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k|:tfjgfM  

सहकारी िूल्य, िान्यता र लसद्धान्त अनरुूप स्थानीयस्तरिा छररएर रहेको पूँजी, 
प्रपिलि तथा प्रलतभािाई स्िाबिम्बन र पारस्पररकताका आिारिा एकीकृत गरै्द 
सर्दस्यहरूको आलथिक, सािाशजक तथा साँस्कृलतक उन्नयन गनि, सिरु्दायिा आिाररत, 

सर्दस्य केशन्ित, िोकताशन्त्रक, स्िायत्त र सिुालसत संगठनको रूपिा सहकारी 
संस्थाहरूको प्रिद्धिन गनि, सहकारी खेती, उद्योग, िस्त ु तथा सेिा व्यिसायका 
िाध्यिबाट सािाशजक न्यायका आिारिा आत्िलनभिर, तीब्र एिि दर्दगो रुपिा 

 

lkk/f ufpFkflnsf 

:yfgLo /fhkq 

v08M %       ;+VofM !      ldltM @)&(÷)$÷)@ 

efu–! 

lkk/f ufpFkflnssf] 

सहकारी ऐन ,२०७९ 
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स्थानीय अथितन्त्रिाई सदुृढ तलु्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको र्दताि, सञ्चािन एिि 
लनयिन सम्बन्िी व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकोिे, lkk/f ufpFkflnsfsf] ufpF 

;efn] यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेर्द –१ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाि  lkk/f ufpFFkflnsfsf] 
सहकारी ऐन, २०७९” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ । 

२. पररभाषा: पिषय िा प्रसङ्गिे अको अथि निागेिा यस ऐनिा,– 
(क) “आन्तररक कायिपिलि” भन्नािे सहकारी संस्थािे र्दफा १८ 

बिोशजि बनाएको आन्तररक कायिपिलि सम्झनपुछि ।  
(ख) “कसूर” भन्नािे र्दफा ७९ बिोशजिको कसूर सम्झनपुछि । 

(ग) “तोपकएको” िा “तोपकए बिोशजि” भन्नािे यस ऐन अन्तगित 
बनेको लनयििा तोपकएको िा तोपकए बिोशजि सम्झनपुछि 
। 

(घ) “पररिार” भन्नािे सर्दस्यको पलत िा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, 
िििपतु्र, िििपतु्री, बाब,ु आिा, सौतेनी आिा र आफूिे पािन 
पोषण गनुि पने र्दाज,ु भाउज,ुभाइ, बहुारी र दर्दर्दी, बपहनी 
सम्झनपुछि। 

तर सो िब्र्दिे अंिबण्डा गरीिा िानो छुपिई आ-
आफ्नो पेिा व्यिसाय गरी बसेको पररिारको सर्दस्यिाई 
जनाउने छैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नािे सर्दस्यिे सहकारी संस्थािा जम्िा गरेको रकि 
सम्झनपुछि । 

(च) “िन्त्रािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्िी पिषय हेने संघीय 
िन्त्रािय सम्झनपुछि ।  
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(छ) “िखु्य कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्यिसापयक 
पियाकिापहरुिा पलछल्िो आलथिक िषिसम्ििा पररचालित 
बचतको र्दापयत्ि र पलछल्िो आलथिक िषिको सर्दस्यतफि को 
खररर्द िा लबिी कारोिारिा कम्तीिा तीस प्रलतितभन्र्दा 
बढी पहस्सा भएको कारोिार सम्झनपुछि ।   

(ज) “रशजष्ट्रार” भन्नािे संघको रशजष्ट्रार सम्झन ुपछि ।  
(झ)  “िेखा सपुरीििेण सलिलत” भन्नािे र्दफा ३७ बिोशजिको 

िेखा सपुरीिेिण सलिलत सम्झनपुछि । 

(ञ) “पिलनयि” भन्नािे सम्बशन्ित सहकारी संस्थाको र्दफा १७ 
बिोशजि बनाएको पिलनयि सम्झनपुछि । 

(ट) “पिभाग” भन्नािे संघको सहकारी पिभाग सम्झनपुछि र सो िब्र्दिे 
िन्त्राियिे सहकारी लनयिन गनि तोकेको िहािाखा सिेतिाई 
जनाउँछ। 

(ठ) “िेयर” भन्नािे सहकारी संस्थाको िेयर पूजीको अंि 
सम्झनपुछि ।  

(ड) “सञ्चािक” भन्नािे सलिलतको सर्दस्य सम्झनपुछि र सो िब्र्दिे 
सलिलतको अध्यि, उपाध्यि, सशचि र कोषाध्यि सिेतिाई 
जनाउँछ ।  

(ढ) “सर्दस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सर्दस्यता प्राप् त गरेका 
व्यशि सम्झनपुछि। 

(ण) “सलिलत” भन्नािे  र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बिोशजिको 
सञ्चािक सलिलत सम्झनपुछि ।  

(त) “सहकारी िूल्य” भन्नािे स्िाििम्िन, स्ि–उत्तरर्दापयत्ि, 

िोकतन्त्र, सिानता, सिता, ऐक्यिद्धता, इिान्र्दारी, खिुापन, 

सािाशजक उत्तरर्दापयत्ि तथा अरुको हेरचाह िगायत 
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अन्तरािपष्ट्रय िान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी िूल्य सम्झनपुछि 
। 

(थ) “संस्थाको व्यिसाय” भन्नािे पिलनयििा व्यिस्था भए बिोशजि 
सञ्चालित व्यिसापयक पियाकिाप सम्झनपुछि ।  

(र्द) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नािे स्िैशच्छक तथा खिुा सर्दस्यता, 
सर्दस्यद्वारा िोकताशन्त्रक लनयन्त्रण, सर्दस्यको आलथिक 
सहभागीता, स्िायत्तता र स्ितन्त्रता, शििा, तािीि र सूचना, 
सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र सिरु्दाय 
प्रलतको चासो िगायत अन्तरािपष्ट्रय िान्यता प्राप् त सहकारी 
सम्बन्िी लसद्धान्त सम्झनपुछि ।  

(ि) "संस्था" भन्नािे र्दफा ३ बिोशजि गठन भई र्दफा ६ बिोशजि 
र्दताि भएको पिषयगत िा बहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्था सम्झन ु
पछि । 

(न) “सािारण सभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको सािारण सभा 
सम्झनपुछि । 

(प) “प्राथलिक पूँजी कोष” भन्नािे िेयर पूँजी र जगडेा कोष 
सम्झनपुछि । 

(फ)  र्दताि गने अलिकारी भन्नािे र्दफा ६९ बिोशजिको र्दताि गने 
अलिकारी सम्झनपुर्दिछ । 

पररच्छेर्द–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा र्दताि 
३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीिा तीस जना नेपािी नागररकहरु आपसिा  

लििी पिषयगत िा िहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्।  
(२)उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन श्रलिक, 

यिुा िगायतिे आफ्नो श्रि िा सीपिा आिाररत भइ व्यिसाय गने सहकारी 
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संस्थाको हकिा पन्र जना नेपािी नागररकहरु भए पलन संस्था गठन गनि 
सक्नेछन ्। 

(३) यस र्दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन नेपाि 
सरकार, प्ररे्दि सरकार, स्थानीय तह िा त्यस्ता सरकार िा तहको अनरु्दान 
िा स्िालित्ििा संचालित पिद्यािय, पिश्वपिद्यािय िा संगदठत संस्थाबाट 
पाररश्रलिक पाउने पर्दिा िहाि रहेका कम्तीिा एकसय जना कििचारी, 
शििक िा प्राध्यापकहरुिे आपसिा लििी प्रचलित कानून बिोशजि र्दताि 
भएको आफ्नो पेिागत संगठनका आिारिा सर्दस्यता, प्रलतलनलित्ि र सेिा 
संचािनिा तोपकए बिोशजिका िति बन्रे्दजहरु पािना गने गरी संस्था गठन 
गनि सक्नेछन ्। 

तर एकसय जना भन्र्दा कि संख्या रहेको एउटै कायािियका 
कम्तीिा तीस जना कििचारी, शििक िा प्राध्यापकहरुिे आपसिा लििी 
सर्दस्यता, प्रलतलनलित्ि र सेिा संचािनिा तोपकए बिोशजिका िति बन्रे्दजहरु 
पािना गने गरी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

(४)  यस र्दफा बिोशजि संस्था गठन गर्दाि एक पररिार एक 
सर्दस्यका र्दरिे उपर्दफा (१) िा(२)िा उशल्िशखत संख्या पगुेको हनुपुनेछ 
।  

तर संस्था र्दताि भइसकेपलछ एकै पररिारका एकभन्र्दा बढी 
व्यशििेसो संस्थाको सर्दस्यता लिन बािापने छैन । 

 

४. र्दताि नगरी  सहकारी सस्था संचािन गनि नहनेु: कसैिे पलन  यस ऐन 
बिोशजि र्दताि नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चािन गनि हुँरै्दन। 
  

५. र्दतािको िालग र्दरखास्त दर्दन ुपने :(१) यस ऐन बिोशजि गठन भएका 
सरकारी संस्थािे र्दतािका िालग र्दताि गने अलिकारी सिि अनसूुची १ को 
ढाँचािा र्दरखास्त दर्दनपुनेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोशजिका र्दरखास्त साथ रे्दहाय 
बिोशजिका कागजातहरू संिग्न गनुि पनेछ :– 
(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्तापित पिलनयि, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रलतिेर्दन, 

(ग)  सर्दस्यिे लिन स्िीकार गरेको िेयर संख्या र िेयर रकिको 
पििरण । 

६. र्दताि गनुि पने :(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बिोशजि प्राप् त र्दरखास्त  
सपहतको कागजातहरु  छानपिन गर्दाि रे्दहाय बिोशजि भएको पाइएिा र्दताि 
गने अलिकारीिे र्दरखास्त परेको लिलतिे तीस दर्दनलभत्र त्यस्तो सहकारी 
संस्था र्दताि गरी अनसूुची २ को ढाँचािा र्दताि प्रिाणपत्र दर्दन ुपनेछ :– 

(क) र्दरखास्त साथ पेि भएको पिलनयि यो ऐन तथा यस ऐन 
अन्तगित बनेको लनयि बिोशजि रहेको,  

(ख) प्रस्तापित सहकारी संस्था सहकारी िूल्य,  िान्यता र लसद्धान्त 
अनरुुप सञ्चािन हनु सक्ने आिार रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था सिरु्दायिा आिाररत एिि ्सर्दस्य केशन्ित भई 
संचािन र लनयन्त्रण हनु सक्ने स्पष्ट आिार रहेको । 

(2) उपर्दफा (१) बिोशजि छानपिन गर्दाि प्रस्तापित सहकारी 
संस्थाको पिलनयिको कुनै कुरािा संिोिन गनुिपने रे्दशखएिा र्दताि गने 
अलिकारीिे त्यस्तो संिोिन गनुिपने व्यहोरा खिुाई र्दरखास्त प्राप् त भएको 
लिलतिे पन्र दर्दन लभत्र लनिेर्दकिाई सूचना गनुि पनेछ । 

(3) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन यो ऐन 
प्रारम्भ हुँर्दाका बखत र्दताि भई सञ्चािनिा रहेका पपपरा गाउँपालिका लभत्र 
कायििेत्र कायि गररएका सहकारी संस्था यसै ऐन बिोशजि र्दताि भएको 
िालनने छ । 
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(४) यस र्दफा बिोशजि सहकारी संस्था र्दताि गर्दाि र्दताि गने 
अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थािे पािना गनुि पने गरी कुनै िति तोक्न 
सक्नेछ ।  

(५) उपर्दफा (४) बिोशजि िति तोपकएकोिा सोको पािना गनुि 
सम्बशन्ित सहकारी संस्थाको कतिव्य हनेुछ। 

७. र्दताि गनि अस्िीकार गनि सक्ने :(१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) िा 
उशल्िशखत अिस्था नभएिा, सोही र्दफा बिोशजि पिलनयि संिोिनको िालग 
सूचना दर्दएको अबलि लभत्र लनिेर्दकिे संिोिन गनि अस्िीकार गरेिा त्यस्तो 
सूचना पाएको लिलतिे तीस दर्दनलभत्र लबलनयि संिोिन नगरेिा िा सूचनािा 
उल्िेख भए बिोशजि हनेु गरी लबलनयि  संिोिन नगरेिा र्दताि गने 
अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्था र्दताि गनि अस्िीकार गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि सहकारी संस्था र्दताि गनि अस्िीकार 
गरेकोिा र्दताि गने अलिकारीिे कारण खिुाई तीन दर्दन लभत्र सोको जानकारी 
सम्बशन्ित लनिेर्दकहरूिाई दर्दन ुपनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगदठत संस्था हनेु: (१) सहकारी संस्था अपिशच्छन्न 
उत्तरालिकारिािा एक स्ििालसत र सङ्गदठत संस्था हनेुछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काि कारबाहीको िालग एउटा छुिै छाप 
हनेुछ । 

(३) सहकारी संस्थािे यस ऐनको अिीनिा रही व्यशि सरह चि 
अचि सम्पशत्त प्राप् त, उपभोग, पििी िा अन्य व्यिस्था गनि 
सक्नेछ।  

(४) सहकारी संस्थािे व्यशि सरह आफ्नो नािबाट नालिस उजूर 
गनि र सो उपर पलन सोही नािबाट नालिस उजूर िाग्न 
सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्थािे व्यशि सरह करार गनि सक्नेछ । 
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९. सहकारी संस्थाको कायििेत्र : (१) र्दताि हुरँ्दाका बखत सहकारी संस्थाको 
कायि िेत्र रे्दहाय बिोशजि हनेुछः  
(क)  बचत तथा ऋणको िखु्य कारोिार गने संस्थाको हकिा एक िडा,  
(ख)  अन्य संस्थाको हकिा एक िडा िा रे्दहायका आिारिा तीन 

िडासम्ि  
(१)  सर्दस्यहरुिीच स्िाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको 

िालग आपसी साझा िन्िन (किन बण्ड), 
(२)  व्यिसापयक स्तरिा सेिा संचािन गनि आिश्यक सर्दस्य 

संख्या, 
(३) संस्था संचािनिा सर्दस्यको सहभालगतािूिक िोकताशन्त्रक 

लनयन्त्रण कायि हनेु गरी पायक पने स्थान । 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन संस्थािे र्दताि भई 
व्यिसापयक सेिा प्रारम्भ गरेको र्दईुिषि पलछ रे्दहायको आिारिा जोलडएको 
भौगोलिक िेत्र कायि रहने गरी आफ्नो कायििेत्र थप िडाहरूिा पिस्तार 
गनि सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यिसापयक पियाकिापको पिकास िििा सर्दस्यता 
बढाउन थप कायि िेत्र आिश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायि संचािनिा सर्दस्यको प्रत्यि लनयन्त्रण कायि 
राख्न रचनात्िक उपायहरु अििम्बन गररएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको िखु्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको 
हकिा िापर्दण्ड अनसुार भएको । 

-३_उपर्दफा -१_ र -२_ िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन संस्थाको 
कायििेत्रका िडाहरूिा व्यािसापयक सेिा सञ्चािन नभएको िा जम्िा 
कारोबारको तोपकएको रकि िा अनपुातभन्र्दा कि रकि िा अनपुातको 
व्यािसापयक सेिा सञ्चािन भएको रे्दशखएको खण्डिा र्दताि गने अलिकारीिे 
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व्यािसापयक सेिा सञ्चािन भएका िडा िात्र कायििेत्र कायि गने गरी 
पिलनयि संिोिन गनि लनरे्दिन दर्दन सक्नेछ । 

(४)उपर्दफा (३) बिोशजि र्दताि गने अलिकारीिे लनरे्दिन दर्दएकोिा सहकारी 
संस्थािे एक िषिलभत्र पिलनयि संिोिन गरी आफ्नो कायििेत्र पनुःलनिािरण 
गनुिपनेछ ।  
(५_यस र्दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन सहकारी संस्थािे 
स्िेशच्छक रूपिा जनुसकैु सिय कायििेत्र घटाउने गरी पनुःलनिािरण गनि 
पिलनयि संिोिन गनि सक्नेछ ।  
(६)कायििेत्र पनुः लनिािरण सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोपकएबिोशजि हनेुछ  

१०= जानकारी दर्दनपुने:… गाउँपालिका भन्र्दा बढी कायििेत्र कायि राखी र्दताि भई 
सञ्चािनिा रहेका संस्थाहरूिे … गाउँपालिकािा सेिा सञ्चािन गर्दाि सञ्चालित 
सेिाको पििरण सपहत र्दताि गने अलिकारीिाई जानकारी दर्दनपुनेछ । 

११. पिषयगत आिारिा िगीकरण: -१_ सहकारी संस्थाको िगीकरण रे्दहाय 
बिोशजि हनेुछः 

(क) उत्पार्दक संस्थाः कृपष, र्दगु्ि, शचया, कपफ, उख,ु फिफुि र 
िाछापािन पििेषका पिषयगत र अगिुािािी एिि ्उत्पार्दनको 
योजना सिेतका आिारिा अन्य उत्पार्दनिूिक संस्था 

(ख) उपभोिा संस्थाः उपभोिा भण्डार, िचत तथा ऋण,उजाि र 
स्िास््य  पििेषका पिषयगत र प्राथलिक आिश्यकता एिि ्
सेिाको योजना सिेतका आिारिा अन्य उपभोगजन्य संस्था, 

(ग) श्रलिक संस्थाः हस्तकिा, खाद्य पररकार, औद्योलगक उत्पार्दन, 

भोजनािय र श्रि करार पििेषका पिषयगत र सीप िा श्रिको 
पििेषता एिि ्स्िरोजगारीको योजना सिेतका आिारिा अन्य 
श्रििा आिाररत संस्था, 
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(घ) बहउुदे्दश्यीय संस्थाः उत्पार्दन, उपभोग र श्रि िा सीपिा 
आिाररत स्िरोजगारीका सेिा सिेत सञ्चािन गने अन्य 
बहिुखुी संस्था । 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क),-ख)र (ग) िा उल्िेशखत पिषयिा 
पिशिष्टीकरण, आि प्रचिन र अभ्यासको पिकासिि सिेतको 
आिारिा तोपकए बिोशजिका पिषयहरु थप गनि सपकनेछ ।  

 

(३) उपर्दफा -१_ र -२_ िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन उपर्दफा 
(१) बिोशजि अन्य संस्थाहरु गठन गनि बािा पनेछैन ।  

 

१२. कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनि सक्ने :(१) र्दफा 
६ बिोशजि र्दताि प्रिाणपत्र प्राप् त गरे पलछ संस्थािे आफ्नो उदे्दश्य प्रालप्तका 
िालग यस ऐन र पिलनयिको अिीनिा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, 

उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनि सक्नेछ ।  
(२) प्रचलित कानूनिा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन 

संस्थािे उपर्दफा (१) बिोशजि कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा 
पररयोजना सञ्चािन गनि छुिै संस्था र्दताि गनुिपने छैन । 

तर त्यस्तो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन 
गनि प्रचलित कानून बिोशजि अनिुलतपत्र, स्िीकृलत िा इजाजतपत्र 
लिन ुपने रहेछ भने सो बिोशजि अनिुलतपत्र ,स्िीकृलत िा इजाजतपत्र 
लिएर िात्र कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनुि 
पनेछ।  

(३) उपर्दफा (२) बिोशजि संस्थािे प्रचलित कानून 
बिोशजि अलिकार पाएको लनकाय िा अलिकारीबाट अनिुलतपत्र, 
स्िीकृलत िा इजाजतपत्र प्राप् त गरेिा पन्र दर्दनलभत्र सोको जानकारी 
र्दताि गने अलिकारीिाई दर्दन ुपनेछ । 
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(४) र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थािे संयिु िा साझेर्दारीिा 
आफ्नो उत्पार्दन िा सेिाको बजारीकरणको िालग यस ऐनको 
अिीनिा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना 
सञ्चािन गनि सक्नेछन ्। 

(५) उपर्दफा (४) बिोशजिको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग 
िा पररयोजना सञ्चािन गने सम्बन्िी अन्य व्यबस्था तोपकए बिोशजि 
हनेुछ । 

१३. र्दापयत्ि सीलित हनेु :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्ििा 
सर्दस्यको र्दापयत्ि लनजिे खररर्द गरेको िा खररर्द गनि स्िीकार गरेको 
िेयरको अलिकति रकिसम्ि िात्र सीलित रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाििा “सहकारी” र नािको अन्त्यिा 
“लिलिटेड” भने्न िब्र्द राख्न ुपनेछ ।  

१४. सहकारीका िूल्य, िान्यता र लसद्धान्त पािना गनुि पने: सहकारी संस्थाको 
गठन तथा सञ्चािन गर्दाि सहकारीका िूल्य, िान्यता र लसद्धान्तको पािना 
गनुि पनेछ ।  

पररच्छेर्द–३ 

संस्थाका उदे्दश्य तथा कायि 
१५. संस्थाको उदे्दश्य : कायििेत्रिा आिाररत र सर्दस्य केशन्ित भई आफ्ना 

सर्दस्यहरूको आलथिक, सािाशजक तथा साँस्कृलतक उन्नयन गनुि संस्थाको 
िखु्य उदे्दश्य हनेुछ ।   

१६. संस्थाको कायि : संस्थाका कायिहरू रे्दहाय बिोशजि हनेुछन:्- 
(क) सहकारीका िूल्य, िान्यता र लसद्धान्तहरूको पािना 

गनेगराउने, 

(ख) सर्दस्यको पहत प्रिद्धिनगने गरी व्यािसापयक सेिाहरू प्रर्दान 
गने, 

(ग) सर्दस्यिाई शििा, सूचना र तािीि प्रर्दान गने , 



 

खण्ड : ५           संख्या : १         लिलत : २०७९ /०४/०२ 

(ङ) संस्थािे गने उत्पार्दन तथा सेिाको िापर्दण्ड लनिािरण गरी 
गणुस्तर सिुार, आलथिक स्थापयत्ि र जोशखि 
व्यिस्थापनसम्बन्िी कायि गने,  

(च) आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी िागू गने, 

(छ) संस्थाको व्यिसापयक प्रिद्धिन तथा पिकास सम्बन्िी 
पियाकिापहरू सञ्चािन गने, 

(ज) िन्त्रािय, रशजष्ट्रार, प्रारे्दशिक रशजष्ट्रार, स्थानीय तह िार्दताि गने 
अलिकारीको लनरे्दिन पािना गने गराउने, 

(झ) पिलनयििा उशल्िशखत कायिहरू गने । 

 

 

पररच्छेर्द–४ 

पिलनयि तथा आन्तररक कायिपिलि 

१७. पिलनयि बनाउन ुपने : (१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको 
लनयि, लनरे्दशिका, िापर्दण्ड र कायिपिलिको अिीनिा रही आफ्नो कायि 
सञ्चािनको िालग पिलनयि बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजिको पिलनयि र्दताि गने अलिकारीबाट 
स्िीकृत भए पलछ िागू हनेुछ । 

१८. आन्तररक कायिपिलि बनाउन सक्ने :(१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगित 
बनेको लनयि, लनरे्दशिका, िापर्दण्ड, कायिपििी र पिलनयिको अिीनिा रही 
आिश्यकता अनसुार आफ्नो आन्तररक कायिपिलि बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजिको आन्तररक कायिपिलि सम्बशन्ित 
संस्थाको सािारणसभािे स्िीकृत गरेपलछ िागू हनेुछ । 

१९. पिलनयि र आन्तररक कायिपिलििा संिोिन :(१) संस्थाको सािारणसभाको 
कुि सर्दस्य संख्याको बहिुतबाट पिलनयि र आन्तररक कायिपिलि संिोिन 
हनु सक्नेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोशजि संिोिन भएको पिलनयि िा आन्तररक 
कायिपिलि र्दताि गने अलिकारीबाट स्िीकृत भएपलछ िागू हनेुछ । 

 

 

पररच्छेर्द–५ 

सर्दस्यता 
२०. संस्थाको सर्दस्यता: (१) अठार िषि उिेर पूरा गरेका रे्दहाय बिोशजिका 

नेपािी नागररकहरु संस्थाको सर्दस्य हनु सक्नेछनः् 
  (ख)  संस्थाको कम्तीिा एक िेयर खररर्द गरेको, 

(ग)  संस्थाको पिलनयििा उशल्िशखत ितिहरु पािना गनि िन्जरु 
 गरेको, 

(घ)  संस्थाको शजम्िेिारी पािना गनि िन्जरु भएको, 
(ङ)  संस्थािे गरेको कारोिारसगँ प्रलतस्पिाि हनेु गरी कारोिार 

नगरेको, 
  (च)   संस्थाको सर्दस्यता लिन योग्य रहेको स्िघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन नेपाि सरकार, 
प्ररे्दि सरकारका लनकायहरु, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायििेत्र लभत्रका 
सािरु्दापयक िा सहकारी पिद्यािय, गठुी, स्थानीय क्िब, स्थानीय तहिा गठन 
भएका उपभोिा सिूहहरु संस्थाको सर्दस्य हनु बािा पने छैन ।  
(३) यस र्दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन स्िास््य 
सहकारी संस्थािा सहकारी संस्थािे सर्दस्यता लिन िािा पने छैन । 

२१. सर्दस्यता प्राप् त गनि लनिेर्दन दर्दन ुपने: (१) संस्थाको सर्दस्यता लिन चाहने 
सम्बशन्ित व्यशििे संस्थाको सलिलत सिि लनिेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि लनिेर्दन परेको लिलतिे पैंतीस दर्दन 
लभत्र सलिलतिे यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि तथा पिलनयिको 
अिीनिा रही सर्दस्यता प्रर्दान गने िा नगने लनणिय गनुि पनेछ । 
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(३) उपर्दफा (२) बिोशजि लनणिय गर्दाि सलिलतिे सर्दस्यता प्रर्दान 
नगने लनणिय गरेिा सो को कारण खोिी सात दर्दनलभत्र लनिेर्दकिाई 
जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोशजि जानकारी पाएको लिलतिे तीस दर्दनलभत्र 
सम्बशन्ित ब्यशििे त्यस्तो संस्था र्दताि गने अलिकारी सिि उजूर गनि 
सक्नेछ। 

(५) उपर्दफा (४) बिोशजि प्राप् त उजूरी छानपिन गर्दाि 
लनिेर्दकिाई सर्दस्यता प्रर्दान गनुि पने रे्दशखएिा र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो 
लनिेर्दकिाई सर्दस्यता प्रर्दान गनिको िालग सम्बशन्ित संस्थािाई आरे्दि दर्दन 
सक्नेछ। 

(६) उपर्दफा (५) बिोशजि आरे्दि भएिा सो आरे्दि प्राप् त गरेको 
सात दर्दन लभत्र सम्बशन्ित संस्थािे लनिेर्दकिाई सर्दस्यता प्रर्दान गरी सोको 
जानकारी र्दताि गने अलिकारीिाई गराउन ुपनेछ ।  

२२. सर्दस्य हनु नपाउने : (१) कुनै व्यशि एकै प्रकृलतको एकभन्र्दा िढी 
संस्थाको सर्दस्य हनु पाउने छैन ।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअशघ कुनै व्यशि एकै प्रकृलतको एकभन्र्दा 
बढी संस्थाको सर्दस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लिलतिे तीनिषि 
लभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सर्दस्यता कायि राख्न ुपनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुँर्दाका बखत कुनै संस्थािा नेपाि 
सरकारको लनकाय िा र्दफा २० को उपर्दफा (२) िा उल्िेख भएरे्दशख 
बाहेकको अन्य कुनै कृलत्रि व्यशि सर्दस्य भएको भए पाचँिषि लभत्र सर्दस्यता 
अन्त्य गनुिपनेछ ।  

   

२३. सर्दस्यताको सिालप्त  :(१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्यता रे्दहायको अिस्थािा 
सिाप्त हनेुछः— 

(क) सर्दस्यिे आफ्नो सर्दस्यता त्याग गरेिा, 
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(ख) िगातार बापषिक सािारणसभािा लबना सूचना तीन पटकसम्ि 
अनपुशस्थत भएिा, 

(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगित िनेको लनयि िा पिलनयि बिोशजि 
सर्दस्यिे पािना गनुिपने प्राििानको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा, 

(घ) संस्थाको सर्दस्यको हकिा र्दफा २० बिोशजिको योग्यता 
नभएिा। 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै 
सर्दस्यिे संस्थाबाट प्राप् त िा भिुान गनुि पने कुनै रकि भएिा सो 
फरफारक नभएसम्ि िा लनजिे लिएको ऋण,लतनुि पने कुनै र्दापयत्ि िा 
अन्य कुनै सर्दस्यको तफि बाट लितो िा जिानत बसेकोिा सोको र्दापयत्ि 
फरफारक नभएसम्ि लनजको सर्दस्यता सिाप्त हनेु छैन ।  

(३) यस र्दफािा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन सािारणसभा 
बोिाउने लनणिय भइसकेपलछ सािारणसभा सम्पन्न नभएसम्ि कसैिाई पलन 
सर्दस्यताबाट हटाउन सपकने छैन । 

२४. सपुििा प्राप् त गनि नसक्ने : कुनै सर्दस्यिे सहकारी संस्थािाई लतनुि पने 
कुनै र्दापयत्ि लनिािररत सियलभत्र  भिुान नगरेिा िा यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगित िनेको लनयि तथा पिलनयि बिोशजि सर्दस्यिे पािन गनुिपने 
व्यिस्थाको बारम्बार उल्िंघन गरेिा त्यस्तो सर्दस्यिे अन्य सर्दस्य सरहको 
सलुबिा प्राप् त गनि सक्ने छैन । 

 

पररच्छेर्द –६ 

सािारणसभा, सलिलततथा िेखा सपुररििेण सलिलत 

 

२५. सािारणसभा: (१) सहकारी संस्थाको सिोच्च अङ्गको रुपिा सािारणसभा 
हनेुछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू सािारणसभाका सर्दस्य हनेु 
छन ्। 
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(३) सहकारी संस्थाको सािारणसभा रे्दहाय बिोशजि हनेुछ:– 
(क) प्रारशम्भक सािारणसभा, 
(ख) िापषिक सािारणसभा, 
(ग) पििेष सािारणसभा । 

२६. प्रारशम्भक सािारण सभाको काि, कतिव्य र अलिकार: प्रारशम्भक 
सािारणसभाको काि, कतिव्य र अलिकार रे्दहाय बिोशजि हनेुछ :– 

(क) प्रारशम्भक सािारणसभा हनेु अशघल्िो दर्दनसम्िको काि 
कारबाही र आलथिक कारोबारको जानकारी लिने, 

(ख) चािू आलथिक िषिको िालग िापषिक कायििि तथा बजेट 
स्िीकृत गने, 

(ग) प्रलतिेर्दन तथा पित्तीय पििरण अनिुोर्दन गने, 

(घ) पिलनयििा उल्िेख भए बिोशजि सलिलत िा िेखा सपुरीिेिण 
सलिलतको लनिािचन गने, 

(ङ) आन्तररक कायिपिलि पाररत गने, 

(च) िेखा परीिकको लनयशुि र लनजको पाररश्रलिक लनिािरण गने,  

(छ) पिलनयििा तोपकए बिोशजिका अन्य कायिहरू गने । 

२७. िापषिक सािारणसभाको काि, कतिव्य र अलिकार : िापषिक सािारणसभाको 
काि, कतिव्य र अलिकार रे्दहाय बिोशजि  हनेुछ :– 

(क) िापषिक कायििि तथा बजेट स्िीकृलत गने, 

(ख) िापषिक िेखा परीिण प्रलतिरे्दन अनिुोर्दन गने, 

(ग) सलिलत िा िेखा सपुरीिेिण सलिलतको लनिािचन तथा पिघटन 
गने, 

(घ) सञ्चािक िा िेखा सपुरीिेिण सलिलतको संयोजक िा 
सर्दस्यिाई पर्दबाट हटाउने, 

(ङ) सलिलत िा िेखा सपुरीिेिण सलिलतको िापषिक प्रलतिरे्दन 
पाररत गने, 
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(च) पिलनयि संिोिन तथा आन्तररक कायिपिलि पाररत गने, 

(छ) िेखा परीिकको लनयशुि र लनजको पाररश्रलिक लनिािरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण िा पिघटन सम्बन्िी लनणिय गने, 

(झ) पाररश्रलिक िगायतका सपुििा तोक्ने, 

(ञ) ऋण तथा अनरु्दान प्राप्त गने सम्बन्ििा लनणिय गने, 

(ट) सर्दस्यको र्दापयत्ि लिनाहा दर्दने, 

(ठ) सलिलतिाई आिश्यक लनरे्दिन दर्दने, 

(ड) पिलनयििा तोपकए बिोशजिका अन्य कायिहरू गने । 

२८. सािारणसभाको बैठक :(१) सलिलतिे सहकारी संस्था र्दताि भएको लिलतिे 
तीन िपहनालभत्र प्रारशम्भक सािारणसभा बोिाउन ुपनेछ । 

(२) सलिलतिे प्रत्येक आलथिक िषि सिाप्त भएको लिलतिे छ िपहनालभत्र 
िापषिक सािारणसभा बोिाउन ुपनेछ । 

(३) सलिलतिे रे्दहायको अिस्थािा पििेष सािारण सभा बोिाउन ुपनेछ :– 
(क) संस्थाको काि पििेषिे पििेष सािारण सभा बोिाउनपुने 

सलिलतिाट लनणिय भएिा, 
(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बिोशजि िेखा 

सपुरीििेण सलिलतको लसफाररसिा, 
(ग) कुनै सञ्चािकिे पििेष सािारणसभा बोिाउन पेि गरेको 

प्रस्ताि सलिलतद्धारा पाररत भएिा, 
(घ) पििेष सािारणसभा बोिाउन ु पने कारण खिुाइ पशच्चस 

प्रलतित सर्दस्यिे सलिलत सिि लनिेर्दन दर्दएिा, 
-ङ_ र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बिोशजि र्दताि गने अलिकारीिे 

लनरे्दिन दर्दएिा, 
-४_ उपर्दफा -३_ िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन संस्थाको सञ्चािक 

िा व्यिस्थापकबाट आफ्नो शजम्िेिारी पूरा नगरी संस्था 
सञ्चािनिा सिस्या उत्पन्न भएको अिस्थािा र्दताि गने 
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अलिकारीिाई जानकारी दर्दई सािारण सर्दस्यहरू िध्येबाट 
बहिुत सर्दस्य उपशस्थत भई पििेष सािारण सभा गनि 
सपकनेछ । 

२९. पििेष सािारणसभा बोिाउन लनरे्दिन दर्दन सक्ने: (१) संस्थाको लनरीिण 
िा सपुरीििेण गर्दाि िा कसैको उजूरी परी छानपिन गर्दाि रे्दहायको अिस्था 
रे्दशखन आएिा र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थाको सलिलतिाई 
सािारणसभा बोिाउन लनरे्दिन दर्दन सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको िूल्य, िान्यता तथा लसद्धान्त पिपररत कायि 
गरेिा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि, पिलनयि तथा 
आन्तररक कायिपिलि पिपरीत कायि गरेिा, 

(घ) र्दताि गने अलिकारीिे दर्दएको लनरे्दिनको बारम्बार उल्िङ्घन 
गरेिा, 

(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बिोशजि र्दताि गने अलिकारीिे 
आरे्दि दर्दएिा। 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि सािारणसभा बोिाउन लनरे्दिन प्राप् त भएिा 
सलिलतिे सो लनरे्दिन प्राप् त भएको लिलतिे पैंतीस दर्दनलभत्र सािारणसभाको 
बैठक बोिाउन ुपनेछ र सािारणसभाको बैठकिा उजूरी िा लनरीिणका 
िििा रे्दशखएका पिषयिा छिफि गरी सोको प्रलतिेर्दन र्दताि गने 
अलिकारीसिि पेि गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) िा (२) िा उशल्िशखत अिलिलभत्र सलिलतिे सािारणसभा 
नबोिाएिा र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो सािारणसभा बोिाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको सािारणसभाको िालग गणपूरक संख्या तत्काि 
कायि रहेको सर्दस्य संख्याको एकाउन्न प्रलतित हनेुछ ।  

तर पपहिो पटक डापकएको सािारण सभािा गणपरुक संख्या 
नपगुेिा त्यसको सात दर्दन लभत्र र्दोस्रो पटक सािारण सभा बोिाउन ुपने 
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र यसरी र्दोस्रो पटक बोिाइएको सािारण सभािा संचािक सलिलतको 
बहिुत सपहत एक लतहाई सािारण सर्दस्यहरुको उपशस्थलत भएिा सािारण 
सभाको गणपरुक संख्या पगुेको िालननेछ । 

(५) उपर्दफा (४) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन र्दफा २८ को 
४ िा भएको व्यिस्था सोही अनसुार हनेुछ । 
(६) र्दईु हजार िा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको संस्थािे सािारण सभा गर्दाि 
सिान कायिसूचीिा तोपकए बिोशजि सर्दस्य संख्याको आिारिा िडा-िडा 
िा अन्य पायकको स्थानिा संचािक सर्दस्यहरुिाई पठाई सािारण सभा 
गनि र त्यस्तो सभाको लनणिय प्रिाशणत गनि प्रलतलनलिहरु छनौट गरी त्यस्ता 
प्रलतलनलिहरुको उपशस्थलतको सभािे अशन्ति लनणिय प्रिाशणत गने व्यिस्था 
लििाउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चािक सलिलत :(१)  सहकारी संस्थािा सािारणसभाबाट लनिािशचत एक 
सञ्चािक सलिलत रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यशि िगातार एउटै पर्दिा र्दईु पटकभन्र्दा बढी 
सञ्चािक हनु पाउने छैन । 
(२) उपर्दफा (१) बिोशजिको सलिलतिा उपिब्ि भएसम्ि कम्तीिा तेत्तीस 
प्रलतित िपहिा सर्दस्यको प्रलतलनलित्ि सलुनशित गनुि पनेछ ।  
(३) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै अिलििा सञ्चािक तथा 
िेखा सलिलतको पर्दिा उम्िेर्दिार बन्न र लनिािशचत हनु सक्ने छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कििचारी िा आफ्नो संस्थािे 
सर्दस्यता लिएको सहकारी संघ िा बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको संचािक 
बन्न पाउने छैन । 

तर िापषिक र्दईु करोड रुपैयाभन्र्दा किको कारोिार गने सहकारी 
संस्थाको सञ्चािकिे त्यस्तो सहकारी संस्थािा कििचारीको रुपिा काि 
गनि बािा पने छैन । िापषिक र्दईु करोडभन्र्दा बपढ कारोिार गने संस्थािा 
कुनै संचािक कििचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लिलतिे र्दईु 
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िषिलभत्र त्यस्तो संचािकिे कििचारीको पर्द त्याग गरी अको कििचारीको 
व्यिस्था गनुिपनेछ ।  
(५) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ कुनै व्यशि एकभन्र्दा बढी संस्थाको सञ्चािक 
िा सोही िा अको संस्थाको कििचारी भएकोिा यो ऐन प्रारम्भ भएको 
लिलतिे एक िषिलभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सञ्चािक िा कििचारी रहन ु
पनेछ । 

(६) सलिलतको कायाििलि चार िषिको हनेुछ । 

३१. सञ्चािक सलिलतको लनिािचन :(१) सलिलतिे आफ्नो कायाििलि सिाप्त हनु ु
कशम्तिा एक िपहना अशघ अको सलिलतको लनिािचन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि सलिलतको लनिािचन नगराएको 
जानकारी प्राप् त भएिा त्यस्तो जानकारी प्राप् त भएको लिलतिे छ िपहनालभत्र 
सलिलतको लनिािचन गराउन र्दताि गने अलिकारीिे सम्बशन्ित सलिलतिाई 
आरे्दि दर्दन सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोशजि र्दताि गने अलिकारीिे आरे्दि दर्दएकोिा 
सम्बशन्ित सलिलतिे सो आरे्दि बिोशजिको सियािलिलभत्र सलिलतको 
लनिािचन गराई र्दताि गने अलिकारिाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बिोशजि सलिलतको लनिािचन नगराएिा र्दताि 
गने अलिकारिे त्यस्तो संस्था सर्दस्य रहेको िालथल्िो संघ भए सो संघको 
प्रलतलनलि सिेतिाई सहभागीगराई सलिलतको लनिािचन सम्बन्िी सम्पूणि कायि 
गने गराउनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बिोशजिको लनिािचन कायििा सहयोग परु् याउन ु
सम्बशन्ित सलिलतका पर्दालिकारीहरूको कतिव्य हनेुछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बिोशजि लनिािचन गराउँर्दा िागेको सम्पूणि खचि 
सम्बशन्ित संस्थािे व्यहोनुि पनेछ। 
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(७) यस र्दफा बिोशजि सलिलतको अको लनिािचन नभएसम्िको 
िालग सलिलतिे पिलनयििा व्यिस्था भए बिोशजि आफ्नो कायि सञ्चािन 
गनेछ ।  

३२. सलिलतको काि, कतिव्य र अलिकार : यस ऐनिा अन्यत्र उशल्िशखत काि, 

कतिव्य र अलिकारका अलतररि सलिलतको काि, कतिव्य र अलिकार रे्दहाय 
बिोशजि हनेुछ :– 

(क) सहकारीका िूल्य, िान्यता र लसद्धान्त बिोशजि सहकारी 
संस्थाको सञ्चािन गने, 

(ख) आलथिक तथा प्रिासकीय कायि गने, गराउने, 

(ग) प्रारशम्भक सािारणसभा, िापषिक सािारणसभा तथा पििेष 
सािारणसभा बोिाउने, 

(घ) सािारणसभाका लनणियहरू कायािन्ियन गने, गराउने, 

(ङ) संस्थाको नीलत, योजना, बजेट तथा बापषिक कायिििको तजुििा 
गरी सािारणसभा सिि पेि गने, 

(च) संस्थाको सर्दस्यता प्रर्दान गने तथा सर्दस्यताबाट हटाउने,  

(छ) िेयर नािसारी तथा पफताि सम्बन्िी कायि गने, 

(ज) सम्बशन्ित संघको सर्दस्यता लिने, 

(झ) पिलनयि तथा आन्तररक कायिपिलि तयार गरी सािारणसभािा 
पेि गने,  

(ञ) संस्थाको कायििेत्रलभत्र संस्थाको कारोबार र व्यिसायको पहत 
प्रिद्धिनको िालग आिश्यक कायि गने,गराउने, 

३३. सञ्चािक पर्दिा बहाि नरहने: रे्दहायको कुनै अिस्थािा सञ्चािक आफ्नो 
पर्दिा बहाि रहन सक्ने छैन:- 

(क) लनजिे दर्दएको राजीनािा सलिलतबाट स्िीकृत भएिा, 
(ख) लनजिाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बिोशजि सञ्चािकबाट 

हटाउने लनणिय भएिा, 



 

खण्ड : ५           संख्या : १         लिलत : २०७९ /०४/०२ 

(ग) लनज अको संस्थाको सञ्चािक रहेिा, 
(घ) लनज सोही िा अको संस्थाको कििचारी रहेिा, 

तर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रलतबन्िात्िक 
िाक्यांििा िेशखएको कुरािा सोहीबिोशजि हनेुछ । 

(ङ) लनज सोही िा अको संस्थाको िेखा सपुरीिेिण सलिलतको 
पर्दिा रहेिा 

(च) लनजको ितृ्य ुभएिा। 

३४. सञ्चािकिाई पर्दबाट हटाउन सक्ने (१) सािारणसभािे िहिुतको 
लनणियबाट रे्दहायको कुनै अिस्थािा सञ्चािकिाई सलिलतको सञ्चािक 
पर्दबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आलथिक पहनालिना गरी सम्बशन्ित संस्थािाई हानी नोक्सानी 
परु् याएिा, 

(ख) अनलिकृत तिरिे सम्बशन्ित संस्थाको कारोबार सम्बन्िी 
पिषयको गोपलनयता भङ्ग गरेिा, 

(ग) सम्बशन्ित संस्थाको कारोबार र व्यिसायसँग प्रलतस्पिाि हनेु 
गरी सिान प्रकृलतको कारोबार िा व्यिसाय गरेिा, 

(घ) सम्बशन्ित संस्थाको अपहत हनेु कुनै कायि गरेिा,  
(ङ) लनज िारीररक िा िानलसक रुपिा काि गनि नसक्ने भएिा, 
(च) कुनै सञ्चािकिा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि िा 

पिलनयििा उशल्िशखत योग्यता नरहेिा  
(२) कुनै सञ्चािकिाई सलिलतको पर्दबाट हटाउने लनणिय गनुि 

अशघ त्यस्तो सञ्चािकिाई सािारणसभा सिि सफाई पेि गने िनालसब 
िापफकको िौका दर्दइनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बिोशजिको अिलिलभत्र कुनै सञ्चािकिे सफाई 
पेि नगरेिा िा लनजिे पेि गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएिा 
सािारणसभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पर्दबाट हटाउन सक्नेछ ।  
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(४) उपर्दफा (३) बिोशजि सञ्चािकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य 
सलिलतको र्दईु कायिकािसम्िको लनिािचनिा उम्िेर्दिार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपर्दफा (३) बिोशजि कुनै सञ्चािक पर्दबाट हटेिा त्यस्तो 
पर्दिा सािारणसभािे बाँकी अिलिको िालग अको सञ्चािकको लनिािचन 
गनेछ । 

३५. लनजी स्िाथि सिािेि भएको लनणिय प्रकृयािा संिग्न हनु नहनेु  :(१) 
सञ्चािकिे आफ्नो लनजी स्िाथि सिािेि भएको लनणिय प्रपियािा संिग्न 
हनुहुुँरै्दन । 

(२) सञ्चािकिे आफूिाईिात्र व्यशिगत फाइर्दा हनेुगरी संस्थािा 
कुनै कायि गनि गराउन हुँरै्दन । 

(३) कुनै सञ्चािकिे उपर्दफा (१) को लबपरीत हनेु गरी िा 
आफ्नो अलिकारिेत्रभन्र्दा बापहर गई कुनै काि कारबाही गरे गराएिा 
त्यस्तो काि कारबाही प्रलत त्यस्तो सञ्चािक व्यशिगत रूपिा उत्तरर्दायी 
हनेुछ र त्यस्तो काि कारबाहीबाट संस्थाको, सर्दस्य िा अन्य कुनै 
व्यशििाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी 
लनजको जायजेथाबाट असूि उपर गररनेछ । 

३६. सलिलतको पिघटन :(१) सािारणसभािे रे्दहायको अिस्थािा सलिलतको 
पिघटन गनि सक्नेछः– 

(क) सलिलतको बर्दलनयतपूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार 
जोशखििा परेिा, 

(ख) संस्थािे लतनुिपने र्दापयत्ि तोपकएको सियलभत्र भिुान गनि 
नसकेिा, 

(ग) पिलनयििा उशल्िशखत उदे्दश्य र कायि पिपररतको काि गरेिा,  
(घ) सलिलतिे आफ्नो शजम्िेिारी पूरा नगरेिा, 
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(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयिाििीिा उशल्िशखत 
िति िा र्दताि गने  अलिकारीिे दर्दएको लनरे्दिनको बारम्बार 
उल्िङ्घन गरेिा । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि सलिलत पिघटन भएिा सािारणसभािे नया ँ
सलिलतको लनिािचन गनेछ । 

(३) सलिलतिे यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि बिोशजि र्दताि 
गने अलिकारीिे दर्दएको लनरे्दिन पािना नगरेिा िा र्दफा २९ को उपर्दफा 
(२) बिोशजि पेि भएको प्रलतिेर्दन सिेतको आिारिा र्दताि गने 
अलिकारीिे सलिलतिाई उजूरी िा लनरीिणको िििा रे्दशखएका 
पिषयिस्तकुो गाशम्भयिताको आिारिा बढीिा छ िपहनाको सिय दर्दई सिुार 
गने िौका दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो सियािलि लभत्र पलन सिुार नगरेिा 
त्यस्तो सलिलत पिघटन गनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बिोशजि सलिलत पिघटन भएिा त्यसरी पिघटन गररएको 
लिलतिे तीन िपहना लभत्रिा अको सलिलतको लनिािचन सम्पन्न गराउन र 
त्यस्तो लनिािचन नभएसम्ि संस्थाको रै्दलनक कायि सञ्चािन गनि र्दताि गने 
अलिकारीिे तोपकए बिोशजिको एक तर्दथि सलिलत गठन गनुि पनेछ । 

(५) यस र्दफा बिोशजि अको सलिलतको लनिािचन गराउँर्दा िागेको सम्पूणि 
खचि सम्बशन्ित संस्थािे व्यहोनेछ । 

३७. िेखा सपुरीिेिण सलिलतको गठन :(१) संस्थािा आन्तररक लनयन्त्रण 
प्रणािीिाई सदुृढ गनि तोपकए बिोशजिको योग्यता पगुेका एकजना संयोजक 
र र्दईुजना सर्दस्यहरू रहने गरी सािारणसभािे लनिािचनबाट िेखा 
सपुरीििेण सलिलत गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी व्यशि एकै अिलििा एउटै 
संस्थाको सञ्चािक िा िेखा सपुररिेिण सलिलतको संयोजक िा सर्दस्य 
पर्दिा उम्िेर्दिार बन्न र लनिािशचत हनु सक्ने छैन । 
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३८. िेखा सपुररिेिण सलिलतको काि, कतिव्य र अलिकार :(१)  िेखा 
सपुररििेण सलिलतको काि, कतिव्य र अलिकार रे्दहाय बिोशजि हनेुछ :– 

(क) प्रत्येक चौिालसकिा सहकारी संस्थाको आन्तररक 
िेखापरीिण गने, गराउने, 

(ख) आन्तररक िेखापरीिण गर्दाि िेखापरीिणका आिारभतू 
लसद्धान्तको पािना गने, गराउने, 

(ग) पित्तीय तथा आलथिक कारोिारको लनरीिण तथा िूल्याङ्कन गने, 

गराउने, 

(घ) सलिलतको काि कारिाहीको लनयलित सपुररिेिण गने र 
सलिलतिाई आिश्यक सझुाि दर्दने, 

(ङ) सािारणसभाको लनरे्दिन, लनणिय तथा सलिलतका लनणिय 
कायािन्ियन भए नभएको अनगुिन गने, 

(च) िेखा सम्बन्िी प्रलतिेर्दन र सलिलतको काि कारबाहीको 
सपुररििेण सम्बन्िी िापषिक प्रलतिरे्दन सािारणसभा सिि 
पेि गने,  

(छ) आफूिे पटक पटक दर्दएका सझुाि कायािन्ियन नभएको 
कारणबाट कुनै संस्थाको पहतिा प्रलतकूि असर परेिा िा 
त्यस्तो संस्थाको नगर्द िा शजन्सी सम्पशत्तको व्यापक रूपिा 
पहनालिना िा अलनयलितता भएको िा संस्था गम्भीर आलथिक 
संकटिा पनि िागकेोिा सोको कारण खिुाई पििेष 
सािारणसभा बोिाउन सलिलत सिि लसफाररस गने । 

(ज) आिश्यक परेिा आन्तररक िेखा परीिक लनयशुिका िालग 
तीन जनाको नाि सञ्चािक सलिलतिा लसफाररस गने । 

(२) िेखा सपुररििेण सलिलतको संयोजक िा सर्दस्य संस्थाको रै्दलनक 
आलथिक प्रिासलनक कायििा सहभागी हनु पाउने छैन । 
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पररच्छेर्द–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

३९. सर्दस्य केशन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुि पने :(१) संस्थािे 
आफ्ना सर्दस्यहरूको िात्र बचत स्िीकार गनि, सोको पररचािन गनि र 
सर्दस्यिाई िात्र ऋण प्रर्दान गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन बचत 
तथा ऋणको िखु्य कारोबार गने गरी र्दताि भएको संस्था बाहेक अन्य 
पिषयगत िा िहउुदे्दश्यीय संस्थािे बचत तथा ऋणको िखु्य कारोिार गनि 
पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअशघ बहउुदे्दश्यीय िा पिषयगत संस्थाको 
रुपिा र्दताि भई िखु्य कारोिारको रुपिा िचत तथा ऋणको कारोिार गरै्द 
आएको भए त्यस्तो संस्थािे तीन िषि लभत्रिा िचत तथा ऋणको िखु्य 
कारोिार नहनेु गरी र्दताि हुँर्दाका बखतिा उल्िेख गररएको िखु्य कारोिार 
गने गरी संस्था सञ्चािन गनुिपनेछ । 

-३_ संस्थािे सर्दस्यिाई प्रर्दान गने ऋणिा सेिा िलु्क र निीकरण 
िलु्क लिन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजर्दर लबचको अन्तर छ प्रलतितभन्र्दा 
बढी हनेु छैन ।  

(५) संस्थािे प्रर्दान गरेको ऋणिा िाग्ने ब्याजिाई िूि ऋणिा 
पूँजीकृत गरी सोको आिारिा ब्याज िगाउन पाइने छैन । 

(६)संस्थािे कुनैपलन कम्पनीको िेयर खररर्द गनि सक्ने छैन ।  
      तर  

(१) संस्थाको र्दापयत्िप्रलत प्रलतकूि नहनेु गरी संस्थािे 
स्िप्रयोजनको िालग अचि सम्पशत्त खरीर्द तथा पूिाििार 
लनिािण एिं संस्था र सर्दस्यहरुको पहतिा उत्पार्दन र सेिाको 
िेत्रिा प्राथलिक पूँजी कोष पररचािन गनि िािा पने छैन । 
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(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअशघ कुनै संस्थािे कुनै कम्पनीको 
िेयर खररर्द गरेको भएिा त्यस्तो िेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको 
लिलतिे एक िषि अिलिलभत्र हस्तान्तरण गररसक्न ुपनेछ । 

 (३) उपर्दफा -२_ िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए 
तापलनसंस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ र्दताि भएका साना 
पकसानद्वारा प्रिपद्धित पित्तीय संस्थाको िेयर खररर्द गनि बािा 
पनेछैन । 

(७) संस्थािे िेयर पूँजी कोषको र्दि गणुासम्ि िचत संकिन गनि 
सक्नेछ । 

(८) संस्थािे र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यिाई 
सर्दस्यता प्राप् त गरेको तीन िपहना अिलि व्यलतत नभई ऋण 
िगानी गनि सक्ने छैन । 

४०. सन्र्दभि व्याजर्दर सम्बन्िी व्यिस्थाः (१) संघीय काननु बिोशजि रशजष्ट्रारिे 
बचत तथा ऋणको सन्र्दभि व्याजर्दर तोक्न सक्नेछ । 

-२_ उपर्दफा -१_ बिोशजि तोपकएको सन्र्दभि ब्याजर्दर संस्थाका िालग 
लनरे्दिक ब्याजर्दर हनेुछ । 

४१. व्यशिगत बचतको सीिा: संस्थािा सर्दस्यको व्यशिगत बचतको सीिा 
तीस िाखसम्ि हनेुछ । 

 

पररच्छेर्द –९ 

आलथिक स्रोत पररचािन 

४२. िेयर लबिी तथा पफताि सम्बन्िी व्यबस्था :(१) संस्थािे आफ्नो सर्दस्यिाई 
िेयर पििी गनि सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन संस्थािे 
एकै सर्दस्यिाई आफ्नो कुि िेयर पूँजीको बीस प्रलतितभन्र्दा बढी हनेु 
गरी िेयर लबिी गनि सक्ने छैन ।  
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तर नेपाि सरकार, प्ररे्दि सरकार िा स्थानीय तहको पूणि िा 
आंशिक स्िालित्ि िा लनयन्त्रण भएको संस्था िा लनकायको हकिा यो 
बन्रे्दज िागू हनेु छैन। 

(४) संस्थाको िेयरको अंपकत िूल्य प्रलत िेयर एक सय रुपैया ँ
हनेुछ ।  

(५) संस्थाको िेयरपूँजी पिलनयििा उल्िेख भए बिोशजि हनेुछ 
। 

(६) संस्थािे खिुा बजारिा िेयर लबिी गनि पाउने छैन । 

(७) संस्थाको िूििनको रुपिा रहेको कुनै सर्दस्यको िेयर सोही 
संस्थाको ऋण िा र्दापयत्ि बाहेक अन्य कुनै ऋण िा र्दापयत्ि िापत लििाि 
लबिी गररने छैन । 

४३. रकि पफताि तथा खाता सञ्चािन सम्बन्िी व्यिस्था :(1) कुनै सर्दस्यिे 
संस्थाको सर्दस्यता त्याग गरी रकि पफताि लिन चाहेिा लनजको कुनै र्दापयत्ि 
भए त्यस्तो र्दापयत्ि भिुान गरेको लिलतिे एक िपहनालभत्र लनजको बाँकी 
रकि तोपकए बिोशजि लनजिाई पफताि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यिे संस्थािा जम्िा गरेको बचत पफताि िाग गरेिा 
लनजको कुनै र्दापयत्ि भए त्यस्तो र्दापयत्ि किा गरी बाकँी रकि तोपकए 
बिोशजि लनजिाई पफताि गनुि पनेछ।  

(३) संस्थािे िचत खाताहरु िात्र संचािन गनि सक्नेछ ।    
४४. ऋण िा अनरु्दान लिन सक्ने: (१) संस्थािे पिरे्दिी बैंक िा पित्तीय संस्था 

िा अन्य लनकायबाट ऋण िा अनरु्दान लिन िा त्यस्तो लनकायसँग 
साझेर्दारीिा काि गनि संघीय कानून ििोशजि स्िीकृती लिन ुपने छ । 

(२) उपर्दफा (१) ििोशजि पिरे्दिी बैङ्क िा लनकायबाट ऋण िा 
अनरु्दान लिन स्िीकृतीको िालग तोपकएििोशजिको पििरणहरु सपहत र्दताि 
गने अलिकारी सिि लनिेर्दन दर्दन ुपनेछ ।  
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(३) उपर्दफा (२) ििोशजि लनिेर्दन प्राप्त भएिा र्दताि गने 
अलिकारीिे गाउँकायिपालिकािा प्रस्ताि पेि गनुि पनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बिोशजिको प्रस्ताि गाउँकायिपालिकािे उपयिु 
रे्दखेिा स्िीकृतीको िालग िन्त्राियिा शिफाररस गरर पठाउनेछ ।  

४५. नेपाि सरकारको सरुिण प्राप् त गनि सक्ने: (१) संस्थािे पिरे्दिी बैङ्क िा 
लनकायसँग लिने ऋणिा सरुिण प्राप् त गनुि पने भएिा संघीय कानून 
ििोशजि स्िीकृलतकोिालग र्दताि गने अलिकारर सिि प्रस्ताि सपहत लनिेर्दन 
दर्दन ुपने छ । 

(२) र्दफा (१) ििोशजि   प्राप्त प्रस्ताि उपयिु रे्दशखएिा गाउँकायिपालिकािे  
संघीय काननु बिोशजि स्िीकृलतको िालग िन्त्राियिा शिफाररस गरर 
पठाउन ुपनेछ ।  

पररच्छेर्द –१० 

संस्थाको कोष 
४६ संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषिा रे्दहाय बिोशजिको रकि रहनेछ 

:– 
(क) िेयर लबिीबाट प्राप् त रकि, 

(ख) बचतको रुपिा प्राप् त रकि, 

(ग) ऋणको रुपिा प्राप् त रकि, 

(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप् त अनरु्दान रकि, 

(ङ) पिरे्दिी सरकार िा अन्तरािपष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् त अनरु्दान 
िा सहायताको रकि, 

(च) व्यिसापयक कायिबाट आशजित रकि, 

(छ) सर्दस्यता प्रिेि िलु्क, 

(ज) संस्थाको नाििा प्राप्त हनेु अन्य जनुसकैु रकि । 

४७.  जगेडा कोष :(१) संस्थािा एक जगेडा कोष रहनेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोशजिको कोषिा रे्दहाय बिोशजिका रकि 
रहने छन ्:– 

(क) आलथिक िषिको खूर्द बचत रकिको कम्तीिा पच्चीस 
प्रलतित रकि,  

(ख) कुनै संस्था, संघ िा लनकायिे प्रर्दान गरेको पूँजीगत 
अनरु्दान रकि, 

(ग) शस्थर सम्पशत्त पििीबाट प्राप् त रकि, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकि । 

(३) उपर्दफा (१) बिोशजिको जगेडा कोष अपिभाज्य हनेुछ । 

४८. संरशित पूँजी पफताि कोषः (१) संस्थािा एक संरशित पूँजी पफताि कोष 
रहनेछ । 

(२) र्दफा ४७ बिोशजिको जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा -
२_ को खण्ड -क_ बिोशजिको रकि छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकिको 
कम्तीिा पच्चीस प्रलतित रकि उपर्दफा -१_ बिोशजिको कोषिा िापषिक 
रुपिा जम्िा गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बिोशजिको रकि सर्दस्यिे गरेको संघीय 
काननुिा तोपकए बिोशजिको िापषिक कारोिारको आिारिा सम्बशन्ित 
सर्दस्यिाई उपिव्ि गराउन ुपनेछ ।  

४९. सहकारी प्रिद्धिन कोषसम्बन्िी व्यिस्था: (१) संस्थािे सहकारी व्यिसायको 
प्रिद्धिन गनिको िालग र्दफा ४७ बिोशजि जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा 
-२_ को खण्ड -क_ बिोशजिको रकि छुयाई बाँकी रहेको रकिको िून्य 
र्दिििि पाँच प्रलतितिे हनु आउने रकि संघीय काननुिा व्यिस्था 
भएबिोशजिको सहकारी प्रिद्धिन कोषिािापषिक रुपिा जम्िा गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोशजिको कोषको उपयोग संघीय काननु 
व्यिस्था भएबिोशजि हनेुछ । 
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५०.  अन्य कोष सम्बन्िी व्यबस्थाः (१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ िा 
उशल्िशखत कोषका अलतररि संस्थािा सहकारी शििा कोष, िेयर िाभांि 
कोष िगायत तोपकए बिोशजिका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजिको कोषको रकि सो कोषको उदे्दश्य 
पूलतिका िालग पिलनयििा तोपकए बिोशजि उपयोग गनि सपकनेछ ।  

तर एक िषिको िेयर िाभांिको रकि िेयर पूँजीको पन्र 
प्रलतितभन्र्दा बढी हनेु छैन । 

 

पररच्छेर्द –११ 

अलभिेख र सूचना 
५१. अलभिेख राख्न ु पने : (१) संस्थािे सािारण सभा, सलिलत तथा िेखा 

सपुररबेिण सलिलत बैठकका लनणिय तथा काि कारबाहीको अद्यािलिक 
अलभिेख सरुशित साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) संस्थािे कारोबारसगँ सम्बशन्ित तथा अन्य आिश्यक 
अलभिेखहरू तोपकए बिोशजि सरुशित साथ राख्न ुपनेछ । 

५२. पििरण उपिब्ि गराउन ुपने :(१) संस्थािे रे्दहायका पििरणहरू सपहतको 
प्रलतिेर्दन आ.ि. सिाप्त भएको तीन िपहना लभत्र र्दताि गने अलिकारी सिि 
पेि गनुि पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौिालसक र िापषिक प्रलतिेर्दन तथा िेखापरीिण 
प्रलतिेर्दन 

(ख) बापषिक कायििि नीलत तथा योजना, 
(ग) खरु्द बचत सम्बन्िी नीलत तथा योजना, 
(घ) सञ्चािकको नाि तथा बाँकी कायाििलिको सूची, 
(ङ) सािारणसभाको बैठक सम्बन्िी जानकारी, 
(च) िेयर सर्दस्य संख्या र िेयरपूँजी,   
(छ) सञ्चािक िा सर्दस्यिे लिएको ऋण लतनि बाँकी रहेको रकि, 

(ज) र्दताि गने अलिकारीिे सिय सियिा तोपकदर्दएको अन्य पििरण  
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पररच्छेर्द – १२ 

िेखा र िेखापरीिण 

 

५३. कारोबारको िेखा: संस्थाको  कारोबारको िेखा र्दोहोरो िेखा प्रणािीिा 
आिाररत र कारोबारको यथाथि शस्थलत स्पष्टरुपिा रे्दशखने गरी संघीय कानून 
बिोशजि रशजष्ट्रारिे िागू गरेको िेखािान (एकाउशन्टङ स्याण्डडि) र यस 
ऐन बिोशजि पािना गनुिपने अन्य िति तथा व्यिस्था बिोशजि राख्न ुपनेछ 
। 

५४. िेखापरीिण: (१) संस्थािे प्रत्येक आलथिक िषिको िेखापरीिण सो आलथिक 
िषि सिाप्त भएको लिलतिे तीन िपहना लभत्र प्रचलित कानून बिोशजि 
इजाजतपत्र प्राप् त िेखापरीिकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजिको अिलि लभत्र कुनै संस्थािे 
िेखापरीिण नगराएको पाइएिा र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्थाको 
िेखा परीिण इजाजतपत्र प्राप् त िेखापरीिक बाट गराउन सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बिोशजि िेखापरीिण गराउँर्दा 
िेखापरीिकिाई दर्दन ुपने पाररश्रलिक िगायतको रकि सम्बशन्ित संस्थािे 
व्यहोनेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) िा (२) बिोशजि िेखापरीिकिे गरेको 
िेखापरीिण प्रलतिेर्दन अनिुोर्दनको िालग सािारणसभासिि पेि गनुि पनेछ 
। 

(५) उपर्दफा (४) बिोशजि पेि भएको िेखापरीिण प्रलतिेर्दन 
सािारणसभाबाट अनिुोर्दन हनु नसकेिा पनुः िेखापरीिणको िालग 
सािारणसभािे र्दफा ५५ को अिीनिा रही अको िेखापरीिक लनयिु 
गनेछ । 

५५. िेखापरीिकको लनयशुि :(१) संस्थाको िेखापरीिण सम्बन्िी कायि गनि 
प्रचलित कानून बिोशजि इजाजतपत्र प्राप् त िेखापरीिकहरू िध्येबाट 



 

खण्ड : ५           संख्या : १         लिलत : २०७९ /०४/०२ 

सािारणसभािे एकजना िेखापरीिक लनयशुि गरी पाररश्रलिक सिेत 
तोक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि िेखापरीिक लनयिु गर्दाि एउटै 
व्यशि, फिि िा कम्पनीिाई िगातार तीन आलथिक िषिभन्र्दा बढी हनेु गरी 
लनयिु गनि सपकने छैन । 

५६. िेखापरीिकिा लनयिु हनु नसक्ने :(१) रे्दहायका व्यशि िेखापरीिकिा 
लनयिु हनु तथा लनयिु भई सकेको भए सो पर्दिा बहाि रहन सक्ने छैन 
:- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 
(ख) सम्बशन्ित संस्थाको सर्दस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको लनयलित पाररश्रलिक पाउने गरी लनयिु 
सल्िाहकार िा कििचारी, 

(घ) िेखापरीिण सम्बन्िी कसूरिा सजाय पाएको तीन िषिको 
अिलि भिुान नभएको,  

(ङ) र्दािासाहीिा परेको, 
(च) भ्रष्टाचार, ठगी िा नैलतक पतन हनेु अन्य फौजर्दारी कसूरिा 

सजाय पाएको पाचँ िषि भिुान नभएको,  
(ज) सम्बशन्ित संस्थासँग स्िाथि बाशझएको व्यशि । 

(२) िेखापरीिकिे आफू लनयिु हनुअुशघ उपर्दफा (१) बिोशजि 
अयोग्य नभएको कुराको संस्था सिि स्िघोषणा गनुिपनेछ ।  

(३) कुनै िेखापरीिक आफ्नो कायिकाि सिाप्त नहुँरै्द कुनै 
संस्थाको िेखापरीिण गनि अयोग्य भएिा िा संस्थाको िेखापरीिकको 
पर्दिा कायि रहन नसक्ने शस्थलत उत्पन्न भएिा लनजिे िेखापरीिण गनुि 
पने िा गरररहेको काि तत्काि रोकी सो कुराको जानकारी लिशखत रुपिा 
संस्थािाई दर्दन ुपनेछ । 
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(४) यस र्दफाको प्रलतकूि हनेुगरी लनयिु भएको िेखापरीिकिे 
गरेको िेखापरीिण िान्य हनेु छैन ।  

 

पररच्छेर्द – १३ 

छुट, सपुििा र सहलुियत 

५७. छुट, सपुििा र सहलुियत: -१_ संस्थािाई प्राप्त हनेु छुट, सपुििा र सहलुियत 
संघीय काननु बिोशजि हनेुछ । 

 -२_ उपर्दफा -१_ िा उल्िेशखत छुट, सपुििा र सहलुियत बाहेक संस्थािाई 
प्राप्त हनेु अन्य छुट, सपुििा र सहलुियत तोपकए बिोशजि हनेुछ ।  

 

पररच्छेर्द—१४ 

ऋण असिुी तथा बाँकी बक्यौता 
५८. ऋण असूि गने: (१) कुनै सर्दस्यिे संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता िा 

िति कबलुियतको पािना नगरेिा, लिखतको भाखालभत्र ऋणको सािा,ँ 
ब्याज र हजािना चिुा नगरेिा िा ऋण लिएको रकि सम्बशन्ित काििा 
निगाई पहनालिना गरेको रे्दशखएिा त्यस्तो सर्दस्यिे ऋण लिंर्दा राखेको 
लितोिाई सम्बशन्ित संस्थािे लििाि लबिी गरी िा अन्य कुनै व्यिस्था 
गरी आफ्नो साँिा, ब्याज र हजािना असूि उपर गनि सक्नेछ। लितो 
सम्बशन्ित संस्थािे सकारे पिात ्पलन ऋणीिे साँिा ब्याज र्दिु ैभिुानी 
गरी लितो बापतको सम्पशत्त पफताि लिन चाहेिा पफताि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यिे संस्थािा राखेको लितो कुनै पकलसििे कसैिाई 
हक छोलडदर्दएिा िा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो लितोको िूल्य घट्ट्न 
गएिा त्यस्तो ऋणीिाई लनशित म्यार्द दर्दई थप लितो सरुिण राख् न   
िगाउन सपकनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोशजि ऋणीिे थप लितो नराखेिा िा 
उपर्दफा (१) िा (२) बिोशजिको लितोबाट पलन साँिा, ब्याज र हजािनाको 
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रकि असूि उपर हनु नसकेिा त्यस्तो ऋणीको हक िाग्ने अन्य 
जायजेथाबाट पलन साँिा, ब्याज र हजिना असूि उपर गनि सपकनेछ ।  

(४) यस र्दफा बिोशजि सािँा, ब्याज र हजिना असूि उपर गर्दाि 
िागेको खचिको रकि तथा असूि उपर भएको साँिा, व्याज र हजिनाको 
रकि किा गरी बाँकी रहन आएको रकि सम्बशन्ित ऋणीिाई पफताि दर्दन ु
पनेछ ।  

(५) यस र्दफा बिोशजि कुनै संस्थािे ऋणीको लितो िा अन्य 
जायजेथा लििाि लबिी गर्दाि लििाि सकाने व्यशिको नाििा सो लितो िा 
जायजेथा प्रचलित कानून बिोशजि रशजषे्ट्रिन िा र्दाशखि खारेज गनिको 
िालग सम्बशन्ित कायािियिा िेखी पठाउनेछ र सम्बशन्ित कायािियिे पलन 
सोही बिोशजि रशजषे्ट्रिन िा र्दाशखि खारेज गरी सोको जानकारी सम्बशन्ित 
संस्थािाई दर्दन ुपनेछ । 

(६) यस र्दफा बिोशजि लितो राखेको सम्पशत्त लििाि लबिी गर्दाि 
कसैिे सकार नगरेिा त्यस्तो सम्पशत्त सम्बशन्ित संस्था आफैं िे सकार गनि 
सक्नेछ । 

(७) उपर्दफा (६) बिोशजि आफैं िे सकार गरेिा त्यस्तो सम्पशत्त 
सम्बशन्ित संस्थाको नाििा रशजषे्ट्रिन िा र्दाशखि खारेज गनि सम्बशन्ित 
कायािियिा िेखी पठाउनेछ र त्यसरी िेखी आएिा सम्बशन्ित कायािियिे 
सोही बिोशजि रशजषे्ट्रिन िा र्दाशखि खारेज गरी दर्दन ुपनेछ । 

५९.  कािो सूची सम्बन्िी व्यिस्थाः संस्थाबाट ऋण लिई  रकिको अपचिन 
गने िा तोपकएको सियािलि लभत्र ऋणको सािँा व्याज पफताि नगने 
व्यशिको नाि नािेिी सपहत कािोसूची प्रकािन सम्बन्िी व्यिस्था संघीय 
काननु बिोशजि हनेुछ । 

६०. कजाि सूचना केन्ि सम्बन्िी व्यिस्थाः कजाि सूचना केन्ि सम्बन्िी व्यिस्था 
संघीय काननु बिोशजि हनेुछ । 
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६१ बाँकी बक्यौता असूि उपर गने : कसैिे संस्थािाई लतनुि बझुाउन ु पने 
रकि नलतरी बाँकी राखेिा त्यस्तो रकि र सोको ब्याज सिेत र्दताि गने 
अलिकारीिे त्यस्तो व्यशिको जायजेथाबाट असूि उपर गररदर्दन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राख् न िेखी पठाउने: (१) संस्था िा र्दताि गने अलिकारीिे र्दफा ५८ र 
६१ को प्रयोजनको िालग कुनै व्यशिको खाता, जायजेथाको स्िालित्ि 
हस्तान्तरण, नािसारी िा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् न सम्बशन्ित 
लनकायिा िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि रोक्काको िालग िेखी आएिा सम्बशन्ित 
लनकायिे प्रचलित कानून बिोशजि त्यस्तो व्यशिको खाता,जाय जेथाको 
स्िालित्ि हस्तान्तरण, नािसारी िा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् नराखी 
दर्दन ुपनेछ । 

६३. अग्रालिकार रहने: कुनै व्यशििे संस्थािाई लतनुि पने ऋण िा अन्य कुनै 
र्दापयत्ि नलतरेिा त्यस्तो व्यशिको जायजेथािा नेपाि सरकारको कुनै हक 
र्दाबी भए त्यसको िालग रकि छुिाई बाकँी रहन आएको रकििा संस्थाको 
अग्रालिकार रहनेछ । 

६४.  कायििाही गनि िािा नपने: संस्थािे ऋण असिुी गने सम्बन्ििा कुनै व्यशि 
िा सहकारी संस्था उपर चिाएको कुनै कारिाहीका कारणबाट त्यस्तो 
व्यशि िा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोशजिको कुनै 
कसूरिा कारिाही चिाउन रोक िगाएको िालनने छैन । 

पररच्छेर्द– १५ 

एकीकरण,  लबघटन तथा र्दताि खारेज 

६५. एकीकरण तथा पिभाजन सम्बन्िी व्यबस्था: (१) यस ऐनको अलिनिा रही 
र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाहरु एक आपसिा गाभी एकीकरण गनि िा एक 
संस्थािाई भौगोलिक कायि िेत्रको आिारिा र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थािा 
पिभाजन गनि सपकनेछ । 
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(२) उपर्दफा (१) बिोशजि एकीकरण िा पिभाजन गर्दाि सम्बशन्ित 
संस्थाको कुि कायि रहेका सर्दस्य संख्याको र्दईु लतहाइ बहिुतबाट लनणिय 
हनु ुपनेछ ।           

(३) उपर्दफा (२) बिोशजि एकीकरण िा पिभाजन गने लनणिय 
गर्दाि एकीकरण िा पिभाजनका िति र कायिपिलि सिेत खिुाउन ुपनेछ। 

६६.  पिघटन र र्दताि खारेज: (१) कुनै संस्थािा रे्दहायको अिस्था पिद्यिान भएिा 
सािारण सभाको तत्काि कायि रहेका र्दईु लतहाइ बहिुत सर्दस्यको 
लनणियबाट त्यस्तो संस्थाको पिघटन गने लनणिय गरी र्दताि खारेजीको 
स्िीकृलतका िालग सलिलतिे र्दताि गने अलिकारी सिि लनिेर्दन दर्दनसक्नेछ 
:– 

(क) पिलनयििा उशल्िशखत उदे्दश्य तथा कायि हालसि गनि सम्भि 
नभएिा,  

(ख) सर्दस्यको पहत गनि नसक्ने भएिा । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि प्राप् त लनिेर्दनिा छानपिन गर्दाि त्यस्तो 
संस्थाको पिघटन गनि उपयिु रे्दशखएिा र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो 
संस्थाको र्दताि खारेज गनि सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन र्दताि 
गने अलिकारीिे रे्दहायको अिस्थािा िात्र संस्थाको र्दताि खारेज गनि सक्नेछ 
:– 

(क) िगातार र्दईु िषिसम्ि कुनै कारोबार नगरी लनष्कृय रहेको 
पाइएिा, 

(ख) कुनै संस्थािे यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयिाििी 
पिपरीतको कायि बारम्बार गरेिा, 

(ग) पिलनयििा उशल्िशखत उदे्दश्य पिपरीत कायि गरेिा, 
(घ) सहकारी िूल्य, िान्यता र लसद्धान्त पिपरीत कायि गरेिा । 



 

खण्ड : ५           संख्या : १         लिलत : २०७९ /०४/०२ 

(४) उपर्दफा -२_ िा (३) बिोशजि र्दताि खारेज गनुि अशघ र्दताि 
गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्थािाई सनुिुाईको िालग पन्र दर्दनको सिय 
दर्दन ुपनेछ । 

(५) उपर्दफा -२_ िा (३) बिोशजि संस्थाको र्दताि खारेज भएिा 
त्यस्तो संस्था पिघटन भएको िालननेछ  

(^) उपर्दफा (२) िा (३) बिोशजि संस्थाको र्दताि खारेजी भएिा 
त्यस्तो संस्थाको र्दताि प्रिाणपत्र स्ितः रद्द भएको िालननेछ । 

६७. लिक्िीडेटरको लनयशुि: (१) र्दफा ६६ बिोशजि कुनै संस्थाको र्दताि खारेज 
भएिा र्दताि गने अलिकारीिे लिक्िीडेटर लनयिु गनेछ ।  

(२) उपर्दफािा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन संघीय काननुिा 
तोपकएको लसिा सम्िको सम्पत्ती भएको संस्थाको हकिा र्दताि गने अलिकारीिे कुनै 
अलिकृतस्तरका कििचारीिाई लिक्िीडेटर लनयशुि गनि सक्नेछ । 

६८. लिक्िीडेिन पलछको सम्पलतको उपयोग: कुनै संस्थाको लिक्िीडेिन पिात ्
सबै र्दापयत्ि भिुान गरी बाँकी रहन गएको सम्पशत्तको उपयोग संघीय काननुिा 
तोपकए बिोशजि हनेुछ । 

पररच्छेर्द –१६ 

र्दताि गने अलिकारी 
 

६९. र्दताि गने अलिकारी: -१_ यस ऐन अन्तगित र्दताि गने अलिकारीिे गनुिपने 
कायिहरू पपपरा गाउँपालिकाको प्रिखु प्रिासपकय अलिकृतिे गनेछ । 

-२_ उपर्दफा -१_ बिोशजिको र्दताि गने अलिकारीिे यस ऐन 
बिोशजि आफूिा रहेको कुनै िा सम्पूणि अलिकार आफू िातहतको 
अलिकृतस्तरको कििचारीिाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 

७०. काि, कतिव्य र अलिकार : यस ऐनिा अन्यत्र उशल्िशखत काि, कतिव्य 
तथा अलिकारको अलतररि र्दताि गने अलिकारीको काि, कतिव्य र अलिकार 
तोपकए बिोशजि हनेुछ । 
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पररच्छेर्द –१७ 

लनरीिण तथा अनगुिन 

७१. लनरीिण तथा अलभिेख जाचँ गने: (१) र्दताि गने अलिकारीिे संस्थाको 
जनुसकैु िखत लनरीिण तथा अलभिेख परीिण गनि, गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जनुसकैु िखत तोपकएको भन्र्दा बढी आलथिक 
कारोिार गने संस्थाको पहसाि पकताि िा पित्तीय कारोिारको लनरीिण िा 
जाँच गनि, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको िालग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना 
कुनै अलिकारी िा पििेषज्ञ खटाई आबश्यक  पििरण िा सूचनाहरू 
संस्थाबाट शझकाई लनरीिण तथा सपुरीिेिण गनि सक्नेछ । 

(४) उपर्दफा (१) िा (२)बिोशजि लनरीिण िा पहसाब जाँच गर्दाि 
र्दताि गने अलिकारी िा नेपाि राष्ट्र बैङ्कको अलिकार प्राप्त अलिकृतिे िाग 
गरेको जानकारी सम्बशन्ित संस्थािे उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपर्दफा (१) िा (२) बिोशजि लनरीिण िा पहसाब जाँच 
गर्दाि कुनै संस्थाको कािकारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि, 

लनरे्दशिका, िापर्दण्ड िा कायिपिलि बिोशजि भएको नपाइएिा र्दताि गने 
अलिकारी िा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे सम्बशन्ित संस्थािाई आिश्यक लनरे्दिन 
दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो लनरे्दिनको पािना गनुि त्यस्तो संस्थाको कतिव्य 
हनेुछ । 

(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस र्दफा बिोशजि संस्थाको लनरीिण तथा 
सपुरीििेण गर्दाि नेपाि राष्ट्र बैङ्किे प्रचलित कानून बिोशजिको अलिकार 
प्रयोग गनि सक्नेछ। 

(७) यस र्दफा बिोशजि संस्थाको लनरीिण तथा सपुरीििेण गर्दाि 
प्राप् त हनु आएको जानकारी नेपाि राष्ट्र बैङ्किे पपपरा गाउँकायिपालिकािाई 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।   
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७२. छानपिन गनि सक्ने :(१) कुनै संस्थाको व्यिसापयक कारोबार सन्तोषजनक 
नभएको, सर्दस्यको पहत पिपरीत काि भएको िा सो संस्थाको उदे्दश्य 
पिपरीत कायि गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीिा िीस प्रलतित सर्दस्यिे 
छानपिनको िालग लनिेर्दन दर्दएिा र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्थाको 
छानपिन गनि, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि छालनिन गर्दाि िाग गरेको पििरण िा 
कागजात उपिब्ि गराई सहयोग गनुि सम्बशन्ित सलिलतको कतिव्य हनेुछ 
।  

(३) उपर्दफा (१) िा (२) बिोशजि गररएको छानपिनको 
जानकारी सम्बशन्ित संस्थािाई लिशखत रुपिा दर्दन ुपनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को लनरीिण तथा अनगुिन सम्बन्िी 
पििेष व्यिस्था :(१) बचत तथा ऋणको िखु्य कारोबार गने संस्थािे 
तोपकए बिोशजि अनगुिन प्रणािी अििम्बन गनुि पनेछ । 

(२) र्दताि गने अलिकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गने 
संस्थाको तोपकए बिोशजिको अनगुिन प्रणािीिा आिाररत भई लनरीिण 
तथा अनगुिन गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोशजि संस्थाको लनरीिण तथा अनगुिन र्दताि 
गने अलिकारीिे आिश्यकता अनसुार नेपाि राष्ट्र बैङ्क िगायतका अन्य 
लनकायको सहयोग लिन सक्नेछ । 

 

७४.िापषिक प्रलतिेर्दन पेि गनुिपने : (१) र्दताि गने अलिकारीिे आलथिक िषि सिाप्त 
भएको लिलतिे तीन िपहनालभत्र संस्थाको लनरीिण सम्बन्िी िापषिक प्रलतिरे्दन 
नगर कायिपालिका सिि पेि गनुि पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१)  बिोशजिको प्रलतिरे्दनिा रे्दहायका पििरणहरू 
खिुाउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चािनिा रहेका संस्थाको पििरण, 
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(ख) अनगुिन गररएका संस्थाको संख्या तथा आलथिक कारोिारको 
पििरण, 

(ग) संस्थािा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको 
लनयि, पिलनयि तथा आन्तररक कायिपिलिको पािनाको 
अिस्था, 

(घ) संस्थाका सर्दस्यिे प्राप् त गरेको सेिा सपुििाको अिस्था, 
(ङ) संस्थाको पियाकिापिा सर्दस्यको सहभालगताको स्तर 

अनपुात, 

(च) संस्थािाई नगरपालिकाबाट प्रर्दान गररएको पित्तीय अनरु्दान 
तथा छुट सपुििाको सर्दपुयोलगताको अिस्था,  

(छ) संस्थाको आलथिक पियाकिाप तथा पित्तीय अिस्था सम्बन्िी 
तोपकए बिोशजिका पििरण, 

(ज) संस्थािा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको अिस्था, 
(झ) संस्थािा सिुासन तथा शजम्िेिारीको अिस्था, 
(ञ) संस्थािा रहेका कोषको पििरण, 

(ट) संरशित पूँजी पफताि कोष पितरणको अिस्था, 
(ठ) सहकारीको नीलत लनिािणिा सहयोग पगु्ने आिश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको र्दताि, खारेजी तथा पिघटन सम्बन्िी पििरण, 

(ढ) संस्थािे सञ्चािन गरेको र्दफा १२ बिोशजिको कारोिार, 
व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजनाको पििरण,  

(ण) तोपकए बिोशजिका अन्य पििरण । 

७५. आपसी सरुिण सेिा संचािन सम्बन्िी व्यिस्थाः (१) संस्थािे संघीय काननुिा 
व्यिस्था भएबिोशजि आफ्ना सर्दस्यहरुको बािीनािी िा िस्तभुाउिा भएको 
िलतको अंिपूलति गने गरी आपसी सरुिण सेिा संचािन गनि सक्नेछ । 
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७६. शस्थरीकरण कोष सम्बन्िी व्यिस्थाः (१) बचत तथा ऋण पिषयगत संस्थाहरू 
सम्भापित जोशखिबाट संरिणका िालग संघीय काननुिा व्यिस्था भएबिोशजि 
खडा हनेु शस्थरीकरण कोषिा सहभागी हनु सक्नेछन ्। 

 

पररच्छेर्द –१८ 

सिस्याग्रस्त संस्थाको व्यिस्थापन 

७७. संस्था सिस्याग्रस्त भएको घोषणा गनि सपकने: (१) यस ऐन बिोशजि 
गररएको लनरीिण िा पहसाब जाँचबाट कुनै संस्थािा रे्दहायको अिस्था 
पिद्यिान रहेको रे्दशखएिा कायिपालिकािे त्यस्तो संस्थािाई सिस्याग्रस्त 
संस्थाको रुपिा घोषणा गनि सक्नेछ 

(क) सर्दस्यको पहत पिपरीत हनेु गरी कुनै कायि गरेको, 
(ख) संस्थािे पूरा गनुिपने पित्तीय र्दापयत्ि पूरा नगरेको िा भिुानी 

गनुिपने र्दापयत्ि भिुानी गनि नसकेको िा भिुानी गनि नसक्ने 
अिस्था भएको, 

(ग) सर्दस्यहरूको बचत लनिािररत िति बिोशजि पफताि गनि 
नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि तथा पिलनयि पिपरीत 
हनेु गरी संस्था  सञ्चािन भएको, 

(ङ) संस्था  र्दािासाहीिा पनि सक्ने अबस्थािा भएको िा 
उल्िेखनीय रुपिा गम्भीर आलथिक कदठनाई भोलगरहेको, 

(च) कुनै संस्थािे सर्दस्यको बचत रकि पफताि गनुि पने अिलििा 
पफताि नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाका  कम्तीिा िीस प्रलतित 
िा िीस जना िध्ये जनु कि हनु्छ सो िरािरका सर्दस्यहरूिे 
र्दताि गने अलिकारी सिि लनिेर्दन दर्दएकोिा छानपिन गर्दाि 
खण्ड (क) रे्दशख (ङ) सम्िको कुनै अिस्था पिद्यिान भएको 
रे्दशखएको । 
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-२_ उपर्दफा -१_ िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन प्रचलित 
कानून बिोशजि गठन गरेको आयोगिे कुनै संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्था 
घोषणा गनि लसफाररस गरेिा िा सिस्याग्रस्त भनी पपहचान गरेकोिा िा 
त्यस्तो आयोगिा परेको उजरुी संख्या, औशचत्य सिेतको आिारिा 
कायिपालिकािे त्यस्तो संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि सक्नेछ 
। 

७८. व्यिस्थापन सलिलतको गठन: (१) र्दफा ७७ बिोशजि सिस्याग्रस्त संस्था 
घोषणा भएकोिा त्यस्तो संस्थाको सम्पशत्त व्यिस्थापन तथा र्दापयत्ि भिुानी 
सम्बन्िी कायिकािालग व्यिस्थापन सलिलतको गठन गनि र्दताि गने 
अलिकारीिे कायिपालिका सिि  लसफाररस गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि शिफाररस भई आएिा कायिपालिकािे 
तोपकए ििोशजि व्यिस्थापन सलिलतको गठन गनि सक्ने छ ।   

(३) उपर्दफा (२) बिोशजि गदठत व्यिस्थापन सलिलतको काि, 

कतिव्य र अलिकार तोपकए बिोशजि हनेुछ । 

 

पररच्छेर्द–१९ 

कसूर, र्दण्ड जररिाना तथा पनुराबेर्दन 

७९. कसूर गरेको िालनने : कसैिे रे्दहायको कुनै कायि गरेिा यस ऐन अन्तगितको 
कसूर गरेको िालननेछ ।  

(क) र्दताि नगरी िा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेिा िा कुनै 
व्यशि, फिि िा कम्पनीिे आफ्नो नाििा सहकारी िब्र्द िा 
सो िब्र्दको अंग्रजेी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यिसाय, 
सेिा प्रिाह  िा अन्य कुनै कायि गरेिा, 

(ख) सर्दस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि, 

पिलनयि बिोशजि बाहेक अन्य कुनै  पलन प्रयोजनको िालग 
प्रयोग गरेिा,  
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(ग) तोपकएको भन्र्दा बढी रकि ऋण प्रर्दान गर्दाि जिानत िा 
सरुिण नराखी ऋण प्रर्दान गरेिा, 

(घ) सलिलतको सर्दस्य, व्यिस्थापक िा कििचारीिे संस्थाको 
सम्पशत्त, बचत िा िेयर रकि पहनालिना गरेिा, 

(ङ) ऋण असूि हनु नसक्ने गरी सलिलतका कुनै सर्दस्य, लनजको 
नातेर्दार िा अन्य व्यशि िा कििचारीिाई ऋण दर्दई रकि 
पहनालिना गरेिा,  

(च) सलिलतका कुनै सर्दस्यिे एक्िै िा अन्य सर्दस्यको लििोितोिा 
संस्थाको िेयर िा बचत रकि आफू खसुी पररचािन गरी 
संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएिा,  

(छ) झिुा िा गित पििरण पेि गरी कजाि लिएिा, राखेको लितो 
कच्चा भएिा िा ऋण पहनालिना गरेिा,  

(ज)  संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्तरग्त बनेका लनयि, पिलनयि  
पिपररत िगानी गरेिा िा िगानी गने उदे्दश्यिे रकि 
उठाएिा,  

(झ) कृलत्रि व्यिसाय खडा गरी िा गराई ऋण लिएिा िा दर्दएिा, 
(ञ) लितोको अस्िाभापिक रुपिा बढी िूल्याङ्कन गरी ऋण लिएिा 

िा दर्दएिा, 
(ट) झिुा पििरणको आिारिा पररयोजनाको िागत अस्िाभापिक 

रुपिा बढाई बढी ऋण लिएिा िा  दर्दएिा, 
(ठ) कुनै व्यशि िा संस्थािाई एक पटक दर्दइसकेको सरुिण 

रीतपूििक फुकुिा नभई िा सो सरुिणिे खािेको िूल्यभन्र्दा 
बढी हनेुगरी सोही सरुिण अन्य संस्थािा राखी पनुः ऋण 
लिए िा दर्दएिा, 

(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको िालग ऋण सपुििा लिएको हो सोही 
प्रयोजनिा निगाई अन्यत्र प्रयोग गरे िा गराएिा, 
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(ढ) संस्थाको कुनै कागजात िा खातािा िेशखएको कुनै कुरा कुनै 
तररकािे हटाइ िा उडाइ अकै अथि लनस्कने व्यहोरा पारी 
लििाई िेख्न ेिा अको लभनै्न शे्रस्ता राख्न ेजस्ता काि गरेबाट 
आफूिाई िा अरु कसैिाई फाइर्दा िा हालन नोक्सानी गने 
उदे्दश्यिे कीते गनि िा अकािको हालन नोक्सानी गने उदे्दश्यिे 
नगरे िा नभएको झिुा कुरा गरे िा भएको हो भनी िा लिलत, 

अङ्क िा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात 
बनाई िा बनाउन िगाई जािसाजी गरे िा गराएिा,  

(ण) ऋणको लितो स्िरुप राशखने चि अचि सम्पशत्त लििाि 
लबिी िा अन्य प्रयोजनको िालग िूल्याङ्कन गर्दाि 
िूल्याङ्कनकताििे बढी, कि िा गित िूल्याङ्कन गरी संस्थािाई 
हानी नोक्सानी परु् याउने कायि गरे िा गराएिा,  

(त) संसं्थािाई हानी नोक्सानी परु् याउने उदे्दश्यिे कसैिे कुनै 
काि गराउन िा नगराउन, िोिापहजा गनि िा गराउन, कुनै 
पकलसिको रकि लिन िा दर्दन, लबना िूल्य िा कि िूल्यिा 
कुनै िाि, िस्त ुिा सेिा लिन िा दर्दन, र्दान, र्दातव्य, उपहार 
िा चन्र्दा लिन िा दर्दन, गित लिखत तयार गनि िा गराउन, 

अनिुार्द गनि िा गराउन िा गैर कानूनी िाभ िा हानी 
परु् याउने बर्दलनयतिे कुनै कायि गरे िा गराएिा, 

(थ) कुनै संस्था िा सोको सर्दस्य िा बचतकताि िा ती िध्ये 
कसैिाई हानी नोक्सानी पगु्ने गरी िेखा परीिण गरे गराएिा 
िा िेखा परीिण गरेको झिुो प्रलतिेर्दन तयार पारेिा िा पानि 
िगाएिा। 

८०. सजायः (१) कसैिे र्दफा ७९ को कसूर गरेिा रे्दहाय बिोशजिको सजाय 
हनेुछ :- 
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(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरिा एक बषिसम्ि कैर्द 
र एक िाख रुपैँयासम्ि जररिाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरिा र्दईु बषिसम्ि कैर्द र र्दईु िाख 
रुपैँयासम्ि जररिाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरिा पिगो बराबरको रकि जररिाना गरी 
तीन बषि सम्ि कैर्द , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र 
(त) को कसूरिा पिगो भराई पिगो बिोशजि जररिाना गरी 
रे्दहाय बिोशजिको कैर्द हनेुछ :- 

(१) र्दि िाख रुपैयासँम्ि लबगो भए एक िषिसम्ि कैर्द,  

(२) र्दि िाख रुपैयाँभन्र्दा बढी पचास िाख रुपैयाँसम्ि लबगो 
भए र्दईु िषि रे्दशख तीन िषिसम्ि कैर्द, 

(३) पचास िाख रुपैयाँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्ि लबगो 
भए तीन िषि रे्दशख चार िषिसम्ि कैर्द, 

(४) एक करोड रुपैयाभँन्र्दा बढी र्दि करोड रुपैयासम्ि लबगो 
भए चार िषिरे्दशख छ िषिसम्ि कैर्द, 

(५) र्दि करोड रुपैंयाँभन्र्दा बढी एक अबि रुपैयाँसम्ि लबगो भए 
छ िषिरे्दशख आठ िषिसम्ि कैर्द, 

(६) एक अबि रुपैयाँभन्र्दा बढीजलतसकैु रुपैयाँ लबगो भए पलन 
आठ िषिरे्दशख र्दि िषिसम्ि कैर्द, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरिा  र्दि बषिसम्ि कैर्द । 

(२) र्दफा ७९ को कसूर गनि उद्योग गने िा त्यस्तो कसूर गनि 
िद्दत परु् याउने व्यशििाई िखु्य कसूरर्दारिाई हनेु सजायको आिा सजाय 
हनेुछ । 

(३) र्दफा ७९ को कसूर गने िा त्यस्तो कसूर गनि िद्दत परु् याउन ु
कुनै लनकाय संस्था भए त्यस्तो लनकाय संस्थाको प्रिखु कायिकारी िा 
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पर्दालिकारी िा कायिकारी हैलसयतिा कायि सम्पार्दन गने व्यशििाई यस 
ऐन बिोशजि हनेु सजाय हनेुछ । 

८१.  जररिाना हनेु :(१) र्दफा ८७ बिोशजि कसैको उजूरी परी िा संस्थाको 
लनरीिण अनगुिन िा पहसाब पकताबको जाँच गर्दाि िा अन्य कुनै व्यहोराबाट 
कसैिे रे्दहायको कुनै कायि गरेको पाइएिा र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो 
कायिको प्रकृलत र गाम्भीयिको आिारिा त्यस्तो कायि गने व्यशििाई पाचँ 
िाखरु पैँयासम्ि जररिाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेका लनयि पिपरीत सर्दस्यसँग 
ब्याज लिएिा, 

(ख) संस्थािे प्रर्दान गने बचत र ऋणको ब्याजर्दर बीचको अन्तर 
छ प्रलतितभन्र्दा बढी कायि गरेिा, 

(ग) संस्थािे प्रर्दान गरेको ऋणिा िाग्ने ब्याजिाई िूि कजाििा 
पूँजीकृत गरी सोको आिारिा ब्याज िगाएिा, 

(घ) कुनै सर्दस्यिाई आफ्नो पूँजीकोषको तोपकए बिोशजिको 
प्रलतितभन्र्दा बढी हनेु गरी ऋण प्रर्दान गरेिा, 

(ङ) संस्था र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यिाई 
सर्दस्यता प्राप् त गरेको तीन िपहना अिलि व्यलतत नभई ऋण 
िगानी गरेिा, 

(च) प्राथलिक पूँजी कोषको र्दि गणुा भन्र्दा बढीहनेु गरी बचत 
संकिन गरेिा, 

(छ) िेयर पूँजीको पन्र प्रलतितभन्र्दा बढी िेयर िाभांि पितरण 
गरेिा,  

(ज) संस्थािे आफ्नो कायििेत्र बापहर गई कारोबार गरेिा िा गैर 
सर्दस्यसंग कारोिार गरेिा, 

(झ) संस्थािे यो ऐन पिपरीत कृलत्रि ब्यशििाई आफ्नो सर्दस्यता 
दर्दएिा । 
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 -२_ उपर्दफा -१_ िा िेशखएको व्यहोराबाट कसैिे 
रे्दहायको कुनै कायि गरेको र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो कायिको प्रकृलत र 
गाम्भीयिको आिारिा त्यस्तो कायि गने व्यशििाई तीन िाख रुपैयाँसम्ि 
जररिाना गनि सक्नेछः- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि बिोशजि दर्दएको 
कुनै लनरे्दिन िा तोपकएको िापर्दण्डको पािना नगरेिा, 

(ख) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि बिोशजि दर्दनपुने 
कुनै पििरण, कागजात, प्रलतबेर्दन, सूचना िा जानकारी 
नदर्दएिा, 

(ग) यस ऐन बिोशजि लनिािचन नगरी सलिलत तथा िेखा 
सपुरीििेण सलिलतका पर्दालिकारीहरु आफू खिुी पररितिन 
गरेिा  

(घ) कुनै संस्थािे र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बिोशजिको तोपकएको 
िति पािन नगरेिा, 

(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि पिपररत अन्य 
कायि गरेिा । 

(३) उपर्दफा (१) िा -२_ बिोशजिको जररिाना गनुि अशघ र्दताि 
गने अलिकारीिे सम्बशन्ित व्यशि िा संस्थािाई सफाई पेि गनि कम्तीिा 
पन्र दर्दनको सियािलि दर्दन ुपनेछ । 

८२.  रोक्का राख्न े :(१) र्दताि गने अलिकारीिे सम्बशन्ित संस्थािाई र्दफा ८१ 
बिोशजि जररिाना गनुिका अलतररि तीन िपहनासम्ि त्यस्तो संस्थाको 
कारोबार, सम्पलत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्न ेतथा सम्पशत्त रोक्का राख् न 
सम्बशन्ित लनकायिाई लसफाररस गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजिको लसफाररस प्राप् त भएिा त्यस्तो 
संस्थाको कारोबार, सम्पलत िा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जानकारी 
र्दताि गने अलिकारीिाई दर्दन ुपनेछ ।  
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८३.  र्दोब्बर जररिाना हनेु:(१) र्दफा ८१ बिोशजि जररिाना भएको व्यशि िा 
संस्थािे पनु: सोही कसूर गरेिा त्यस्तो व्यशि िा संस्थािाई र्दताि गने 
अलिकारीिे र्दोस्रो पटकरे्दशख प्रत्येक पटकको िालग र्दोब्बर जररिाना गनेछ 
।  

८४.  अनसुन्िानको िालग िेखी पठाउन सक्ने :र्दताि गने अलिकारी िा नेपाि 
राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन बिोशजि आफ्नो काि, कतिव्य र अलिकारको पािना 
गर्दाि कसैिे र्दफा ७९ बिोशजिको कसूर गरेको थाहा पाएिा त्यस्तो 
कसूरका सम्बन्ििा यस ऐन बिोशजि अनसुन्िान गनिको िालग सम्बशन्ित 
लनकायिा िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

८५.  िदु्दासम्बन्िी व्यिस्थाः र्दफा ८० बिोशजि सजाय हनेु कसूरको िदु्दा 
सम्बन्िी व्यिस्था संघीय काननु बिोशजि हनेुछ । 

८६. िदु्दा हेने अलिकारी: र्दफा ८० बिोशजिको सजाय हनेु कसूर सम्बन्िी 
िदु्दाको कारिाही र पकनारा शजल्िा अर्दाितबाट हनेुछ । 

८७.  उजूरी दर्दने हर्द म्यार्द :(१) कसैिे र्दफा ८० बिोशजिको सजाय हनेु कसूर 
गरेको िा गनि िागेको थाहा पाउने व्यशििे त्यसरी थाहा पाएको लिलतिे 
नब्बे दर्दनलभत्र र्दताि गने अलिकारी सिि उजूरी दर्दन ुपनेछ । 

(२) कसैिे र्दफा ८० बिोशजि जररिाना हनेु कायि गरेको थाहा 
पाउने व्यशििे त्यसरी थाहा पाएको लिलतिे नब्बे दर्दन लभत्र र्दताि गने 
अलिकारी सिि उजूरीदर्दन ुपनेछ ।  

८८. पनुरािेर्दन गनि सक्ने :(१) र्दफा ६ बिोशजि संस्था र्दताि गनि अस्िीकार 
गरेको िा र्दफा 8८ बिोशजि संस्था र्दताि खारेज गरेकोिा शचत्त नबझु्नेिे 
सो लनणियको जानकारी पाएको लिलतिे पैंतीस दर्दनलभत्र र्दताि गने अलिकारीको 
लनणियउपर कायिपालिकासिि पनुरािेर्दन गनि सक्नेछ ।  

(२) र्दफा ८० बिोशजिको जररिानािा शचत्त नबझु्ने व्यशििे 
त्यस्तो लनणियको जानकारी पाएको लिलतिे पैंतीस दर्दनलभत्र रे्दहाय बिोशजि 
पनुरािेर्दन गनि सक्नेछ: 
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(क) र्दताि गने अलिकारी र कायिपालिकािे गरेको लनणिय उपर 
सम्बशन्ित शजल्िा अर्दाितिा, 

(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको लनणिय उपरसम्बशन्ित उच्च 
अर्दाितिा । 

८९. असूि उपर गररने : यस पररच्छेर्द बिोशजि कुनै व्यशििे लतनुि पने जररिाना 
िा कुनै रकि नलतरी बाँकी रहेकोिा त्यस्तो जररिाना िा रकि लनजबाट 
सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ । 

 

 

पररच्छेर्द–२० 

पिपिि 

९०.  ितालिकारको प्रयोग : कुनै सर्दस्यिे संस्थाको जलतसकैु िेयर खररर्द गरेको 
भए तापलन सम्बशन्ित संस्थाको कायि सञ्चािनिा एक सर्दस्य एक ितको 
आिारिा आफ्नो ितालिकारको प्रयोग गनि सक्नेछ । 

९१. सािाशजक परीिण गराउन सक्ने :(१) संस्थािे पिलनयििा उशल्िशखत 
उदे्दश्य प्राप् त गनिका िालग सलिलतबाट भएका लनणिय र कायि, सर्दस्यहरूिे 
प्राप् त गरेका सेिा र सन्तषु्टीको स्तर, सेिा प्राशप् तबाट सर्दस्यहरूको 
जीिनस्तरिा आएको आलथिक, सािाशजक, सांस्कृलतक तथा िातािरणीय 
पििा सकारात्िक पररितिन िगायतका पिषयिा सािाशजक परीिण गराउन 
सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बिोशजि भएको सािाशजक परीिणको प्रलतिेर्दन 
छिफिको िालग सलिलतिे सािारणसभा सिि पेि गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बिोशजि पेि भएको सािाशजक परीिण 
प्रलतिेर्दन छिफि गरी सािारणसभािे आिश्यकता अनसुार सलिलतिाई 
लनरे्दिन दर्दन सक्नेछ । 

(४) यस र्दफा बिोशजिको सािाशजक परीिण प्रलतिरे्दनको एक 
प्रलत सम्बशन्ित संस्थािे र्दताि गने अलिकारी सिि पेि गनुि पनेछ । 
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९२. सहकारी शििाः  सहकारी िेत्रको प्रिििनको िालग पिद्यािय तहको 
पाठयिििा आिारभतू सहकारी सम्िन्िी पिषयिस्तिुाई सिािेि गनि 
सपकनेछ । 

९३. आलथिक सहयोग गनि नहनेु: संस्थाको रकििाट सलिलतको लनणिय ििोशजि 
सर्दस्यहरुिे आलथिक सहयोग लिन सक्नेछन ्  
तर सािाशजक कायिकोिालग गैर सर्दस्य व्यशि िा संस्थाहरुिाई सिेत 
आलथिक सहयोग गनि िािा पने छैन । 

स्पष्टीकरणः यस र्दफाको प्रयोजनको िालग 'सािाशजक कायि' भन्नािे 
शििा, स्िास््य, िातािरण संरिण, िानिीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धिन 
सम्बशन्ि कायििाई जनाउँछ । 

९४.  अन्तर सहकारी कारोिार गनि सक्नेः  संस्थाहरुिे तोपकए बिोशजि एक 
आपसिा अन्तर सहकारी कारोिार गनि सक्नेछन ्।  

९५. ठेक्कापिा दर्दन नहनेु: संस्थािे आफ्नो  सलिलतको कुनै सञ्चािक िा िेखा 
सपुरीििेण सलिलतको संयोजक िा सर्दस्य िा आफ्नो कििचारीिाई ठेक्कापिा 
दर्दन हरैु्दन । 

९६. सरकारी बाँकी सरह असूि उपर हनेु: कुनै संस्थािे प्राप् त गरेको सरकारी 
अनरु्दान िा कुनै सेिा सपुििा र्दरुुपयोग गरेको पाइएिा प्रचलित कानून 
बिोशजि सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्िी प्रचलित ऐन िागू नहनेु : यस ऐन अन्तगित र्दताि भएको 
संस्थाको हकिा कम्पनी सम्बन्िी प्रचलित ऐन  िागू हनेु छैन ।  

९८.  प्रचलित कानून बिोशजि कारिाही गनि िािा नपने : यस ऐनिा िेशखएको 
कुनै कुरािे कुनै व्यशि उपर प्रचलित कानून बिोशजि अर्दाितिा िदु्दा 
चिाउन बािा परु् याएको िालनने छैन । 

९९. सम्पशत्त िपुद्धकरण लनिारण सम्बन्िी काननुी व्यिस्थाको पािना गनुिपनेः 
संस्थािे सम्पशत्त िपुद्धकरण लनिारण सम्बन्िी संघीय / प्ररे्दि काननुिा 
भएका व्यिस्थाका साथै तत ्सम्बन्ििा िन्त्राियिे जारी गरेको िापर्दण्ड 
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र नेपाि राष्ट्र बैंकको पित्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका 
लनरे्दशिकाहरूको पािना गनुिपनेछ ।  

१००. लनयि बनाउने अलिकार:  यस ऐनको कायािन्ियनकोिालग कायिपालिकािे 
आिश्यक लनयि बनाउन सक्नेछ । 

१०१.  िापर्दण्ड, लनरे्दशिका िा कायिपिलि बनाई िागू गनि सक्ने: (१) यो ऐन िा 
यस ऐन अन्तगित बनेको लनयिको अिीनिा रही संस्थाको र्दताि, सञ्चािन, 
लनरीिण तथा अनगुिन िगायतका काि कारबाहीिाई व्यिशस्थत र 
प्रभािकारी रुपिा सञ्चािन गनि कायिपालिकािे आिश्यकता अनसुार िापर्दण्ड, 

लनरे्दशिका िा कायिपिलि बनाई िागू गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोशजिको िापर्दण्ड बनाउँर्दा आिश्यकता 
अनसुार रशजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क, िन्त्रािय र सम्बशन्ित अन्य लनकायको 
पराििि लिन सपकनेछ । 
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cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 

>Ldfg\ k|d'v k|zf;sLo clwsf/L Ho" Û 

-btf{ clwsf/L Ho"_ 

lkk/f ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no,  

lkk/f, dxf]Q/L  . 

 

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]Zo cg'¿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 @ 

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

lkk/f ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no, 

lkk/f, dxf]Q/L . 

;xsf/L btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

 lkk/f ufpFkflnsfsf] ;xsf/L P]g, २०७९ sf] bkmf == = adf]lhd >L === 

=== === === === === === === === === === === nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] ;+:yfdf 

btf{ u/L :jLs[t ljlgod ;lxt of] k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 .  

 

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

    btf{ u/]sf] ldlt M  

                 b:tvt M 

         btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 

    sfof{nosf] 5fk M 
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