कट्टा गरी बाकँी रकि िोककए बिोजजिनिजिाई कफिाय गिुय पिेछ।  

(३) संस्थािे िचि खािाहरु िाि संचािि गिय सतिेछ ।    

४४. ऋण वा अनुदान मलन सक्न:े(१) संस्थािे विरे्दशी बैंक िा वित्तीर् संस्था िा अन्र् निकार्बाट ऋर् िा 
अिुर्दाि लिि िा त्र्स्िो निकार्सँग साझेर्दारीिा काि गिय संघीर् कािूि ििोजजि स्िीकृिी लििु पि ेछ । 

(२) उपर्दफा (१) ििोजजि विरे्दशी बैङ्क िा निकार्बाट ऋर् िा अिुर्दाि लिि स्िीकृिीको 
िाधगिोककए ििोजजिको वििरर्हरु सदहि र्दिाय गिे अधधकारी सिक्ष नििेर्दि दर्दिु पिेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) ििोजजि नििेर्दि प्राप्ि भएिा र्दिाय गि ेअधधकारीिे गाउँ कार्यपालिकािा प्रस्िाि 
पेश गिुय पिेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोजजिको प्रस्िाि गाउँ कार्यपालिकािे उपरु्ति रे्दखेिा स्िीकृिीकोिाधग 
िन्िािर्िा लशफाररस गरर पठाउिेछ ।  

४५. नेपाल सिकािको सुििण प्राप् त गना सक्न:े (१)संस्थािे विरे्दशी बैङ्क िा निकार्सँग लििे ऋर्िा सुरक्षर् 
प्राप् ि गिुय पि ेभएिा संघीर् कािूि ििोजजि स्िीकृनिकोिाधग र्दिाय गि ेअधधकारर सिक्ष प्रस्िाि सदहि 
नििेर्दि दर्दिु पि ेछ । 

(२) र्दफा (१) ििोजजि   प्राप्ि प्रस्िाि उपरु्ति रे्दखखएिा गाउँ कार्यपालिकािे संघीर् कािुि बिोजजि स्िीकृनिको 
िाधग िन्िािर्िा लशफाररस गरर पठाउिु पिेछ ।  

 

परिच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

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

(क) शेर्र बबिीबाट प्राप् ि रकि, 

(ख) बचिको रुपिा प्राप् ि रकि, 

(ग) ऋर्को रुपिा प्राप् ि रकि, 

(घ) िेपाि सरकारबाट प्राप् ि अिुर्दाि रकि, 

(ङ) विरे्दशी सरकार िा अन्िरायजष्ट्रर् संघसंस्थाबाट प्राप् ि अिुर्दाि िा सहार्िाको रकि, 
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(च) व्र्िसानर्क कार्यबाट आजजयि रकि, 

(छ) सर्दस्र्िा प्रिेश शुल्क, 

(ज) संस्थाको िाििा प्राप्ि हुिे अन्र् जुिसुकै रकि । 

४७.  जगेडा कोष :(१) ससं्थािा एक जगेडा कोष रहिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषिा रे्दहार् बिोजजिका रकि रहिे छि ्:– 

(क) आधथयक िषयको खूर्द बचि रकिको कम्िीिा पछचीस प्रनिशि रकि,  

(ख) कुिै संस्था, संघ िा निकार्िे प्रर्दाि गरेको पूँजीगि अिुर्दाि रकि, 

(ग) जस्थर सम्पवत्त वििीबाट प्राप् ि रकि, 

(घ)  अन्र् स्रोिबाट प्राप् ि रकि । 

(३) उपर्दफा (१) बिोजजिको जगेडा कोष अविभाज्र् हुिेछ । 

४८. संिक्षित पूूँजी फिताा कोषाः(१) संस्थािा एक संरक्षक्षि पूँजी कफिाय कोष रहिेछ । 

(२) र्दफा ४७ बिोजजिको जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बिोजजिको रकि 
छुट्ट्र्ाई बाँकी रहेको रकिको कम्िीिा पछचीस प्रनिशि रकि उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषिा िावषयक 
रुपिा जम्िा गिुय पिेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बिोजजिको रकि सर्दस्र्िे गरेको संघीर् कािुििा िोककए बिोजजिको िावषयक 
कारोिारको आधारिा सम्बजन्धि सर्दस्र्िाई उपिव्ध गराउिु पिेछ ।  

४९. सहकािी प्रवद्ाधन कोष सभबन्धी व्र्वस्था:(१) संस्थािे सहकारी व्र्िसार्को प्रिद्यधि गियको िाधग र्दफा ४७ 
बिोजजि जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बिोजजिको रकि छुट्र्ाई बाँकी रहेको 
रकिको शून्र् र्दशििि पाँच प्रनिशििे हुि आउिे रकि संघीर् कािुििा व्र्िस्था भएबिोजजिको सहकारी 
प्रिद्यधि कोषिा िावषयक रुपिा जम्िा गिुय पिेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषको उपर्ोग संघीर् कािुि व्र्िस्था भएबिोजजि हुिेछ । 

५०.  अन्र् कोष सभबन्धी व्र्बस्थााः(१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ िा उजल्िखखि कोषका अनिररति संस्थािा 
सहकारी लशक्षा कोष, शेर्र िाभांश कोष िगार्ि िोककए बिोजजिका अन्र् कोषहरु रहि सति ेछि ्। 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको कोषको रकि सो कोषको उद्रे्दश्र् पूनियका िाधग विनिर्ििा िोककए 
बिोजजि उपर्ोग गिय सककिेछ ।  
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िर एक िषयको शेर्र िाभांशको रकि शेर्र पूँजीको पन्र प्रनिशिभन्र्दा बढी हुिे छैि । 

 

परिच्छेद –११ 

अमिलेख ि सूचना 

५१. अमिलेख िाखु्न पन े:(१) संस्थािे साधारर्सभा, सलिनि िथा िेखा सुपररबेक्षर् सलिनि बैठकका निर्यर् िथा 
काि कारबाहीको अद्र्ािधधक अलभिेख सुरक्षक्षि साथ राखु्न पिेछ । 

(२) संस्थािे कारोबारसँग सम्बजन्धि िथा अन्र् आिश्र्क अलभिेखहरू िोककए बिोजजि सुरक्षक्षि 
साथ राखु्न पिेछ । 

५२. ववविण उपलब्ध गिाउनु पन े :(१) संस्थािे रे्दहार्का वििरर्हरू सदहिको प्रनििेर्दि आ.ि. सिाप्ि भएको 
िीि िदहिा लभि र्दिाय गि ेअधधकारी सिक्ष पेश गिुय पिेछ :– 

(क) कारोबारको चौिालसक र िावषयक प्रनििेर्दि िथा िेखापरीक्षर् प्रनििेर्दि 

(ख) बावषयक कार्यिि िीनि िथा र्ोजिा, 

(ग) खुर्द बचि सम्बन्धी िीनि िथा र्ोजिा, 

(घ) सञ्चािकको िाि िथा बाँकी कार्ायिधधको सूची, 

(ङ) साधारर्सभाको बैठक सम्बन्धी जािकारी, 

(च) शरे्र सर्दस्र् संख्र्ा र शेर्रपूँजी,   

(छ) सञ्चािक िा सर्दस्र्िे लिएको ऋर् नििय बाँकी रहेको रकि, 

(ज)र्दिाय गिे अधधकारीिे सिर् सिर्िा िोककदर्दएको अन्र् वििरर् । 

परिच्छेद – १२ 

लेखा ि लेखापिीिण 

 

५३. कािोबािको लेखा:संस्थाको  कारोबारको िेखा र्दोहोरो िेखा प्रर्ािीिा आधाररि र कारोबारको र्थाथय जस्थनि 
स्पष्ट्टरुपिा रे्दखखिे गरी संघीर् कािूि बिोजजि रजजष्ट्रारि ेिागू गरेको िेखािाि (एकाउजन्टङ स्ट्र्ाण्डडय) र 
र्स ऐि बिोजजि पाििा गिुयपिे अन्र् शिय िथा व्र्िस्था बिोजजि राखु्न पिेछ । 

५४. लेखापिीिण:(१) संस्थाि ेप्रत्रे्क आधथयक िषयको िेखापरीक्षर् सो आधथयक िषय सिाप्ि भएको लिनििे िीि 
िदहिालभि प्रचलिि कािूि बिोजजि इजाजिपि प्राप् ि िेखापरीक्षकद्िारा गराउिु पिेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको अिधधलभि कुिै संस्थािे िेखापरीक्षर् िगराएको पाइएिा र्दिाय गि े
अधधकारीि ेत्र्स्िो संस्थाको िेखा परीक्षर् इजाजिपि प्राप् ि िेखापरीक्षकबाट गराउि सतिेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि िखेापरीक्षर् गराउँर्दा िेखापरीक्षकिाई दर्दिु पि ेपाररश्रलिक िगार्िको 
रकि सम्बजन्धि संस्थािे व्र्होिेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) िा (२) बिोजजि िेखापरीक्षकि ेगरेको िखेापरीक्षर् प्रनििेर्दि अिुिोर्दिको िाधग 
साधारर् सभा सिक्ष पेश गिुय पिेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बिोजजि पशे भएको िेखापरीक्षर् प्रनििरे्दि साधारर् सभाबाट अिुिोर्दि हुि 
िसकेिा पुिः िेखा परीक्षर्को िाधग साधारर् सभािे र्दफा ५५ को अधीििा रही अको िेखापरीक्षक निरु्ति 
गिेछ । 

५५. लेखापिीिकको यनरु्म्क्त :(१) संस्थाको िेखापरीक्षर् सम्बन्धी कार्य गिय प्रचलिि कािूि बिोजजि 
इजाजिपिप्राप् ि िेखापरीक्षकहरू िध्रे्बाट साधारर्सभाि े एकजिा िेखापरीक्षक निरु्जति गरी पाररश्रलिक 
सिेि िोतिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि िखेापरीक्षक निरु्ति गर्दाय एउटै व्र्जति, फिय िा कम्पिीिाई िगािार 
िीि आधथयक िषयभन्र्दा बढी हुिे गरी निरु्ति गिय सककि ेछैि । 

५६. लेखापिीिकमा यनरु्क्त हुन नसक्न े :(१) रे्दहार्का व्र्जति िेखापरीक्षकिा निरु्ति हुि िथा निरु्ति भई 
सकेको भए सो पर्दिा बहाि रहि सति ेछैि :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 

(ख) सम्बजन्धि संस्थाको सर्दस्र्, 

(ग) सहकारी संस्थाको निर्लिि पाररश्रलिक पाउिे गरी निरु्ति सल्िाहकार िा कियचारी, 

(घ)िेखापरीक्षर् सम्बन्धी कसूरिा सजार् पाएको िीि िषयको अिधध भुतिाि िभएको,  

(ङ)र्दािासाहीिा परेको, 

(च)भ्रष्ट्टाचार, ठगी िा िैनिक पिि हुिे अन्र् फौजर्दारी कसूरिा सजार् पाएको पाँच िषय भुतिाि 
िभएको,  

(ज)सम्बजन्धि संस्थासँग स्िाथय बाखझएको व्र्जति । 

(२) िेखापरीक्षकिे आफू निरु्ति हुिुअनघ उपर्दफा (१) बिोजजि अर्ोग्र् िभएको कुराको 
संस्थासिक्ष स्िघोषर्ा गरी्िुपिेछ ।  
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(३) कुिै िेखापरीक्षक आफ्िो कार्यकाि सिाप्ि िहँुरै्द कुिै संस्थाको िेखापरीक्षर् गिय अर्ोग्र् 
भएिा िा संस्थाको िेखापरीक्षकको पर्दिा कार्ि रहि िसति ेजस्थनि उत्पन्ि भएिा निजिे िेखापरीक्षर् 
गिुय पि ेिा गरररहेको काि ित्काि रोकी सो कुराको जािकारी लिखखि रुपिा संस्थािाई दर्दिु पिेछ । 

(४) र्स र्दफाको प्रनिकूि हुिेगरी निरु्ति भएको िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षर् िान्र् हुिे 
छैि ।  

 

परिच्छेद – १३ 

छुट,सुववधा ि सहुमलर्त 

५७. छुट, सुववधा ि सहुमलर्त:(१) संस्थािाई प्राप्ि हुिे छुट, सुविधा र सहुलिर्ि संघीर् कािुि बिोजजि हुिेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) िा उल्िेखखिछुट, सुविधा र सहुलिर्ि बाहेक संस्थािाई प्राप्ि हुिे अन्र् छुट, सुविधा र 
सहुलिर्ि िोककए बिोजजि हुिेछ ।  

 

परिच्छेद—१४ 

ऋण असुली तथा बाूँकी बक्र्ौता 

५८. ऋण असूल गन:े(१) कुिै सर्दस्र्िे संस्थासँग गरेको ऋर् सम्झौिा िा शिय कबुलिर्िको पाििा िगरेिा, 
लिखिको भाखालभि ऋर्को सािाँ, ब्र्ाज र हजायिा चुतिा िगरेिा िा ऋर् लिएको रकि सम्बजन्धि 
काििा ििगाई दहिालििा गरेको रे्दखखएिा त्र्स्िो सर्दस्र्िे ऋर् लिरं्दा राखेको धधिोिाई सम्बजन्धि 
संस्थािे लििाि बबिी गरी िा अन्र् कुिै व्र्िस्था गरी आफ्िो सािँा, ब्र्ाज र हजायिा असूि उपर गिय 
सतिछे। धधिो सम्बजन्धि संस्थािे सकारे पश्चाि ् पनि ऋर्ीिे साँिा ब्र्ाज र्दिुै भुतिािी गरी धधिो 
बापिको सम्पवत्त कफिाय लिि चाहेिा कफिाय गिुयपिेछ । 

(२) कुिै सर्दस्र्िे संस्थािा राखेको धधिो कुिै ककलसििे कसैिाई हक छोडडदर्दएिा िा अन्र् कुिै 
कारर्बाट त्र्स्िो धधिोको िूल्र् घट्ि गएिा त्र्स्िो ऋर्ीिाई निजश्चि म्र्ार्द दर्दई थप धधिो सुरक्षर् 
राख् ि िगाउि सककिेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि ऋर्ीिे थप धधिो िराखेिा िा उपर्दफा (१) िा (२) बिोजजिको 
धधिोबाट पनि साँिा, ब्र्ाज र हजायिाको रकि असूि उपर हुि िसकेिा त्र्स्िो ऋर्ीको हक िाग्ि ेअन्र् 
जार्जथेाबाट पनि साँिा, ब्र्ाज र हजयीािाअसूि उपर गिय सककिछे ।  

(४) र्स र्दफा बिोजजि सािँा, ब्र्ाज र हजयिा असूि उपर गर्दाय िागेको खचयको रकि िथा 
असूिउपर भएको साँिा, व्र्ाज र हजायिाको रकि कट्टा गरी बाँकी रहि आएको रकि सम्बजन्धि ऋर्ीिाई 
कफिाय दर्दिु पिेछ ।  
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(५) र्स र्दफा बिोजजि कुिै संस्थािे ऋर्ीको धधिो िा अन्र् जार्जेथालििाि बबिी गर्दाय लििाि 
सकािे व्र्जतिको िाििा सो धधिो िा जार्जेथा प्रचलिि कािूि बिोजजि रजजष्ट्रेशि िा र्दाखखि खारेज 
गियको िाधग सम्बजन्धि कार्ायिर्िा िेखी पठाउिेछ र सम्बजन्धि कार्ायिर्िे पनि सोही बिोजजि 
रजजष्ट्रेशि िा र्दाखखि खारेज गरी सोको जािकारी सम्बजन्धि संस्थािाई दर्दिु पिेछ । 

(६) र्स र्दफा बिोजजि धधिो राखेको सम्पवत्त लििाि बबिी गर्दाय कसैिे सकार िगरेिा त्र्स्िो 
सम्पवत्त सम्बजन्धि संस्था आफैं िे सकार गिय सतिेछ । 

(७) उपर्दफा (६) बिोजजि आफैं िे सकार गरेिा त्र्स्िो सम्पवत्त सम्बजन्धि संस्थाको िाििा 
रजजष्ट्रेशि िा र्दाखखि खारेज गिय सम्बजन्धि कार्ायिर्िा िेखी पठाउिेछ र त्र्सरी िेखी आएिा 
सम्बजन्धि कार्ायिर्िे सोही बिोजजि रजजष्ट्रेशि िा र्दाखखि खारेज गरी दर्दिु पिेछ । 

५९.  कालो सूची सभबन्धी व्र्वस्थााः संस्थाबाट ऋर् लिई  रकिको अपचिि गिे िा िोककएको सिर्ािधध लभि 
ऋर्को साँिा व्र्ाज कफिाय िगि े व्र्जतिको िाि िािेशी सदहि कािोसूची प्रकाशि सम्बन्धी व्र्िस्था 
संघीर् कािुि बिोजजि हुिेछ । 

६०. कजाा सूचना केन्द्ि सभबन्धी व्र्वस्थााः  कजाय सूचिा केन्ि सम्बन्धी व्र्िस्था संघीर् कािुि बिोजजि 
हुिेछ । 

६१ बाूँकी बक्र्ौता असूल उपि गन े : कसैि ेसंस्थािाई नििुय बुझाउिु पि ेरकि िनिरी बाकँी राखेिा त्र्स्िो 
रकि र सोको ब्र्ाज सिेि र्दिाय गि े अधधकारीिे त्र्स्िो व्र्जतिको जार्जेथाबाट असूि उपर गररदर्दि 
सतिेछ । 

६२.िोक्का िाख् नलेखी पठाउने:(१) संस्था िा र्दिाय गि े अधधकारीिे र्दफा ५८ र ६१ को प्रर्ोजिको िाधग कुिै 
व्र्जतिको खािा,जार्जेथाको स्िालित्ि हस्िान्िरर्, िािसारी िा बबिी गिय िपाउिे गरी रोतका 
राख् िसम्बजन्धि निकार्िा िेखी पठाउि सतिेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि रोतकाको िाधग िेखी आएिा सम्बजन्धि निकार्िे प्रचलिि कािूि 
बिोजजि त्र्स्िो व्र्जतिको खािा,जार्जेथाको स्िालित्ि हस्िान्िरर्, िािसारी िा बबिी गिय िपाउिे गरी 
रोतका राख् िराखी दर्दिु पिेछ । 

६३. अग्रागधकाि िहने:कुिै व्र्जतििे संस्थािाई नििुय पिे ऋर् िा अन्र् कुिै र्दानर्त्ि िनिरेिा त्र्स्िो व्र्जतिको 
जार्जेथािा िेपाि सरकारको कुिै हक र्दाबी भए त्र्सको िाधग रकि छुट्टाई बाँकी रहि आएको रकििा 
संस्थाको अग्राधधकार रहिेछ । 

६४.  कार्ावाही गना वाधा नपन:ेसंस्थाि े ऋर् असुिी गि े सम्बन्धिा कुिै व्र्जति िा सहकारी संस्था उपर 
चिाएको कुिै कारिाहीका कारर्बाट त्र्स्िो व्र्जति िा संस्था उपर र्स ऐि िथा प्रचलिि कािूि 
बिोजजिको कुिै कसूरिा कारिाही चिाउि रोक िगाएको िानििे छैि । 
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परिच्छेद– १५ 

एकीकिण,  बबघटन तथा दताा खािेज 

६५. एकीकिण तथा वविाजन सभबन्धी व्र्बस्था:(१) र्स ऐिको अधधििा रहीर्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाहरु 
एक आपसिा गाभी एकीकरर् गिय िा एक संस्थािाई भौगोलिक कार्य क्षेिको आधारिा र्दईु िा र्दईु भन्र्दा 
बढी संस्थािा विभाजि गिय सककिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि एकीकरर् िा विभाजि गर्दाय सम्बजन्धि संस्थाको कुि कार्ि रहेका 
सर्दस्र् संख्र्ाको र्दईु निहाइ बहुििबाट निर्यर् हुिु पिेछ ।           

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि एकीकरर् िा विभाजि गि ेनिर्यर् गर्दाय एकीकरर् िा विभाजिका शिय 
र कार्यविधध सिेि खुिाउिु पिेछ। 

६६.  ववघटन ि दताा खािेज:(१) कुिै संस्थािा रे्दहार्को अिस्था विद्र्िाि भएिा साधारर् सभाको ित्काि 
कार्ि रहेका र्दईु निहाइ बहुिि सर्दस्र्को निर्यर्बाट त्र्स्िो संस्थाको विघटि गि े निर्यर् गरी र्दिाय 
खारेजीको स्िीकृनिका िाधग सलिनििे र्दिाय गि ेअधधकारी सिक्ष नििेर्दि दर्दिसतिेछ :– 

(क)विनिर्ििा उजल्िखखि उद्रे्दश्र् िथा कार्य हालसि गिय सम्भि िभएिा,  

(ख) सर्दस्र्को दहि गिय िसतिे भएिा । 

(२)उपर्दफा (१) बिोजजि प्राप् ि नििेर्दििा छािविि गर्दाय त्र्स्िो संस्थाको विघटि गिय उपरु्ति 
रे्दखखएिा र्दिाय गि ेअधधकारीि ेत्र्स्िो संस्थाको र्दिाय खारेज गिय सतिेछ। 

(३) उपर्दफा (२) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए िापनि र्दिाय गि ेअधधकारीिे रे्दहार्को अिस्थािा 
िाि संस्थाको र्दिाय खारेज गिय सतिेछ :– 

(क) िगािार र्दईु िषयसम्ि कुिै कारोबार िगरी निष्ट्कृर् रहेको पाइएिा, 

(ख)कुिै संस्थािे र्ो ऐि िा र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्िाििी विपरीिको कार्य बारम्बार 
गरेिा, 

(ग)विनिर्ििा उजल्िखखि उद्रे्दश्र् विपरीि कार्य गरेिा, 

(घ) सहकारी िूल्र्, िान्र्िा र लसद्धान्ि विपरीि कार्य गरेिा । 

(४) उपर्दफा (२) िा (३) बिोजजि र्दिाय खारेज गिुय अनघ र्दिाय गि ेअधधकारीिे त्र्स्िो संस्थािाई 
सुिुिाईको िाधग पन्र दर्दिकोसिर् दर्दिु पिेछ । 
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(५) उपर्दफा (२) िा (३) बिोजजि संस्थाको र्दिाय खारेज भएिा त्र्स्िो संस्था विघटि भएको 
िानििेछ ।  

(७) उपर्दफा (२) िा (३) बिोजजि संस्थाको र्दिाय खारेजी भएिा त्र्स्िो संस्थाको र्दिाय प्रिार्पि 
स्ििः रद्र्द भएको िानििेछ । 

६७. मलक्वीडेटिको यनरु्म्क्त:(१) र्दफा ६६ बिोजजि कुिै संस्थाको र्दिाय खारेज भएिा र्दिाय गि ेअधधकारीिे लितिीडेटर 
निरु्ति गिेछ ।  

(२) उपर्दफािा (१) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भएिापनि संघीर् कािुििा िोककएको लसिासम्िको सम्पत्तजी भएको 
सींस्थाको हकिा र्दिाय गि ेअधधकारीि ेकुिै अधधकृिस्िरका कियचारीिाई लितिीडेटर निरु्जति गिय सतिेछ । 

६८. मलक्वीडेशन पयछको सभपयतको उपर्ोग: कुिै संस्थाको लितिीडेशि पश्चाि ्सबै र्दानर्त्ि भुतिाि गरी बाँकी रहि 
गएको सम्पवत्तको उपर्ोग संघीर् कािुििा िोकजीए बिोजजि हुिेछ । 

परिच्छेद –१६ 

दताा गन ेअगधकािी 
 

६९. दताा गन ेअगधकािी:(१)र्स ऐि अन्िगयि र्दिाय गिे अधधकारीिे गिुयपिे कार्यहरू खािीखोिा गाउँपालिकाको 
प्रिुख प्रशासककर् अधधकृििे गिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको र्दिाय गि ेअधधकारीिे र्स ऐि बिोजजि आफूिा रहेको कुिै िा सम्पूर्य 
अधधकार आफू िािहिको अधधकृिस्िरको कियचारीिाई प्रत्र्ार्ोजि गिय सतिेछ । 

७०. काम, कताव्र् ि अगधकाि : र्स ऐििा अन्र्ि उजल्िखखि काि, कियव्र् िथा अधधकारको अनिररति र्दिाय गिे 
अधधकारीको काि, कियव्र् र अधधकार िोककए बिोजजि हुिेछ । 

  

परिच्छेद –१७ 

यनिीिण तथा अनुगमन 

७१. यनिीिण तथा अमिलेख जाूँच गन:े(१) र्दिाय गि ेअधधकारीि ेसंस्थाको जुिसुकै िखि निरीक्षर् िथाअलभिेख 
परीक्षर् गिय, गराउि सतिेछ । 

(२) िेपाि राष्ट्र बैंङ्कि े जिुसुकै िखि िोककएको भन्र्दा बढी आधथयक कारोिार गि े संस्थाको 
दहसाि ककिाि िा वित्तीर् कारोिारको निरीक्षर् िा जाँच गिय, गराउि सतिेछ। 

(३) उपर्दफा (२) को प्रर्ोजिको िाधग िेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्िा कुिै अधधकारी िा विशेषज्ञ 
खटाई आबश्र्क  वििरर् िा सूचिाहरू संस्थाबाट खझकाई निरीक्षर् िथा सुपरीिेक्षर् गिय सतिेछ । 
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(४) उपर्दफा (१) िा (२)बिोजजि निरीक्षर् िा दहसाब जाँच गर्दाय र्दिाय गि ेअधधकारी िा िेपाि 
राष्ट्र बैङ्कको अधधकार प्राप्ि अधधकृििे िाग गरेको जािकारी सम्बजन्धि संस्थािे उपिब्ध गराउिु पिेछ 
।  

(५) उपर्दफा (१) िा (२) बिोजजि निरीक्षर् िा दहसाब जाचँ गर्दाय कुिै ससं्थाको कािकारबाही र्ो 
ऐि, र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्ि, निरे्दलशका, िापर्दण्ड िा कार्यविधध बिोजजि भएको िपाइएिा र्दिाय गिे 
अधधकारी िा िेपाि राष्ट्र बैङ्किे सम्बजन्धि संस्थािाई आिश्र्क निरे्दशि दर्दि सतिेछ र त्र्स्िो 
निरे्दशिको पाििा गिुय त्र्स्िो संस्थाको कियव्र् हुिेछ । 

(६) िेपाि राष्ट्र बैङ्कि ेर्स र्दफा बिोजजि ससं्थाको निरीक्षर् िथा सुपरीिेक्षर् गर्दाय िेपाि राष्ट्र 
बैङ्कि ेप्रचलिि कािूि बिोजजिको अधधकार प्रर्ोग गिय सतिेछ। 

(७) र्स र्दफा बिोजजि संस्थाको निरीक्षर् िथा सुपरीिेक्षर् गर्दाय प्राप् ि हुि आएको जािकारी 
िेपाि राष्ट्र बैङ्किे खािीखोिा गाउँकार्यपालिकािाई उपिब्ध गराउिु पिेछ ।   

७२. छानववन गना सक्ने :(१) कुिै संस्थाको व्र्िसानर्क कारोबार सन्िोष जिक िभएको, सर्दस्र्को दहि 
विपरीि काि भएको िा सो संस्थाको उद्रे्दश्र् विपरीि कार्य गरेको भिी त्र्स्िो संस्थाको कम्िीिा िीस 
प्रनिशि सर्दस्र्िे छािवििको िाधग नििेर्दि दर्दएिा र्दिाय गि ेअधधकारीि ेत्र्स्िो संस्थाको छािविि गिय, 
गराउि सतिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि छानििि गर्दाय िाग गरेको वििरर् िा कागजाि उपिब्ध गराई सहर्ोग 
गिुय सम्बजन्धि सलिनिको कियव्र् हुिेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) िा (२) बिोजजि गररएको छािवििको जािकारी सम्बजन्धि संस्थािाई 
लिखखिरुपिा दर्दिु पिेछ । 

७३.बचत तथा ऋणको कािोबाि गन ेसंस्था को यनिीिण तथा अनुगमन सभबन्धी ववशेष व्र्वस्था :(१) बचि िथा 
ऋर्को िुख्र् कारोबार गि ेसंस्थािे िोककए बिोजजि अिुगिि प्रर्ािी अििम्बि गिुय पिेछ । 

(२) र्दिाय गि ेअधधकारीिे बचि िथा ऋर्को कारोबार गि ेसंस्थाको िोककए बिोजजिको अिुगिि 
प्रर्ािीिा आधाररि भई निरीक्षर् िथा अिुगिि गिेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि ससं्थाको निरीक्षर् िथा अिुगिि र्दिाय गि ेअधधकारीिे आिश्र्किा 
अिुसार िेपाि राष्ट्र बैङ्क िगार्िका अन्र् निकार्को सहर्ोग लिि सतिेछ । 
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७४.वावषाक प्रयतवेदन पेश गनुापने :(१) र्दिाय गि ेअधधकारीिे आधथयक िषय सिाप्ि भएको लिनििे िीि िदहिालभि 
संस्थाको निरीक्षर् सम्बन्धी िावषयक प्रनििेर्दि गाउँकार्यपालिका सिक्ष पेश गिुय पिेछ । 

(२) उपर्दफा (१)  बिोजजिको प्रनििेर्दििा रे्दहार्का वििरर्हरू खुिाउिु पिेछ:– 

(क)सञ्चािििा रहेका संस्थाको वििरर्, 

(ख)अिुगिि गररएका संस्थाको संख्र्ा िथा आधथयक कारोिारको वििरर्, 

(ग) संस्थािा सहकारी लसद्धान्ि र र्ो ऐि, र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्ि, विनिर्ि िथा 
आन्िररक कार्यविधधको पाििाको अिस्था, 

(घ) संस्थाका सर्दस्र्िे प्राप् ि गरेको सेिा सुविधाको अिस्था, 

(ङ) संस्थाको किर्ाकिापिा सर्दस्र्को सहभाधगिाको स्िर अिुपाि, 

(च)संस्थािाई गाउँपालिकाकाबाट प्रर्दाि गररएको वित्तीर् अिुर्दाि िथा छुट सुविधाको 
सर्दपुर्ोधगिाको अिस्था,  

(छ)संस्थाको आधथयक किर्ाकिाप िथा वित्तीर् अिस्था सम्बन्धी िोककए बिोजजिका वििरर्, 

(ज)संस्थािा आन्िररक निर्न्िर् प्रर्ािीको अिस्था, 

(झ) संस्थािा सुशासि िथा जजम्िेिारीको अिस्था, 

(ञ) संस्थािा रहेका कोषको वििरर्, 

(ट)संरक्षक्षि पूँजी कफिाय कोषवििरर्को अिस्था, 

(ठ)सहकारीको िीनि नििायर्िा सहर्ोग पुग्िे आिश्र्क कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको र्दिाय, खारेजी िथा विघटि सम्बन्धी वििरर्, 

(ढ)संस्थािे सञ्चािि गरेको र्दफा १२ बिोजजिको कारोिार, व्र्िसार्, उद्र्ोग िा पररर्ोजिाको 
वििरर्,  

(र्)िोककए बिोजजिका अन्र् वििरर् । 

७५. आपसी सुििण सेवा संचालन सभबन्धी व्र्वस्थााः (१) संस्थािे संघीर् कािुििा व्र्िस्था भएबिोजजि आफ्िा 
सर्दस्र्हरुको बािीिािी िा िस्िुभाउिा भएको क्षनिको अंशपनूिय गि ेगरी आपसी सुरक्षर् सेिा संचािि गिय 
सतिेछ । 
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७६.म्स्थिीकिण कोष सभबन्धी व्र्वस्थााः (१) बचि िथा ऋर् विषर्गि संस्थाहरू सम्भाविि जोखखिबाट संरक्षर्का 
िाधगसंघीर् कािुििा व्र्िस्था भएबिोजजि खडा हुिे जस्थरीकरर् कोषिा सहभागी हुि सतिेछि ्। 

परिच्छेद –१८ 

समस्र्ाग्रस्त संस्थाको व्र्वस्थापन 

७७. संस्था समस्र्ा ग्रस्त िएको घोषणा गना सफकने:(१) र्स ऐि बिोजजि गररएको निरीक्षर् िा दहसाब 
जाँचबाट कुिै संस्थािा रे्दहार्को अिस्था विद्र्िाि रहेको रे्दखखएिा कार्यपालिकािे त्र्स्िो संस्थािाई 
सिस्र्ाग्रस्ि संस्थाको रुपिा घोषर्ा गिय सतिेछ:- 

(क) सर्दस्र्को दहि विपरीि हुिे गरी कुिै कार्य गरेको, 

(ख) संस्थािे पूरा गिुयपिे वित्तीर् र्दानर्त्ि पूरा िगरेको िा भुतिािी गिुयपिे र्दानर्त्ि भुतिािी गिय 
िसकेको िा भुतिािी गिय िसति ेअिस्था भएको, 

(ग)सर्दस्र्हरूको बचि निधायररि शिय बिोजजि कफिाय गिय िसकेको, 

(घ)र्ो ऐि, र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्ि िथा विनिर्ि विपरीि हुिे गरी संस्था  सञ्चािि 
भएको, 

(ङ) संस्था  र्दािासाहीिा पिय सति े अबस्थािा भएको िा उल्िेखिीर् रुपिा गम्भीर आधथयक 
कदठिाई भोधगरहेको, 

(च) कुिै संस्थािे सर्दस्र्को बचि रकि कफिाय गिुय पिे अिधधिा कफिाय िगरेको भिी त्र्स्िो 
संस्थाका कम्िीिा िीस प्रनिशि िा िीस जिा िध्रे् जुि कि हुन्छ सो िरािरका 
सर्दस्र्हरूिे र्दिाय गि ेअधधकारी सिक्ष नििेर्दि दर्दएकोिा छािविि गर्दाय खण्ड (क) रे्दखख (ङ) 
सम्िको कुिै अिस्था विद्र्िाि भएको रे्दखखएको । 

(२)उपर्दफा (१) िा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए िापनि प्रचलिि कािूि बिोजजि गठि गरेको 
आर्ोगिे कुिै संस्थािाई सिस्र्ाग्रस्ि संस्था घोषर्ा गिय लसफाररस गरेिा िा सिस्र्ाग्रस्ि भिी पदहचाि 
गरेकोिा िा त्र्स्िो आर्ोगिा परेको उजुरी संख्र्ा, औधचत्र् सिेिको आधारिा कार्यपालिकािे त्र्स्िो 
संस्थािाई सिस्र्ाग्रस्ि संस्था घोषर्ा गिय सतिेछ । 

७८.व्र्वस्थापन सममयतको गठन:(१) र्दफा ७७ बिोजजि सिस्र्ाग्रस्ि संस्था घोषर्ा भएकोिा त्र्स्िो संस्थाको 
सम्पवत्त व्र्िस्थापि िथा र्दानर्त्ि भुतिािी सम्बन्धी कार्यकािाधग व्र्िस्थापि सलिनिको गठि गिय र्दिाय 
गि ेअधधकारीिे कार्यपालिका सिक्ष  लसफाररस गिेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोजजि लशफाररस भई आएिा कार्यपालिकािे िोककए ििोजजि व्र्िस्थापि 
सलिनिको गठि गिय सति ेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि गदठि व्र्िस्थापि सलिनिको काि, कियव्र् र अधधकार िोककए 
बिोजजि हुिेछ । 

 

परिच्छेद–१९ 

कस ूि, दण्ड जरिवाना तथा पुनिाबेदन 

७९. कस ूि गिेको मायनने : कसैि ेरे्दहार्को कुिै कार्य गरेिा र्स ऐि अन्िगयिको कसीूर गरेको िानििेछ ।  

(क) र्दिाय िगरी िा खारेज भएको संस्था सञ्चािि गरेिा िा कुिै व्र्जति, फिय िाकम्पिीि ेआफ्िो 
िाििा सहकारी शब्र्द िा सो शब्र्दको अंग्रेजी रुपान्िरर् राखी कुिै कारोबार, व्र्िसार्, सेिा 
प्रिाह  िा अन्र् कुिै कार्य गरेिा, 

(ख)सर्दस्र्को बचि र्स ऐि र र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्ि, विनिर्ि बिोजजि बाहेक अन्र् 
कुिैपनि प्रर्ोजिको िाधग प्रर्ोग गरेिा,  

(ग) िोककएको भन्र्दा बढी रकि ऋर् प्रर्दाि गर्दाय जिािि िा सुरक्षर् िराखी ऋर् प्रर्दाि गरेिा, 

(घ) सलिनिको सर्दस्र्, व्र्िस्थापक िा कियचारीि े संस्थाको सम्पवत्त, बचि िा शेर्र रकि 
दहिालििा गरेिा, 

(ङ)ऋर् असूि हुि िसति े गरी सलिनिका कुिै सर्दस्र्, निजको िािेर्दार िा अन्र् व्र्जति िा 
कियचारीिाई ऋर् दर्दई रकि दहिालििा गरेिा,  

(च) सलिनिका कुिै सर्दस्र्ि े एतिै िा अन्र् सर्दस्र्को लििोििोिा संस्थाको शेर्र िा बचि 
रकि आफू खुसी पररचािि गरी संस्थािाई हािी िोतसािी पुर् र्ाएिा,  

(छ) झुट्टा िा गिि वििरर् पेश गरीकजाय लिएिा, राखेको धधिो कछचा भएिा िाऋर् दहिालििा 
गरेिा,  

(ज)  संस्थािे र्स ऐि र र्स ऐि अन्िरग्ि बिेका निर्ि, विनिर्ि  विपररि िगािी गरेिा िा 
िगािी गि ेउद्रे्दश्र्िे रकि उठाएिा,  

(झ) कृबिि व्र्िसार् खडा गरी िा गराई ऋर् लिएिा िा दर्दएिा, 

(ञ) धधिोको अस्िाभाविक रुपिा बढी िूल्र्ाङ्कि गरी ऋर् लिएिा िा दर्दएिा, 
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(ट) झुट्टा वििरर्को आधारिा पररर्ोजिाको िागि अस्िाभाविक रुपिा बढाई बढी ऋर् लिएिा 
िा  दर्दएिा, 

(ठ) कुिै व्र्जति िा संस्थािाई एक पटक दर्दइसकेको सुरक्षर् रीिपूियक फुकुिा िभई िा सो 
सुरक्षर्िे खािेको िूल्र्भन्र्दा बढी हुिेगरी सोही सुरक्षर् अन्र् संस्थािा राखी पुिः ऋर् लिए 
िा दर्दएिा, 

(ड) संस्थाबाट जुि प्रर्ोजिको िाधग ऋर् सुविधा लिएको हो सोही प्रर्ोजििा ििगाई अन्र्ि 
प्रर्ोग गरे िा गराएिा, 

(ढ) संस्थाको कुिै कागजाि िा खािािा िेखखएको कुिै कुरा कुिै िररकािे हटाइ िा उडाइ अकै 
अथय निस्कि े व्र्होरा पारी लििाई िेख्न े िा अको लभन्िै शे्रस्िा राख्न े जस्िा काि गरेबाट 
आफूिाई िा अरु कसैिाई फाइर्दा िा हानि िोतसािी गि ेउद्रे्दश्र्िे कीि ेगिय िा अकायको 
हानि िोतसािी गिे उद्रे्दश्र्िे िगरे िा िभएको झुट्टा कुरा गरे िा भएको हो भिी िा लिनि, 

अङ्क िा व्र्होरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजाि बिाई िा बिाउि िगाई 
जािसाजी गरे िा गराएिा,  

(र्) ऋर्को धधिो स्िरुप राखखिे चि अचि सम्पवत्त लििाि बबिी िा अन्र् प्रर्ोजिको िाधग 
िूल्र्ाङ्कि गर्दाय िलू्र्ाङ्किकिायिे बढी, कि िा गिि िूल्र्ाङ्कि गरी संस्थािाई हािी 
िोतसािी पुर् र्ाउिे कार्य गरे िा गराएिा,  

(ि)सींस्थािाई हािी िोतसािी पुर् र्ाउिे उद्रे्दश्र्िे कसैिे कुिै काि गराउि िा िगराउि, 

िोिादहजा गिय िा गराउि, कुिै ककलसिको रकि लिि िा दर्दि, बबिा िूल्र् िा कि िूल्र्िा 
कुिै िाि, िस्िु िा सेिा लिि िा दर्दि, र्दाि, र्दािव्र्, उपहार िा चन्र्दा लिि िा दर्दि, गिि 
लिखि िर्ार गिय िा गराउि, अिुिार्द गिय िा गराउि िा गैर कािूिी िाभ िा हािी पुर् र्ाउिे 
बर्दनिर्ििे कुिै कार्य गरे िा गराएिा, 

(थ) कुिैसंस्था िा सोको सर्दस्र् िा बचिकिाय िा िीिध्रे् कसैिाई हािी िोतसािी पुग्िे गरी िेखा 
परीक्षर् गरे गराएिा िा िखेा परीक्षर् गरेको झुट्टो प्रनििेर्दि िर्ार पारेिा िा पािय 
िगाएिा। 

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

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ)को कसूरिा एक बषयसम्ि कैर्द र एकिाख रुपैँर्ासम्ि जररिािा, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरिा र्दईु बषयसम्ि कैर्द र र्दईु िाख रुपैँर्ासम्ि जररिािा, 

(ग) खण्ड (ख) को कसरूिा विगो बराबरको रकि जररिािा गरी िीि बषय सम्ि कैर्द , 
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(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (र्) र(ि) को कसूरिा विगो भराई विगो 
बिोजजि जररिािा गरी रे्दहार् बिोजजिको कैर्द हुिेछ :- 

(१) र्दश िाख रुपैर्ाँसम्ि बबगो भए एक िषयसम्ि कैर्द,  

(२) र्दश िाख रुपैर्ाँभन्र्दा बढी पचास िाख रुपैर्ाँसम्ि बबगो भए र्दईु िषय रे्दखख िीि िषयसम्ि 
कैर्द, 

(३) पचास िाख रुपैर्ाँ भन्र्दा बढी एक करोड रुपैर्ाँसम्ि बबगो भए िीि िषय रे्दखख चार िषयसम्ि 
कैर्द, 

(४) एक करोड रुपैर्ाँ भन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैर्ासम्ि बबगो भए चार िषय रे्दखख छिषयसम्ि कैर्द, 

(५) र्दश करोड रुपैंर्ाँ भन्र्दा बढीएक अबय रुपैर्ाँसम्ि बबगो भए छ िषय रे्दखख आठ िषयसम्ि कैर्द, 

(६)एक अबय रुपैर्ाँ भन्र्दा बढी जनिसुकै रुपैर्ाँ बबगो भए पनि आठ िषय रे्दखख र्दश िषयसम्ि कैर्द, 

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

(२) र्दफा ७९ को कसूर गिय उद्र्ोग गिे िा त्र्स्िो कसूर गिय िद्र्दि पुर् र्ाउिे व्र्जतििाई िुख्र् 
कसूरर्दारिाई हुिे सजार्को आधा सजार् हुिेछ । 

(३) र्दफा ७९ को कसूर गि ेिा त्र्स्िो कसूर गिय िद्र्दि परु् र्ाउिे कुिै निकार् संस्था भए त्र्स्िो 
निकार् संस्थाको प्रिुख कार्यकारी िा पर्दाधधकारी िा कार्यकारी हैलसर्ििा कार्य सम्पार्दि गि ेव्र्जतििाई 
र्स ऐि बिोजजि हुिे सजार्िा थप र्दइुय िषय सजार् हुिेछ । 

८१.  जरिवाना हुने :(१) र्दफा ८७ बिोजजि कसैको उजूरी परी िा संस्थाको निरीक्षर् अिुगिि िा दहसाब 
ककिाबको जाँच गर्दाय िा अन्र् कुिै व्र्होराबाट कसैिे रे्दहार्को कुिै कार्य गरेको पाइएिा र्दिाय गि े
अधधकारीि े त्र्स्िो कार्यको प्रकृनि र गाम्भीर्यको आधारिा त्र्स्िो कार्य गि े व्र्जतििाई पाँच िाख 
रुपैँर्ासम्ि जररिािा गिेछ :- 

(क) र्ो ऐि िा र्स ऐि अन्िगयि बिेका निर्ि विपरीि सर्दस्र्सँग ब्र्ाज लिएिा, 

(ख) ससं्थािे प्रर्दाि गि ेबचि र ऋर्को ब्र्ाजर्दर बीचको अन्िर छ प्रनिशिभन्र्दा बढी कार्ि 
गरेिा, 

(ग) संस्थाि े प्रर्दाि गरेको ऋर्िा िाग्िे ब्र्ाजिाई िूि कजायिा पूँजीकृि गरी सोको आधारिा 
ब्र्ाज िगाएिा, 
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(घ)कुिै सर्दस्र्िाई आफ्िो पूँजीकोषको िोककए बिोजजिको प्रनिशिभन्र्दा बढी हुिे गरी ऋर् प्रर्दाि 
गरेिा, 

(ङ)संस्था र्दिाय गर्दायका बखिका सर्दस्र् बाहेक अन्र् सर्दस्र्िाई सर्दस्र्िा प्राप् ि गरेको िीि िदहिा 
अिधध व्र्निि िभई ऋर् िगािी गरेिा, 

(च) प्राथलिक पूँजी कोषको र्दश गुर्ा भन्र्दा बढीहुिे गरी बचि संकिि गरेिा, 

(छ) शेर्र पूँजीको पन्र प्रनिशिभन्र्दा बढी शेर्र िाभांश वििरर् गरेिा,  

(ज) सींस्थािे आफ्िो कार्यक्षेि बादहर गई कारोबार गरेिा िा गैर सर्दस्र्संग कारोिार गरेिा, 

(झ) सींस्थािे र्ो ऐि विपरीि कृबिि ब्र्जतििाई आफ्िो सर्दस्र्िा दर्दएिा । 

 (२) उपर्दफा (१)िा िेखखएको व्र्होराबाट कसैि े रे्दहार्को कुिै कार्य गरेको र्दिाय गि े
अधधकारीि े त्र्स्िो कार्यको प्रकृनि र गाम्भीर्यको आधारिा त्र्स्िो कार्य गि े व्र्जतििाई िीि िाख 
रुपैर्ाँसम्ि जररिािा गिय सतिेछः- 

(क) र्ो ऐि िा र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्ि बिोजजि दर्दएको कुिै निरे्दशि िा िोककएको 
िापर्दण्डको पाििा िगरेिा, 

(ख)र्ो ऐि िा र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्ि बिोजजि दर्दिुपिे कुिै वििरर्, कागजाि, 
प्रनिबेर्दि, सचूिा िा जािकारी िदर्दएिा, 

(ग) र्स ऐि बिोजजि नििायचि िगरी सलिनि िथा िेखा सुपरीिेक्षर् सलिनिका पर्दाधधकारीहरु 
आफू खुशी पररिियि गरेिा  

(घ) कुिै संस्थािे र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बिोजजिको िोककएको शिय पािि िगरेिा, 

(ङ) र्ो ऐि िा र्स ऐि अन्िगयि बिेको निर्ि विपररि अन्र् कार्य गरेिा । 

(३) उपर्दफा (१) िा (२) बिोजजिको जररिािा गिुय अनघ र्दिाय गिअेधधकारीि ेसम्बजन्धि व्र्जति िा 
संस्थािाई सफाई पेश गिय कम्िीिा पन्र दर्दिको सिर्ािधध दर्दिु पिेछ । 

८२.  िोक्का िाख्न े:(१) र्दिाय गि ेअधधकारीिे सम्बजन्धि संस्थािाई र्दफा ८१ बिोजजि जररिािा गिुयका अनिररति 
िीि िदहिासम्ि त्र्स्िो संस्थाको कारोबार, सम्पनि िथा बैङ्क खािा रोतका राख्न ेिथा सम्पवत्त रोतका 
राख् ि सम्बजन्धि निकार्िाई लसफाररस गिय सतिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको लसफाररस प्राप् ि भएिा त्र्स्िो संस्थाको कारोबार, सम्पनि िा बैङ्क 
खािा रोतका राखी सो को जािकारी र्दिाय गि ेअधधकारीिाई दर्दिु पिेछ ।  
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८३.  दोब्बि जरिवाना हुने:(१) र्दफा ८१ बिोजजि जररिािा भएको व्र्जति िा संस्थािेपुि: सोही कसूर गरेिा 
त्र्स्िो व्र्जति िा संस्थािाई र्दिाय गि ेअधधकारीिे र्दोस्रो पटकरे्दखख प्रत्रे्क पटकको िाधग र्दोब्बर जररिािा 
गिेछ ।  

८४.  अनुसन्धानको लागग लेखी पठाउन सक्न:े र्दिाय गि ेअधधकारी िा िेपाि राष्ट्र बैङ्कि ेर्स ऐि बिोजजि 
आफ्िो काि, कियव्र् र अधधकारको पाििा गर्दाय कसैिे र्दफा ७९ बिोजजिको कसूर गरेको थाहा पाएिा 
त्र्स्िो कसरूका सम्बन्धिा र्स ऐि बिोजजि अिुसन्धाि गियको िाधग सम्बजन्धि निकार्िा िेखी पठाउि 
सतिेछ ।  

८५. मुद्दासभबन्धी व्र्वस्थााः र्दफा ८० बिोजजि सजार् हुिे कसूरको िुद्र्दा सम्बन्धी व्र्िस्था संघीर् कािुि 
बिोजजि हुिेछ । 

८६. मुद्दा हेने अगधकािी: र्दफा ८० बिोजजिको सजार् हुिे कसूर सम्बन्धी िुद्र्दाको कारिाही र ककिारा जजल्िा 
अर्दाििबाट हुिेछ । 

८७.  उजूिी ददने हदभर्ाद :(१) कसैिे र्दफा ८० बिोजजिको सजार् हुिे कसूर गरेको िा गिय िागेको थाहा पाउिे 
व्र्जतििे त्र्सरी थाहा पाएको लिनििे िब्बे दर्दिलभि र्दिाय गि ेअधधकारी सिक्ष उजूरी दर्दिु पिेछ । 

(२) कसैिे र्दफा ८० बिोजजि जररिािा हुिे कार्य गरेको थाहा पाउिे व्र्जतििे त्र्सरी थाहा पाएको 
लिनििे िब्बे दर्दि लभि र्दिाय गि ेअधधकारी सिक्ष उजूरी दर्दिु पिेछ ।  

८८. पुनिावेदन गना सक्ने :(१) र्दफा ६ बिोजजि संस्था र्दिाय गिय अस्िीकार गरेको िा र्दफा ८७ बिोजजि संस्था 
र्दिाय खारेज गरेकोिा धचत्त िबुझ्िेिे सो निर्यर्को जािकारी पाएको लिनििे पैंिीस दर्दिलभि र्दिाय गि े
अधधकारीको निर्यर् उपर कार्यपालिका सिक्ष पुिरािेर्दि गिय सतिेछ ।  

(२) र्दफा ८० बिोजजिको जररिािािा धचत्त िबुझ्िे व्र्जतिि े त्र्स्िो निर्यर्को जािकारी पाएको 
लिनििे पैंिीस दर्दिलभि रे्दहार् बिोजजि पुिरािेर्दि गिय सतिेछ: 

(क) र्दिाय गि ेअधधकारी र कार्यपालिकािे गरेको निर्यर् उपर सम्बजन्धि जजल्िा अर्दािििा, 

(ख) िेपाि राष्ट्र बैङ्कि ेगरेको निर्यर् उपर सम्बजन्धि उछच अर्दािििा । 

८९. असूल उपि गरिन े: र्स पररछछेर्द बिोजजि कुिै व्र्जतििे नििुय पि ेजररिािा िा कुिै रकि िनिरी बाँकी 
रहेकोिा त्र्स्िो जररिािा िा रकि निजबाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररिेछ । 

 

परिच्छेद–२० 

ववववध 
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९०.  मतागधकािको प्रर्ोग : कुिै सर्दस्र्िे संस्थाको जनिसुकै शेर्र खररर्द गरेको भए िापनि सम्बजन्धि संस्थाको 
कार्य सञ्चािििा एक सर्दस्र् एक ििको आधारिा आफ्िो ििाधधकारको प्रर्ोग गिय सतिेछ । 

९१. सामाम्जक पिीिण गिाउन सक्न े :(१) संस्थािे विनिर्ििा उजल्िखखि उद्रे्दश्र् प्राप् ि गियका िाधग 
सलिनिबाट भएका निर्यर् र कार्य, सर्दस्र्हरूिे प्राप् ि गरेका सेिा र सन्िुष्ट्टीको स्िर, सेिा प्राजप् िबाट 
सर्दस्र्हरूको जीििस्िरिा आएको आधथयक, सािाजजक, सांस्कृनिक िथा िािािरर्ीर् पक्षिा सकारात्िक 
पररिियि िगार्िका विषर्िा सािाजजक परीक्षर् गराउि सतिेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोजजि भएको सािाजजक परीक्षर्को प्रनििेर्दि छिफिको िाधग सलिनििे 
साधारर् सभा सिक्ष पेश गिेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोजजि पशे भएको सािाजजक परीक्षर् प्रनििेर्दि छिफि गरी साधारर् सभाि े
आिश्र्किा अिुसार सलिनििाई निरे्दशि दर्दि सतिेछ । 

(४) र्स र्दफा बिोजजिको सािाजजक परीक्षर् प्रनििेर्दिको एक प्रनि सम्बजन्धि संस्थािे र्दिाय गि े
अधधकारी सिक्ष पेश गिुय पिेछ । 

९२. सहकािी मशिााः सहकारी क्षेिको प्रिधयिको िाधग विद्र्ािर् िहको पाठर्िििा आधारभूि सहकारी सम्िन्धी 
विषर्िस्िुिाई सिािेश गिय सककिेछ । 

९३. आगथाक सहर्ोग गना नहुने:संस्थाको रकििाट सलिनिको निर्यर् ििोजजि सर्दस्र्हरुिे आधथयक सहर्ोग लिि 
सतिेछि ्  

िर सािाजजक कार्यकोिाधग गरै सर्दस्र् व्र्जति िा संस्थाहरुिाई सिेि आधथयक सहर्ोग गियिाधा पि ेछैि 
। 

स्पष्ट्टीकरर्ः र्स र्दफाको प्रर्ोजिको िाधग 'सािाजजक कार्य' भन्िािे लशक्षा, स्िास््र्, िािािरर् 
संरक्षर्, िाििीर् सहार्िा, सहकाररिा प्रबद्यधि सम्बजन्ध कार्यिाई जिाउँछ । 

९४. अन्ति सहकािी कािोवाि गना सक्नेाः  संस्थाहरुिे िोककए बिोजजि एक आपसिा अन्िर सहकारी कारोिार गिय 
सतिेछि ्।  

९५. ठेक्कापट्टा ददन नहुन:संस्थािे आफ्िो  सलिनिको कुिै सञ्चािक िा िेखा सुपरीिेक्षर् सलिनिको संर्ोजक 
िा सर्दस्र् िा आफ्िो कियचारीिाई ठेतका पट्टा दर्दि हुरै्दि । 

९६. सिकािी बाूँकी सिह असूल उपि हुने: कुिै संस्थाि े प्राप् ि गरेको सरकारी अिुर्दाि िा कुिै सेिा सुविधा 
र्दरुुपर्ोग गरेको पाइएिा प्रचलिि कािूि बिोजजि सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररिछे।  

९७.  कभपनी सभबन्धी प्रचमलत ऐन लाग ू नहुने : र्स ऐि अन्िगयि र्दिाय भएको ससं्थाको हकिा कम्पिी 
सम्बन्धी प्रचलिि ऐि  िाग ूहुिे छैि ।  
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९८.  प्रचमलत कानून बमोम्जम कािवाही गना वाधा नपने : र्स ऐििा िेखखएको कुिै कुराि ेकुिै व्र्जति उपर 
प्रचलिि कािूि बिोजजि अर्दािििा िुद्र्दा चिाउि बाधा पुर् र्ाएको िानििे छैि । 

९९. सभपवि शुद्गधकिण यनवािण सभबन्धी कानुनी व्र्वस्थाको पालना गनुापनेाःसंस्थािे सम्पवत्त शुद्धधकरर् 
नििारर् सम्बन्धी संघीर् / प्ररे्दश कािुििा भएका व्र्िस्थाका साथै िि ् सम्बन्धिा िन्िािर्ि े जारी 
गरेको िािर्दण्ड र िेपाि राष्ट्र बैंकको वित्तीर् जािकारी एकाइबाट जारी भएका निरे्दलशकाहरूको पाििा 
गिुयपिेछ ।  

१००.यनर्म बनाउने अगधकाि:र्स ऐिको कार्ायन्िर्िकोिाधग कार्यपालिकाि ेआिश्र्क निर्ि बिाउि सतिेछ । 

१०१.  मापदण्ड, यनदेमशका वा कार्ाववगध बनाई लाग ूगना सक्न:े(१) र्ो ऐि िा र्स ऐि अन्िगयि बिेकोनिर्िको 
अधीििा रही संस्थाको र्दिाय, सञ्चािि,निरीक्षर् िथा अिुगिि िगार्िका काि कारबाहीिाई व्र्िजस्थि र 
प्रभािकारीरुपिा सञ्चािि गिय कार्यपालिकािे आिश्र्किा अिुसार िापर्दण्ड, निरे्दलशका िा कार्यविधध बिाई 
िागू गिय सतिछे । 

(२) उपर्दफा (१) बिोजजिको िापर्दण्ड बिाउँर्दा आिश्र्किा अिुसार रजजष्ट्रार, िेपाि राष्ट्र बैङ्क, 
िन्िािर् र सम्बजन्धि अन्र् निकार्को परािशय लिि सककिेछ । 
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cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M ..... === 

>L k|d'v k|zf;lso clwsf/L Ho" Û 

=vfgLvf]nf ufpFsfo{kflnsf sfof{no, 

 ;fNd]rfsn ,sfe|]knfGrf]s  

 

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

dxf]bo, 

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

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

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

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

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

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

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

vfgLvf]nf ufpFsfo{kflnsf sfof{no  

;fNd]rfsn ,sfe|]knfGrf]s  

 ;xsf/L btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

 vfgLvf]nf  ufpFkflnsf ;xsf/L P]g,@)&%  sf] bkmf  ^ sf] pkbkmf !   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/0fM === === === === === === === === 

btf{ u/]sf] ldltM  

b:tvtM=================== 

k|d'v k|zf;sLo clwsf/L 

-gfd_ 

sfof{nosf] 5fkM 

 

 


