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                                                            स्थानीय राजपत्र 
 

                                                मिनयी मत्रबेणी गाउँपामिका 

                                           गाउँ काययपामिकाद्वारा प्रकामिि 
                                     खण्ड १ ), नििपरासी फाल्गुण १६ गिे, २०७४ साल )संख्ााः १) 

 

                                 भाग १ 

                         मिनयी मत्रबेणी गाउपामिका 

                           गाउकाययपामिकाको कायायिय , नििपरासी 

ििको संमिधानको धारा २२६ को उपधारा )१) बिोमजि मिनयी मत्रबेणी गाउपमिकाको दोस्रो गाउसभािे 

बनाएको िि िेमखए बिोमजिको ऐन सबयसाधारणको जानकारीको िागी प्रकािन गररएको छ | 

                                               संबि २०७४ को ऐन नं ४ 

                                              स्थानीय सहकारी ऐन ,२०७४ 

प्रस्िािनााः सहकारी िलू्य, िान्यिा र मसद्धान्ि अनरुूप स्थानीयस्िरिा छररएर रहकेो पूँजी, प्रमिमध िथा प्रमिभािाई 

स्िाबिम्बन र पारस्पररकिाका आधारिा एकीकृि गदै सदस्यहरूको आर्थयक, सािामजक िथा साँस्कृमिक उन्नयन गनय, 

सिुदायिा आधाररि, सदस्य केमन्िि, िोकिामन्त्रक, स्िायत्त र सुिामसि संगठनको रूपिा सहकारी संस्थाहरूको प्रिद्धयन 

गनय, सहकारी खेिी, उद्योग, िस्िु िथा सेिा व्यिसायका िाध्यिबाट सािामजक न्यायका आधारिा आत्िमनभयर, िीब्र एिं 

ददगो रुपिा स्थानीय अथयिन्त्रिाई सुदढृ िुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दिाय, सञ्चािन एिि् मनयिन सम्बन्धी व्यिस्था 

गनय िाञ्छनीय भएकोि,े 

            मिनयी मत्रबेणी गाउँपामिकाको  गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 
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                                               परिच्छेद –१ 

प्रािम्भिक 

१. संमिप्त नाि र प्रारम्भ :)१) यस ऐनको नाि मिनयी मत्रबेणी गाउँपामिकाको सहकारी ऐन, २०७४” रहकेो छ । 

)२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हुनछे । 

२. पररभाषा: मिषय िा प्रसङ्खगि ेअको अथय निागेिा यस ऐनिा,– 

)क) “आन्िररक काययमिमध” भन्नािे सहकारी संस्थािे दफा १८ बिोमजि बनाएको आन्िररक काययमिमध 

सम्झनुपछय ।  

)ख) “कसूर” भन्नािे दफा ७९ बिोमजिको कसूर सम्झनुपछय । 

)ग) “िोदकएको” िा “िोदकए बिोमजि” भन्नािे यस ऐन अन्िगयि बनेको मनयििा िोदकएको िा िोदकए 

बिोमजि सम्झनुपछय । 

)घ) “पररिार” भन्नािे सदस्यको पमि िा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धियपुत्र, धियपुत्री, बाबु, आिा, 

सौिेनी आिा र आफूि े पािन पोषण गनुय पने दाजु, भाउजु,भाइ, बुहारी र दददी, बमहनी 

सम्झनुपछय। 

िर सो िब्दि े अिंबण्डा गरीिा िानो छुरिई आ-आफ्नो पिेा व्यिसाय गरी बसेको 

पररिारको सदस्यिाई जनाउन ेछैन ।  

)ङ) “बचि” भन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्थािा जम्िा गरेको रकि सम्झनुपछय । 

)च) “िन्त्रािय” भन्नाि ेसहकारी सम्बन्धी मिषय हनेे संघीय िन्त्रािय सम्झनुपछय । 

)छ) “िु्य कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्यिसामयक दियाकिापहरुिा पमछल्िो आर्थयक 

िषयसम्ििा पररचामिि बचिको दामयत्ि र पमछल्िो आर्थयक िषयको सदस्यिफय को खररद िा मबिी 

कारोिारिा कम्िीिा िीस प्रमिििभन्दा बढी महस्सा भएको कारोिार सम्झनुपछय ।   

)ज) “रमजष्ट्रार” भन्नािे संघको रमजष्ट्रार सम्झनु पछय ।  

)झ) “िेखा सुपरीिेिण समिमि” भन्नािे दफा ३७ बिोमजिको िेखा सुपरीिेिण समिमि सम्झनुपछय । 

)ञ) “मिमनयि” भन्नािे सम्बमन्धि सहकारी संस्थाको दफा १७ बिोमजि बनाएको मिमनयि सम्झनुपछय । 

)ट) “मिभाग” भन्नािे संघको सहकारी मिभाग सम्झनुपछय र सो िब्दिे िन्त्राियिे सहकारी मनयिन गनय 

िोकेको िहािाखा सिेििाई जनाउँछ। 

)ठ) “िेयर” भन्नािे सहकारी संस्थाको िेयर पूजीको अिं सम्झनुपछय ।  
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)ड) “सञ्चािक” भन्नािे समिमिको सदस्य सम्झनुपछय र सो िब्दिे समिमिको अध्यि, उपाध्यि, समचि 

र कोषाध्यि सिेििाई जनाउँछ ।  

)ड) “सदस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्यिा प्राप् ि गरेका व्यमि सम्झनुपछय। 

(ढ) “समिमि” भन्नािे  दफा ३० को उपदफा )१) बिोमजिको सञ्चािक समिमि सम्झनुपछय ।  

)ण) “सहकारी िूल्य” भन्नािे स्िाििम्िन, स्ि–उत्तरदामयत्ि, िोकिन्त्र, सिानिा, सििा, ऐक्यिद्धिा, 

इिान्दारी, खुिापन, सािामजक उत्तरदामयत्ि िथा अरुको हरेचाह िगायि अन्िरायमष्ट्रय 

 िान्यिा प्राप् ि सहकारी सम्बन्धी िूल्य सम्झनुपछय । 

)ि) “संस्थाको व्यिसाय” भन्नािे मिमनयििा व्यिस्था भए बिोमजि सञ्चामिि व्यिसामयक दियाकिाप 

सम्झनुपछय ।  

)थ) “सहकारी मसद्धान्ि” भन्नािे स्िैमछछक िथाखुिा सदस्यिा, सदस्यद्वारा िोकिामन्त्रक मनयन्त्रण, 

सदस्यको आर्थयक सहभागीिा, स्िायत्तिा र स्ििन्त्रिा, मििा, िािीि र सूचना, सहकारी-

सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र सिुदायप्रमिको चासो िगायि अन्िरायमष्ट्रय िान्यिा प्राप् ि 

सहकारी सम्बन्धी मसद्धान्ि सम्झनुपछय ।  

)द) "संस्था" भन्नाि ेदफा ३ बिोमजि गठन भई दफा ६ बिोमजि दिाय भएको मिषयगि िा बहुउदे्दश्यीय 

सहकारी संस्था सम्झनु पछय । 

)ध) “साधारण सभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनुपछय । 

)न) “प्राथमिक पूँजी कोष” भन्नािे िेयर पूँजी र जगेडा कोष सम्झनुपछय । 

(प)  "दर्ाा गरे्न अधिकािी" िन्नाले दफा ६९ बमोम्िमको दर्ाा गरे्न अधिकािी सभझर्नपुदाछ । 

परिच्छेद–२ 

सहकािी संस्थाको गठर्न र्था दर्ाा 

३. संस्थाको गठर्न :(१) कभर्ीमा र्ीस िर्ना र्नेपाली र्नागरिकहरु आपसमा  धमली विषयगर् िा िहउुद्दशे्यीय 
सहकािी संस्था गठर्न गर्ना सक्र्नेछर्न ्।  

(२)उपदफा (१) मा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िएर्ापधर्न श्रधमक, यिुा लगायर्ले आफ्र्नो श्रम 
िा सीपमा आिारिर् िइ व्यिसाय गरे्न सहकािी संस्थाको हकमा पन्ध्रिर्ना र्नेपाली र्नागरिकहरु िए पधर्न 
संस्था गठर्न गर्ना सक्र्नेछर्न ्। 

(३) यस दफामा अन्ध्यत्र िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िए र्ापधर्न र्नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि, 

स्थार्नीय र्ह िा त्यस्र्ा सिकाि िा र्हको अर्नदुार्न िा स्िाधमत्िमा संचाधलर् विद्यालय, विश्वविद्यालय िा 
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संगठठर् संस्थाबाट पारिश्रधमक पाउर्न ेपदमा िहाल िहेका कभर्ीमा एकसय िर्ना कमाचािी, म्शक्षक िा 
प्राध्यापकहरुले आपसमा धमली प्रचधलर् कारू्नर्न बमोम्िम दर्ाा िएको आफ्र्नो पेशागर् संगठर्नका आिािमा 
सदस्यर्ा, प्रधर्धर्नधित्ि ि सेिा संचालर्नमा र्ोवकए बमोम्िमका शर्ा बन्ध्देिहरु पालर्ना गरे्न गिी संस्था 
गठर्न गर्ना सक्र्नेछर्न ्। 

र्ि एकसय िर्नािन्ध्दा कम संख्या िहेको एउटै कायाालयका कभर्ीमा र्ीसिर्ना कमाचािी, म्शक्षक 
िा प्राध्यापकहरुले आपसमा धमली सदस्यर्ा, प्रधर्धर्नधित्ि ि सेिा संचालर्नमा र्ोवकए बमोम्िमका शर्ा 
बन्ध्देिहरु पालर्ना गरे्न गिी संस्था गठर्न गर्ना सक्र्नेछर्न ्। 

(४)  यस दफा बमोम्िम संस्था गठर्न गदाा एक परििाि एक सदस्यका दिले उपदफा (१) 
िा(२)मा उम्ललम्िर् संख्या पगेुको हरु्नपुरे्नछ ।  

र्ि संस्था दर्ाा िइसकेपधछ एकै परििािका एकिन्ध्दा बढी व्यम्िलेसो संस्थाको सदस्यर्ा धलर्न 
बािापरे्नछैर्न । 

 (५) उपदफा (१) मा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िए र्ापधर्न  बचर् र्था ऋणको कािोिाि गरे्न 
संस्था गठर्न गदाा कभर्ीमा एकसय िर्ना र्नेपाली र्नागरिकहरुको सहिाधगर्ा हरु्न ुपरे्नछ । (महार्नगिपाधलका 
ि उपमहार्नगिपाधलकाहरुले मात्र उप-दफा ५ िाख्न े)   

 

४. दर्ाा र्नगिी  सहकािी सस्था संचालर्न गर्ना र्नहरु्न:े कसैले पधर्न  यस ऐर्न बमोम्िम दर्ाा र्नगिी सहकािी 
स्थापर्ना र्था सञ्चालर्न गर्ना हुुँदैर्न।   

५. दर्ााको लाधग दििास्र् ठदर्न ुपरे्न :(१) यस ऐर्न बमोम्िम गठर्न िएका सिकािी संस्थाले दर्ााकालाधग 
दर्ाा गरे्न अधिकािी समक्ष अर्नसूुची-१ को ढाुँचामा दििास्र् ठदर्नपुरे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमका दििास्र् साथ देहाय बमोम्िमका कागिार्हरू संलग्र्न 
गर्नुा परे्नछ :– 

(क)  सहकािी संस्थाको प्रस्र्ाविर् विधर्नयम, 

(ि)  सहकािी संस्था सञ्चालर्नको सभिाब्यर्ा अध्ययर्न प्रधर्िेदर्न, 

(ग)  सदस्यले धलर्न स्िीकाि गिेको शेयि संख्या ि शयेि िकमको विििण । 

६. दर्ाा गर्नुा परे्न :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोम्िम प्राप् र् दििास्र्  सवहर्को कागिार्हरु  छार्नविर्न 
गदाा देहाय बमोम्िम िएको पाइएमा दर्ाा गरे्न अधिकािीले दििास्र् पिेको धमधर्ले र्ीस ठदर्नधित्र त्यस्र्ो 
सहकािी संस्था दर्ाा गिी अर्नसूुची-२ को ढाुँचामा दर्ाा प्रमाणपत्र ठदर्न ुपरे्नछ :– 
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(क) दििास्र् साथ पेश िएको विधर्नयम यो ऐर्न र्था यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नकेो धर्नयम बमोम्िम 
िहेको,  

(ि) प्रस्र्ाविर् सहकािी संस्था सहकािी मूलय,  मान्ध्यर्ा ि धसद्धान्ध्र् अर्नरुुप सञ्चालर्न हरु्न सक्र्न े
आिाि िहेको, 

(ग) सहकािी संस्था समदुायमा आिारिर् एिम ्सदस्य केम्न्ध्िर् िई संचालर्न ि धर्नयन्ध्त्रण हरु्न 
सक्र्ने स्पष्ट आिाि िहेको । 

(2) उपदफा (१) बमोम्िम छार्नविर्न गदाा प्रस्र्ाविर् सहकािी संस्थाको विधर्नयमको कुरै्न कुिामा 
संशोिर्न गर्नुापरे्न देम्िएमा दर्ाा गरे्न अधिकािीले त्यस्र्ो संशोिर्न गर्नुापरे्न व्यहोिा िलुाई दििास्र् प्राप् र् 
िएको धमधर्ले पन्ध्र ठदर्नधित्र धर्निेदकलाई सूचर्ना गर्नुा परे्नछ । 

(3) यस ऐर्नमा अन्ध्यत्र िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िएर्ापधर्न यो ऐर्न प्रािभि हुुँदाका बिर् दर्ाा 
िई सञ्चालर्नमा िहेका विर्नयी धत्रबेणी गाउुँपाधलका धित्र कायाके्षत्र कायम गरिएका  सहकािी संस्था यसै 
ऐर्न बमोम्िम दर्ाा िएको माधर्नर्ने छ । 

(४) यस दफा बमोम्िम सहकािी संस्था दर्ाा गदाा दर्ाा गरे्न अधिकािीले त्यस्र्ो सहकािी संस्थाले 
पालर्ना गर्नुा परे्न गिी कुरै्न शर्ा र्ोक्र्न सक्र्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोम्िम शर्ा र्ोवकएकोमा सोको पालर्ना गर्नुा सभबम्न्ध्िर् सहकािी संस्थाको 
कर्ाव्य हरु्नेछ। 

७. दर्ाा गर्ना अस्िीकाि गर्ना सक्र्न े:(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उम्ललम्िर् अिस्था र्निएमा, सोही 
दफा बमोम्िम विधर्नयम संशोिर्नको लाधग सूचर्ना ठदएको अबधि धित्र धर्निेदकले संशोिर्न गर्ना अस्िीकाि 
गिेमा त्यस्र्ो सूचर्ना पाएको धमधर्ले र्ीस ठदर्नधित्र धबधर्नयम संशोिर्न र्नगिेमा िा सूचर्नामा उललेि िए 
बमोम्िम हरु्ने गिी धबधर्नयम  संशोिर्न र्नगिेमा दर्ाा गरे्न अधिकािीले त्यस्र्ो सहकािी संस्था दर्ाा गर्ना 
अस्िीकाि गर्ना सक्र्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम सहकािी संस्था दर्ाा गर्ना अस्िीकाि गिेकोमा दर्ाा गरे्न अधिकािीले 
कािण िलुाई र्ीर्न ठदर्न धित्र सोको िार्नकािी सभबम्न्ध्िर् धर्निेदकहरूलाई ठदर्न ुपरे्नछ ।  

८. सहकािी संस्था संगठठर् संस्था हरु्न:े (१) सहकािी संस्था अविम्च्छन्न उत्तिाधिकाििाला एक स्िशाधसर् ि 
सङ्गठठर् संस्था हरु्नछे । 

(२) सहकािी संस्थाको काम कािबाहीको लाधग एउटा छुटै्ट छाप हरु्नछे । 

(३) सहकािी संस्थाले यस ऐर्नको अिीर्नमा िही व्यम्ि सिह चल अचल सभपम्त्त प्राप् र्, 
उपिोग, विक्री िा अन्ध्य व्यिस्था गर्ना सक्र्नेछ।  
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(४) सहकािी संस्थाले व्यम्ि सिह आफ्र्नो र्नामबाट र्नाधलस उिूि गर्ना ि सो उपि पधर्न सोही 
र्नामबाट र्नाधलस उिूि लाग्र्न सक्र्नेछ। 

(५) सहकािी संस्थाले व्यम्ि सिह किाि गर्ना सक्र्नेछ । 

९. सहकािी संस्थाको कायाक्षते्र : (१) दर्ाा हुुँदाका बिर् सहकािी संस्थाको काया के्षत्र देहाय बमोम्िम          

हरु्नेछः  

(क)  बचर् र्था ऋणको मखु्य कािोिाि गरे्न संस्थाको हकमा एक िडा,  

(ि)  अन्ध्य संस्थाको हकमा एक िडा िा देहायका आिािमार्ीर्न िडासभम : 

(१)  सदस्यहरुिीच स्िाबलभबर्नको पािस्पारिक अभ्यासको लाधग आपसी साझा िन्ध्िर्न (कमर्न      
बण्ड), 

(२)  व्यिसावयक स्र्िमा सेिा संचालर्न गर्ना आिश्यक सदस्य संख्या, 

(३) संस्था संचालर्नमा सदस्यको सहिाधगर्ामूलक लोकर्ाम्न्ध्त्रक धर्नयन्ध्त्रण कायम हरु्ने गिी 
पायक परे्न स्थार्न । 

 

 

(२)  उपदफा (१) मा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िएर्ापधर्न संस्थाले दर्ाा िई व्यिसावयक 
सेिा प्रािभि गिेको दईुिषा पधछ देहायको आिािमा िोधडएको िौगोधलक के्षत्र कायम िहर्ने गिी आफ्र्नो 
कायाक्षेत्र थप िडाहरूमा विस्र्ाि गर्ना सक्र्नछे ।  

(क) संस्थाको व्यिसावयक वक्रयाकलापको विकास क्रममा सदस्यर्ा बढाउर्न थप काया 
क्षेत्र आिश्यक पिेको, 

(ि) संस्थाको काया संचालर्नमा सदस्यको प्रत्यक्ष धर्नयन्ध्त्रण कायम िाख्न िचर्नात्मक 
उपायहरु अिलभबर्न गरिएको, 

(ग) बचर् र्था ऋणको मखु्य कािोबाि गरे्न सहकािी संस्थाको हकमा मापदण्ड अर्नसुाि 
िएको । 

(३) उपदफा (१) ि (२) मा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िए र्ापधर्न संस्थाको कायाके्षत्रका 
िडाहरूमा व्यािसावयक सेिा सञ्चालर्न र्निएको िा िभमा कािोबािको र्ोवकएको िकम िा अर्नपुार्िन्ध्दा 
कम िकम िा अर्नपुार्को व्यािसावयक सेिा सञ्चालर्न िएको देम्िएको िण्डमा दर्ाा गरे्न अधिकािीले 
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व्यािसावयक सेिा सञ्चालर्न िएका िडा मात्र कायाके्षत्र कायम गरे्न गिी विधर्नयम संशोिर्न गर्ना धर्नदेशर्न 
ठदर्न सक्र्नेछ । 

(७)  उपदफा (३) बमोम्िम दर्ाा गरे्न अधिकािीले धर्नदेशर्न ठदएकोमा सहकािी संस्थाले एक  

िषाधित्र विधर्नयम संशोिर्न गिी आफ्र्नो कायाके्षत्र परु्नःधर्निाािण गर्नुापरे्नछ ।  

(८) यस दफामा अन्ध्यत्र िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िए र्ापधर्न सहकािी संस्थाले स्िेम्च्छक 
रूपमा िरु्नसकैु समय कायाके्षत्र घटाउर्ने गिी परु्नःधर्निाािण गर्ना विधर्नयम संशोिर्न गर्ना सक्र्नेछ ।  

(९) कायाके्षत्र परु्नः धर्निाािण सभबन्ध्िी अन्ध्य व्यिस्था र्ोवकएबमोम्िम हरु्नेछ ।   

 

१०. िार्नकािी ठदर्नपुरे्न:… गाउुँपाधलकािन्ध्दा बढी कायाके्षत्र कायम िािी दर्ाा िई सञ्चालर्नमा िहेका संस्थाहरूले 
… गाउुँपाधलकामा सेिा सञ्चालर्न गदाा सञ्चाधलर् सेिाको विििण सवहर् दर्ाा गरे्न अधिकािीलाई िार्नकािी ठदर्नपुरे्नछ 
। 

  

११. विषयगर् आिािमा िगीकिण: (१)सहकािी संस्थाको िगीकिण देहाय बमोम्िम हरु्नछेः 

(क) उत्पादक संस्थाः कृवष,दगु्ि, म्चया,कवफ,उि,ुफलफुल ि माछापालर्न विशेषका विषयगर् 
ि अगिुािाली एिम ्उत्पादर्नको योिर्ना समेर्का आिािमा अन्ध्य उत्पादर्नमूलक संस्था; 

(ि) उपिोिा संस्थाः उपिोिा िण्डाि, िचर् र्था ऋण,उिाा ि स्िास््य  विशेषका 
विषयगर् ि प्राथधमक आिश्यकर्ा एिम ्सेिाको योिर्ना समेर्का आिािमा अन्ध्य 
उपिोगिन्ध्य संस्था; 

(ग) श्रधमक संस्थाः हस्र्कला,िाद्य परिकाि,औद्योधगक उत्पादर्न,िोिर्नालय ि श्रम किाि 
विशेषका विषयगर् ि सीप िा श्रमको विशषेर्ा एिम ्स्ििोिगािीको योिर्ना समेर्का 
आिािमा अन्ध्य श्रममा आिारिर् संस्था; 

(घ) बहउुद्दशे्यीय संस्थाः उत्पादर्न, उपिोग ि श्रम िा सीपमा आिारिर् स्ििोिगािीका सेिा 
समेर् सञ्चालर्न गरे्न अन्ध्य बहमुिुी संस्था । 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क),(ि)ि (ग) मा उललेम्िर् विषयमा विम्शष्टीकिण, आम प्रचलर्न ि 
अभ्यासको विकासक्रम समेर्को आिािमा र्ोवकएबमोम्िमका विषयहरु थप गर्ना सवकर्नछे ।  

 

(३) उपदफा (१)ि (२) मा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िए र्ापधर्न उपदफा (१) बमोम्िम अन्ध्य संस्थाहरु 
गठर्न गर्ना बािा परे्नछैर्न ।  
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१२. कािोिाि, व्यिसाय, उद्योग िा परियोिर्ना सञ्चालर्न गर्ना सक्र्न े:(१) दफा ६ बमोम्िम दर्ाा प्रमाणपत्र 
प्राप् र् गिे पधछ संस्थाले आफ्र्नो उद्देश्य प्राधिका लाधग यस ऐर्न ि विधर्नयमको अिीर्नमा िही 
आिश्यक कािोिाि, व्यिसाय, उद्योग िा परियोिर्ना सञ्चालर्न गर्ना सक्र्नेछ ।  

(३) प्रचधलर् कारू्नर्नमा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िएर्ापधर्न संस्थाले उपदफा (१) बमोम्िम 
कािोिाि, व्यिसाय, उद्योग िा परियोिर्ना सञ्चालर्न गर्ना छुटै्ट संस्था दर्ाा गर्नुापरे्न छैर्न । 

र्ि त्यस्र्ो कािोिाि, व्यिसाय, उद्योग िा परियोिर्ना सञ्चालर्न गर्ना प्रचधलर् कारू्नर्न 
बमोम्िम अर्नमुधर्पत्र, स्िीकृधर् िा इिािर्पत्र धलर्न ु परे्न िहेछ िर्ने सो बमोम्िम अर्नमुधर्पत्र 
,स्िीकृधर् िा इिािर्पत्र धलएि मात्र कािोिाि, व्यिसाय, उद्योग िा परियोिर्ना सञ्चालर्न गर्नुा 
परे्नछ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्िम संस्थाले प्रचधलर् कारू्नर्न बमोम्िम अधिकाि पाएको धर्नकाय 
िा अधिकािीबाट अर्नमुधर्पत्र, स्िीकृधर् िा इिािर्पत्र प्राप् र् गिेमा पन्ध्र ठदर्नधित्र सोको िार्नकािी 
दर्ाा गरे्न अधिकािीलाई ठदर्न ुपरे्नछ । 

(५) दईु िा दईुिन्ध्दा बढी संस्थाले संयिु िा साझेदािीमा आफ्र्नो उत्पादर्न िा सेिाको 
बिािीकिणको लाधग यस ऐर्नको अिीर्नमा िही आिश्यक कािोिाि, व्यिसाय, उद्योग िा परियोिर्ना 
सञ्चालर्न गर्ना सक्र्नेछर्न ्। 

(६) उपदफा (५) बमोम्िमको कािोिाि, व्यिसाय, उद्योग िा परियोिर्ना सञ्चालर्न गरे्न 
सभबन्ध्िी अन्ध्य व्यबस्था र्ोवकए बमोम्िम हरु्नछे । 

१३. दावयत्ि सीधमर् हरु्न े:(१) सहकािी संस्थाको कािोबािको सभबन्ध्िमा सदस्यको दावयत्ि धर्निले िरिद 
गिेको िा िरिद गर्ना स्िीकाि गिेको शेयिको अधिकर्म िकमसभम मात्र सीधमर् िहर्नेछ ।  

(२) सहकािी संस्थाको र्नाममा “सहकािी” ि र्नामको अन्ध्त्यमा “धलधमटेड” िने्न शब्द िाख्न ुपरे्नछ 
।  

१४. सहकािीका मूलय, मान्ध्यर्ा ि धसद्धान्ध्र् पालर्ना गर्नुा परे्न: सहकािी संस्थाको गठर्न र्था सञ्चालर्न गदाा 
सहकािीका मूलय, मान्ध्यर्ा ि धसद्धान्ध्र्को पालर्ना गर्नुा परे्नछ ।  

परिच्छेद–३ 

संस्थाका उद्दशे्य र्था काया 

१५. संस्थाको उद्दशे्य : कायाके्षत्रमा आिारिर् ि सदस्य केम्न्ध्िर् िई आफ्र्ना सदस्यहरूको आधथाक, सामाम्िक 
र्था साुँस्कृधर्क उन्नयर्न गर्नुा संस्थाको मखु्य उद्देश्य हरु्नछे ।   

१६. संस्थाको काया : संस्थाका कायाहरू देहाय बमोम्िम हरु्नेछर्न:्- 
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(क) सहकािीका मूलय, मान्ध्यर्ा ि धसद्धान्ध्र्हरूको पालर्ना गरे्नगिाउर्न,े 

(ि) सदस्यको वहर् प्रिद्धार्नगरे्न गिी व्यािसावयक सेिाहरू प्रदार्न गरे्न, 

(ग) सदस्यलाई म्शक्षा, सूचर्ना ि र्ालीम प्रदार्न गरे्न , 

(ङ) संस्थाले गरे्न उत्पादर्न र्था सेिाको मापदण्ड धर्निाािण गिी गणुस्र्ि सिुाि, आधथाक स्थावयत्ि 
ि िोम्िम व्यिस्थापर्नसभबन्ध्िी काया गरे्न,  

(च) आन्ध्र्रिक धर्नयन्ध्त्रण प्रणाली लागू गरे्न, 

(छ) संस्थाको व्यिसावयक प्रिद्धार्न र्था विकास सभबन्ध्िी वक्रयाकलापहरू सञ्चालर्न गरे्न, 

(ि) मन्ध्त्रालय,िम्िष्ट्राि, प्रादेम्शक िम्िष्ट्राि,स्थार्नीय र्ह िादर्ाा गरे्न अधिकािीको धर्नदेशर्न पालर्ना 
गरे्न गिाउर्न,े 

(झ) विधर्नयममा उम्ललम्िर् कायाहरू गरे्न । 

 

 

परिच्छेद–४ 

विधर्नयम र्था आन्ध्र्रिक कायाविधि 

१७. विधर्नयम बर्नाउर्न ुपरे्न : (१) संस्थाले यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नेको धर्नयम, धर्नदेम्शका, मापदण्ड ि 
कायाविधिको अिीर्नमा िही आफ्र्नो काया सञ्चालर्नको लाधग विधर्नयम बर्नाउर्न ुपरे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको विधर्नयम दर्ाा गरे्न अधिकािीबाट स्िीकृर् िए पधछ लागू हरु्नछे 
। 

१८. आन्ध्र्रिक कायाविधि बर्नाउर्न सक्र्न े:(१) संस्थाले यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नकेो धर्नयम, धर्नदेम्शका, 
मापदण्ड, कायावििी ि विधर्नयमको अिीर्नमा िही आिश्यकर्ा अर्नसुाि आफ्र्नो आन्ध्र्रिक कायाविधि 
बर्नाउर्न सक्र्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको आन्ध्र्रिक कायाविधि सभबम्न्ध्िर् संस्थाको सािािणसिाले स्िीकृर् 
गिेपधछ लागू हरु्नेछ । 

१९. विधर्नयम ि आन्ध्र्रिक कायाविधिमा संशोिर्न :(१) संस्थाको सािािणसिाको कुल सदस्य संख्याको 
बहमुर्बाट विधर्नयम ि आन्ध्र्रिक कायाविधि संशोिर्न हरु्न सक्र्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोम्िम संशोिर्न िएको विधर्नयम िा आन्ध्र्रिक कायाविधि दर्ाा गरे्न 
अधिकािीबाट स्िीकृर् िएपधछ लागू हरु्नछे । 

परिच्छेद–५ 

सदस्यर्ा 

२०. संस्थाको सदस्यर्ा: (१) अठाि िषा उमेि पूिा गिेका देहाय बमोम्िमका र्नेपाली र्नागरिकहरु संस्थाको 
सदस्य हरु्न सक्र्नेछर्नः् 

  (ि)  संस्थाको कभर्ीमा एक शेयि िरिद गिेको, 

  (ग)  संस्थाको विधर्नयममा उम्ललम्िर् शर्ाहरु पालर्ना गर्ना मन्ध्ििु गिेको, 

  (घ)  संस्थाको म्िभमेिािी पालर्ना गर्ना मन्ध्ििु िएको, 

  (ङ)  संस्थाले गिेको कािोिािसुँग प्रधर्स्पिाा हरु्ने गिी कािोिाि र्नगिेको, 

  (च)   संस्थाको सदस्यर्ा धलर्न योग्य िहेको स्िघोषणा गिेको । 

(२) यस ऐर्नमा अन्ध्यत्र िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िएर्ापधर्न र्नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकािका 
धर्नकायहरु, स्थार्नीय र्हका साथै संस्थाको कायाके्षत्र धित्रका सामदुावयक िा सहकािी विद्यालय, गठुी, 
स्थार्नीय क्लब, स्थार्नीय र्हमा गठर्न िएका उपिोिा समूहहरु संस्थाको सदस्य हरु्न बािा परे्न छैर्न ।  

(३) यस दफामा अन्ध्यत्र िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िएर्ापधर्न स्िास््य सहकािी संस्थामा सहकािी 
संस्थाले सदस्यर्ा धलर्न िािा परे्न छैर्न । 

२१. सदस्यर्ा प्राप् र् गर्ना धर्निेदर्न ठदर्न ुपरे्न: (१) संस्थाको सदस्यर्ा धलर्न चाहर्ने सभबम्न्ध्िर् व्यम्िले संस्थाको 
सधमधर् समक्ष धर्निेदर्न ठदर्न ुपरे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम धर्निेदर्नपिेको धमधर्ले पैंर्ीस ठदर्न धित्र सधमधर्ले यो ऐर्न, यस ऐर्न 
अन्ध्र्गार् बर्नेको धर्नयम र्था विधर्नयमको अिीर्नमा िही सदस्यर्ा प्रदार्न गरे्न िा र्नगरे्न धर्नणाय गर्नुा परे्नछ 
। 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम धर्नणाय गदाा सधमधर्ले सदस्यर्ा प्रदार्न र्नगरे्न धर्नणाय गिेमा सो को 
कािण िोली सार् ठदर्नधित्र धर्निेदकलाई िार्नकािी गिाउर्न ुपरे्नछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्िम िार्नकािी पाएको धमधर्ले र्ीस ठदर्नधित्र सभबम्न्ध्िर् ब्यम्िले त्यस्र्ो 
संस्था दर्ाा गरे्न अधिकािीसमक्ष उिूि गर्ना सक्र्नेछ। 
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(५) उपदफा (४) बमोम्िम प्राप् र्उिूिी छार्नविर्न गदाा धर्निेदकलाई सदस्यर्ा प्रदार्न गर्नुा परे्न 
देम्िएमा दर्ाा गरे्न अधिकािीले त्यस्र्ो धर्निेदकलाई सदस्यर्ा प्रदार्न गर्नाको लाधग सभबम्न्ध्िर् संस्थालाई 
आदेश ठदर्न सक्र्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोम्िम आदेश िएमा सो आदेश प्राप् र् गिेको सार् ठदर्न धित्र सभबम्न्ध्िर् 
संस्थाले धर्निेदकलाई सदस्यर्ा प्रदार्न गिी सोको िार्नकािी दर्ाा गरे्न अधिकािीलाई गिाउर्न ुपरे्नछ ।  

२२. सदस्य हरु्न र्नपाउर्न े: (१) कुरै्न व्यम्ि एकै प्रकृधर्को एकिन्ध्दा िढी संस्थाको सदस्य हरु्न पाउर्ने छैर्न 
।  

  र्ि यो ऐर्न प्रािभि हरु्न ुअम्घ कुरै्न व्यम्ि एकै प्रकृधर्को एकिन्ध्दा बढी संस्थाको सदस्य िहेको 
िए यो ऐर्न प्रािभि िएको धमधर्ले र्ीर्निषा धित्र कुरै्न एक संस्थाको मात्र सदस्यर्ा कायम िाख्न ुपरे्नछ 
। 

(२)  यो ऐर्न प्रािभि हुुँदाका बिर् कुरै्न संस्थामा र्नेपाल सिकािको धर्नकाय िा दफा २० 
को उपदफा (२) मा उललेि िएदेम्ि बाहेकको अन्ध्य कुरै्न कृधत्रम व्यम्ि सदस्य िएको िए पाुँचिषा 
धित्र सदस्यर्ा अन्ध्त्य गर्नुापरे्नछ ।  

   

२३. सदस्यर्ाको समाधि:(१) कुरै्न सदस्यको सदस्यर्ा देहायको अिस्थामा समाि हरु्नेछः— 

(क) सदस्यले आफ्र्नो सदस्यर्ा त्याग गिेमा, 

(ि) लगार्ाि बावषाक सािािणसिामा धबर्ना सूचर्ना र्ीर्न पटकसभम अर्नपुम्स्थर् िएमा, 

(ग) यो ऐर्न,यस ऐर्न अन्ध्र्गार् िर्नकेो धर्नयम िा विधर्नयम बमोम्िम सदस्यले पालर्ना गर्नुापरे्न 
प्राििार्नको बािभबाि उललङ्घर्न गिेमा, 

(घ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोम्िमको योग्यर्ा र्निएमा। 

(२) उपदफा (१) मा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िए र्ापधर्न कुरै्न सदस्यले संस्थाबाट प्राप् र् िा 
ििुार्न गर्नुा परे्न कुरै्न िकम िएमा सो फिफािक र्निएसभम िा धर्निले धलएको ऋण,धर्र्नुा परे्न कुरै्न 
दावयत्ि िा अन्ध्य कुरै्न सदस्यको र्फा बाट धिर्ो िा िमार्नर् बसेकोमा सोको दावयत्ि फिफािक र्निएसभम 
धर्निको सदस्यर्ा समाि हरु्न ेछैर्न ।  

(३) यस दफामा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िए र्ापधर्न सािािणसिा बोलाउर्ने धर्नणाय िइसकेपधछ 
सािािणसिा सभपन्न र्निएसभम कसैलाई पधर्न सदस्यर्ाबाट हटाउर्न सवकर्ने छैर्न । 
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२४. सवुििा प्राप् र् गर्ना र्नसक्र्न े: कुरै्न सदस्यले सहकािी संस्थालाई धर्र्नुा परे्न कुरै्न दावयत्ि धर्निाारिर् समयधित्र  
ििुार्न र्नगिेमा िा यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्ध्र्गार् िर्नेको धर्नयम र्था विधर्नयम बमोम्िम सदस्यले पालर्न 
गर्नुापरे्न व्यिस्थाको बािभबाि उललंघर्न गिेमा त्यस्र्ो सदस्यले अन्ध्य सदस्य सिहको सधुबिा प्राप् र् गर्ना 
सक्र्ने छैर्न । 

 

परिच्छेद –६ 

सािािणसिा, सधमधर्र्था लेिा सपुरििेक्षण सधमधर् 

 

२५. सािािणसिा: (१) सहकािी संस्थाको सिोच्च अङ्गको रुपमा सािािणसिा हरु्नछे । 

(२) सहकािी संस्थाका सबै सदस्यहरू सािािणसिाका सदस्य हरु्ने छर्न ्। 

(३) सहकािी संस्थाको सािािणसिा देहाय बमोम्िम हरु्नछे:– 

(क) प्रािम्भिक सािािणसिा, 

(ि) िावषाक सािािणसिा, 

(ग) विशेष सािािणसिा । 

२६. प्रािम्भिक सािािण सिाको काम, कर्ाव्य ि अधिकाि: प्रािम्भिक सािािणसिाको काम, कर्ाव्य ि अधिकाि 
देहाय बमोम्िम हरु्नेछ :– 

(क) प्रािम्भिक सािािणसिा हरु्ने अम्घललो ठदर्नसभमको काम कािबाही ि आधथाक कािोबािको 
िार्नकािी धलर्न,े 

(ि) चालू आधथाक िषाको लाधग िावषाक कायाक्रम र्था बिेट स्िीकृर् गरे्न, 

(ग) प्रधर्िेदर्न र्था वित्तीय विििण अर्नमुोदर्न गरे्न, 

(घ) विधर्नयममा उललेि िए बमोम्िम सधमधर् िा लेिा सपुिीिेक्षण सधमधर्को धर्निााचर्न गरे्न, 

(ङ) आन्ध्र्रिक कायाविधि पारिर् गरे्न, 

(च) लेिा पिीक्षकको धर्नयमु्ि ि धर्निको पारिश्रधमक धर्निाािण गरे्न,  

(छ) विधर्नयममा र्ोवकए बमोम्िमका अन्ध्य कायाहरू गरे्न । 

२७. िावषाक सािािणसिाको काम, कर्ाव्य ि अधिकाि : िावषाक सािािणसिाको काम, कर्ाव्य ि अधिकाि 
देहाय बमोम्िम  हरु्नछे :– 
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(क) िावषाक कायाक्रम र्था बिेट स्िीकृधर् गरे्न, 

(ि) िावषाक लेिा पिीक्षण प्रधर्िेदर्न अर्नमुोदर्न गरे्न, 

(ग) सधमधर् िा लेिा सपुिीिेक्षण सधमधर्को धर्निााचर्न र्था विघटर्न गरे्न, 

(घ) सञ्चालक िा लेिा सपुिीिेक्षण सधमधर्को संयोिक िा सदस्यलाई पदबाट हटाउर्न,े 

(ङ) सधमधर् िा लेिा सपुिीिेक्षण सधमधर्को िावषाक प्रधर्िेदर्न पारिर् गरे्न, 

(च) विधर्नयम संशोिर्न र्था आन्ध्र्रिक कायाविधि पारिर् गरे्न, 

(छ) लेिा पिीक्षकको धर्नयमु्ि ि धर्निको पारिश्रधमक धर्निाािण गरे्न, 

(ि) संस्था एकीकिण िा विघटर्न सभबन्ध्िी धर्नणाय गरे्न, 

(झ) पारिश्रधमक लगायर्का सवुििा र्ोक्र्न,े 

(ञ) ऋण र्था अर्नदुार्न प्राि गरे्न सभबन्ध्िमा धर्नणाय गरे्न, 

(ट) सदस्यको दावयत्ि धमर्नाहा ठदर्ने, 

(ठ) सधमधर्लाई आिश्यक धर्नदेशर्न ठदर्न,े 

(ड) विधर्नयममा र्ोवकए बमोम्िमका अन्ध्य कायाहरू गरे्न । 

२८. सािािणसिाको बैठक :(१) सधमधर्ले सहकािी संस्था दर्ाा िएको धमधर्ले र्ीर्न मवहर्नाधित्र प्रािम्भिक 
सािािणसिा बोलाउर्न ुपरे्नछ । 

(२) सधमधर्ले प्रत्येक आधथाक िषा समाि िएको धमधर्ले छ मवहर्नाधित्र िावषाक सािािणसिा    बोलाउर्न ु
परे्नछ । 

             (३) सधमधर्ले देहायको अिस्थामा विशेष सािािण सिा बोलाउर्न ुपरे्नछ :– 

(क) संस्थाको काम विशेषले विशषे सािािण सिा बोलाउर्नपुरे्न सधमधर्िाट धर्नणाय िएमा, 

(ि) दफा ३८ को उपदफा (१) को िण्ड (छ) बमोम्िम लेिा सपुिीिेक्षण सधमधर्को 
धसफारिसमा, 

(ग) कुरै्न सञ्चालकले विशेष सािािणसिा बोलाउर्न पेश गिेको प्रस्र्ाि सधमधर्द्धािा पारिर् िएमा, 

 (घ) विशषे सािािणसिा बोलाउर्न ुपरे्न कािण िलुाइ पम्च्चस प्रधर्शर् सदस्यले सधमधर् समक्ष 
धर्निेदर्न ठदएमा, 
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(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोम्िम दर्ाा गरे्न अधिकािीले धर्नदेशर्न ठदएमा, 

(४) उपदफा (३) मा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िए र्ापधर्न संस्थाको सञ्चालक िा व्यिस्थापकबाट 
आफ्र्नो म्िभमेिािी पूिा र्नगिी संस्था सञ्चालर्नमा समस्या उत्पन्न िएको अिस्थामा दर्ाा गरे्न 
अधिकािीलाई िार्नकािी ठदई सािािण सदस्यहरू मध्येबाट बहमुर् सदस्य उपम्स्थर् िई 
विशेष सािािण सिा गर्ना सवकर्नेछ । 

२९. विशषे सािािणसिा बोलाउर्न धर्नदेशर्न ठदर्न सक्र्न:े (१) संस्थाको धर्निीक्षण िा सपुिीिेक्षण गदाा िा कसैको 
उिूिी पिी छार्नविर्न गदाा देहायको अिस्था देम्िर्न आएमा दर्ाा गरे्न अधिकािीले त्यस्र्ो सहकािी संस्थाको 
सधमधर्लाई सािािणसिा बोलाउर्न धर्नदेशर्न ठदर्न सक्र्नेछ :–   

(क)  सहकािीको मूलय, मान्ध्यर्ा र्था धसद्धान्ध्र् विपरिर् काया गिेमा,  

(ि)  यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नेको धर्नयम, विधर्नयम र्था आन्ध्र्रिक कायाविधि विपिीर् 
काया गिेमा, 

(घ) दर्ाा गरे्न अधिकािीले ठदएको धर्नदेशर्नको बािभबाि उललङ्घर्न गिेमा, 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोम्िम दर्ाा गरे्न अधिकािीले आदेश ठदएमा। 

             (२) उपदफा (१) बमोम्िम सािािणसिा बोलाउर्न धर्नदेशर्न प्राप् र् िएमा सधमधर्ले सो धर्नदेशर्न 
प्राप् र् िएको धमधर्ले पैंर्ीस ठदर्नधित्र सािािणसिाको बैठक बोलाउर्न ुपरे्नछ ि सािािणसिाको बैठकमा 
उिूिी िा धर्निीक्षणका क्रममा देम्िएका विषयमा छलफल गिी सोको प्रधर्िेदर्न दर्ाा गरे्न अधिकािीसमक्ष 
पेश गर्नुा परे्नछ । 

          (३) उपदफा (१) िा (२) मा उम्ललम्िर् अिधिधित्र सधमधर्ले सािािणसिा र्नबोलाएमा दर्ाा गरे्न 
अधिकािीले त्यस्र्ो सािािणसिा बोलाउर्न सक्र्नेछ । 

        (४) सहकािी संस्थाको सािािणसिाको लाधग गणपूिक संख्या र्त्काल कायम िहेको सदस्य 
संख्याको एकाउन्न प्रधर्शर् हरु्नेछ ।  

र्ि पवहलो पटक डावकएको सािािण सिामा गणपिुक संख्या र्नपगेुमा त्यसको सार् ठदर्न धित्र 
दोस्रो पटक सािािण सिा बोलाउर्न ुपरे्न ि यसिी दोस्रो पटक बोलाइएको सािािण सिामा संचालक 
सधमधर्को बहमुर् सवहर् एक धर्हाई सािािण सदस्यहरुको उपम्स्थधर् िएमा सािािण सिाको गणपिुक 
संख्या पगेुको माधर्नर्नछे । 

(५) उपदफा (४) मा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िए र्ापधर्न दफा २८ को (४) मा िएको 
व्यिस्था सोहीअर्नसुाि हरु्नेछ । 
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(६) दईु हिाि िा सोिन्ध्दा बढी सदस्य िएको संस्थाले सािािण सिा गदाा समार्न कायासूचीमा 
र्ोवकए बमोम्िम सदस्य संख्याको आिािमा िडा-िडा िा अन्ध्य पायकको स्थार्नमा संचालक सदस्यहरुलाई 
पठाई सािािण सिा गर्ना ि त्यस्र्ो सिाको धर्नणाय प्रमाम्णर् गर्ना प्रधर्धर्नधिहरु छर्नौट गिी त्यस्र्ा 
प्रधर्धर्नधिहरुको उपम्स्थधर्को सिाले अम्न्ध्र्म धर्नणाय प्रमाम्णर् गरे्न व्यिस्था धमलाउर्न सक्र्नेछ । 

३०. सञ्चालक सधमधर् :(१)  सहकािी संस्थामा सािािणसिाबाट धर्निााम्चर् एक सञ्चालक सधमधर् िहर्नेछ ।  

  र्ि,  एउटै व्यम्ि लगार्ाि एउटै पदमा दईु पटकिन्ध्दा बढी सञ्चालक हरु्न पाउर्ने छैर्न । 

              (२) उपदफा (१) बमोम्िमको सधमधर्मा उपलब्ि िएसभम कभर्ीमा रे्त्तीस प्रधर्शर् मवहला सदस्यको   

प्रधर्धर्नधित्ि सधुर्नम्िर् गर्नुा परे्नछ ।  

(३) एउटै परििािको एकिन्ध्दा बढी सदस्य एकै अिधिमा सञ्चालक र्था लेिा सधमधर्को पदमा 
उभमेदिाि बन्न ि धर्निााम्चर् हरु्न सक्र्ने छैर्न । 

(४) कुरै्न संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमाचािी िा आफ्र्नो संस्थाले सदस्यर्ा धलएको सहकािी 
संघ िा बैङ्कबाहेक अको कुरै्न संस्थाको संचालक बन्न पाउर्ने छैर्न । 

र्ि िावषाक दईु किोड रुपैयािन्ध्दा कमको कािोिाि गरे्न सहकािी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्र्ो 
सहकािी संस्थामा कमाचािीको रुपमा काम गर्ना बािा परे्न छैर्न । िावषाक दईु किोडिन्ध्दा बवढ कािोिाि 
गरे्न संस्थामा कुरै्न संचालक कमाचािी िहेको िए यो ऐर्न प्रािभि िएको धमधर्ले दईु िषाधित्र त्यस्र्ो 
संचालकले कमाचािीको पद त्याग गिी अको कमाचािीको व्यिस्था गर्नुापरे्नछ ।  

           (६) यो ऐर्न प्रािभि हरु्नअुम्घ कुरै्न व्यम्ि एकिन्ध्दा बढी संस्थाको सञ्चालक िा सोही िा अको संस्थाको     

कमाचािी िएकोमा यो ऐर्न प्रािभि िएको धमधर्ले एक िषाधित्र कुरै्न एक संस्थाको मात्र सञ्चालक िा कमाचािी 
िहर्न ुपरे्नछ । 

         (७) सधमधर्को कायाािधि चाि िषाको हरु्नछे । 

३१. सञ्चालक सधमधर्को धर्निााचर्न :(१) सधमधर्ले आफ्र्नो कायाािधि समाि हरु्न ुकम्भर्मा एक मवहर्ना अम्घ 
अको सधमधर्को धर्निााचर्न गिाउर्न ुपरे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम सधमधर्को धर्निााचर्न र्नगिाएको िार्नकािी प्राप् र् िएमा त्यस्र्ो िार्नकािी प्राप् र् 
िएको धमधर्ले छ मवहर्नाधित्र सधमधर्को धर्निााचर्न गिाउर्न दर्ाा गरे्न अधिकािीले सभबम्न्ध्िर् सधमधर्लाई 
आदेश ठदर्न सक्र्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम दर्ाा गरे्न अधिकािीले आदेश ठदएकोमा सभबम्न्ध्िर् सधमधर्ले सो आदेश 
बमोम्िमको समयािधिधित्र सधमधर्को धर्निााचर्न गिाई दर्ाा गरे्न अधिकािलाई िार्नकािी गिाउर्न ुपरे्नछ। 
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(४) उपदफा (३) बमोम्िम सधमधर्को धर्निााचर्न र्नगिाएमा दर्ाा गरे्न अधिकािले त्यस्र्ो संस्था सदस्य 
िहेको माधथललो संघ िए सो संघको प्रधर्धर्नधि समेर्लाई सहिागीगिाई सधमधर्को धर्निााचर्न सभबन्ध्िी 
सभपूणा काया गरे्न गिाउर्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोम्िमको धर्निााचर्न कायामा सहयोग परु् याउर्न ुसभबम्न्ध्िर् सधमधर्का पदाधिकािीहरूको 
कर्ाव्य हरु्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोम्िम धर्निााचर्न गिाउुँदा लागेको सभपूणा िचा सभबम्न्ध्िर् संस्थाले व्यहोर्नुा परे्नछ। 

(७) यस दफा बमोम्िम सधमधर्को अको धर्निााचर्न र्निएसभमको लाधग सधमधर्ले विधर्नयममा व्यिस्था िए 
बमोम्िम आफ्र्नो काया सञ्चालर्न गरे्नछ ।  

३२. सधमधर्को काम, कर्ाव्य ि अधिकाि : यस ऐर्नमा अन्ध्यत्र उम्ललम्िर् काम, कर्ाव्य ि अधिकािका अधर्रिि 
सधमधर्को काम, कर्ाव्य ि अधिकाि देहाय बमोम्िम हरु्नेछ :– 

(क) सहकािीका मूलय, मान्ध्यर्ा ि धसद्धान्ध्र् बमोम्िम सहकािी संस्थाको सञ्चालर्न गरे्न, 

(ि) आधथाक र्था प्रशासकीय काया गरे्न, गिाउर्न,े 

(ग) प्रािम्भिक सािािणसिा, िावषाक सािािणसिा र्था विशेष सािािणसिा बोलाउर्न,े 

(घ) सािािणसिाका धर्नणायहरू कायाान्ध्ियर्न गरे्न, गिाउर्न,े 

(ङ) संस्थाको र्नीधर्, योिर्ना, बिेट र्था बावषाक कायाक्रमको र्िुामा गिी सािािणसिा समक्ष 
पेश गरे्न, 

(च) संस्थाको सदस्यर्ा प्रदार्न गरे्न र्था सदस्यर्ाबाट हटाउर्न,े  

(छ) शेयि र्नामसािी र्था वफर्ाा सभबन्ध्िी काया गरे्न, 

(ि) सभबम्न्ध्िर् संघको सदस्यर्ा धलर्न,े 

(झ) विधर्नयम र्था आन्ध्र्रिक कायाविधि र्याि गिी सािािणसिामा पेश गरे्न,  

(ञ) संस्थाको कायाके्षत्रधित्र संस्थाको कािोबाि ि व्यिसायको वहर् प्रिद्धार्नको लाधग आिश्यक 
काया गरे्न,गिाउर्न े| 

३३. सञ्चालक पदमा बहाल र्निहर्न:े देहायको कुरै्न अिस्थामा सञ्चालक आफ्र्नो पदमा बहाल िहर्न सक्र्ने छैर्न:- 

(क) धर्निले ठदएको िािीर्नामा सधमधर्बाट स्िीकृर् िएमा, 

(ि) धर्निलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोम्िम सञ्चालकबाट हटाउर्ने धर्नणाय िएमा, 
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(ग) धर्नि अको संस्थाको सञ्चालक िहेमा, 

(घ) धर्नि सोही िा अको संस्थाको कमाचािी िहेमा, 

र्ि दफा ३० को उपदफा (४) को प्रधर्बन्ध्िात्मक िाक्यांशमा लेम्िएको कुिामा सोही 
बमोम्िम हरु्नेछ । 

(ङ) धर्नि सोही िा अको संस्थाको लेिा सपुिीिेक्षण सधमधर्को पदमा िहेमा 

(च) धर्निको मतृ्य ुिएमा। 

३४. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउर्न सक्र्न:े (१) सािािणसिाले िहमुर्को धर्नणायबाट देहायको कुरै्न अिस्थामा 
सञ्चालकलाई सधमधर्को सञ्चालक पदबाट हटाउर्न सक्र्नेछ :– 

(क) आधथाक वहर्नाधमर्ना गिी सभबम्न्ध्िर् संस्थालाई हार्नी र्नोक्सार्नी परु् याएमा, 

(ि) अर्नधिकृर् र्ििले सभबम्न्ध्िर् संस्थाको कािोबाि सभबन्ध्िी विषयको गोपधर्नयर्ा िङ्ग गिेमा, 

(ग) सभबम्न्ध्िर् संस्थाको कािोबाि ि व्यिसायसुँग प्रधर्स्पिाा हरु्ने गिी समार्न प्रकृधर्को कािोबाि 
िा व्यिसाय गिेमा, 

(घ) सभबम्न्ध्िर् संस्थाको अवहर् हरु्ने कुरै्न काया गिेमा,  

(ङ) धर्नि शािीरिक िा मार्नधसक रुपमा काम गर्ना र्नसक्र्ने िएमा, 

(च) कुरै्न सञ्चालकमा यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नेको धर्नयम िा विधर्नयममा उम्ललम्िर् योग्यर्ा 
र्निहेमा । 

(२) कुरै्न सञ्चालकलाई सधमधर्को पदबाट हटाउर्न ेधर्नणाय गर्नुा अम्घ त्यस्र्ो सञ्चालकलाई 
सािािणसिा समक्ष सफाई पेश गरे्न मर्नाधसब मावफकको मौका ठदइर्नछे ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्िमको अिधिधित्र कुरै्न सञ्चालकले सफाई पेश र्नगिेमा िा धर्निले पेश 
गिेको सफाई सन्ध्र्ोषिर्नक र्निएमा सािािणसिाले त्यस्र्ो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउर्न सक्र्नछे ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्िम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य सधमधर्को दईु 
कायाकालसभमको धर्निााचर्नमा उभमेदिाि बन्न पाउर्न ेछैर्न ।    

(५) उपदफा (३) बमोम्िम कुरै्न सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्र्ो पदमा सािािणसिाले बाुँकी 
अिधिको लाधग अको सञ्चालकको धर्निााचर्न गरे्नछ । 

३५. धर्निी स्िाथा समािेश िएको धर्नणाय प्रकृयामा संलग्र्न हरु्न र्नहरु्न े :(१) सञ्चालकले आफ्र्नो धर्निी स्िाथा 
समािेश िएको धर्नणाय प्रवक्रयामा संलग्र्न हरु्नहुुुँदैर्न । 
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(२) सञ्चालकले आफूलाईमात्र व्यम्िगर् फाइदा हरु्नेगिी संस्थामा कुरै्न काया गर्ना गिाउर्न हुुँदैर्न 
। 

(३) कुरै्न सञ्चालकले उपदफा (१) को धबपिीर् हरु्ने गिी िा आफ्र्नो अधिकािक्षेत्रिन्ध्दा बावहि 
गई कुरै्न काम कािबाही गिे गिाएमा त्यस्र्ो काम कािबाही प्रधर् त्यस्र्ो सञ्चालक व्यम्िगर् रूपमा 
उत्तिदायी हरु्नछे ि त्यस्र्ो काम कािबाहीबाट संस्थाको, सदस्य िा अन्ध्य कुरै्न व्यम्िलाई हार्नी र्नोक्सार्नी 
हरु्न गएको िहेछ िर्ने त्यस्र्ो हार्नी र्नोक्सार्नी धर्निको िायिेथाबाट असूल उपि गरिर्नछे । 

३६. सधमधर्को विघटर्न :(१) सािािणसिाले देहायको अिस्थामा सधमधर्को विघटर्न गर्ना सक्र्नेछः– 

(क) सधमधर्को बदधर्नयर्पूणा कायाबाट संस्थाको कािोबाि िोम्िममा पिेमा, 

(ि) संस्थाले धर्र्नुापरे्न दावयत्ि र्ोवकएको समयधित्र ििुार्न गर्ना र्नसकेमा, 

(ग) विधर्नयममा उम्ललम्िर् उद्देश्य ि काया विपरिर्को काम गिेमा,  

(घ) सधमधर्ले आफ्र्नो म्िभमेिािी पूिा र्नगिेमा, 

(ङ) यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नेको धर्नयमािलीमा उम्ललम्िर् शर्ा िा दर्ाा गरे्न  अधिकािीले 
ठदएको धर्नदेशर्नको बािभबाि उललङ्घर्न गिेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम सधमधर् विघटर्न िएमा सािािणसिाले र्नयाुँ सधमधर्को धर्निााचर्न 
गरे्नछ । 

(३) सधमधर्ले यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नेको धर्नयम बमोम्िम दर्ाा गरे्न अधिकािीले ठदएको 
धर्नदेशर्न पालर्ना र्नगिेमा िा दफा २९ को उपदफा (२) बमोम्िम पेश िएको प्रधर्िेदर्न समेर्को 
आिािमा दर्ाा गरे्न अधिकािीले सधमधर्लाई उिूिी िा धर्निीक्षणको क्रममा देम्िएका विषयिस्र्कुो 
गाम्भियार्ाको आिािमा बढीमा छ मवहर्नाको समय ठदई सिुाि गरे्न मौका ठदर्न सक्र्नेछ ि त्यस्र्ो 
समयािधि धित्र पधर्न सिुाि र्नगिेमा त्यस्र्ो सधमधर् विघटर्न गरे्नछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्िम सधमधर् विघटर्न िएमा त्यसिी विघटर्न गरिएको धमधर्ले र्ीर्न मवहर्ना 
धित्रमा अको सधमधर्को धर्निााचर्न सभपन्न गिाउर्न ि त्यस्र्ो धर्निााचर्न र्निएसभम संस्थाको दैधर्नक काया 
सञ्चालर्न गर्ना दर्ाा गरे्न अधिकािीले र्ोवकए बमोम्िमको एक र्दथा सधमधर् गठर्न गर्नुा परे्नछ । 

(५) यस दफा बमोम्िम अको सधमधर्को धर्निााचर्न गिाउुँदा लागेको सभपूणा िचा सभबम्न्ध्िर् 
संस्थाले व्यहोरे्नछ । 
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३७. लेिा सपुिीिेक्षण सधमधर्को गठर्न :(१) संस्थामा आन्ध्र्रिक धर्नयन्ध्त्रण प्रणालीलाई सदुृढ गर्ना र्ोवकए 
बमोम्िमको योग्यर्ा पगेुका एकिर्ना संयोिक ि दईुिर्ना सदस्यहरू िहर्ने गिी सािािणसिाले धर्निााचर्नबाट 
लेिा सपुिीिेक्षण सधमधर् गठर्न गरे्नछ । 

(२) एउटै परििािको एकिन्ध्दा बढी व्यम्ि एकै अिधिमा एउटै संस्थाको सञ्चालक िा लेिा 
सपुरििेक्षण सधमधर्को संयोिक िा सदस्य पदमा उभमेदिाि बन्न ि धर्निााम्चर् हरु्न सक्र्ने छैर्न । 

३८. लेिा सपुरििेक्षण सधमधर्को काम, कर्ाव्य ि अधिकाि :(१)  लेिा सपुरििेक्षण सधमधर्को काम, कर्ाव्य 
ि अधिकाि देहाय बमोम्िम हरु्नेछ :– 

(क) प्रत्येक चौमाधसकमा सहकािी संस्थाको आन्ध्र्रिक लेिापिीक्षण गरे्न, गिाउर्ने, 

(ि) आन्ध्र्रिक लेिापिीक्षण गदाा लेिापिीक्षणका आिाििरू् धसद्धान्ध्र्को पालर्ना गरे्न, गिाउर्ने, 

(ग) वित्तीय र्था आधथाक कािोिािको धर्निीक्षण र्था मूलयाङ्कर्न गरे्न, गिाउर्ने, 

(घ) सधमधर्को काम काििाहीको धर्नयधमर् सपुरििेक्षण गरे्न ि सधमधर्लाई आिश्यक सझुाि 
ठदर्न,े 

(ङ) सािािणसिाकोधर्नदेशर्न, धर्नणाय र्था सधमधर्का धर्नणाय कायाान्ध्ियर्न िए र्निएको अर्नगुमर्न 
गरे्न, 

(च) लेिा सभबन्ध्िी प्रधर्िेदर्न ि सधमधर्को काम कािबाहीको सपुरििेक्षण सभबन्ध्िी िावषाक 
प्रधर्िेदर्न सािािणसिा समक्ष पेश गरे्न,  

(छ) आफूले पटक पटक ठदएका सझुाि कायाान्ध्ियर्न र्निएको कािणबाट कुरै्न संस्थाको वहर्मा 
प्रधर्कूल असि पिेमा िा त्यस्र्ो संस्थाको र्नगद िा म्िन्ध्सी सभपम्त्तको व्यापक रूपमा 
वहर्नाधमर्ना िा अधर्नयधमर्र्ा िएको िा संस्था गभिीि आधथाक संकटमा पर्ना लागेकोमा सोको 
कािण िलुाई विशेष सािािणसिा बोलाउर्न सधमधर् समक्ष धसफारिस गरे्न । 

(ि) आिश्यक पिेमा आन्ध्र्रिक लेिा पिीक्षक धर्नयमु्िका लाधग र्ीर्न िर्नाको र्नाम सञ्चालक 
सधमधर्मा धसफारिस गरे्न । 

(२) लेिा सपुरििेक्षण सधमधर्को संयोिक िा सदस्य संस्थाको दैधर्नक आधथाक प्रशासधर्नक 
कायामा सहिागी हरु्न पाउर्न ेछैर्न । 

परिच्छेद–७ 

बचर् र्था ऋण परिचालर्न 
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३९. सदस्य केम्न्ध्िर् िई बचर् र्था ऋणको कािोबाि गर्नुा परे्न :(१) संस्थाले आफ्र्ना सदस्यहरूको मात्र बचर् 
स्िीकाि गर्ना, सोको परिचालर्न गर्ना ि सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदार्न गर्ना सक्र्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िएर्ापधर्न बचर् र्था ऋणको मखु्य कािोबाि 

(२) उपदफा (१) मा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िएर्ापधर्न बचर् र्था ऋणको मखु्य कािोबाि 
गरे्न गिी दर्ाा िएको संस्था बाहेक अन्ध्य विषयगर् िा िहउुद्देश्यीय संस्थाले बचर् र्था ऋणको मखु्य 
कािोिाि गर्ना पाउर्न ेछैर्न।  

र्ि यो ऐर्न प्रािभि हरु्न ु अम्घ बहउुद्देश्यीय िा विषयगर् संस्थाको रुपमा दर्ाा िई मखु्य 
कािोिािको रुपमा िचर् र्था ऋणको कािोिाि गदै आएको िए त्यस्र्ो संस्थाले र्ीर्न िषा धित्रमा िचर् 
र्था ऋणको मखु्य कािोिाि र्नहरु्ने गिी दर्ाा हुुँदाका बिर्मा उललेि गरिएको मखु्य कािोिाि गरे्न गिी 
संस्था सञ्चालर्न गर्नुापरे्नछ । 

(३) संस्थाले सदस्यलाई प्रदार्न गरे्न ऋणमा सेिा शलुक ि र्निीकिण शलुक धलर्न पाइर्न ेछैर्न । 

(४) बचर् ि ऋणको ब्यािदि धबचको अन्ध्र्ि छ प्रधर्शर्िन्ध्दा बढी हरु्ने छैर्न ।  

(५) संस्थाले प्रदार्न गिेको ऋणमा लाग्र्ने ब्यािलाई मूल ऋणमा पूुँिीकृर् गिी सोको आिािमा 
ब्याि लगाउर्न पाइर्ने छैर्न । 

(६)संस्थाले कुरै्नपधर्न कभपर्नीको शेयि िरिद गर्ना सक्र्ने छैर्न ।  

र्ि  

(१) संस्थाको दावयत्िप्रधर् प्रधर्कूल र्नहरु्न ेगिी संस्थाले स्िप्रयोिर्नको लाधग अचल सभपम्त्त 
ििीद र्था पूिाािाि धर्नमााण एिं संस्था ि सदस्यहरुको वहर्मा उत्पादर्न ि सेिाको के्षत्रमा 
प्राथधमक पूुँिी कोष परिचालर्न गर्ना िािा परे्न छैर्न । 

(२) यो ऐर्न प्रािभि हरु्न ुअम्घ कुरै्न संस्थाले कुरै्न कभपर्नीको शेयि िरिद गिेको िएमा 
त्यस्र्ो शेयि यो ऐर्न प्रािभि िएको धमधर्ले एक िषा अिधिधित्र हस्र्ान्ध्र्िण गरिसक्र्न ु
परे्नछ । 

 (३) उपदफा (२) मा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िए र्ापधर्नसंस्थाले यो ऐर्न प्रािभि हरु्नअुम्घ 
दर्ाा िएका सार्ना वकसार्नद्वािा प्रिवद्धार् वित्तीय संस्थाको शयेि िरिद गर्ना बािा परे्नछैर्न । 

(७) संस्थाले शयेि पूुँिी कोषको दश गणुासभम िचर् संकलर्न गर्ना सक्र्नछे । 

(८) संस्थाले दर्ाा गदााका बिर्का सदस्य बाहेक अन्ध्य सदस्यलाई सदस्यर्ा प्राप् र् गिेको र्ीर्न 
मवहर्ना अिधि व्यधर्र् र्निई ऋण लगार्नी गर्ना सक्र्ने छैर्न । 
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४०. सन्ध्दिा व्यािदि सभबन्ध्िी व्यिस्थाः (१) संघीय कार्नरु्न बमोम्िम िम्िष्ट्रािले बचर् र्था ऋणको सन्ध्दिा 
व्यािदि र्ोक्र्न सक्र्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम र्ोवकएको सन्ध्दिा ब्यािदि संस्थाका लाधग धर्नदेशक ब्यािदि हरु्नेछ । 

४१. व्यम्िगर् बचर्को सीमा: संस्थामा सदस्यको व्यम्िगर् बचर्को सीमा र्ीस लािसभम हरु्नेछ । 

 

परिच्छेद –९ 

आधथाक स्रोर् परिचालर्न 

४२. शयेि धबक्री र्था वफर्ाा सभबन्ध्िी व्यबस्था :(१) संस्थाले आफ्र्नो सदस्यलाई शयेि विक्री गर्ना सक्र्नछे।  

(२) उपदफा (१) मा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िए र्ापधर्न संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्र्नो 
कुल शयेि पूुँिीको बीस प्रधर्शर्िन्ध्दा बढी हरु्ने गिी शयेि धबक्री गर्ना सक्र्न ेछैर्न ।  

र्ि र्नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि िा स्थार्नीय र्हको पूणा िा आमं्शक स्िाधमत्ि िा धर्नयन्ध्त्रण 
िएको संस्था िा धर्नकायको हकमा यो बन्ध्देि लागू हरु्ने छैर्न। 

(४) संस्थाको शयेिको अंवकर् मूलय प्रधर् शयेि एक सय रुपैयाुँ हरु्नेछ ।  

(५) संस्थाको शयेिपूुँिी विधर्नयममा उललेि िए बमोम्िम हरु्नेछ । 

(६) संस्थाले िलुा बिािमा शेयि धबक्री गर्ना पाउर्ने छैर्न । 

(७) संस्थाको मूलिर्नको रुपमा िहेको कुरै्न सदस्यको शेयि सोही संस्थाको ऋण िा दावयत्ि 
बाहेक अन्ध्य कुरै्न ऋण िा दावयत्ि िापर् धललाम धबक्री गरिर्ने छैर्न । 

४३. िकम वफर्ाा र्था िार्ा सञ्चालर्न सभबन्ध्िी व्यिस्था :(1) कुरै्न सदस्यले संस्थाको सदस्यर्ा त्याग गिी 
िकम वफर्ाा धलर्न चाहेमा धर्निको कुरै्न दावयत्ि िए त्यस्र्ो दावयत्ि ििुार्न गिेको धमधर्ले एक मवहर्नाधित्र 
धर्निको बाुँकी िकम र्ोवकए बमोम्िम धर्निलाई वफर्ाा गर्नुा परे्नछ । 

(२) कुरै्न सदस्यले संस्थामा िभमा गिेको बचर् वफर्ाा माग गिेमा धर्निको कुरै्न दावयत्ि िए 
त्यस्र्ो दावयत्ि कट्टा गिी बाुँकी िकम र्ोवकए बमोम्िम धर्निलाई वफर्ाा गर्नुा परे्नछ।  

(३) संस्थाले िचर् िार्ाहरु मात्र संचालर्न गर्ना सक्र्नेछ ।    

४४. ऋण िा अर्नदुार्न धलर्न सक्र्न:े (१) संस्थाले विदेशी बैंक िा वित्तीय संस्था िा अन्ध्य धर्नकायबाट ऋण िा 
अर्नदुार्न धलर्न िा त्यस्र्ो धर्नकायसुँग साझेदािीमा काम गर्ना संघीय कारू्नर्न िमोम्िम स्िीकृर्ी धलर्न ुपरे्न 
छ । 
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(२) उपदफा (१) िमोम्िम विदेशी बैङ्क िा धर्नकायबाट ऋण िा अर्नदुार्न धलर्न स्िीकृर्ीको 
लाधग र्ोवकएिमोम्िमको विििणहरु सवहर् दर्ाा गरे्न अधिकािी समक्ष धर्निेदर्न ठदर्न ुपरे्नछ ।  

(३) उपदफा (२) िमोम्िम धर्निेदर्न प्राि िएमा दर्ाा गरे्न अधिकािीले गाउुँ कायापाधलकामा 
प्रस्र्ाि पेश गर्नुा परे्नछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्िमको प्रस्र्ाि गाउुँ कायापाधलकाले उपयिु देिेमा स्िीकृर्ीको लाधग 
मन्ध्त्रालयमा म्शफारिस गरि पठाउर्नछे ।  

४५. र्नपेाल सिकािको सिुक्षण प्राप् र् गर्ना सक्र्न:े (१) संस्थाले विदेशी बैङ्क िा धर्नकायसुँग धलर्ने ऋणमा सिुक्षण 
प्राप् र् गर्नुा परे्न िएमा संघीय कारू्नर्न िमोम्िम स्िीकृधर्कोलाधग दर्ाा गरे्न अधिकारि समक्ष प्रस्र्ाि सवहर् 
धर्निेदर्न ठदर्न ुपरे्न छ । 

(२) दफा (१) िमोम्िम   प्राि प्रस्र्ाि उपयिु देम्िएमा गाउुँ कायापाधलकाले  संघीय कार्नरु्न बमोम्िम 
स्िीकृधर्को लाधग मन्ध्त्रालयमा म्शफारिस गरि पठाउर्न ुपरे्नछ ।  

 

परिच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

४६ संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषमा देहाय बमोम्िमको िकम िहर्नेछ :– 

(क) शेयि धबक्रीबाट प्राप् र् िकम, 

(ि) बचर्को रुपमा प्राप् र् िकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् र् िकम, 

(घ) र्नेपाल सिकािबाट प्राप् र् अर्नदुार्न िकम, 

(ङ) विदेशी सिकाि िा अन्ध्र्िाावष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् र् अर्नदुार्न िा सहायर्ाको िकम, 

(च) व्यिसावयक कायाबाट आम्िार् िकम, 

(छ) सदस्यर्ा प्रिेश शलुक, 

(ि) संस्थाको र्नाममा प्राि हरु्ने अन्ध्य िरु्नसकैु िकम । 

४७.  िगेडा कोष :(१) संस्थामा एक िगेडा कोष िहर्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको कोषमा देहाय बमोम्िमका िकम िहर्ने छर्न ्:– 
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(क) आधथाक िषाको िूद बचर् िकमको कभर्ीमा पच्चीस प्रधर्शर् िकम,  

(ि) कुरै्न संस्था, संघ िा धर्नकायले प्रदार्न गिेको पूुँिीगर् अर्नदुार्न िकम, 

(ग) म्स्थि सभपम्त्त विक्रीबाट प्राप् र् िकम, 

(घ)  अन्ध्य स्रोर्बाट प्राप् र् िकम । 

(३) उपदफा (१) बमोम्िमको िगेडा कोष अवििाज्य हरु्नेछ । 

४८. संिम्क्षर् पूुँिी वफर्ाा कोषः (१) संस्थामा एक संिम्क्षर् पूुँिी वफर्ाा कोष िहर्नेछ । 

(२) दफा ४७ बमोम्िमको िगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को िण्ड (क) बमोम्िमको 
िकम छुट्ट्याई बाुँकी िहेको िकमको कभर्ीमा पच्चीस प्रधर्शर् िकम उपदफा (१) बमोम्िमको कोषमा 
िावषाक रुपमा िभमा गर्नुा परे्नछ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्िमको िकम सदस्यले गिेको संघीय कार्नरु्नमा र्ोवकए बमोम्िमको 
िावषाक कािोिािको आिािमा सभबम्न्ध्िर् सदस्यलाई उपलव्ि गिाउर्न ुपरे्नछ ।  

४९. सहकािी प्रिद्धार्न कोषसभबन्ध्िी व्यिस्था: (१) संस्थाले सहकािी व्यिसायको प्रिद्धार्न गर्नाको लाधग दफा 
४७ बमोम्िम िगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को िण्ड (क) बमोम्िमको िकम छुयाई बाुँकी 
िहेको िकमको शून्ध्य दशमलि पाुँच प्रधर्शर्ले हरु्न आउर्ने िकम संघीय कार्नरु्नमा व्यिस्था िएबमोम्िमको 
सहकािी प्रिद्धार्न कोषमािावषाक रुपमा िभमा गर्नुा परे्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको कोषको उपयोग संघीय कार्नरु्न व्यिस्था िएबमोम्िम हरु्नेछ । 

५०.  अन्ध्य कोष सभबन्ध्िी व्यबस्थाः (१) दफा ४६, ४७, ४८ ि ४९ मा उम्ललम्िर् कोषका अधर्रिि 
संस्थामा सहकािी म्शक्षा कोष, शेयि लािांश कोष लगायर् र्ोवकए बमोम्िमका अन्ध्य कोषहरु िहर्न सक्र्न े
छर्न ्। 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको कोषको िकम सो कोषको उद्देश्य पूधर्ाका लाधग विधर्नयममा 
र्ोवकए बमोम्िम उपयोग गर्ना सवकर्नछे ।  

र्ि एक िषाको शयेि लािांशको िकम शेयि पूुँिीको पन्ध्र प्रधर्शर्िन्ध्दा बढी हरु्ने छैर्न । 

 

परिच्छेद –११ 

अधिलेि ि सूचर्ना 
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५१. अधिलेि िाख्न ुपरे्न : (१) संस्थाले सािािण सिा, सधमधर् र्था लेिा सपुरिबेक्षण सधमधर् बैठकका धर्नणाय 
र्था काम कािबाहीको अद्यािधिक अधिलेि सिुम्क्षर् साथ िाख्न ुपरे्नछ । 

(२) संस्थाले कािोबािसुँग सभबम्न्ध्िर् र्था अन्ध्य आिश्यक अधिलेिहरू र्ोवकए बमोम्िम 
सिुम्क्षर् साथ िाख्न ुपरे्नछ । 

५२. विििण उपलब्ि गिाउर्न ुपरे्न :(१) संस्थाले देहायका विििणहरू सवहर्को प्रधर्िेदर्न आ.ि. समाि िएको 
र्ीर्न मवहर्ना धित्र दर्ाा गरे्न अधिकािी समक्ष पेश गर्नुा परे्नछ :– 

(क) कािोबािको चौमाधसक ि िावषाक प्रधर्िेदर्न र्था लेिापिीक्षण प्रधर्िेदर्न 

(ि) बावषाक कायाक्रम र्नीधर् र्था योिर्ना, 

(ग) िदु बचर् सभबन्ध्िी र्नीधर् र्था योिर्ना, 

(घ) सञ्चालकको र्नाम र्था बाुँकी कायाािधिको सूची, 

(ङ) सािािणसिाको बैठक सभबन्ध्िी िार्नकािी, 

(च) शेयि सदस्य संख्या ि शयेिपूुँिी,   

(छ) सञ्चालक िा सदस्यले धलएको ऋण धर्र्ना बाुँकी िहेको िकम, 

(ि) दर्ाा गरे्न अधिकािीले समय समयमा र्ोवकठदएको अन्ध्य विििण । 

परिच्छेद – १२ 

लेिा ि लेिापिीक्षण 

 

५३. कािोबािको लेिा: संस्थाको  कािोबािको लेिा दोहोिो लेिा प्रणालीमा आिारिर् ि कािोबािको यथाथा 
म्स्थधर् स्पष्टरुपमा देम्िर्ने गिी संघीय कारू्नर्न बमोम्िम िम्िष्ट्रािले लागू गिेको लेिामार्न (एकाउम्न्ध्टङ 
स्याण्डडा) ि यस ऐर्न बमोम्िम पालर्ना गर्नुापरे्न अन्ध्य शर्ा र्था व्यिस्था बमोम्िम िाख्न ुपरे्नछ । 

५४. लेिापिीक्षण: (१) संस्थाले प्रत्येक आधथाक िषाको लेिापिीक्षण सो आधथाक िषा समाि िएको धमधर्ले 
र्ीर्न मवहर्नाधित्र प्रचधलर् कारू्नर्न बमोम्िम इिािर्पत्र प्राप् र् लेिापिीक्षकद्वािा गिाउर्न ुपरे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको अिधि धित्र कुरै्न संस्थाले लेिापिीक्षण र्नगिाएको पाइएमा दर्ाा 
गरे्न अधिकािीले त्यस्र्ो संस्थाको लेिा पिीक्षण इिािर्पत्रप्राप् र् लेिापिीक्षकबाट गिाउर्न सक्र्नछे। 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम लेिापिीक्षण गिाउुँदा लेिापिीक्षकलाई ठदर्न ु परे्न पारिश्रधमक 
लगायर्को िकम सभबम्न्ध्िर् संस्थाले व्यहोरे्नछ ।  
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(४) उपदफा (१) िा (२) बमोम्िम लेिापिीक्षकले गिेको लेिापिीक्षण प्रधर्िेदर्न अर्नमुोदर्नको 
लाधग सािािणसिासमक्ष पेश गर्नुा परे्नछ । 

(५) उपदफा (४) बमोम्िम पेश िएको लेिापिीक्षण प्रधर्िेदर्न सािािणसिाबाट अर्नमुोदर्न हरु्न 
र्नसकेमा परु्नः लेिापिीक्षणको लाधग सािािणसिाले दफा ५५ को अिीर्नमा िही अको लेिापिीक्षक 
धर्नयिु गरे्नछ । 

५५. लेिापिीक्षकको धर्नयमु्ि :(१) संस्थाको लेिापिीक्षण सभबन्ध्िी काया गर्ना प्रचधलर् कारू्नर्न बमोम्िम 
इिािर्पत्र प्राप् र् लेिापिीक्षकहरू मध्येबाट सािािणसिाले एकिर्ना लेिापिीक्षक धर्नयमु्ि गिी 
पारिश्रधमक समेर् र्ोक्र्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम लेिापिीक्षक धर्नयिु गदाा एउटै व्यम्ि, फमा िा कभपर्नीलाई 
लगार्ाि र्ीर्न आधथाक िषािन्ध्दा बढी हरु्ने गिी धर्नयिु गर्ना सवकर्न ेछैर्न । 

५६. लेिापिीक्षकमा धर्नयिु हरु्न र्नसक्र्न े:(१) देहायका व्यम्ि लेिापिीक्षकमा धर्नयिु हरु्न र्था धर्नयिु िई 
सकेको िए सो पदमा बहाल िहर्न सक्र्ने छैर्न :- 

(क) सहकािी संस्थाको सञ्चालक, 

(ि) सभबम्न्ध्िर् संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकािी संस्थाको धर्नयधमर् पारिश्रधमक पाउर्ने गिी धर्नयिु सललाहकाि िा कमाचािी, 

(घ) लेिापिीक्षण सभबन्ध्िी कसूिमा सिाय पाएको र्ीर्न िषाको अिधि ििुार्न र्निएको,  

(ङ) दामासाहीमा पिेको, 

(च) भ्रष्टाचाि, ठगी िा रै्नधर्क पर्र्न हरु्न ेअन्ध्य फौिदािी कसूिमा सिाय पाएको पाुँच िषा ििुार्न 
र्निएको,  

(ि) सभबम्न्ध्िर् संस्थासुँग स्िाथा बाम्झएको व्यम्ि । 

(२) लेिापिीक्षकले आफू धर्नयिु हरु्नअुम्घ उपदफा (१) बमोम्िम अयोग्य र्निएको कुिाको 
संस्था समक्ष स्िघोषणा गिर््नपुरे्नछ ।  

(३) कुरै्न लेिापिीक्षक आफ्र्नो कायाकाल समाि र्नहुुँदै कुरै्न संस्थाको लेिापिीक्षण गर्ना अयोग्य 
िएमा िा संस्थाको लेिापिीक्षकको पदमा कायम िहर्न र्नसक्र्ने म्स्थधर् उत्पन्न िएमा धर्निले लेिापिीक्षण 
गर्नुा परे्न िा गरििहेको काम र्त्काल िोकी सो कुिाको िार्नकािी धलम्िर् रुपमा संस्थालाई ठदर्न ुपरे्नछ 
। 
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(४) यस दफाको प्रधर्कूल हरु्नेगिी धर्नयिु िएको लेिापिीक्षकले गिेको लेिापिीक्षण मान्ध्य 
हरु्ने छैर्न ।  

 

परिच्छेद – १३ 

छुट,सवुििा ि सहधुलयर् 

५७. छुट, सवुििा ि सहधुलयर्: (१) संस्थालाई प्राि हरु्ने छुट, सवुििा ि सहधुलयर् संघीय कार्नरु्न बमोम्िम हरु्नेछ 
। 

 (२) उपदफा (१) मा उललेम्िर् छुट, सवुििा ि सहधुलयर् बाहेक संस्थालाई प्राि हरु्ने अन्ध्य छुट, सवुििा 
ि सहधुलयर् र्ोवकए बमोम्िम हरु्नेछ ।  

 

परिच्छेद—१४ 

ऋण असलुी र्था बाुँकी बक्यौर्ा 

५८. ऋण असूल गरे्न: (१) कुरै्न सदस्यले संस्थासुँग गिेको ऋण सभझौर्ा िा शर्ा कबधुलयर्को पालर्ना 
र्नगिेमा, धलिर्को िािाधित्र ऋणको सािाुँ, ब्याि ि हिाार्ना चिुा र्नगिेमा िा ऋण धलएको िकम 
सभबम्न्ध्िर् काममा र्नलगाई वहर्नाधमर्ना गिेको देम्िएमा त्यस्र्ो सदस्यले ऋण धलंदा िािेको धिर्ोलाई 
सभबम्न्ध्िर् संस्थाले धललाम धबक्री गिी िा अन्ध्य कुरै्न व्यिस्था गिी आफ्र्नो साुँिा, ब्याि ि हिाार्ना असूल 
उपि गर्ना सक्र्नेछ। धिर्ो सभबम्न्ध्िर् संस्थाले सकािे पिार् ्पधर्न ऋणीले साुँिा ब्याि दिैु ििुार्नी गिी 
धिर्ो बापर्को सभपम्त्त वफर्ाा धलर्न चाहेमा वफर्ाा गर्नुापरे्नछ । 

(२) कुरै्न सदस्यले संस्थामा िािेको धिर्ो कुरै्न वकधसमले कसैलाई हक छोधडठदएमा िा अन्ध्य 
कुरै्न कािणबाट त्यस्र्ो धिर्ोको मूलय घट्ट्र्न गएमा त्यस्र्ो ऋणीलाई धर्नम्िर् भयाद ठदई थप धिर्ो 
सिुक्षण िाख् र्न   लगाउर्न सवकर्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम ऋणीले थप धिर्ो र्निािेमा िा उपदफा (१) िा (२) बमोम्िमको 
धिर्ोबाट पधर्न साुँिा, ब्याि ि हिाार्नाको िकम असूल उपि हरु्न र्नसकेमा त्यस्र्ो ऋणीको हक लाग्र्न े
अन्ध्य िायिेथाबाट पधर्न साुँिा, ब्याि ि हिाार्ना असूल उपि गर्ना सवकर्नेछ ।  

(४) यस दफा बमोम्िम साुँिा, ब्याि ि हिार्ना असूल उपि गदाा लागेको िचाको िकम र्था 
असूल उपि िएको साुँिा, व्याि ि हिाार्नाको िकम कट्टा गिी बाुँकी िहर्न आएको िकम सभबम्न्ध्िर् 
ऋणीलाई वफर्ाा ठदर्न ुपरे्नछ ।  

(५) यस दफा बमोम्िम कुरै्न संस्थाले ऋणीको धिर्ो िा अन्ध्य िायिेथा धललाम धबक्री गदाा 
धललाम सकारे्न व्यम्िको र्नाममा सो धिर्ो िा िायिेथा प्रचधलर् कारू्नर्न बमोम्िम िम्िषे्ट्रशर्न िा दाम्िल 
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िािेि गर्नाको लाधग सभबम्न्ध्िर् कायाालयमा लेिी पठाउर्नछे ि सभबम्न्ध्िर् कायाालयले पधर्न सोही बमोम्िम 
िम्िषे्ट्रशर्न िा दाम्िल िािेि गिी सोको िार्नकािी सभबम्न्ध्िर् संस्थालाई ठदर्न ुपरे्नछ । 

(६) यस दफा बमोम्िम धिर्ो िािेको सभपम्त्त धललाम धबक्री गदाा कसैले सकाि र्नगिेमा त्यस्र्ो 
सभपम्त्त सभबम्न्ध्िर् संस्था आफैं ले सकाि गर्ना सक्र्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोम्िम आफैं ले सकाि गिेमा त्यस्र्ो सभपम्त्त सभबम्न्ध्िर् संस्थाको र्नाममा 
िम्िषे्ट्रशर्न िा दाम्िल िािेि गर्ना सभबम्न्ध्िर् कायाालयमा लेिी पठाउर्नछे ि त्यसिी लेिी आएमा 
सभबम्न्ध्िर् कायाालयले सोही बमोम्िम िम्िषे्ट्रशर्न िा दाम्िल िािेि गिी ठदर्न ुपरे्नछ । 

५९.  कालो सूची सभबन्ध्िी व्यिस्थाः संस्थाबाट ऋण धलई  िकमको अपचलर्न गरे्न िा र्ोवकएको समयािधि 
धित्र ऋणको साुँिा व्याि वफर्ाा र्नगरे्न व्यम्िको र्नाम र्नामेशी सवहर् कालोसूची प्रकाशर्न सभबन्ध्िी 
व्यिस्था संघीय कार्नरु्न बमोम्िम हरु्नेछ । 

६०. किाा सूचर्ना केन्ध््ि सभबन्ध्िी व्यिस्थाः किाा सूचर्ना केन्ध्ि सभबन्ध्िी व्यिस्था संघीय कार्नरु्न बमोम्िम 
हरु्नेछ । 

६१ बाुँकी बक्यौर्ा असूल उपि गरे्न : कसैले संस्थालाई धर्र्नुा बझुाउर्न ुपरे्न िकम र्नधर्िी बाुँकी िािेमा त्यस्र्ो 
िकम ि सोको ब्याि समेर् दर्ाा गरे्न अधिकािीले त्यस्र्ो व्यम्िको िायिेथाबाट असूल उपि गरिठदर्न 
सक्र्नेछ । 

६२. िोक्का िाख् र्न लेिी पठाउर्न:े (१) संस्था िा दर्ाा गरे्न अधिकािीले दफा ५८ ि ६१ को प्रयोिर्नको लाधग 
कुरै्न व्यम्िको िार्ा, िायिेथाको स्िाधमत्ि हस्र्ान्ध्र्िण, र्नामसािी िा धबक्री गर्ना र्नपाउर्ने गिी िोक्का 
िाख् र्न सभबम्न्ध्िर् धर्नकायमा लेिी पठाउर्न सक्र्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्िम िोक्काको लाधग लेिी आएमा सभबम्न्ध्िर् धर्नकायले प्रचधलर् कारू्नर्न 
बमोम्िम त्यस्र्ो व्यम्िको िार्ा,िाय िेथाको स्िाधमत्ि हस्र्ान्ध्र्िण, र्नामसािी िा धबक्री गर्ना र्नपाउर्न े
गिी िोक्का िाख् र्निािी ठदर्न ुपरे्नछ । 

६३. अग्राधिकाि िहर्न:े कुरै्न व्यम्िले संस्थालाई धर्र्नुा परे्न ऋण िा अन्ध्य कुरै्न दावयत्ि र्नधर्िेमा त्यस्र्ो 
व्यम्िको िायिेथामा र्नेपाल सिकािको कुरै्न हक दाबी िए त्यसको लाधग िकम छुट्टाई बाुँकी िहर्न 
आएको िकममा संस्थाको अग्राधिकाि िहर्नेछ । 

६४.  कायािाही गर्ना िािा र्नपरे्न: संस्थाले ऋण असलुी गरे्न सभबन्ध्िमा कुरै्न व्यम्ि िा सहकािी संस्था उपि 
चलाएको कुरै्न काििाहीका कािणबाट त्यस्र्ो व्यम्ि िा संस्था उपि यस ऐर्न र्था प्रचधलर् कारू्नर्न 
बमोम्िमको कुरै्न कसूिमा काििाही चलाउर्न िोक लगाएको माधर्नर्ने छैर्न । 

परिच्छेद– १५ 
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एकीकिण,  धबघटर्न र्था दर्ाा िािेि 

६५. एकीकिण र्था वििािर्न सभबन्ध्िी व्यबस्था: (१) यस ऐर्नको अधिर्नमा िही दईु िा दईुिन्ध्दा बढी 
संस्थाहरु एक आपसमा गािी एकीकिण गर्ना िा एक संस्थालाई िौगोधलक काया के्षत्रको आिािमा दईु 
िा दईुिन्ध्दा बढी संस्थामा वििािर्न गर्ना सवकर्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम एकीकिण िा वििािर्न गदाा सभबम्न्ध्िर् संस्थाको कुल कायम 
िहेका सदस्य संख्याको दईु धर्हाइ बहमुर्बाट धर्नणाय हरु्न ुपरे्नछ ।           

(३) उपदफा (२) बमोम्िम एकीकिण िा वििािर्न गरे्न धर्नणाय गदाा एकीकिण िा वििािर्नका 
शर्ा ि कायाविधि समेर् िलुाउर्न ुपरे्नछ। 

६६.  विघटर्न ि दर्ाा िािेि: (१) कुरै्न संस्थामा देहायको अिस्था विद्यमार्न िएमा सािािण सिाको र्त्काल 
कायम िहेका दईु धर्हाइ बहमुर् सदस्यको धर्नणायबाट त्यस्र्ो संस्थाको विघटर्न गरे्न धर्नणाय गिी दर्ाा 
िािेिीको स्िीकृधर्का लाधग सधमधर्ले दर्ाा गरे्न अधिकािी समक्ष धर्निेदर्न ठदर्नसक्र्नेछ :– 

(क) विधर्नयममा उम्ललम्िर् उद्देश्य र्था काया हाधसल गर्ना सभिि र्निएमा,  

(ि) सदस्यको वहर् गर्ना र्नसक्र्ने िएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम प्राप् र् धर्निेदर्नमा छार्नविर्न गदाा त्यस्र्ो संस्थाको विघटर्न गर्ना 
उपयिु देम्िएमा दर्ाा गरे्न अधिकािीले त्यस्र्ो संस्थाको दर्ाा िािेि गर्ना सक्र्नछे। 

(३) उपदफा (२) मा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िए र्ापधर्न दर्ाा गरे्न अधिकािीले देहायको 
अिस्थामा मात्र संस्थाको दर्ाा िािेि गर्ना सक्र्नछे :– 

(क) लगार्ाि दईु िषासभम कुरै्न कािोबाि र्नगिी धर्नष्कृय िहेको पाइएमा, 

(ि) कुरै्न संस्थाले यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नकेो धर्नयमािली विपिीर्को काया बािभबाि 
गिेमा, 

(ग) विधर्नयममा उम्ललम्िर् उद्देश्य विपिीर् काया गिेमा, 

(घ) सहकािी मूलय, मान्ध्यर्ा ि धसद्धान्ध्र् विपिीर् काया गिेमा । 

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोम्िम दर्ाा िािेि गर्नुा अम्घ दर्ाा गरे्न अधिकािीले त्यस्र्ो 
संस्थालाई सरु्निुाईको लाधग पन्ध्र ठदर्नको समय ठदर्न ुपरे्नछ । 

(५) उपदफा (२) िा (३) बमोम्िम संस्थाको दर्ाा िािेि िएमा त्यस्र्ो संस्था विघटर्न िएको 
माधर्नर्नेछ ।  
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(७) उपदफा (२) िा (३) बमोम्िम संस्थाको दर्ाा िािेिी िएमा त्यस्र्ो संस्थाको दर्ाा 
प्रमाणपत्र स्िर्ः िद्द िएको माधर्नर्नेछ । 

६७. धलक्िीडेटिको धर्नयमु्ि: (१) दफा ६६ बमोम्िम कुरै्न संस्थाको दर्ाा िािेि िएमा दर्ाा गरे्न अधिकािीले 
धलक्िीडेटि धर्नयिु गरे्नछ ।  

(२) उपदफामा (१) मा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िएर्ापधर्न संघीय कार्नरु्नमा र्ोवकएको धसमा सभमको सभपम्त्त 
िएको संस्थाको हकमा दर्ाा गरे्न अधिकािीले कुरै्न अधिकृर्स्र्िका कमाचािीलाई धलक्िीडेटि धर्नयमु्ि गर्ना सक्र्नछे 
। 

६८. धलक्िीडेशर्न पधछको सभपधर्को उपयोग: कुरै्न संस्थाको धलक्िीडेशर्न पिार् ्सबै दावयत्ि ििुार्न गिी बाुँकी 
िहर्न गएको सभपम्त्तको उपयोग संघीय कार्नरु्नमा र्ोवकए बमोम्िम हरु्नेछ । 

परिच्छेद –१६ 

दर्ाा गरे्न अधिकािी 
 

६९. दर्ाा गरे्न अधिकािी: (१)यस ऐर्न अन्ध्र्गार् दर्ाा गरे्न अधिकािीले गर्नुापरे्न कायाहरू ........ 
गाउुँपाधलका/र्नगिपाधलकाको प्रमिु प्रशासवकय अधिकृर्ले गरे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको दर्ाा गरे्न अधिकािीले यस ऐर्न बमोम्िम आफूमा िहेको कुरै्न िा 
सभपूणा अधिकाि आफू मार्हर्को अधिकृर्स्र्िको कमाचािीलाई प्रत्यायोिर्न गर्ना सक्र्नछे । 

७०. काम, कर्ाव्य ि अधिकाि : यस ऐर्नमा अन्ध्यत्र उम्ललम्िर् काम, कर्ाव्य र्था अधिकािको अधर्रिि दर्ाा 
गरे्न अधिकािीको काम, कर्ाव्य ि अधिकाि र्ोवकए बमोम्िम हरु्नेछ । 

  

परिच्छेद –१७ 

धर्निीक्षण र्था अर्नगुमर्न 

७१. धर्निीक्षण र्था अधिलेि िाुँच गरे्न: (१) दर्ाा गरे्न अधिकािीले संस्थाको िरु्नसकैु ििर् धर्निीक्षण र्था 
अधिलेि पिीक्षण गर्ना, गिाउर्न सक्र्नेछ । 

(२) र्नेपाल िाष्ट्र बैंङ्कले िरु्नसकैु ििर् र्ोवकएको िन्ध्दा बढी आधथाक कािोिाि गरे्न संस्थाको 
वहसाि वकर्ाि िा वित्तीय कािोिािको धर्निीक्षण िा िाुँच गर्ना, गिाउर्न सक्र्नछे। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोिर्नको लाधग र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले आफ्र्ना कुरै्न अधिकािी िा विशषेज्ञ 
िटाई आबश्यक  विििण िा सूचर्नाहरू संस्थाबाट म्झकाई धर्निीक्षण र्था सपुिीिेक्षण गर्ना सक्र्नेछ । 
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(४) उपदफा (१) िा (२)बमोम्िम धर्निीक्षण िा वहसाब िाुँच गदाा दर्ाा गरे्न अधिकािी िा 
र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्कको अधिकाि प्राि अधिकृर्ले माग गिेको िार्नकािी सभबम्न्ध्िर् संस्थाले उपलब्ि गिाउर्न ु
परे्नछ ।  

(५) उपदफा (१) िा (२) बमोम्िम धर्निीक्षण िा वहसाब िाुँच गदाा कुरै्न संस्थाको कामकािबाही 
यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नेको धर्नयम, धर्नदेम्शका, मापदण्ड िा कायाविधि बमोम्िम िएको र्नपाइएमा 
दर्ाा गरे्न अधिकािी िा र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले सभबम्न्ध्िर् संस्थालाई आिश्यक धर्नदेशर्न ठदर्न सक्र्नेछ ि त्यस्र्ो 
धर्नदेशर्नको पालर्ना गर्नुा त्यस्र्ो संस्थाको कर्ाव्य हरु्नेछ । 

(६) र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोम्िम संस्थाको धर्निीक्षण र्था सपुिीिेक्षण गदाा र्नपेाल िाष्ट्र 
बैङ्कले प्रचधलर् कारू्नर्न बमोम्िमको अधिकाि प्रयोग गर्ना सक्र्नेछ। 

(७) यस दफा बमोम्िम संस्थाको धर्निीक्षण र्था सपुिीिेक्षण गदाा प्राप् र् हरु्न आएको िार्नकािी 
र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले ...... गाउुँ कायापाधलकालाई उपलब्ि गिाउर्न ुपरे्नछ ।   

७२. छार्नविर्न गर्ना सक्र्न े :(१) कुरै्न संस्थाको व्यिसावयक कािोबाि सन्ध्र्ोषिर्नक र्निएको, सदस्यको वहर् 
विपिीर् काम िएको िा सो संस्थाको उद्देश्य विपिीर् काया गिेको िर्नी त्यस्र्ो संस्थाको कभर्ीमा िीस 
प्रधर्शर् सदस्यले छार्नविर्नको लाधग धर्निेदर्न ठदएमा दर्ाा गरे्न अधिकािीले त्यस्र्ो संस्थाको छार्नविर्न गर्ना, 
गिाउर्न सक्र्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम छाधर्निर्न गदाा माग गिेको विििण िा कागिार् उपलब्ि गिाई 
सहयोग गर्नुा सभबम्न्ध्िर् सधमधर्को कर्ाव्य हरु्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोम्िम गरिएको छार्नविर्नको िार्नकािी सभबम्न्ध्िर् संस्थालाई 
धलम्िर् रुपमा ठदर्न ुपरे्नछ । 

७३. बचर् र्था ऋणको कािोबाि गरे्न संस्था को धर्निीक्षण र्था अर्नगुमर्न सभबन्ध्िी विशषे व्यिस्था :(१) बचर् 
र्था ऋणको मखु्य कािोबाि गरे्न संस्थाले र्ोवकए बमोम्िम अर्नगुमर्न प्रणाली अिलभबर्न गर्नुा परे्नछ । 

(२) दर्ाा गरे्न अधिकािीले बचर् र्था ऋणको कािोबाि गरे्न संस्थाको र्ोवकए बमोम्िमको 
अर्नगुमर्न प्रणालीमा आिारिर् िई धर्निीक्षण र्था अर्नगुमर्न गरे्नछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम संस्थाको धर्निीक्षण र्था अर्नगुमर्न दर्ाा गरे्न अधिकािीले आिश्यकर्ा 
अर्नसुाि र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्क लगायर्का अन्ध्य धर्नकायको सहयोग धलर्न सक्र्नेछ । 

 

७४.िावषाक प्रधर्िेदर्न पेश गर्नुापरे्न : (१) दर्ाा गरे्न अधिकािीले आधथाक िषा समाि िएको धमधर्ले र्ीर्न मवहर्नाधित्र 
संस्थाको धर्निीक्षण सभबन्ध्िी िावषाक प्रधर्िेदर्न गाउुँ  कायापाधलका समक्ष पेश गर्नुा परे्नछ । 
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(२) उपदफा (१)  बमोम्िमको प्रधर्िेदर्नमा देहायका विििणहरू िलुाउर्न ुपरे्नछ:– 

(क) सञ्चालर्नमा िहेका संस्थाको विििण, 

(ि) अर्नगुमर्न गरिएका संस्थाको संख्या र्था आधथाक कािोिािको विििण, 

(ग) संस्थामा सहकािी धसद्धान्ध्र् ि यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नेको धर्नयम, विधर्नयम र्था 
आन्ध्र्रिक कायाविधिको पालर्नाको अिस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यले प्राप् र् गिेको सेिा सवुििाको अिस्था, 

(ङ) संस्थाको वक्रयाकलापमा सदस्यको सहिाधगर्ाको स्र्ि अर्नपुार्, 

(च) संस्थालाई गाउुँपाधलकाबाट प्रदार्न गरिएको वित्तीय अर्नदुार्न र्था छुट सवुििाको 
सदपुयोधगर्ाको अिस्था,  

(छ) संस्थाको आधथाक वक्रयाकलाप र्था वित्तीय अिस्था सभबन्ध्िी र्ोवकए बमोम्िमका विििण, 

(ि) संस्थामा आन्ध्र्रिक धर्नयन्ध्त्रण प्रणालीको अिस्था, 

(झ) संस्थामा सशुासर्न र्था म्िभमेिािीको अिस्था, 

(ञ) संस्थामा िहेका कोषको विििण, 

(ट) संिम्क्षर् पूुँिी वफर्ाा कोष विर्िणको अिस्था, 

(ठ) सहकािीको र्नीधर् धर्नमााणमा सहयोग पगु्र्ने आिश्यक कुिाहरू, 

(ड) सहकािी संस्थाको दर्ाा, िािेिी र्था विघटर्न सभबन्ध्िी विििण, 

(ढ) संस्थाले सञ्चालर्न गिेको दफा १२ बमोम्िमको कािोिाि, व्यिसाय, उद्योग िा परियोिर्नाको 
विििण,  

(ण) र्ोवकए बमोम्िमका अन्ध्य विििण । 

७५. आपसी सिुक्षण सेिा संचालर्न सभबन्ध्िी व्यिस्थाः (१) संस्थाले संघीय कार्नरु्नमा व्यिस्था िएबमोम्िम 
आफ्र्ना सदस्यहरुको बालीर्नाली िा िस्र्िुाउमा िएको क्षधर्को अंशपूधर्ा गरे्न गिी आपसी सिुक्षण सेिा 
संचालर्न गर्ना सक्र्नछे । 

७६. म्स्थिीकिण कोष सभबन्ध्िी व्यिस्थाः (१) बचर् र्था ऋण विषयगर् संस्थाहरू सभिाविर् िोम्िमबाट 
संिक्षणका लाधग संघीय कार्नरु्नमा व्यिस्था िएबमोम्िम िडा हरु्ने म्स्थिीकिण कोषमा सहिागी हरु्न 
सक्र्नेछर्न ्। 
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परिच्छेद –१८ 

समस्याग्रस्र् संस्थाको व्यिस्थापर्न 

७७. संस्था समस्याग्रस्र् िएको घोषणा गर्ना सवकर्न:े (१) यस ऐर्न बमोम्िम गरिएको धर्निीक्षण िा वहसाब 
िाुँचबाट कुरै्न संस्थामा देहायको अिस्था विद्यमार्न िहेको देम्िएमा कायापाधलकाले त्यस्र्ो संस्थालाई 
समस्याग्रस्र् संस्थाको रुपमा घोषणा गर्ना सक्र्नछे:- 

(क) सदस्यको वहर् विपिीर् हरु्ने गिी कुरै्न काया गिेको, 

(ि) संस्थाले पूिा गर्नुापरे्न वित्तीय दावयत्ि पूिा र्नगिेको िा ििुार्नी गर्नुापरे्न दावयत्ि ििुार्नी गर्ना 
र्नसकेको िा ििुार्नी गर्ना र्नसक्र्ने अिस्था िएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचर् धर्निाारिर् शर्ा बमोम्िम वफर्ाा गर्ना र्नसकेको, 

(घ) यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नेको धर्नयम र्था विधर्नयम विपिीर् हरु्ने गिी संस्था  सञ्चालर्न 
िएको, 

(ङ) संस्था  दामासाहीमा पर्ना सक्र्ने अबस्थामा िएको िा उललेिर्नीय रुपमा गभिीि आधथाक 
कठठर्नाई िोधगिहेको, 

(च) कुरै्न संस्थाले सदस्यको बचर् िकम वफर्ाा गर्नुा परे्न अिधिमा वफर्ाा र्नगिेको िर्नी त्यस्र्ो 
संस्थाका  कभर्ीमा िीस प्रधर्शर् िा िीस िर्ना मध्ये िरु्न कम हनु्ध्छ सो ििाििका 
सदस्यहरूले दर्ाा गरे्न अधिकािी समक्ष धर्निेदर्न ठदएकोमा छार्नविर्न गदाा िण्ड (क) देम्ि 
(ङ) सभमको कुरै्न अिस्था विद्यमार्न िएको देम्िएको । 

(२) उपदफा (१) मा िरु्नसकैु कुिा लेम्िएको िए र्ापधर्न प्रचधलर् कारू्नर्न बमोम्िम गठर्न गिेको 
आयोगले कुरै्न संस्थालाई समस्याग्रस्र् संस्था घोषणा गर्ना धसफारिस गिेमा िा समस्याग्रस्र् िर्नी पवहचार्न 
गिेकोमा िा त्यस्र्ो आयोगमा पिेको उििुी संख्या, औम्चत्य समेर्को आिािमा कायापाधलकाले त्यस्र्ो 
संस्थालाई समस्याग्रस्र् संस्था घोषणा गर्ना सक्र्नछे । 

७८. व्यिस्थापर्न सधमधर्को गठर्न: (१) दफा ७७ बमोम्िम समस्याग्रस्र् संस्था घोषणा िएकोमा त्यस्र्ो संस्थाको 
सभपम्त्त व्यिस्थापर्न र्था दावयत्ि ििुार्नी सभबन्ध्िी कायाकालाधग व्यिस्थापर्न सधमधर्को गठर्न गर्ना दर्ाा 
गरे्न अधिकािीले कायापाधलका समक्ष  धसफारिस गरे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम म्शफारिस िई आएमा कायापाधलकाले र्ोवकए िमोम्िम व्यिस्थापर्न 
सधमधर्को गठर्न गर्ना सक्र्ने छ ।   
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(३) उपदफा (२) बमोम्िम गठठर् व्यिस्थापर्न सधमधर्को काम, कर्ाव्य ि अधिकाि र्ोवकए 
बमोम्िम हरु्नेछ । 

 

परिच्छेद–१९ 

कसूि, दण्ड िरििार्ना र्था परु्निाबेदर्न 

७९. कसूि गिेको माधर्नर्न े: कसैले देहायको कुरै्न काया गिेमा यस ऐर्न अन्ध्र्गार्को कसूि गिेको माधर्नर्नेछ ।  

(क) दर्ाा र्नगिी िा िािेि िएको संस्था सञ्चालर्न गिेमा िा कुरै्न व्यम्ि, फमा िा कभपर्नीले 
आफ्र्नो र्नाममा सहकािी शब्द िा सो शब्दको अंग्रिेी रुपान्ध्र्िण िािी कुरै्न कािोबाि, 
व्यिसाय, सेिा प्रिाह  िा अन्ध्य कुरै्न काया गिेमा, 

(ि) सदस्यको बचर् यस ऐर्न ि यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नेको धर्नयम, विधर्नयम बमोम्िम बाहेक 
अन्ध्य कुरै्न  पधर्न प्रयोिर्नको लाधग प्रयोग गिेमा,  

(ग) र्ोवकएको िन्ध्दा बढी िकम ऋण प्रदार्न गदाा िमार्नर् िा सिुक्षण र्निािी ऋण प्रदार्न 
गिेमा, 

(घ) सधमधर्को सदस्य, व्यिस्थापक िा कमाचािीले संस्थाको सभपम्त्त, बचर् िा शयेि िकम 
वहर्नाधमर्ना गिेमा, 

(ङ) ऋण असूल हरु्न र्नसक्र्न ेगिी सधमधर्का कुरै्न सदस्य, धर्निको र्नारे्दाि िा अन्ध्य व्यम्ि िा 
कमाचािीलाई ऋण ठदई िकम वहर्नाधमर्ना गिेमा,  

(च) सधमधर्का कुरै्न सदस्यले एक्लै िा अन्ध्य सदस्यको धमलोमर्ोमा संस्थाको शयेि िा बचर् 
िकम आफू िसुी परिचालर्न गिी संस्थालाई हार्नी र्नोक्सार्नी परु् याएमा,  

(छ) झटु्टा िा गलर् विििण पेश गिी किाा धलएमा, िािेको धिर्ो कच्चा िएमा िा ऋण 
वहर्नाधमर्ना गिेमा,  

(ि)  संस्थाले यस ऐर्न ि यस ऐर्न अन्ध्र्िग्र् बर्नेका धर्नयम, विधर्नयम  विपरिर् लगार्नी गिेमा िा 
लगार्नी गरे्न उद्देश्यले िकम उठाएमा,  

(झ) कृधत्रम व्यिसाय िडा गिी िा गिाई ऋण धलएमा िा ठदएमा, 

(ञ) धिर्ोको अस्िािाविक रुपमा बढी मूलयाङ्कर्न गिी ऋण धलएमा िा ठदएमा, 

(ट) झटु्टा विििणको आिािमा परियोिर्नाको लागर् अस्िािाविक रुपमा बढाई बढी ऋण 
धलएमा िा  ठदएमा, 
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(ठ) कुरै्न व्यम्ि िा संस्थालाई एक पटक ठदइसकेको सिुक्षण िीर्पूिाक फुकुिा र्निई िा सो 
सिुक्षणले िामेको मूलयिन्ध्दा बढी हरु्नेगिी सोही सिुक्षण अन्ध्य संस्थामा िािी परु्नः ऋण 
धलए िा ठदएमा, 

(ड) संस्थाबाट िरु्न प्रयोिर्नको लाधग ऋण सवुििा धलएको हो सोही प्रयोिर्नमा र्नलगाई अन्ध्यत्र 
प्रयोग गिे िा गिाएमा, 

(ढ) संस्थाको कुरै्न कागिार् िा िार्ामा लेम्िएको कुरै्न कुिा कुरै्न र्रिकाले हटाइ िा उडाइ 
अकै अथा धर्नस्कर्ने व्यहोिा पािी धमलाई लेख्न ेिा अको धिनै्न शे्रस्र्ा िाख्न ेिस्र्ा काम 
गिेबाट आफूलाई िा अरु कसैलाई फाइदा िा हाधर्न र्नोक्सार्नी गरे्न उद्दशे्यले कीरे् गर्ना 
िा अकााको हाधर्न र्नोक्सार्नी गरे्न उद्देश्यले र्नगिे िा र्निएको झटु्टा कुिा गिे िा िएको हो 
िर्नी िा धमधर्, अङ्क िा व्यहोिा फिक पािी सहीछाप गिी गिाई कागिार् बर्नाई िा बर्नाउर्न 
लगाई िालसािी गिे िा गिाएमा,  

(ण) ऋणको धिर्ो स्िरुप िाम्िर्न ेचल अचल सभपम्त्त धललाम धबक्री िा अन्ध्य प्रयोिर्नको लाधग 
मूलयाङ्कर्न गदाा मूलयाङ्कर्नकर्ााले बढी, कम िा गलर् मूलयाङ्कर्न गिी संस्थालाई हार्नी र्नोक्सार्नी 
परु् याउर्ने काया गिे िा गिाएमा,  

(र्) संस्थालाई हार्नी र्नोक्सार्नी परु् याउर्न ेउद्दशे्यले कसैले कुरै्न काम गिाउर्न िा र्नगिाउर्न, 

मोलावहिा गर्ना िा गिाउर्न, कुरै्न वकधसमको िकम धलर्न िा ठदर्न, धबर्ना मूलय िा कम मूलयमा 
कुरै्न माल, िस्र् ुिा सेिा धलर्न िा ठदर्न, दार्न, दार्व्य, उपहाि िा चन्ध्दा धलर्न िा ठदर्न, गलर् 
धलिर् र्याि गर्ना िा गिाउर्न, अर्निुाद गर्ना िा गिाउर्न िा गैि कारू्नर्नी लाि िा हार्नी 
परु् याउर्ने बदधर्नयर्ले कुरै्न काया गिे िा गिाएमा, 

(थ) कुरै्न संस्था िा सोको सदस्य िा बचर्कर्ाा िा र्ी मध्ये कसैलाई हार्नी र्नोक्सार्नी पगु्र्न े
गिी लेिा पिीक्षण गिे गिाएमा िा लेिा पिीक्षण गिेको झटु्टो प्रधर्िेदर्न र्याि पािेमा िा 
पार्ना लगाएमा। 

८०. सिायः (१) कसैले दफा ७९ को कसूि गिेमा देहाय बमोम्िमको सिाय हरु्नेछ :- 

(क) िण्ड (क),(ग),(ड) ि (थ) को कसूिमा एक बषासभम कैद ि एक लाि रुपैँयासभम 
िरििार्ना, 

(ि) िण्ड (ठ) को कसूिमा दईु बषासभम कैद ि दईु लाि रुपैँयासभम िरििार्ना, 

(ग) िण्ड (ि) को कसूिमा विगो बिाबिको िकम िरििार्ना गिी र्ीर्न बषा सभम कैद , 
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(घ) िण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ि), (झ), (ञ), (ट), (ण) ि (र्) को कसूिमा विगो 
ििाई विगो बमोम्िम िरििार्ना गिी देहाय बमोम्िमको कैद हरु्नछे :- 

(१) दश लाि रुपैयाुँसभम धबगो िए एक िषासभम कैद,  

(२) दश लाि रुपैयाुँिन्ध्दा बढी पचास लाि रुपैयाुँसभम धबगो िए दईु िषा देम्ि र्ीर्न िषासभम 
कैद, 

(३) पचास लाि रुपैयाुँिन्ध्दा बढी एक किोड रुपैयाुँसभम धबगो िए र्ीर्न िषा देम्ि चाि 
िषासभम कैद, 

(४) एक किोड रुपैयाुँिन्ध्दा बढी दश किोड रुपैयासभम धबगो िए चाि िषादेम्ि छ िषासभम 
कैद, 

(५) दश किोड रुपैंयाुँिन्ध्दा बढी एक अबा रुपैयाुँसभम धबगो िए छ िषादेम्ि आठ िषासभम 
कैद, 

(६) एक अबा रुपैयाुँिन्ध्दा बढीिधर्सकैु रुपैयाुँ धबगो िए पधर्न आठ िषादेम्ि दश िषासभम 
कैद, 

(ङ) िण्ड (ढ) को  कसूिमा  दश बषासभम कैद । 

(२) दफा ७९ को कसूि गर्ना उद्योग गरे्न िा त्यस्र्ो कसूि गर्ना मद्दर् परु् याउर्न ेव्यम्िलाई 
मखु्य कसूिदािलाई हरु्ने सिायको आिा सिाय हरु्नेछ । 

(३) दफा ७९ को कसूि गरे्न िा त्यस्र्ो कसूि गर्ना मद्दर् परु् याउर्न ुकुरै्न धर्नकाय संस्था िए 
त्यस्र्ो धर्नकाय संस्थाको प्रमिु कायाकािी िा पदाधिकािी िा कायाकािी हैधसयर्मा काया सभपादर्न गरे्न 
व्यम्िलाई यस ऐर्न बमोम्िम हरु्ने सिाय हरु्नेछ । 

८१.  िरििार्ना हरु्न े:(१) दफा ८७ बमोम्िम कसैको उिूिी पिी िा संस्थाको धर्निीक्षण अर्नगुमर्न िा वहसाब 
वकर्ाबको िाुँच गदाा िा अन्ध्य कुरै्न व्यहोिाबाट कसैले देहायको कुरै्न काया गिेको पाइएमा दर्ाा गरे्न 
अधिकािीले त्यस्र्ो कायाको प्रकृधर् ि गाभिीयाको आिािमा त्यस्र्ो काया गरे्न व्यम्िलाई पाुँच लािरु 
पैँयासभम िरििार्ना गरे्नछ :- 

(क) यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नेका धर्नयम विपिीर् सदस्यसुँग ब्याि धलएमा, 

(ि) संस्थाले प्रदार्न गरे्न बचर् ि ऋणको ब्यािदि बीचको अन्ध्र्ि छ प्रधर्शर्िन्ध्दा बढी कायम 
गिेमा, 
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(ग) संस्थाले प्रदार्न गिेको ऋणमा लाग्र्ने ब्यािलाई मूल किाामा पूुँिीकृर् गिी सोको आिािमा 
ब्याि लगाएमा, 

(घ) कुरै्न सदस्यलाई आफ्र्नो पूुँिीकोषको र्ोवकए बमोम्िमको प्रधर्शर्िन्ध्दा बढी हरु्ने गिी ऋण 
प्रदार्न गिेमा, 

(ङ) संस्था दर्ाा गदााका बिर्का सदस्य बाहेक अन्ध्य सदस्यलाई सदस्यर्ा प्राप् र् गिेको र्ीर्न 
मवहर्ना अिधि व्यधर्र् र्निई ऋण लगार्नी गिेमा, 

(च) प्राथधमक पूुँिी कोषको दश गणुा िन्ध्दा बढीहरु्ने गिी बचर् संकलर्न गिेमा, 

(छ) शेयि पूुँिीको पन्ध्र प्रधर्शर्िन्ध्दा बढी शयेि लािांश विर्िण गिेमा,  

(ि) संस्थाले आफ्र्नो कायाके्षत्र बावहि गई कािोबाि गिेमा िा गैि सदस्यसंग कािोिाि गिेमा, 

(झ) संस्थाले यो ऐर्न विपिीर् कृधत्रम ब्यम्िलाई आफ्र्नो सदस्यर्ा ठदएमा । 

 (२) उपदफा (१) मा लेम्िएको व्यहोिाबाट कसैले देहायको कुरै्न काया गिेको दर्ाा 
गरे्न अधिकािीले त्यस्र्ो कायाको प्रकृधर् ि गाभिीयाको आिािमा त्यस्र्ो काया गरे्न व्यम्िलाई र्ीर्न लाि 
रुपैयाुँसभम िरििार्ना गर्ना सक्र्नेछः- 

(क) यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नकेो धर्नयम बमोम्िम ठदएको कुरै्न धर्नदेशर्न िा र्ोवकएको 
मापदण्डको पालर्ना र्नगिेमा, 

(ि) यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नेको धर्नयम बमोम्िम ठदर्नपुरे्न कुरै्न विििण, कागिार्, 
प्रधर्बेदर्न, सूचर्ना िा िार्नकािी र्नठदएमा, 

(ग) यस ऐर्न बमोम्िम धर्निााचर्न र्नगिी सधमधर् र्था लेिा सपुिीिेक्षण सधमधर्का पदाधिकािीहरु 
आफू िशुी परििर्ार्न गिेमा  

(घ) कुरै्न संस्थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोम्िमको र्ोवकएको शर्ा पालर्न र्नगिेमा, 

(ङ) यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नेको धर्नयम विपरिर् अन्ध्य काया गिेमा । 

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोम्िमको िरििार्ना गर्नुा अम्घ दर्ाा गरे्न अधिकािीले सभबम्न्ध्िर् 
व्यम्ि िा संस्थालाई सफाई पेश गर्ना कभर्ीमा पन्ध्र ठदर्नको समयािधि ठदर्न ुपरे्नछ । 

८२.  िोक्का िाख्न े :(१) दर्ाा गरे्न अधिकािीले सभबम्न्ध्िर् संस्थालाई दफा ८१ बमोम्िम िरििार्ना गर्नुाका 
अधर्रिि र्ीर्न मवहर्नासभम त्यस्र्ो संस्थाको कािोबाि, सभपधर् र्था बैङ्क िार्ा िोक्का िाख्न ेर्था सभपम्त्त 
िोक्का िाख् र्न सभबम्न्ध्िर् धर्नकायलाई धसफारिस गर्ना सक्र्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोम्िमको धसफारिस प्राप् र् िएमा त्यस्र्ो संस्थाको कािोबाि, सभपधर् िा 
बैङ्क िार्ा िोक्का िािी सो को िार्नकािी दर्ाा गरे्न अधिकािीलाई ठदर्न ुपरे्नछ ।  

८३.  दोब्बि िरििार्ना हरु्न:े(१) दफा ८१ बमोम्िम िरििार्ना िएको व्यम्ि िा संस्थाले परु्न: सोही कसूि 
गिेमा त्यस्र्ो व्यम्ि िा संस्थालाई दर्ाा गरे्न अधिकािीले दोस्रो पटकदेम्ि प्रत्येक पटकको लाधग दोब्बि 
िरििार्ना गरे्नछ ।  

८४.  अर्नसुन्ध्िार्नको लाधग लेिी पठाउर्न सक्र्न े:दर्ाा गरे्न अधिकािी िा र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले यस ऐर्न बमोम्िम 
आफ्र्नो काम, कर्ाव्य ि अधिकािको पालर्ना गदाा कसैले दफा ७९ बमोम्िमको कसूि गिेको थाहा 
पाएमा त्यस्र्ो कसूिका सभबन्ध्िमा यस ऐर्न बमोम्िम अर्नसुन्ध्िार्न गर्नाको लाधग सभबम्न्ध्िर् धर्नकायमा 
लेिी पठाउर्न सक्र्नेछ ।  

८५.  मदु्दासभबन्ध्िी व्यिस्थाः दफा ८० बमोम्िम सिाय हरु्ने कसूिको मदु्दा सभबन्ध्िी व्यिस्था संघीय कार्नरु्न 
बमोम्िम हरु्नेछ । 

८६. मदु्दा हेरे्न अधिकािी: दफा ८० बमोम्िमको सिाय हरु्न ेकसूि सभबन्ध्िी मदु्दाको काििाही ि वकर्नािा 
म्िलला अदालर्बाट हरु्नेछ । 

८७.  उििूी ठदर्न ेहद भयाद :(१) कसैले दफा ८० बमोम्िमको सिाय हरु्ने कसूि गिेको िा गर्ना लागेको 
थाहा पाउर्ने व्यम्िले त्यसिी थाहा पाएको धमधर्ले र्नब्बे ठदर्नधित्र दर्ाा गरे्न अधिकािी समक्ष उिूिी ठदर्न ु
परे्नछ । 

(२) कसैले दफा ८० बमोम्िम िरििार्ना हरु्न ेकाया गिेको थाहा पाउर्ने व्यम्िले त्यसिी थाहा 
पाएको धमधर्ले र्नब्बे ठदर्न धित्र दर्ाा गरे्न अधिकािी समक्ष उिूिीठदर्न ुपरे्नछ ।  

८८. परु्निािेदर्न गर्ना सक्र्न े:(१) दफा ६ बमोम्िम संस्था दर्ाा गर्ना अस्िीकाि गिेको िा दफा 8८ बमोम्िम 
संस्था दर्ाा िािेि गिेकोमा म्चत्त र्नबझु्र्नलेे सो धर्नणायको िार्नकािी पाएको धमधर्ले पैंर्ीस ठदर्नधित्र दर्ाा 
गरे्न अधिकािीको धर्नणायउपि कायापाधलकासमक्ष परु्निािेदर्न गर्ना सक्र्नेछ ।  

(२) दफा ८० बमोम्िमको िरििार्नामा म्चत्त र्नबझु्र्ने व्यम्िले त्यस्र्ो धर्नणायको िार्नकािी पाएको 
धमधर्ले पैंर्ीस ठदर्नधित्र देहाय बमोम्िम परु्निािेदर्न गर्ना सक्र्नेछ: 

(क) दर्ाा गरे्न अधिकािी ि कायापाधलकाले गिेको धर्नणाय उपि सभबम्न्ध्िर् म्िलला अदालर्मा, 

(ि) र्नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले गिेको धर्नणाय उपिसभबम्न्ध्िर् उच्च अदालर्मा । 

८९. असूल उपि गरिर्न े: यस परिच्छेद बमोम्िम कुरै्न व्यम्िले धर्र्नुा परे्न िरििार्ना िा कुरै्न िकम र्नधर्िी 
बाुँकी िहेकोमा त्यस्र्ो िरििार्ना िा िकम धर्निबाट सिकािी बाुँकी सिह असूल उपि गरिर्नेछ । 
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परिच्छेद–२० 

विविि 

९०.  मर्ाधिकािको प्रयोग : कुरै्न सदस्यले संस्थाको िधर्सकैु शयेि िरिद गिेको िए र्ापधर्न सभबम्न्ध्िर् 
संस्थाको काया सञ्चालर्नमा एक सदस्य एक मर्को आिािमा आफ्र्नो मर्ाधिकािको प्रयोग गर्ना सक्र्नछे 
। 

९१. सामाम्िक पिीक्षण गिाउर्न सक्र्न े :(१) संस्थाले विधर्नयममा उम्ललम्िर् उद्देश्य प्राप् र् गर्नाका लाधग 
सधमधर्बाट िएका धर्नणाय ि काया, सदस्यहरूले प्राप् र् गिेका सेिा ि सन्ध्र्षु्टीको स्र्ि, सेिा प्राम्प् र्बाट 
सदस्यहरूको िीिर्नस्र्िमा आएको आधथाक, सामाम्िक, सांस्कृधर्क र्था िार्ाििणीय पक्षमा सकािात्मक 
परििर्ार्न लगायर्का विषयमा सामाम्िक पिीक्षण गिाउर्न सक्र्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्िम िएको सामाम्िक पिीक्षणको प्रधर्िेदर्न छलफलको लाधग सधमधर्ले 
सािािणसिा समक्ष पेश गरे्नछ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम पेश िएको सामाम्िक पिीक्षण प्रधर्िेदर्न छलफल गिी 
सािािणसिाले आिश्यकर्ा अर्नसुाि सधमधर्लाई धर्नदेशर्न ठदर्न सक्र्नेछ । 

(४) यस दफा बमोम्िमको सामाम्िक पिीक्षण प्रधर्िेदर्नको एक प्रधर् सभबम्न्ध्िर् संस्थाले दर्ाा 
गरे्न अधिकािी समक्ष पेश गर्नुा परे्नछ । 

९२. सहकािी म्शक्षाः  सहकािी क्षेत्रको प्रििार्नको लाधग विद्यालय र्हको पाठयक्रममा आिाििरू् सहकािी 
सभिन्ध्िी विषयिस्र्लुाई समािेश गर्ना सवकर्नेछ । 

९३. आधथाक सहयोग गर्ना र्नहरु्न:े संस्थाको िकमिाट सधमधर्को धर्नणाय िमोम्िम सदस्यहरुले आधथाक सहयोग 
धलर्न सक्र्नेछर्न ्  

र्ि सामाम्िक कायाकोलाधग गैि सदस्य व्यम्ि िा संस्थाहरुलाई समेर् आधथाक सहयोग गर्ना िािा परे्न 
छैर्न । 

स्पष्टीकिणः यस दफाको प्रयोिर्नको लाधग 'सामाम्िक काया' िन्नाले म्शक्षा, स्िास््य, िार्ाििण 
संिक्षण, मार्निीय सहायर्ा, सहकारिर्ा प्रबद्धार्न सभबम्न्ध्ि कायालाई िर्नाउुँछ । 

९४. अन्ध्र्ि सहकािी कािोिाि गर्ना सक्र्नःे  संस्थाहरुले र्ोवकए बमोम्िम एक आपसमा अन्ध्र्ि सहकािी कािोिाि 
गर्ना सक्र्नेछर्न ्।  

९५. ठेक्कापट्टा ठदर्न र्नहरु्न:े संस्थाले आफ्र्नो  सधमधर्को कुरै्न सञ्चालक िा लेिा सपुिीिेक्षण सधमधर्को संयोिक 
िा सदस्य िा आफ्र्नो कमाचािीलाई ठेक्कापट्टा ठदर्न हदैुर्न । 
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९६. सिकािी बाुँकी सिह असूल उपि हरु्न:े कुरै्न संस्थाले प्राप् र् गिेको सिकािी अर्नदुार्न िा कुरै्न सेिा सवुििा 
दरुुपयोग गिेको पाइएमा प्रचधलर् कारू्नर्न बमोम्िम सिकािी बाुँकी सिह असूल उपि गरिर्नेछ।  

९७.  कभपर्नी सभबन्ध्िी प्रचधलर् ऐर्न लागू र्नहरु्न े : यस ऐर्न अन्ध्र्गार् दर्ाा िएको संस्थाको हकमा कभपर्नी 
सभबन्ध्िी प्रचधलर् ऐर्न  लागू हरु्ने छैर्न ।  

९८.  प्रचधलर् कारू्नर्न बमोम्िम काििाही गर्ना िािा र्नपरे्न : यस ऐर्नमा लेम्िएको कुरै्न कुिाले कुरै्न व्यम्ि उपि 
प्रचधलर् कारू्नर्न बमोम्िम अदालर्मा मदु्दा चलाउर्न बािा परु् याएको माधर्नर्ने छैर्न । 

९९. सभपम्त्त शवुद्धकिण धर्निािण सभबन्ध्िी कार्नरु्नी व्यिस्थाको पालर्ना गर्नुापरे्नः संस्थाले सभपम्त्त शवुद्धकिण 
धर्निािण सभबन्ध्िी संघीय / प्रदेश कार्नरु्नमा िएका व्यिस्थाका साथै र्र् ्सभबन्ध्िमा मन्ध्त्रालयले िािी 
गिेको मार्नदण्ड ि र्नेपाल िाष्ट्र बैंकको वित्तीय िार्नकािी एकाइबाट िािी िएका धर्नदेम्शकाहरूको पालर्ना 
गर्नुापरे्नछ ।  

१००. धर्नयम बर्नाउर्न ेअधिकाि:  यस ऐर्नको कायाान्ध्ियर्नकोलाधग कायापाधलकाले आिश्यक धर्नयम बर्नाउर्न 
सक्र्नेछ । 

१०१.  मापदण्ड, धर्नदेम्शका िा कायाविधि बर्नाई लागू गर्ना सक्र्न:े (१) यो ऐर्न िा यस ऐर्न अन्ध्र्गार् बर्नेको 
धर्नयमको अिीर्नमा िही संस्थाको दर्ाा, सञ्चालर्न, धर्निीक्षण र्था अर्नगुमर्न लगायर्का काम कािबाहीलाई 
व्यिम्स्थर् ि प्रिािकािी रुपमा सञ्चालर्न गर्ना कायापाधलकाले आिश्यकर्ा अर्नसुाि मापदण्ड, धर्नदेम्शका िा 
कायाविधि बर्नाई लागू गर्ना सक्र्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको मापदण्ड बर्नाउुँदा आिश्यकर्ा अर्नसुाि िम्िष्ट्राि, र्नेपाल िाष्ट्र 
बैङ्क, मन्ध्त्रालय ि सभबम्न्ध्िर् अन्ध्य धर्नकायको पिामशा धलर्न सवकर्नेछ । 

 

 

 

cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

ljgoL lqj]0fL ufpF कार्यपालिकाको sfof{no ,gjnk/f;L . 

 

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

 ljgoL lqj]0fL ufpF कार्यपालिकाको sfof{no ,gjnk/f;L . 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 
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;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod;lxt of] k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 .  
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btf{ u/]sf] ldlt M  

b:tvt M 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 

sfof{nosf] 5fk M 
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