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प्रस्तावनाः  

सहकारी िूल्र्, िान्र्ता र लसद्धान्त अनरुूप स्थानीर्स्तरिा छररएर रहेको 
पूिँी, प्रववलि तथा प्रलतभािाई स्वाबिम्बन र पारस्पररकताका आिारिा 
एकीकृत गदै सदस्र्हरूको आलथयक, सािाजिक तथा साँस्कृलतक उन्नर्न 
गनय, सिदुार्िा आिाररत, सदस्र् केजन्ित, िोकताजन्त्रक, स्वार्त्त र 
सशुालसत संगठनको रूपिा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धयन गनय, सहकारी 
खेती, उद्योग, वस्त ुतथा सेवा व्र्वसार्का िाध्र्िबाट सािाजिक न्र्ार्का 
आिारिा आत्िलनभयर, तीब्र एवं ददगो रुपिा स्थानीर् अथयतन्त्रिाई सदुृढ 
तलु्र्ाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दताय, सञ्चािन एवि ्लनर्िन सम्बन्िी 
व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोिे, 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ िे 
ददएको अलिकार बिोजिि रुपा गाउँपालिकाको सातौ गाउँसभािे र्ो ऐन 
बनाएको छ। 

 

पररच्छेद –१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाि र प्रारम्भ :(१) र्स ऐनको नाि “रुपा गाउँपालिका 
कास्कीको सहकारी ऐन, २०७७” रहेको छ । 

(२) र्ो ऐन रािपत्रिा प्रकाशन भएको लिलतदेखी हनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स ऐनिा,– 
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(क) “आन्तररक कार्यववलि” भन्नािे सहकारी संस्थािे 
दफा १८ बिोजिि बनाएको आन्तररक 
कार्यववलि सम्झनपुछय ।  

(ख) “कसूर” भन्नािे दफा ७९ बिोजििको कसूर 
सम्झनपुछय । 

(ग)   “कार्यपालिका” भन्नािे रुपा गाउँपालिका गाउँ 
कार्यपालिकािाइ सम्झनपुदयछ । 

(घ)  “गाउँपालिका” भन्नािे रुपा गाउँपालिका 
कास्कीिाइ सम्झनपुदयछ । 

(ङ) “तोवकएको” वा “तोवकए बिोजिि” भन्नािे र्स 
ऐन अन्तगयत बनेको लनर्ििा तोवकएको वा 
तोवकए बिोजिि सम्झनपुछय । 

(च) “पररवार” भन्नािे सदस्र्को पलत वा पत्नी, छोरा, 
बहुारी, छोरी, िियपतु्र, िियपतु्री, बाब,ु आिा, 
सौतेनी आिा र आफूिे पािन पोषण गनुय पने 
दाि,ु भाउि,ुभाइ, बहुारी र दददी, बवहनी 
सम्झनपुछय। 

तर सो शब्दिे अंशबण्डा गरीवा िानो 
छुविई आ-आफ्नो पेशा व्र्वसार् गरी बसेको 
पररवारको सदस्र्िाई िनाउने छैन ।  
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(छ) “बचत” भन्नािे सदस्र्िे सहकारी संस्थािा िम्िा 
गरेको रकि सम्झनपुछय । 

(ि) “िन्त्रािर्” भन्नािे सहकारी सम्बन्िी ववषर् हेने 
संघीर् िन्त्रािर् सम्झनपुछय ।  

(झ) “िखुर् कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको 
व्र्वसावर्क विर्ाकिापहरुिा पलछल्िो 
आलथयक वषयसम्ििा पररचालित बचतको दावर्त्व 
र पलछल्िो आलथयक वषयको सदस्र्तफय को खररद 
वा लबिी कारोवारिा कम्तीिा तीस 
प्रलतशतभन्दा बढी वहस्सा भएको कारोवार 
सम्झनपुछय ।   

(ञ) “रजिष्ट्रार” भन्नािे संघको रजिष्ट्रार सम्झन ुपछय ।  

(ट) “िेखा सपुरीवेिण सलिलत” भन्नािे दफा ३७ 
बिोजििको िेखा सपुरीवेिण सलिलत 
सम्झनपुछय । 

(ठ) “ववलनर्ि” भन्नािे सम्बजन्ित सहकारी संस्थाको दफा 
१७ बिोजिि बनाएको ववलनर्ि सम्झनपुछय । 

(ड) “ववभाग” भन्नािे संघको सहकारी ववभाग सम्झनपुछय 
र सो शब्दिे िन्त्रािर्िे सहकारी लनर्िन गनय 
तोकेको िहाशाखा सिेतिाई िनाउँछ। 
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(ढ) “शेर्र” भन्नािे सहकारी संस्थाको शेर्र पूिीको 
अंश सम्झनपुछय ।  

(ण) “सञ्चािक” भन्नािे सलिलतको सदस्र् सम्झनपुछय 
र सो शब्दिे सलिलतको अध्र्ि, उपाध्र्ि, 

सजचव र कोषाध्र्ि सिेतिाई िनाउँछ ।  

(त) “सदस्र्” भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्र्ता प्राप् त 
गरेका व्र्जि सम्झनपुछय। 

(थ) “सलिलत” भन्नािे  दफा ३० को उपदफा (१) 
बिोजििको सञ्चािक सलिलत सम्झनपुछय ।  

(द) “सहकारी िूल्र्” भन्नािे स्वाविम्वन, स्व–

उत्तरदावर्त्व, िोकतन्त्र, सिानता, सिता, 
ऐक्र्वद्धता, इिान्दारी, खिुापन, सािाजिक 
उत्तरदावर्त्व तथा अरुको हेरचाह िगार्त 
अन्तरायवष्ट्रर् िान्र्ता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी 
िूल्र् सम्झनपुछय । 

(ि) “संस्थाको व्र्वसार्” भन्नािे ववलनर्ििा व्र्वस्था 
भए बिोजिि सञ्चालित व्र्वसावर्क 
विर्ाकिाप सम्झनपुछय ।  

(न) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नािे स्वैजच्छक तथाखिुा 
सदस्र्ता, सदस्र्द्वारा िोकताजन्त्रक लनर्न्त्रण, 
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सदस्र्को आलथयक सहभागीता, स्वार्त्तता र 
स्वतन्त्रता, जशिा, तािीि र सूचना, सहकारी-
सहकारी बीच पारस्पररक सहर्ोग र 
सिदुार्प्रलतको चासो िगार्त अन्तरायवष्ट्रर् 
िान्र्ता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी लसद्धान्त 
सम्झनपुछय ।  

(प) "संस्था" भन्नािे दफा ३ बिोजिि गठन भई दफा 
६ बिोजिि दताय भएको ववषर्गत वा 
बहउुद्देश्र्ीर् सहकारी संस्था सम्झन ुपछय । 

(फ) “सािारण सभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको 
सािारण सभा सम्झनपुछय । 

(ब) “प्राथलिक पूिँी कोष” भन्नािे शेर्र पूिँी र िगेडा 
कोष सम्झनपुछय । 

(ि)  "दताय गने अलिकारी" भन्नािे दफा ६९ 
बिोजििको दताय गने अलिकारी सम्झनपुदयछ । 

पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताय र नववकरण 

३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीिा तीस िना नेपािी नागररकहरु 
आपसिा  लििी ववषर्गत वा वहउुद्देश्र्ीर् सहकारी संस्था 
गठन गनय सक्नेछन ्।  
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(२)उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको 
भएतापलन श्रलिक, र्वुा िगार्तिे आफ्नो श्रि वा सीपिा 
आिाररत भइ व्र्वसार् गने सहकारी संस्थाको हकिा पन्रिना 
नेपािी नागररकहरु भए पलन संस्था गठन गनय सक्नेछन ्। 

(३) र्स दफािा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीर् तह वा त्र्स्ता 
सरकार वा तहको अनदुान वा स्वालित्विा संचालित ववद्यािर्, 

ववश्वववद्यािर् वा संगदठत संस्थाबाट पाररश्रलिक पाउने पदिा 
वहाि रहेका कम्तीिा एकसर् िना कियचारी, जशिक वा 
प्राध्र्ापकहरुिे आपसिा लििी प्रचलित कानून बिोजिि दताय 
भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आिारिा सदस्र्ता, 
प्रलतलनलित्व र सेवा संचािनिा तोवकए बिोजििका शतय 
बन्देिहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनय सक्नेछन ्। 

तर एकसर् िनाभन्दा कि संखर्ा रहेको एउटै 
कार्ायिर्का कम्तीिा तीसिना कियचारी, जशिक वा 
प्राध्र्ापकहरुिे आपसिा लििी सदस्र्ता, प्रलतलनलित्व र सेवा 
संचािनिा तोवकए बिोजििका शतय बन्देिहरु पािना गने गरी 
संस्था गठन गनय सक्नेछन ्। 

(४)  र्स दफा बिोजिि संस्था गठन गदाय एक 
पररवार एक सदस्र्का दरिे उपदफा (१) वा(२)िा उजल्िजखत 
संखर्ा पगुेको हनुपुनेछ ।  
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तर संस्था दताय भइसकेपलछ एकै पररवारका एकभन्दा 
बढी व्र्जििेसो संस्थाको सदस्र्ता लिन बािापनेछैन । 

४. दताय नगरी  सहकारी सस्था संचािन गनय नहनु:े कसैिे पलन  
र्स ऐन बिोजिि दताय नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चािन 
गनय हुँदैन।   

५. दतायको िालग दरखास्त ददन ुपने :(१) र्स ऐन बिोजिि गठन 
भएका सरकारी संस्थािे दतायका िालग दताय गने अलिकारी सिि 
अनसूुची-१ को ढाँचािा दरखास्त ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििका दरखास्त साथ 
देहार् बिोजििका कागिातहरू संिग्न गनुय पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत ववलनर्ि, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्भाब्र्ता 
अध्र्र्न प्रलतवेदन, 

(ग)  सदस्र्िे लिन स्वीकार गरेको शेर्र संखर्ा र 
शेर्र रकिको वववरण । 

६. दताय गनुय पने :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोजिि प्राप् त 
दरखास्त  सवहतको कागिातहरु  छानववन गदाय देहार् बिोजिि 
भएको पाइएिा दताय गने अलिकारीिे दरखास्त परेको लिलतिे 
तीस ददनलभत्र त्र्स्तो सहकारी संस्था दताय गरी अनसूुची-२ को 
ढाँचािा दताय प्रिाणपत्र ददन ुपनेछ :– 



खण्डः ४, संखर्ाः ५    लिलतः २०७७/०३/१४ 

 

 

9 रुपा गाउँपालिका कास्कीको सहकारी ऐन, २०७७ 

 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको ववलनर्ि र्ो ऐन तथा 
र्स ऐन अन्तगयत बनेको लनर्ि बिोजिि रहेको,  

(ख) प्रस्ताववत सहकारी संस्था सहकारी िूल्र्,  
िान्र्ता र लसद्धान्त अनरुुप सञ्चािन हनु सक्ने 
आिार रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था सिदुार्िा आिाररत एवि ्सदस्र् 
केजन्ित भई संचािन र लनर्न्त्रण हनु सक्ने स्पष्ट 
आिार रहेको । 

(2) उपदफा (१) बिोजिि छानववन गदाय प्रस्ताववत 
सहकारी संस्थाको ववलनर्िको कुनै कुरािा संशोिन गनुयपने 
देजखएिा दताय गने अलिकारीिे त्र्स्तो संशोिन गनुयपने व्र्होरा 
खिुाई दरखास्त प्राप् त भएको लिलतिे पन्र ददनलभत्र लनवेदकिाई 
सूचना गनुय पनेछ । 

(3) र्स ऐनिा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा िेजखएको 
भएतापलन र्ो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दताय भई सञ्चािनिा 
रहेका रुपा गाउँपालिका लभत्र कार्यिेत्र कार्ि गररएका  
सहकारी संस्था र्सै ऐन बिोजिि दताय भएको िालनने छ । 

(४) र्स दफा बिोजिि सहकारी संस्था दताय गदाय दताय 
गने अलिकारीिे त्र्स्तो सहकारी संस्थािे पािना गनुय पने गरी 
कुनै शतय तोक्न सक्नेछ ।  
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(५) उपदफा (४) बिोजिि शतय तोवकएकोिा सोको 
पािना गनुय सम्बजन्ित सहकारी संस्थाको कतयव्र् हनुेछ। 

(६) सहकारी दताय दस्तरु सािबसािी आलथयक ऐनिे 
तोकेबिोजिि हनुेछ ।  

तर  

आलथयक बषय २०७७।०७८ को िागी आलथयक ऐनिे 
लनिायरण नगरेसम्िको िागी गाउँपालिकािे तोकेको बैंकिा दफा 
११ को उपदफा १ (क),  (ख) र  (ग) बिोजिि बलगयकरण 
गररएको सहकारी संस्थाको हकिा दताय शलु्क बापत रु २५०० 
पच्चीस सर् र दफा ११ को उपदफा १ ग बिोजिि बलगयकरण 
गरीएको सहकारी संस्थाको हकिा दताय शलु्क बापत रु ५००० 
पाँच हिार िात्र िम्िा गरी सोको सक्कि भौचर साथ दफा ५ 
बिोजििको कागिातहरु सवहत सहकारी संस्था दतायको िागी 
दताय अलिकारी सिि लनवेदन ददनपुनेछ ।  

   
 

७. दताय गनय अस्वीकार गनय सक्न े:(१) दफा ६ को उपदफा (१) 
िा उजल्िजखत अवस्था नभएिा, सोही दफा बिोजिि ववलनर्ि 
संशोिनको िालग सूचना ददएको अबलि लभत्र लनवेदकिे संशोिन 
गनय अस्वीकार गरेिा त्र्स्तो सूचना पाएको लिलतिे तीस ददनलभत्र 
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लबलनर्ि संशोिन नगरेिा वा सूचनािा उल्िेख भए बिोजिि 
हनुे गरी लबलनर्ि  संशोिन नगरेिा दताय गने अलिकारीिे त्र्स्तो 
सहकारी संस्था दताय गनय अस्वीकार गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि सहकारी संस्था दताय गनय 
अस्वीकार गरेकोिा दताय गने अलिकारीिे कारण खिुाई तीन 
ददन लभत्र सोको िानकारी सम्बजन्ित लनवेदकहरूिाई ददन ुपनेछ 
।  

८. सहकारी संस्था संगदठत संस्था हनु:े (१) सहकारी संस्था 
अववजच्छन्न उत्तरालिकारवािा एक स्वशालसत र सङ्गदठत संस्था 
हनुेछ । 

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

(३) सहकारी संस्थािे र्स ऐनको अिीनिा रही व्र्जि 
सरह चि अचि सम्पजत्त प्राप् त, उपभोग, वविी वा अन्र् 
व्र्वस्था गनय सक्नेछ।  

(४) सहकारी संस्थािे व्र्जि सरह आफ्नो नािबाट 
नालिस उिूर गनय र सो उपर पलन सोही नािबाट नालिस उिूर 
िाग्न सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्थािे व्र्जि सरह करार गनय सक्नेछ 
। 
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९. सहकारी संस्थाको कार्यिते्र : (१) दताय हुँदाका बखत सहकारी 
संस्थाको कार्य िेत्र देहार् बिोजिि हनुेछः  

(क)  बचत तथा ऋणको िखुर् कारोवार गने 
संस्थाको हकिा एक वडा,  

(ख)  अन्र् संस्थाको हकिा एक वडा वा देहार्का 
आिारिा तीन वडासम्ि : 

(१)  सदस्र्हरुवीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक 
अभ्र्ासको िालग आपसी साझा वन्िन  

 (किन बण्ड), 

(२)  व्र्वसावर्क स्तरिा सेवा संचािन गनय आवश्र्क 
सदस्र् संखर्ा, 

(३) संस्था संचािनिा सदस्र्को सहभालगतािूिक 
िोकताजन्त्रक लनर्न्त्रण कार्ि हनुे  

 गरी पार्क पने स्थान । 

(२)  उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको 
भएतापलन संस्थािे दताय भई व्र्वसावर्क सेवा प्रारम्भ गरेको 
दईुवषय पलछ देहार्को आिारिा िोलडएको भौगोलिक िेत्र कार्ि 
रहने गरी आफ्नो कार्यिेत्र थप वडाहरूिा ववस्तार गनय सक्नेछ 
।  
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(क) संस्थाको व्र्वसावर्क विर्ाकिापको 
ववकास िििा सदस्र्ता बढाउन थप कार्य 
िेत्र आवश्र्क परेको, 

(ख) संस्थाको कार्य संचािनिा सदस्र्को प्रत्र्ि 
लनर्न्त्रण कार्ि राख्न रचनात्िक उपार्हरु 
अविम्बन गररएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको िखुर् कारोबार गने 
सहकारी संस्थाको हकिा िापदण्ड अनसुार 
भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको 
भए तापलन संस्थाको कार्यिेत्रका वडाहरूिा व्र्ावसावर्क सेवा 
सञ्चािन नभएको वा िम्िा कारोबारको तोवकएको रकि वा 
अनपुातभन्दा कि रकि वा अनपुातको व्र्ावसावर्क सेवा 
सञ्चािन भएको देजखएको खण्डिा दताय गने अलिकारीिे 
व्र्ावसावर्क सेवा सञ्चािन भएका वडा िात्र कार्यिेत्र कार्ि 
गने गरी ववलनर्ि संशोिन गनय लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(७)  उपदफा (३) बिोजिि दताय गने अलिकारीिे 
लनदेशन ददएकोिा सहकारी संस्थािे एक वषयलभत्र ववलनर्ि 
संशोिन गरी आफ्नो कार्यिेत्र पनुःलनिायरण गनुयपनेछ ।  
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(८) र्स दफािा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन सहकारी संस्थािे स्वेजच्छक रूपिा िनुसकैु सिर् 
कार्यिेत्र घटाउन ेगरी पनुःलनिायरण गनय ववलनर्ि संशोिन गनय 
सक्नेछ ।  

(९) कार्यिेत्र पनुः लनिायरण सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था 
तोवकएबिोजिि हनुेछ ।   

१०. िानकारी ददनपुनेः  रुपा गाउँपालिकाभन्दा बढी कार्यिेत्र कार्ि 
राखी दताय भई सञ्चािनिा रहेका संस्थाहरूिे रुपा गाउँपालिकािा सेवा 
सञ्चािन गदाय सञ्चालित सेवाको वववरण सवहत दताय गने अलिकारीिाई 
िानकारी ददनपुनेछ । 

११. ववषर्गत आिारिा वगीकरण:  (१)सहकारी संस्थाको वगीकरण 
देहार् बिोजिि हनुेछः 

(क) उत्पादक संस्थाः कृवष,दगु्ि, 

जचर्ा,कवफ,उख,ुफिफुि र िाछापािन 
ववशेषका ववषर्गत र अगवुावािी एवि ्
उत्पादनको र्ोिना सिेतका आिारिा अन्र् 
उत्पादनिूिक संस्था; 

(ख) उपभोिा संस्थाः उपभोिा भण्डार, वचत तथा 
ऋण,उिाय र स्वास््र्  ववशेषका ववषर्गत र 
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प्राथलिक आवश्र्कता एवि ्सेवाको र्ोिना 
सिेतका आिारिा अन्र् उपभोगिन्र् संस्था; 

(ग) श्रलिक संस्थाः हस्तकिा,खाद्य 
पररकार,औद्योलगक उत्पादन,भोिनािर् र श्रि 
करार ववशेषका ववषर्गत र सीप वा श्रिको 
ववशेषता एवि ्स्वरोिगारीको र्ोिना सिेतका 
आिारिा अन्र् श्रििा आिाररत संस्था; 

(घ) बहउुद्दशे्र्ीर् संस्थाः उत्पादन, उपभोग र श्रि 
वा सीपिा आिाररत स्वरोिगारीका सेवा 
सिेत सञ्चािन गने अन्र् बहिुखुी संस्था । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) िा उल्िेजखत 
ववषर्िा ववजशष्टीकरण, आि प्रचिन र अभ्र्ासको 
ववकासिि सिेतको आिारिा तोवकएबिोजििका 
ववषर्हरु थप गनय सवकनेछ ।  

(३) उपदफा (१)र (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन उपदफा (१) बिोजिि अन्र् संस्थाहरु गठन गनय 
बािा पनेछैन ।  

१२. कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोिना सञ्चािन गनय 
सक्न े:(१) दफा ६ बिोजिि दताय प्रिाणपत्र प्राप् त गरे 
पलछ संस्थािे आफ्नो उद्देश्र् प्रालप्तका िालग र्स ऐन र 
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ववलनर्िको अिीनिा रही आवश्र्क कारोवार, व्र्वसार्, 

उद्योग वा पररर्ोिना सञ्चािन गनय सक्नेछ ।  

(३) प्रचलित कानूनिा िनुसकैु कुरा िेजखएको 
भएतापलन संस्थािे उपदफा (१) बिोजिि कारोवार, 
व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोिना सञ्चािन गनय छुिै संस्था 
दताय गनुयपने छैन । 

तर त्र्स्तो कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा 
पररर्ोिना सञ्चािन गनय प्रचलित कानून बिोजिि 
अनिुलतपत्र, स्वीकृलत वा इिाितपत्र लिन ुपने रहेछ भने 
सो बिोजिि अनिुलतपत्र ,स्वीकृलत वा इिाितपत्र लिएर 
िात्र कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोिना सञ्चािन 
गनुय पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बिोजिि संस्थािे प्रचलित 
कानून बिोजिि अलिकार पाएको लनकार् वा 
अलिकारीबाट अनिुलतपत्र, स्वीकृलत वा इिाितपत्र प्राप् त 
गरेिा पन्र ददनलभत्र सोको िानकारी दताय गने 
अलिकारीिाई ददन ुपनेछ । 

(५) दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थािे संर्िु वा 
साझेदारीिा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बिारीकरणको 
िालग र्स ऐनको अिीनिा रही आवश्र्क कारोवार, 
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व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोिना सञ्चािन गनय सक्नेछन ्
। 

(६) उपदफा (५) बिोजििको कारोवार, 
व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोिना सञ्चािन गने सम्बन्िी 
अन्र् व्र्बस्था तोवकए बिोजिि हनुेछ । 

१३. दावर्त्व सीलित हनु े :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको 
सम्बन्ििा सदस्र्को दावर्त्व लनििे खररद गरेको वा खररद 
गनय स्वीकार गरेको शेर्रको अलिकति रकिसम्ि िात्र सीलित 
रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाििा “सहकारी” र नािको 
अन्त्र्िा “लिलिटेड” भन्ने शब्द राख्न ुपनेछ ।  

१४. सहकारीका िूल्र्, िान्र्ता र लसद्धान्त पािना गनुय पने: सहकारी 
संस्थाको गठन तथा सञ्चािन गदाय सहकारीका िूल्र्, िान्र्ता र 
लसद्धान्तको पािना गनुय पनेछ ।  

पररच्छेद–३ 

संस्थाका उद्दशे्र् तथा कार्य 

१५. संस्थाको उद्दशे्र् : कार्यिेत्रिा आिाररत र सदस्र् केजन्ित भई 
आफ्ना सदस्र्हरूको आलथयक, सािाजिक तथा साँस्कृलतक 
उन्नर्न गनुय संस्थाको िखुर् उद्दशे्र् हनुेछ ।   
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१६. संस्थाको कार्य : संस्थाका कार्यहरू देहार् बिोजिि हनुेछन:्- 

(क) सहकारीका िूल्र्, िान्र्ता र लसद्धान्तहरूको 
पािना गनेगराउने, 

(ख) सदस्र्को वहत प्रवद्धयनगने गरी व्र्ावसावर्क 
सेवाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदस्र्िाई जशिा, सूचना र तािीि प्रदान गने , 

(ङ) संस्थािे गने उत्पादन तथा सेवाको िापदण्ड 
लनिायरण गरी गणुस्तर सिुार, आलथयक स्थावर्त्व 
र िोजखि व्र्वस्थापनसम्बन्िी कार्य गने,  

(च) आन्तररक लनर्न्त्रण प्रणािी िागू गने, 

(छ) संस्थाको व्र्वसावर्क प्रवद्धयन तथा ववकास 
सम्बन्िी विर्ाकिापहरू सञ्चािन गने, 

(ि) िन्त्रािर्, रजिष्ट्रार, प्रादेजशक रजिष्ट्रार, स्थानीर् 
तह वा दताय गने अलिकारीको लनदेशन पािना 
गने गराउन,े 

(झ) ववलनर्ििा उजल्िजखत कार्यहरू गने । 

पररच्छेद–४ 

ववलनर्ि तथा आन्तररक कार्यववलि 
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१७. ववलनर्ि बनाउन ुपने : (१) संस्थािे र्ो ऐन, र्स ऐन अन्तगयत 
बनेको लनर्ि, लनदेजशका, िापदण्ड र कार्यववलिको अिीनिा रही 
आफ्नो कार्य सञ्चािनको िालग ववलनर्ि बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको ववलनर्ि दताय गने 
अलिकारीबाट स्वीकृत भए पलछ िागू हनुेछ । 

१८. आन्तररक कार्यववलि बनाउन सक्न े:(१) संस्थािे र्ो ऐन, र्स 
ऐन अन्तगयत बनेको लनर्ि, लनदेजशका, िापदण्ड, कार्यवविी र 
ववलनर्िको अिीनिा रही आवश्र्कता अनसुार आफ्नो 
आन्तररक कार्यववलि बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको आन्तररक कार्यववलि 
सम्बजन्ित संस्थाको सािारणसभािे स्वीकृत गरेपलछ िागू हनुेछ 
। 

१९. ववलनर्ि र आन्तररक कार्यववलििा संशोिन :(१) संस्थाको 
सािारणसभाको कुि सदस्र् संखर्ाको बहिुतबाट ववलनर्ि र 
आन्तररक कार्यववलि संशोिन हनु सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि संशोिन भएको ववलनर्ि 
वा आन्तररक कार्यववलि दताय गने अलिकारीबाट स्वीकृत भएपलछ 
िागू हनुेछ । 

पररच्छेद–५ 

सदस्र्ता 
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२०. संस्थाको सदस्र्ता: (१) अठार वषय उिेर पूरा गरेका देहार् 
बिोजििका नेपािी नागररकहरु संस्थाको सदस्र् हनु सक्नेछनः् 

  (ख)  संस्थाको कम्तीिा एक शेर्र खररद गरेको, 

  (ग)  संस्थाको ववलनर्ििा उजल्िजखत शतयहरु पािना गनय 
िन्िरु गरेको, 

  (घ)  संस्थाको जिम्िेवारी पािना गनय िन्िरु भएको, 

  (ङ)  संस्थािे गरेको कारोवारसँग प्रलतस्पिाय हनु ेगरी कारोवार 
नगरेको, 

  (च)   संस्थाको सदस्र्ता लिन र्ोग्र् रहेको स्वघोषणा गरेको 
। 

(२) र्स ऐनिा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा िेजखएको 
भएतापलन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारका लनकार्हरु, स्थानीर् 
तहका साथै संस्थाको कार्यिेत्र लभत्रका सािदुावर्क वा सहकारी 
ववद्यािर्, गठुी, स्थानीर् क्िब, स्थानीर् तहिा गठन भएका 
उपभोिा सिूहहरु संस्थाको सदस्र् हनु बािा पने छैन ।  

(३) र्स दफािा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा िेजखएको 
भएतापलन स्वास््र् सहकारी संस्थािा सहकारी संस्थािे सदस्र्ता 
लिन वािा पने छैन । 
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२१. सदस्र्ता प्राप् त गनय लनवेदन ददन ुपने: (१) संस्थाको सदस्र्ता 
लिन चाहन ेसम्बजन्ित व्र्जििे संस्थाको सलिलत सिि लनवेदन 
ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि लनवेदनपरेको लिलतिे 
पैंतीस ददन लभत्र सलिलतिे र्ो ऐन, र्स ऐन अन्तगयत बनेको 
लनर्ि तथा ववलनर्िको अिीनिा रही सदस्र्ता प्रदान गने वा 
नगने लनणयर् गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजिि लनणयर् गदाय सलिलतिे 
सदस्र्ता प्रदान नगने लनणयर् गरेिा सो को कारण खोिी सात 
ददनलभत्र लनवेदकिाई िानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजिि िानकारी पाएको लिलतिे 
तीस ददनलभत्र सम्बजन्ित ब्र्जििे त्र्स्तो संस्था दताय गने 
अलिकारीसिि उिूर गनय सक्नछे। 

(५) उपदफा (४) बिोजिि प्राप् तउिूरी छानववन गदाय 
लनवेदकिाई सदस्र्ता प्रदान गनुय पने देजखएिा दताय गने 
अलिकारीीिे त्र्स्तो लनवेदकिाई सदस्र्ता प्रदान गनयको िालग 
सम्बजन्ित संस्थािाई आदेश ददन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बिोजिि आदेश भएिा सो आदेश 
प्राप् त गरेको सात ददन लभत्र सम्बजन्ित संस्थािे लनवेदकिाई 
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सदस्र्ता प्रदान गरी सोको िानकारी दताय गने अलिकारीिाई 
गराउन ुपनेछ ।  

२२. सदस्र् हनु नपाउन े: (१) कुनै व्र्जि एकै प्रकृलतको एकभन्दा 
वढी संस्थाको सदस्र् हनु पाउने छैन ।  

  तर र्ो ऐन प्रारम्भ हनु ु अजघ कुनै व्र्जि एकै प्रकृलतको 
एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्र् रहेको भए र्ो ऐन प्रारम्भ भएको 
लिलतिे तीनवषय लभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सदस्र्ता कार्ि 
राख्न ुपनेछ । 

(२)  र्ो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै संस्थािा नेपाि 
सरकारको लनकार् वा दफा २० को उपदफा (२) िा उल्िेख 
भएदेजख बाहेकको अन्र् कुनै कृलत्रि व्र्जि सदस्र् भएको भए 
पाँचवषय लभत्र सदस्र्ता अन्त्र् गनुयपनेछ ।  

२३. सदस्र्ताको सिालप्त:(१) कुनै सदस्र्को सदस्र्ता देहार्को 
अवस्थािा सिाप्त हनुेछः— 

(क) सदस्र्िे आफ्नो सदस्र्ता त्र्ाग गरेिा, 

(ख) िगातार बावषयक सािारणसभािा लबना सूचना तीन 
पटकसम्ि अनपुजस्थत भएिा, 

(ग) र्ो ऐन,र्स ऐन अन्तगयत वनेको लनर्ि वा 
ववलनर्ि बिोजिि सदस्र्िे पािना गनुयपने 
प्राविानको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा, 
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(घ) संस्थाको सदस्र्को हकिा दफा २० बिोजििको 
र्ोग्र्ता नभएिा। 

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन कुनै सदस्र्िे संस्थाबाट प्राप् त वा भिुान गनुय पने कुनै 
रकि भएिा सो फरफारक नभएसम्ि वा लनििे लिएको 
ऋण,लतनुय पने कुनै दावर्त्व वा अन्र् कुनै सदस्र्को तफय बाट 
लितो वा ििानत बसेकोिा सोको दावर्त्व फरफारक नभएसम्ि 
लनिको सदस्र्ता सिाप्त हनुे छैन ।  

(३) र्स दफािा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन 
सािारणसभा बोिाउने लनणयर् भइसकेपलछ सािारणसभा सम्पन्न 
नभएसम्ि कसैिाई पलन सदस्र्ताबाट हटाउन सवकने छैन । 

२४. सवुविा प्राप् त गनय नसक्न े: कुनै सदस्र्िे सहकारी संस्थािाई 
लतनुय पने कुनै दावर्त्व लनिायररत सिर्लभत्र  भिुान नगरेिा वा 
र्ो ऐन, र्स ऐन अन्तगयत वनेको लनर्ि तथा ववलनर्ि बिोजिि 
सदस्र्िे पािन गनुयपने व्र्वस्थाको बारम्बार उल्िंघन गरेिा 
त्र्स्तो सदस्र्िे अन्र् सदस्र् सरहको सलुबिा प्राप् त गनय सक्ने 
छैन । 

 

पररच्छेद –६ 

सािारण सभा, सलिलत तथा िेखा सपुररवेिण सलिलत 
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२५. सािारण सभा: (१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपिा 
सािारण सभा हनुेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्र्हरू सािारण 
सभाका सदस्र् हनुे छन ्। 

(३) सहकारी संस्थाको सािारणसभा देहार् बिोजिि 
हनुेछ:– 

(क) प्रारजम्भक सािारण सभा, 

(ख) वावषयक सािारण सभा, 

(ग) ववशेष सािारण सभा । 

२६. प्रारजम्भक सािारण सभाको काि, कतयव्र् र अलिकार: प्रारजम्भक 
सािारणसभाको काि, कतयव्र् र अलिकार देहार् बिोजिि हनुेछ 
:– 

(क) प्रारजम्भक सािारणसभा हनुे अजघल्िो ददनसम्िको 
काि कारबाही र आलथयक कारोबारको िानकारी 
लिने, 

(ख) चािू आलथयक वषयको िालग वावषयक कार्यिि तथा 
बिेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रलतवेदन तथा ववत्तीर् वववरण अनिुोदन गने, 
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(घ) ववलनर्ििा उल्िेख भए बिोजिि सलिलत वा िेखा 
सपुरीवेिण सलिलतको लनवायचन गने, 

(ङ) आन्तररक कार्यववलि पाररत गने, 

(च) िेखा परीिकको लनर्जुि र लनिको पाररश्रलिक 
लनिायरण गने,  

(छ) ववलनर्ििा तोवकए बिोजििका अन्र् कार्यहरू 
गने । 

२७. वावषयक सािारणसभाको काि, कतयव्र् र अलिकार : वावषयक 
सािारणसभाको काि, कतयव्र् र अलिकार देहार् बिोजिि  हनुेछ 
:– 

(क) वावषयक कार्यिि तथा बिेट स्वीकृलत गने, 

(ख) वावषयक िेखा परीिण प्रलतवेदन अनिुोदन गने, 

(ग) सलिलत वा िेखा सपुरीवेिण सलिलतको लनवायचन 
तथा ववघटन गने, 

(घ) सञ्चािक वा िेखा सपुरीवेिण सलिलतको 
संर्ोिक वा सदस्र्िाई पदबाट हटाउने, 

(ङ) सलिलत वा िेखा सपुरीवेिण सलिलतको वावषयक 
प्रलतवेदन पाररत गने, 
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(च) ववलनर्ि संशोिन तथा आन्तररक कार्यववलि 
पाररत गने, 

(छ) िेखा परीिकको लनर्जुि र लनिको पाररश्रलिक 
लनिायरण गने, 

(ि) संस्था एकीकरण वा ववघटन सम्बन्िी लनणयर् गने, 

(झ) पाररश्रलिक िगार्तका सवुविा तोक्ने, 

(ञ) ऋण तथा अनदुान प्राप्त गने सम्बन्ििा लनणयर् 
गने, 

(ट) सदस्र्को दावर्त्व लिनाहा ददन,े 

(ठ) सलिलतिाई आवश्र्क लनदेशन ददने, 

(ड) ववलनर्ििा तोवकए बिोजििका अन्र् कार्यहरू 
गने । 

२८. सािारणसभाको बैठक :(१) सलिलतिे सहकारी संस्था दताय 
भएको लिलतिे तीन िवहनालभत्र प्रारजम्भक सािारणसभा बोिाउन ु
पनेछ । 

(२) सलिलतिे प्रत्रे्क आलथयक वषय सिाप्त भएको 
लिलतिे छ िवहनालभत्र वावषयक सािारणसभा बोिाउन ुपनेछ । 

(३) सलिलतिे देहार्को अवस्थािा ववशेष सािारण 
सभा बोिाउन ुपनेछ :– 
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(क) संस्थाको काि ववशेषिे ववशेष सािारण सभा 
बोिाउनपुने सलिलतवाट लनणयर् भएिा, 

(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) 
बिोजिि िेखा सपुरीवेिण सलिलतको 
लसफाररसिा, 

(ग) कुनै सञ्चािकिे ववशेष सािारणसभा बोिाउन पेश 
गरेको प्रस्ताव सलिलतद्धारा पाररत भएिा, 

 (घ) ववशेष सािारणसभा बोिाउन ुपने कारण खिुाइ 
पजच्चस प्रलतशत सदस्र्िे सलिलत सिि लनवेदन 
ददएिा, 

(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बिोजिि दताय गने 
अलिकारीिे लनदेशन ददएिा, 

(४) उपदफा (३) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन संस्थाको सञ्चािक वा व्र्वस्थापकबाट 
आफ्नो जिम्िेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चािनिा 
सिस्र्ा उत्पन्न भएको अवस्थािा दताय गने 
अलिकारीिाई िानकारी ददई सािारण सदस्र्हरू 
िध्रे्बाट बहिुत सदस्र् उपजस्थत भई ववशेष 
सािारण सभा गनय सवकनेछ । 
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२९. ववशेष सािारणसभा बोिाउन लनदेशन ददन सक्न:े (१) संस्थाको 
लनरीिण वा सपुरीवेिण गदाय वा कसैको उिूरी परी छानववन 
गदाय देहार्को अवस्था देजखन आएिा दताय गने अलिकारीिे 
त्र्स्तो सहकारी संस्थाको सलिलतिाई सािारणसभा बोिाउन 
लनदेशन ददन सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको िूल्र्, िान्र्ता तथा लसद्धान्त ववपररत 
कार्य गरेिा,  

(ख)  र्ो ऐन, र्स ऐन अन्तगयत बनेको लनर्ि, ववलनर्ि 
तथा आन्तररक कार्यववलि ववपरीत कार्य गरेिा, 

(घ) दताय गने अलिकारीिे ददएको लनदेशनको बारम्बार 
उल्िङ्घन गरेिा, 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बिोजिि दताय गने 
अलिकारीिे आदेश ददएिा। 

(२) उपदफा (१) बिोजिि सािारणसभा बोिाउन 
लनदेशन प्राप् त भएिा सलिलतिे सो लनदेशन प्राप् त भएको लिलतिे 
पैंतीस ददनलभत्र सािारणसभाको बैठक बोिाउन ु पनेछ र 
सािारणसभाको बैठकिा उिूरी वा लनरीिणका िििा देजखएका 
ववषर्िा छिफि गरी सोको प्रलतवेदन दताय गने अलिकारीसिि 
पेश गनुय पनेछ । 
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(३) उपदफा (१) वा (२) िा उजल्िजखत अवलिलभत्र 
सलिलतिे सािारणसभा नबोिाएिा दताय गने अलिकारीिे त्र्स्तो 
सािारणसभा बोिाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको सािारणसभाको िालग 
गणपूरक संखर्ा तत्काि कार्ि रहेको सदस्र् संखर्ाको एकाउन्न 
प्रलतशत हनुेछ ।  

तर पवहिो पटक डावकएको सािारण सभािा गणपरुक 
संखर्ा नपगुेिा त्र्सको सात ददन लभत्र दोस्रो पटक सािारण 
सभा बोिाउन ुपने र र्सरी दोस्रो पटक बोिाइएको सािारण 
सभािा संचािक सलिलतको बहिुत सवहत एक लतहाई सािारण 
सदस्र्हरुको उपजस्थलत भएिा सािारण सभाको गणपरुक संखर्ा 
पगुेको िालननेछ । 

(५) उपदफा (४) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन दफा २८ को (४) िा भएको व्र्वस्था सोहीअनसुार 
हनुेछ । 

(६) दईु हिार वा सोभन्दा बढी सदस्र् भएको संस्थािे 
सािारण सभा गदाय सिान कार्यसूचीिा तोवकए बिोजिि सदस्र् 
संखर्ाको आिारिा वडा-वडा वा अन्र् पार्कको स्थानिा 
संचािक सदस्र्हरुिाई पठाई सािारण सभा गनय र त्र्स्तो 
सभाको लनणयर् प्रिाजणत गनय प्रलतलनलिहरु छनौट गरी त्र्स्ता 
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प्रलतलनलिहरुको उपजस्थलतको सभािे अजन्ति लनणयर् प्रिाजणत गने 
व्र्वस्था लििाउन सक्नेछ । 

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

 तर,  एउटै व्र्जि िगातार एउटै पदिा दईु पटकभन्दा बढी 
सञ्चािक हनु पाउन ेछैन । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको सलिलतिा उपिब्ि 
भएसम्ि कम्तीिा तेत्तीस प्रलतशत िवहिा सदस्र्को प्रलतलनलित्व 
सलुनजित गनुय पनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्र् एकै 
अवलििा सञ्चािक तथा िेखा सलिलतको पदिा उम्िेदवार बन्न 
र लनवायजचत हनु सक्ने छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कियचारी 
वा आफ्नो संस्थािे सदस्र्ता लिएको सहकारी संघ वा बैङ्कबाहेक 
अको कुनै संस्थाको संचािक बन्न पाउन ेछैन । 

तर वावषयक दईु करोड रुपैर्ाभन्दा किको कारोवार 
गने सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे त्र्स्तो सहकारी संस्थािा 
कियचारीको रुपिा काि गनय बािा पने छैन । वावषयक दईु 
करोडभन्दा बवढ कारोवार गने संस्थािा कुनै संचािक कियचारी 
रहेको भए र्ो ऐन प्रारम्भ भएको लिलतिे दईु वषयलभत्र त्र्स्तो 
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संचािकिे कियचारीको पद त्र्ाग गरी अको कियचारीको 
व्र्वस्था गनुयपनेछ ।  

(६) र्ो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ कुनै व्र्जि एकभन्दा 
बढी संस्थाको सञ्चािक वा सोही वा अको संस्थाको कियचारी 
भएकोिा र्ो ऐन प्रारम्भ भएको लिलतिे एक वषयलभत्र कुनै एक 
संस्थाको िात्र सञ्चािक वा कियचारी रहन ुपनेछ । 

(७) सलिलतको कार्ायवलि चार वषयको हनुेछ । 

३१. सञ्चािक सलिलतको लनवायचन :(१) सलिलतिे आफ्नो कार्ायवलि 
सिाप्त हनु ुकजम्तिा एक िवहना अजघ अको सलिलतको लनवायचन 
गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि सलिलतको लनवायचन 
नगराएको िानकारी प्राप् त भएिा त्र्स्तो िानकारी प्राप् त भएको 
लिलतिे छ िवहनालभत्र सलिलतको लनवायचन गराउन दताय गने 
अलिकारीिे सम्बजन्ित सलिलतिाई आदेश ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजिि दताय गने अलिकारीिे 
आदेश ददएकोिा सम्बजन्ित सलिलतिे सो आदेश बिोजििको 
सिर्ावलिलभत्र सलिलतको लनवायचन गराई दताय गने अलिकारिाई 
िानकारी गराउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोजिि सलिलतको लनवायचन 
नगराएिा दताय गने अलिकारिे त्र्स्तो संस्था सदस्र् रहेको 
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िालथल्िो संघ भए सो संघको प्रलतलनलि सिेतिाई सहभागीगराई 
सलिलतको लनवायचन सम्बन्िी सम्पूणय कार्य गने गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोजििको लनवायचन कार्यिा 
सहर्ोग परु् र्ाउन ुसम्बजन्ित सलिलतका पदालिकारीहरूको कतयव्र् 
हनुेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोजिि लनवायचन गराउँदा िागेको 
सम्पूणय खचय सम्बजन्ित संस्थािे व्र्होनुय पनेछ। 

(७) र्स दफा बिोजिि सलिलतको अको लनवायचन 
नभएसम्िको िालग सलिलतिे ववलनर्ििा व्र्वस्था भए बिोजिि 
आफ्नो कार्य सञ्चािन गनेछ ।  

३२. सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकार : र्स ऐनिा अन्र्त्र 
उजल्िजखत काि, कतयव्र् र अलिकारका अलतररि सलिलतको 
काि, कतयव्र् र अलिकार देहार् बिोजिि हनुेछ :– 

(क) सहकारीका िूल्र्, िान्र्ता र लसद्धान्त बिोजिि 
सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने, 

(ख) आलथयक तथा प्रशासकीर् कार्य गने, गराउने, 

(ग) प्रारजम्भक सािारणसभा, वावषयक सािारणसभा तथा 
ववशेष सािारणसभा बोिाउने, 
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(घ) सािारणसभाका लनणयर्हरू कार्ायन्वर्न गने, 
गराउने, 

(ङ) संस्थाको नीलत, र्ोिना, बिेट तथा बावषयक 
कार्यििको तिुयिा गरी सािारणसभा सिि पेश 
गने, 

(च) संस्थाको सदस्र्ता प्रदान गने तथा सदस्र्ताबाट 
हटाउने,  

(छ) शेर्र नािसारी तथा वफताय सम्बन्िी कार्य गने, 

(ि) सम्बजन्ित संघको सदस्र्ता लिने, 

(झ) ववलनर्ि तथा आन्तररक कार्यववलि तर्ार गरी 
सािारणसभािा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कार्यिेत्रलभत्र संस्थाको कारोबार र 
व्र्वसार्को वहत प्रवद्धयनको िालग आवश्र्क 
कार्य गने,गराउने, 

३३. सञ्चािक पदिा बहाि नरहन:े देहार्को कुनै अवस्थािा सञ्चािक 
आफ्नो पदिा बहाि रहन सक्ने छैन:- 

(क) लनििे ददएको रािीनािा सलिलतबाट स्वीकृत 
भएिा, 
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(ख) लनििाई दफा ३४ उपदफा (१) बिोजिि 
सञ्चािकबाट हटाउन ेलनणयर् भएिा, 

(ग) लनि अको संस्थाको सञ्चािक रहेिा, 

(घ) लनि सोही वा अको संस्थाको कियचारी रहेिा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रलतबन्िात्िक 
वाक्र्ांशिा िेजखएको कुरािा सोहीबिोजिि 
हनुेछ । 

(ङ) लनि सोही वा अको संस्थाको िेखा सपुरीवेिण 
सलिलतको पदिा रहेिा 

(च) लनिको ितृ्र् ुभएिा। 

३४. सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्न:े (१) सािारणसभािे 
वहिुतको लनणयर्बाट देहार्को कुनै अवस्थािा सञ्चािकिाई 
सलिलतको सञ्चािक पदबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आलथयक वहनालिना गरी सम्बजन्ित संस्थािाई 
हानी नोक्सानी परु् र्ाएिा, 

(ख) अनलिकृत तवरिे सम्बजन्ित संस्थाको कारोबार 
सम्बन्िी ववषर्को गोपलनर्ता भङ्ग गरेिा, 
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(ग) सम्बजन्ित संस्थाको कारोबार र व्र्वसार्सँग 
प्रलतस्पिाय हनुे गरी सिान प्रकृलतको कारोबार वा 
व्र्वसार् गरेिा, 

(घ) सम्बजन्ित संस्थाको अवहत हनु ेकुनै कार्य गरेिा,  

(ङ) लनि शारीररक वा िानलसक रुपिा काि गनय 
नसक्ने भएिा, 

(च) कुनै सञ्चािकिा र्ो ऐन, र्स ऐन अन्तगयत बनेको 
लनर्ि वा ववलनर्ििा उजल्िजखत र्ोग्र्ता नरहेिा 
। 

(२) कुनै सञ्चािकिाई सलिलतको पदबाट हटाउने 
लनणयर् गनुय अजघ त्र्स्तो सञ्चािकिाई सािारणसभा सिि 
सफाई पेश गने िनालसब िावफकको िौका ददइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजििको अवलिलभत्र कुनै 
सञ्चािकिे सफाई पेश नगरेिा वा लनििे पेश गरेको सफाई 
सन्तोषिनक नभएिा सािारणसभािे त्र्स्तो सञ्चािकिाई 
पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोजिि सञ्चािकको पदबाट 
हटाइएको सदस्र् सलिलतको दईु कार्यकािसम्िको लनवायचनिा 
उम्िेदवार बन्न पाउने छैन ।    
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(५) उपदफा (३) बिोजिि कुनै सञ्चािक पदबाट 
हटेिा त्र्स्तो पदिा सािारणसभािे बाँकी अवलिको िालग अको 
सञ्चािकको लनवायचन गनेछ । 

३५. लनिी स्वाथय सिावेश भएको लनणयर् प्रकृर्ािा संिग्न हनु नहनु े 
:(१) सञ्चािकिे आफ्नो लनिी स्वाथय सिावेश भएको लनणयर् 
प्रविर्ािा संिग्न हनुहुुँदैन । 

(२) सञ्चािकिे आफूिाईिात्र व्र्जिगत फाइदा 
हनुेगरी संस्थािा कुनै कार्य गनय गराउन हुँदैन । 

(३) कुनै सञ्चािकिे उपदफा (१) को लबपरीत हनुे 
गरी वा आफ्नो अलिकारिेत्रभन्दा बावहर गई कुनै काि 
कारबाही गरे गराएिा त्र्स्तो काि कारबाही प्रलत त्र्स्तो 
सञ्चािक व्र्जिगत रूपिा उत्तरदार्ी हनुेछ र त्र्स्तो काि 
कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्र् वा अन्र् कुनै व्र्जििाई हानी 
नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्र्स्तो हानी नोक्सानी लनिको 
िार्िेथाबाट असूि उपर गररनेछ । 

३६. सलिलतको ववघटन :(१) सािारणसभािे देहार्को अवस्थािा 
सलिलतको ववघटन गनय सक्नेछः– 

(क) सलिलतको बदलनर्तपूणय कार्यबाट संस्थाको 
कारोबार िोजखििा परेिा, 
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(ख) संस्थािे लतनुयपने दावर्त्व तोवकएको सिर्लभत्र 
भिुान गनय नसकेिा, 

(ग) ववलनर्ििा उजल्िजखत उद्देश्र् र कार्य ववपररतको 
काि गरेिा,  

(घ) सलिलतिे आफ्नो जिम्िेवारी पूरा नगरेिा, 

(ङ) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको लनर्िाविीिा 
उजल्िजखत शतय वा दताय गने  अलिकारीिे ददएको 
लनदेशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि सलिलत ववघटन भएिा 
सािारणसभािे नर्ाँ सलिलतको लनवायचन गनेछ । 

(३) सलिलतिे र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको 
लनर्ि बिोजिि दताय गने अलिकारीिे ददएको लनदेशन पािना 
नगरेिा वा दफा २९ को उपदफा (२) बिोजिि पेश भएको 
प्रलतवेदन सिेतको आिारिा दताय गने अलिकारीिे सलिलतिाई 
उिूरी वा लनरीिणको िििा देजखएका ववषर्वस्तकुो 
गाजम्भर्यताको आिारिा बढीिा छ िवहनाको सिर् ददई सिुार 
गने िौका ददन सक्नेछ र त्र्स्तो सिर्ावलि लभत्र पलन सिुार 
नगरेिा त्र्स्तो सलिलत ववघटन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजिि सलिलत ववघटन भएिा 
त्र्सरी ववघटन गररएको लिलतिे तीन िवहना लभत्रिा अको 
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सलिलतको लनवायचन सम्पन्न गराउन र त्र्स्तो लनवायचन नभएसम्ि 
संस्थाको दैलनक कार्य सञ्चािन गनय दताय गने अलिकारीिे तोवकए 
बिोजििको एक तदथय सलिलत गठन गनुय पनेछ । 

(५) र्स दफा बिोजिि अको सलिलतको लनवायचन 
गराउँदा िागेको सम्पूणय खचय सम्बजन्ित संस्थािे व्र्होनेछ । 

३७. िेखा सपुरीवेिण सलिलतको गठन :(१) संस्थािा आन्तररक 
लनर्न्त्रण प्रणािीिाई सदुृढ गनय तोवकए बिोजििको र्ोग्र्ता 
पगुेका एकिना संर्ोिक र दईुिना सदस्र्हरू रहन े गरी 
सािारणसभािे लनवायचनबाट िेखा सपुरीवेिण सलिलत गठन 
गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्र्जि एकै 
अवलििा एउटै संस्थाको सञ्चािक वा िेखा सपुररवेिण 
सलिलतको संर्ोिक वा सदस्र् पदिा उम्िेदवार बन्न र लनवायजचत 
हनु सक्ने छैन । 

३८. िेखा सपुररवेिण सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकार :(१)  
िेखा सपुररवेिण सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकार देहार् 
बिोजिि हनुेछ :– 

(क) प्रत्रे्क चौिालसकिा सहकारी संस्थाको आन्तररक 
िेखापरीिण गने, गराउने, 
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(ख) आन्तररक िेखापरीिण गदाय िेखापरीिणका 
आिारभतू लसद्धान्तको पािना गने, गराउने, 

(ग) ववत्तीर् तथा आलथयक कारोवारको लनरीिण तथा 
िूल्र्ाङ्कन गने, गराउने, 

(घ) सलिलतको काि कारवाहीको लनर्लित 
सपुरजीवेिण गने र सलिलतिाई आवश्र्क 
सझुाव ददने, 

(ङ) सािारणसभाकोलनदेशन, लनणयर् तथा सलिलतका 
लनणयर् कार्ायन्वर्न भए नभएको अनगुिन गने, 

(च) िेखा सम्बन्िी प्रलतवेदन र सलिलतको काि 
कारबाहीको सपुरजीवेिण सम्बन्िी वावषयक 
प्रलतवेदन सािारणसभा सिि पेश गने,  

(छ) आफूिे पटक पटक ददएका सझुाव कार्ायन्वर्न 
नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको वहतिा 
प्रलतकूि असर परेिा वा त्र्स्तो संस्थाको नगद 
वा जिन्सी सम्पजत्तको व्र्ापक रूपिा वहनालिना 
वा अलनर्लितता भएको वा संस्था गम्भीर आलथयक 
संकटिा पनय िागेकोिा सोको कारण खिुाई 
ववशेष सािारणसभा बोिाउन सलिलत सिि 
लसफाररस गने । 
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(ि) आवश्र्क परेिा आन्तररक िेखा परीिक 
लनर्जुिका िालग तीन िनाको नाि सञ्चािक 
सलिलतिा लसफाररस गने । 

(२) िेखा सपुररवेिण सलिलतको संर्ोिक वा सदस्र् 
संस्थाको दैलनक आलथयक प्रशासलनक कार्यिा सहभागी हनु पाउने 
छैन । 

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

३९. सदस्र् केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुय पने :(१) 
संस्थािे आफ्ना सदस्र्हरूको िात्र बचत स्वीकार गनय, सोको 
पररचािन गनय र सदस्र्िाई िात्र ऋण प्रदान गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको 
भएतापलन बचत तथा ऋणको िखुर् कारोबार गने गरी दताय 
भएको संस्था बाहेक अन्र् ववषर्गत वा वहउुद्देश्र्ीर् संस्थािे 
बचत तथा ऋणको िखुर् कारोवार गनय पाउने छैन।  

तर र्ो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ बहउुद्देश्र्ीर् वा ववषर्गत 
संस्थाको रुपिा दताय भई िखुर् कारोवारको रुपिा वचत तथा 
ऋणको कारोवार गदै आएको भए त्र्स्तो संस्थािे तीन वषय 
लभत्रिा वचत तथा ऋणको िखुर् कारोवार नहनुे गरी दताय 
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हुँदाका बखतिा उल्िेख गररएको िखुर् कारोवार गने गरी 
संस्था सञ्चािन गनुयपनेछ । 

(३) संस्थािे सदस्र्िाई प्रदान गने ऋणिा सेवा शलु्क 
र नवीकरण शलु्क लिन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्र्ािदर लबचको अन्तर छ 
प्रलतशतभन्दा बढी हनुे छैन ।  

(५) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणिा िाग्ने ब्र्ाििाई 
िूि ऋणिा पूिँीकृत गरी सोको आिारिा ब्र्ाि िगाउन पाइने 
छैन । 

(६)संस्थािे कुनैपलन कम्पनीको शेर्र खररद गनय सक्न े
छैन ।  

तर  

(१) संस्थाको दावर्त्वप्रलत प्रलतकूि नहनु े गरी 
संस्थािे स्वप्रर्ोिनको िालग अचि सम्पजत्त 
खरीद तथा पूवायिार लनिायण एवं संस्था र 
सदस्र्हरुको वहतिा उत्पादन र सेवाको िेत्रिा 
प्राथलिक पूँिी कोष पररचािन गनय वािा पने 
छैन । 

(२) र्ो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै संस्थािे कुनै 
कम्पनीको शेर्र खररद गरेको भएिा त्र्स्तो 
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शेर्र र्ो ऐन प्रारम्भ भएको लिलतिे एक वषय 
अवलिलभत्र हस्तान्तरण गररसक्न ुपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको 
भए तापलनसंस्थािे र्ो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ दताय 
भएका साना वकसानद्वारा प्रववद्धयत ववत्तीर् 
संस्थाको शेर्र खररद गनय बािा पनेछैन । 

(७) संस्थािे शेर्र पूिँी कोषको दश गणुासम्ि वचत 
संकिन गनय सक्नेछ । 

(८) संस्थािे दताय गदायका बखतका सदस्र् बाहेक 
अन्र् सदस्र्िाई सदस्र्ता प्राप् त गरेको तीन िवहना अवलि 
व्र्लतत नभई ऋण िगानी गनय सक्न ेछैन । 

४०. सन्दभय व्र्ािदर सम्बन्िी व्र्वस्थाः (१) संघीर् काननु बिोजिि 
रजिष्ट्रारिे बचत तथा ऋणको सन्दभय व्र्ािदर तोक्न सक्नेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बिोजिि तोवकएको सन्दभय ब्र्ािदर संस्थाका 
िालग लनदेशक ब्र्ािदर हनुेछ । 

४१. व्र्जिगत बचतको सीिा: संस्थािा सदस्र्को व्र्जिगत बचतको 
सीिा तीस िाखसम्ि हनुेछ । 

 

पररच्छेद –९ 
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आलथयक स्रोत पररचािन 

४२. शेर्र लबिी तथा वफताय सम्बन्िी व्र्बस्था :(१) संस्थािे आफ्नो 
सदस्र्िाई शेर्र वविी गनय सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन संस्थािे एकै सदस्र्िाई आफ्नो कुि शेर्र पूिँीको बीस 
प्रलतशतभन्दा बढी हनुे गरी शेर्र लबिी गनय सक्ने छैन ।  

तर नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीर् तहको 
पूणय वा आंजशक स्वालित्व वा लनर्न्त्रण भएको संस्था वा 
लनकार्को हकिा र्ो बन्देि िागू हनुे छैन। 

(४) संस्थाको शेर्रको अंवकत िूल्र् प्रलत शेर्र एक 
सर् रुपैर्ाँ हनुेछ ।  

(५) संस्थाको शेर्रपूँिी ववलनर्ििा उल्िेख भए 
बिोजिि हनुेछ । 

(६) संस्थािे खिुा बिारिा शेर्र लबिी गनय पाउन े
छैन । 

(७) संस्थाको िूििनको रुपिा रहेको कुनै सदस्र्को 
शेर्र सोही संस्थाको ऋण वा दावर्त्व बाहेक अन्र् कुनै ऋण 
वा दावर्त्व वापत लििाि लबिी गररने छैन । 
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४३. रकि वफताय तथा खाता सञ्चािन सम्बन्िी व्र्वस्था :(1) कुनै 
सदस्र्िे संस्थाको सदस्र्ता त्र्ाग गरी रकि वफताय लिन चाहेिा 
लनिको कुनै दावर्त्व भए त्र्स्तो दावर्त्व भिुान गरेको लिलतिे 
एक िवहनालभत्र लनिको बाँकी रकि तोवकए बिोजिि लनििाई 
वफताय गनुय पनेछ । 

(२) कुनै सदस्र्िे संस्थािा िम्िा गरेको बचत वफताय 
िाग गरेिा लनिको कुनै दावर्त्व भए त्र्स्तो दावर्त्व किा गरी 
बाँकी रकि तोवकए बिोजिि लनििाई वफताय गनुय पनेछ।  

(३) संस्थािे वचत खाताहरु िात्र संचािन गनय 
सक्नेछ ।    

४४. ऋण वा अनदुान लिन सक्न:े (१) संस्थािे ववदेशी बैंक वा 
ववत्तीर् संस्था वा अन्र् लनकार्बाट ऋण वा अनदुान लिन वा 
त्र्स्तो लनकार्सँग साझेदारीिा काि गनय संघीर् कानून विोजिि 
स्वीकृती लिन ुपने छ । 

(२) उपदफा (१) विोजिि ववदेशी बैङ्क वा लनकार्बाट 
ऋण वा अनदुान लिन स्वीकृतीको िालग तोवकएविोजििको 
वववरणहरु सवहत दताय गने अलिकारी सिि लनवेदन ददन ुपनेछ 
।  
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(३) उपदफा (२) विोजिि लनवेदन प्राप्त भएिा दताय 
गने अलिकारीिे गाउँ\नगर कार्यपालिकािा प्रस्ताव पेश गनुय 
पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोजििको प्रस्ताव गाउँ 
कार्यपालिकािे उपर्िु देखेिा स्वीकृती को िालग िन्त्रािर्िा 
जशफाररस गरर पठाउनेछ ।  

४५. नपेाि सरकारको सरुिण प्राप् त गनय सक्न:े (१) संस्थािे ववदेशी 
बैङ्क वा लनकार्सँग लिन ेऋणिा सरुिण प्राप् त गनुय पने भएिा 
संघीर् कानून विोजिि स्वीकृलतकोिालग दताय गने अलिकारर 
सिि प्रस्ताव सवहत लनवेदन ददन ुपने छ । 

(२) दफा (१) विोजिि प्राप्त प्रस्ताव उपर्िु देजखएिा गाउँ 
कार्यपालिकािे  संघीर् काननु बिोजिि स्वीकृलतको िालग 
िन्त्रािर्िा जशफारीस गरर पठाउन ुपनेछ ।  

पररच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

४६ संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषिा देहार् बिोजििको रकि 
रहनेछ :– 

(क) शेर्र लबिीबाट प्राप् त रकि, 

(ख) बचतको रुपिा प्राप् त रकि, 
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(ग) ऋणको रुपिा प्राप् त रकि, 

(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप् त अनदुान रकि, 

(ङ) ववदेशी सरकार वा अन्तरायवष्ट्रर् संघसंस्थाबाट 
प्राप् त अनदुान वा सहार्ताको रकि, 

(च) व्र्वसावर्क कार्यबाट आजियत रकि, 

(छ) सदस्र्ता प्रवेश शलु्क, 

(ि) संस्थाको नाििा प्राप्त हनु ेअन्र् िनुसकैु रकि 
। 

४७.  िगडेा कोष :(१) संस्थािा एक िगेडा कोष रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको कोषिा देहार् 
बिोजििका रकि रहने छन ्:– 

(क) आलथयक वषयको खूद बचत रकिको 
कम्तीिा पच्चीस प्रलतशत रकि,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा लनकार्िे प्रदान गरेको 
पूिँीगत अनदुान रकि, 

(ग) जस्थर सम्पजत्त वविीबाट प्राप् त रकि, 

(घ)  अन्र् स्रोतबाट प्राप् त रकि । 
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(३) उपदफा (१) बिोजििको िगेडा कोष अववभाज्र् 
हनुेछ । 

४८. संरजित पूिँी वफताय कोषः (१) संस्थािा एक संरजित पूँिी वफताय 
कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बिोजििको िगेडा कोषिा सो दफाको 
उपदफा (२) को खण्ड (क) बिोजििको रकि छुट्ट्याई बाँकी 
रहेको रकिको कम्तीिा पच्चीस प्रलतशत रकि उपदफा (१) 
बिोजििको कोषिा वावषयक रुपिा िम्िा गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजििको रकि सदस्र्िे गरेको 
संघीर् काननुिा तोवकए बिोजििको वावषयक कारोवारको 
आिारिा सम्बजन्ित सदस्र्िाई उपिव्ि गराउन ुपनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धयन कोषसम्बन्िी व्र्वस्था: (१) संस्थािे सहकारी 
व्र्वसार्को प्रवद्धयन गनयको िालग दफा ४७ बिोजिि िगेडा 
कोषिा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बिोजििको 
रकि छुयाई बाँकी रहेको रकिको शून्र् दशििव पाँच 
प्रलतशतिे हनु आउने रकि संघीर् काननुिा व्र्वस्था 
भएबिोजििको सहकारी प्रवद्धयन कोषिावावषयक रुपिा िम्िा गनुय 
पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजििको कोषको उपर्ोग संघीर् 
काननु व्र्वस्था भएबिोजिि हनुेछ । 
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५०.  अन्र् कोष सम्बन्िी व्र्बस्थाः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र 
४९ िा उजल्िजखत कोषका अलतररि संस्थािा सहकारी जशिा 
कोष, शेर्र िाभांश कोष िगार्त तोवकए बिोजििका अन्र् 
कोषहरु रहन सक्न ेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बिोजििको कोषको रकि सो 
कोषको उद्देश्र् पूलतयका िालग ववलनर्ििा तोवकए बिोजिि 
उपर्ोग गनय सवकनेछ । 

तर एक वषयको शेर्र िाभांशको रकि शेर्र पूँिीको पन्र 
प्रलतशतभन्दा बढी हनुे छैन । 

 

पररच्छेद –११ 

अलभिेख र सूचना 

५१. अलभिेख राख्न ुपने : (१) संस्थािे सािारण सभा, सलिलत तथा 
िेखा सपुररबेिण सलिलत बैठकका लनणयर् तथा काि कारबाहीको 
अद्यावलिक अलभिेख सरुजित साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) संस्थािे कारोबारसँग सम्बजन्ित तथा अन्र् 
आवश्र्क अलभिेखहरू तोवकए बिोजिि सरुजित साथ राख्न ु
पनेछ । 
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५२. वववरण उपिब्ि गराउन ुपने :(१) संस्थािे देहार्का वववरणहरू 
सवहतको प्रलतवेदन आलथयक बषय सिाप्त भएको तीन िवहना लभत्र 
दताय गने अलिकारी सिि पेश गनुय पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौिालसक र वावषयक प्रलतवेदन तथा 
िेखापरीिण प्रलतवेदन 

(ख) बावषयक कार्यिि नीलत तथा र्ोिना, 

(ग) खदु बचत सम्बन्िी नीलत तथा र्ोिना, 

(घ) सञ्चािकको नाि तथा बाँकी कार्ायवलिको सूची, 

(ङ) सािारणसभाको बैठक सम्बन्िी िानकारी, 

(च) शेर्र सदस्र् संखर्ा र शेर्रपूँिी,   

(छ) सञ्चािक वा सदस्र्िे लिएको ऋण लतनय बाँकी 
रहेको रकि, 

(ि) दताय गने अलिकारीिे सिर् सिर्िा तोवकददएको 
अन्र् वववरण । 

पररच्छेद – १२ 

िेखा र िेखापरीिण 
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५३. कारोबारको िेखा: संस्थाको  कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा 
प्रणािीिा आिाररत र कारोबारको र्थाथय जस्थलत स्पष्टरुपिा 
देजखने गरी संघीर् कानून बिोजिि रजिष्ट्रारिे िागू गरेको 
िेखािान (एकाउजन्टङ स्याण्डडय) र र्स ऐन बिोजिि पािना 
गनुयपने अन्र् शतय तथा व्र्वस्था बिोजिि राख्न ुपनेछ । 

५४. िेखापरीिण: (१) संस्थािे प्रत्रे्क आलथयक वषयको िेखापरीिण 
सो आलथयक वषय सिाप्त भएको लिलतिे तीन िवहनालभत्र प्रचलित 
कानून बिोजिि इिाितपत्र प्राप् त िेखापरीिकद्वारा गराउन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको अवलि लभत्र कुनै 
संस्थािे िेखापरीिण नगराएको पाइएिा दताय गने अलिकारीिे 
त्र्स्तो संस्थाको िेखा परीिण इिाितपत्रप्राप् त 
िेखापरीिकबाट गराउन सक्नछे। 

(३) उपदफा (२) बिोजिि िेखापरीिण गराउँदा 
िेखापरीिकिाई ददन ु पने पाररश्रलिक िगार्तको रकि 
सम्बजन्ित संस्थािे व्र्होनेछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बिोजिि िेखापरीिकिे 
गरेको िेखापरीिण प्रलतवेदन अनिुोदनको िालग 
सािारणसभासिि पेश गनुय पनेछ । 
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(५) उपदफा (४) बिोजिि पेश भएको िेखापरीिण 
प्रलतवेदन सािारणसभाबाट अनिुोदन हनु नसकेिा पनुः 
िेखापरीिणको िालग सािारणसभािे दफा ५५ को अिीनिा 
रही अको िेखापरीिक लनर्िु गनेछ । 

५५. िेखापरीिकको लनर्जुि :(१) संस्थाको िेखापरीिण सम्बन्िी 
कार्य गनय प्रचलित कानून बिोजिि इिाितपत्र प्राप् त 
िेखापरीिकहरू िध्रे्बाट सािारणसभािे एकिना िेखापरीिक 
लनर्जुि गरी पाररश्रलिक सिेत तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि िेखापरीिक लनर्िु गदाय 
एउटै व्र्जि, फिय वा कम्पनीिाई िगातार तीन आलथयक 
वषयभन्दा बढी हनुे गरी लनर्िु गनय सवकने छैन । 

५६. िेखापरीिकिा लनर्िु हनु नसक्न े :(१) देहार्का व्र्जि 
िेखापरीिकिा लनर्िु हनु तथा लनर्िु भई सकेको भए सो 
पदिा बहाि रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 

(ख) सम्बजन्ित संस्थाको सदस्र्, 

(ग) सहकारी संस्थाको लनर्लित पाररश्रलिक पाउने 
गरी लनर्िु सल्िाहकार वा कियचारी, 

(घ) िेखापरीिण सम्बन्िी कसूरिा सिार् पाएको 
तीन वषयको अवलि भिुान नभएको,  
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(ङ) दािासाहीिा परेको, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैलतक पतन हनु ेअन्र् फौिदारी 
कसूरिा सिार् पाएको पाँच वषय भिुान 
नभएको,  

(ि) सम्बजन्ित संस्थासँग स्वाथय बाजझएको व्र्जि । 

(२) िेखापरीिकिे आफू लनर्िु हनुअुजघ उपदफा 
(१) बिोजिि अर्ोग्र् नभएको कुराको संस्था सिि स्वघोषणा 
गनुयपनेछ ।  

(३) कुनै िेखापरीिक आफ्नो कार्यकाि सिाप्त नहुँदै 
कुनै संस्थाको िेखापरीिण गनय अर्ोग्र् भएिा वा संस्थाको 
िेखापरीिकको पदिा कार्ि रहन नसक्ने जस्थलत उत्पन्न भएिा 
लनििे िेखापरीिण गनुय पने वा गरररहेको काि तत्काि रोकी 
सो कुराको िानकारी लिजखत रुपिा संस्थािाई ददन ुपनेछ । 

(४) र्स दफाको प्रलतकूि हनुेगरी लनर्िु भएको 
िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण िान्र् हनुे छैन ।  

 

पररच्छेद – १३ 

छुट,सवुविा र सहलुिर्त 
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५७. छुट, सवुविा र सहलुिर्त: (१) संस्थािाई प्राप्त हनु ेछुट, सवुविा र 
सहलुिर्त संघीर् काननु बिोजिि हनुेछ । 

 (२) उपदफा (१) िा उल्िेजखत छुट, सवुविा र सहलुिर्त बाहेक 
संस्थािाई प्राप्त हनुे अन्र् छुट, सवुविा र सहलुिर्त तोवकए 
बिोजिि हनुेछ ।  

 

पररच्छेद—१४ 

ऋण असिुी तथा बाकँी बक्र्ौता 

५८. ऋण असूि गने: (१) कुनै सदस्र्िे संस्थासँग गरेको ऋण 
सम्झौता वा शतय कबलुिर्तको पािना नगरेिा, लिखतको 
भाखालभत्र ऋणको सावाँ, ब्र्ाि र हिायना चिुा नगरेिा वा 
ऋण लिएको रकि सम्बजन्ित काििा निगाई वहनालिना गरेको 
देजखएिा त्र्स्तो सदस्र्िे ऋण लिंदा राखेको लितोिाई 
सम्बजन्ित संस्थािे लििाि लबिी गरी वा अन्र् कुनै व्र्वस्था 
गरी आफ्नो साँवा, ब्र्ाि र हिायना असूि उपर गनय सक्नेछ। 
लितो सम्बजन्ित संस्थािे सकारे पिात ्पलन ऋणीिे साँवा ब्र्ाि 
दवैु भिुानी गरी लितो बापतको सम्पजत्त वफताय लिन चाहेिा 
वफताय गनुयपनेछ । 

(२) कुनै सदस्र्िे संस्थािा राखेको लितो कुनै 
वकलसििे कसैिाई हक छोलडददएिा वा अन्र् कुनै कारणबाट 
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त्र्स्तो लितोको िूल्र् घट्ट्न गएिा त्र्स्तो ऋणीिाई लनजित 
म्र्ाद ददई थप लितो सरुिण राख न   िगाउन सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजिि ऋणीिे थप लितो 
नराखेिा वा उपदफा (१) वा (२) बिोजििको लितोबाट पलन 
साँवा, ब्र्ाि र हिायनाको रकि असूि उपर हनु नसकेिा त्र्स्तो 
ऋणीको हक िाग्न ेअन्र् िार्िेथाबाट पलन साँवा, ब्र्ाि र 
हियीाना असूि उपर गनय सवकनेछ ।  

(४) र्स दफा बिोजिि साँवा, ब्र्ाि र हियना असूि 
उपर गदाय िागेको खचयको रकि तथा असूि उपर भएको साँवा, 
व्र्ाि र हिायनाको रकि किा गरी बाँकी रहन आएको रकि 
सम्बजन्ित ऋणीिाई वफताय ददन ुपनेछ ।  

(५) र्स दफा बिोजिि कुनै संस्थािे ऋणीको लितो 
वा अन्र् िार्िेथा लििाि लबिी गदाय लििाि सकाने व्र्जिको 
नाििा सो लितो वा िार्िेथा प्रचलित कानून बिोजिि रजिषे्ट्रशन 
वा दाजखि खारेि गनयको िालग सम्बजन्ित कार्ायिर्िा िेखी 
पठाउनेछ र सम्बजन्ित कार्ायिर्िे पलन सोही बिोजिि 
रजिषे्ट्रशन वा दाजखि खारेि गरी सोको िानकारी सम्बजन्ित 
संस्थािाई ददन ुपनेछ । 

(६) र्स दफा बिोजिि लितो राखेको सम्पजत्त लििाि 
लबिी गदाय कसैिे सकार नगरेिा त्र्स्तो सम्पजत्त सम्बजन्ित 
संस्था आफैं िे सकार गनय सक्नेछ । 
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(७) उपदफा (६) बिोजिि आफैं िे सकार गरेिा 
त्र्स्तो सम्पजत्त सम्बजन्ित संस्थाको नाििा रजिषे्ट्रशन वा दाजखि 
खारेि गनय सम्बजन्ित कार्ायिर्िा िेखी पठाउनेछ र त्र्सरी 
िेखी आएिा सम्बजन्ित कार्ायिर्िे सोही बिोजिि रजिषे्ट्रशन 
वा दाजखि खारेि गरी ददन ुपनेछ । 

५९.  कािो सूची सम्बन्िी व्र्वस्थाः संस्थाबाट ऋण लिई  रकिको 
अपचिन गने वा तोवकएको सिर्ावलि लभत्र ऋणको साँवा व्र्ाि 
वफताय नगने व्र्जिको नाि नािेशी सवहत कािोसूची प्रकाशन 
सम्बन्िी व्र्वस्था संघीर् काननु बिोजिि हनुेछ । 

६०. किाय सूचना केन््र सम्बन्िी व्र्वस्थाः किाय सूचना केन्ि 
सम्बन्िी व्र्वस्था संघीर् काननु बिोजिि हनुेछ । 

६१ बाकँी बक्र्ौता असूि उपर गने : कसैिे संस्थािाई लतनुय बझुाउन ु
पने रकि नलतरी बाँकी राखेिा त्र्स्तो रकि र सोको ब्र्ाि 
सिेत दताय गने अलिकारीिे त्र्स्तो व्र्जिको िार्िेथाबाट 
असूि उपर गररददन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राख न िेखी पठाउन:े (१) संस्था वा दताय गने अलिकारीिे 
दफा ५८ र ६१ को प्रर्ोिनको िालग कुनै व्र्जिको खाता, 
िार्िेथाको स्वालित्व हस्तान्तरण, नािसारी वा लबिी गनय 
नपाउने गरी रोक्का राख न सम्बजन्ित लनकार्िा िेखी पठाउन 
सक्नेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बिोजिि रोक्काको िालग िेखी 
आएिा सम्बजन्ित लनकार्िे प्रचलित कानून बिोजिि त्र्स्तो 
व्र्जिको खाता,िार् िेथाको स्वालित्व हस्तान्तरण, नािसारी वा 
लबिी गनय नपाउन ेगरी रोक्का राख नराखी ददन ुपनेछ । 

६३. अग्रालिकार रहन:े कुनै व्र्जििे संस्थािाई लतनुय पने ऋण वा 
अन्र् कुनै दावर्त्व नलतरेिा त्र्स्तो व्र्जिको िार्िेथािा नेपाि 
सरकारको कुनै हक दाबी भए त्र्सको िालग रकि छुिाई 
बाँकी रहन आएको रकििा संस्थाको अग्रालिकार रहनेछ । 

६४.  कार्यवाही गनय वािा नपने: संस्थािे ऋण असिुी गने सम्बन्ििा 
कुनै व्र्जि वा सहकारी संस्था उपर चिाएको कुनै कारवाहीका 
कारणबाट त्र्स्तो व्र्जि वा संस्था उपर र्स ऐन तथा प्रचलित 
कानून बिोजििको कुनै कसूरिा कारवाही चिाउन रोक 
िगाएको िालनन ेछैन । 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  लबघटन तथा दताय खारेि 

६५. एकीकरण तथा ववभािन सम्बन्िी व्र्बस्था: (१) र्स ऐनको 
अलिनिा रही दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसिा 
गाभी एकीकरण गनय वा एक संस्थािाई भौगोलिक कार्य िेत्रको 
आिारिा दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थािा ववभािन गनय सवकनेछ 
। 
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(२) उपदफा (१) बिोजिि एकीकरण वा ववभािन 
गदाय सम्बजन्ित संस्थाको कुि कार्ि रहेका सदस्र् संखर्ाको 
दईु लतहाइ बहिुतबाट लनणयर् हनु ुपनेछ ।           

(३) उपदफा (२) बिोजिि एकीकरण वा ववभािन 
गने लनणयर् गदाय एकीकरण वा ववभािनका शतय र कार्यववलि 
सिेत खिुाउन ुपनेछ। 

६६.  ववघटन र दताय खारेि: (१) कुनै संस्थािा देहार्को अवस्था 
ववद्यिान भएिा सािारण सभाको तत्काि कार्ि रहेका दईु 
लतहाइ बहिुत सदस्र्को लनणयर्बाट त्र्स्तो संस्थाको ववघटन 
गने लनणयर् गरी दताय खारेिीको स्वीकृलतका िालग सलिलतिे दताय 
गने अलिकारी सिि लनवेदन ददनसक्नेछ :– 

(क) ववलनर्ििा उजल्िजखत उद्देश्र् तथा कार्य हालसि 
गनय सम्भव नभएिा,  

(ख) सदस्र्को वहत गनय नसक्न ेभएिा । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि प्राप् त लनवेदनिा छानववन 
गदाय त्र्स्तो संस्थाको ववघटन गनय उपर्िु देजखएिा दताय गने 
अलिकारीिे त्र्स्तो संस्थाको दताय खारेि गनय सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन दताय गने अलिकारीिे देहार्को अवस्थािा िात्र संस्थाको 
दताय खारेि गनय सक्नेछ :– 
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(क) िगातार दईु वषयसम्ि कुनै कारोबार नगरी 
लनष्कृर् रहेको पाइएिा, 

(ख) कुनै संस्थािे र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको 
लनर्िाविी ववपरीतको कार्य बारम्बार गरेिा, 

(ग) ववलनर्ििा उजल्िजखत उद्देश्र् ववपरीत कार्य 
गरेिा, 

(घ) सहकारी िूल्र्, िान्र्ता र लसद्धान्त ववपरीत कार्य 
गरेिा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बिोजिि दताय खारेि गनुय 
अजघ दताय गने अलिकारीिे त्र्स्तो संस्थािाई सनुवुाईको िालग 
पन्र ददनको सिर् ददन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बिोजिि संस्थाको दताय 
खारेि भएिा त्र्स्तो संस्था ववघटन भएको िालननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बिोजिि संस्थाको दताय 
खारेिी भएिा त्र्स्तो संस्थाको दताय प्रिाणपत्र स्वतः रद्द भएको 
िालननेछ । 

६७. लिक्वीडेटरको लनर्जुि: (१) दफा ६६ बिोजिि कुनै संस्थाको दताय 
खारेि भएिा दताय गने अलिकारीिे लिक्वीडेटर लनर्िु गनेछ ।  
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(२) उपदफािा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन संघीर् 
काननुिा तोवकएको लसिा सम्िको सम्पत्तजी भएको सींस्थाको हकिा 
दताय गने अलिकारीिे कुनै अलिकृतस्तरका कियचारीिाई लिक्वीडेटर 
लनर्जुि गनय सक्नेछ । 

६८. लिक्वीडेशन पलछको सम्पलतको उपर्ोग: कुनै संस्थाको लिक्वीडेशन 
पिात ्सबै दावर्त्व भिुान गरी बाँकी रहन गएको सम्पजत्तको उपर्ोग 
संघीर् काननुिा तोकजीए बिोजिि हनुेछ । 

पररच्छेद –१६ 

दताय गने अलिकारी 
 

६९. दताय गने अलिकारी: (१) र्स ऐन अन्तगयत दताय गने 
अलिकारीिे गनुयपने कार्यहरू रुपा गाउँपालिकाको प्रिखु 
प्रशासवकर् अलिकृतिे गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको दताय गने अलिकारीिे 
र्स ऐन बिोजिि आफूिा रहेको कुनै वा सम्पूणय अलिकार 
आफू िातहतको अलिकृतस्तरको कियचारीिाई प्रत्र्ार्ोिन गनय 
सक्नेछ। 

७०. काि, कतयव्र् र अलिकार : र्स ऐनिा अन्र्त्र उजल्िजखत काि, 

कतयव्र् तथा अलिकारको अलतररि दताय गने अलिकारीको काि, 

कतयव्र् र अलिकार तोवकए बिोजिि हनुेछ । 
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पररच्छेद –१७ 

लनरीिण तथा अनगुिन 

७१. लनरीिण तथा अलभिेख िाचँ गने: (१) दताय गने अलिकारीिे 
संस्थाको िनुसकैु वखत लनरीिण तथा अलभिेख परीिण गनय, 
गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे िनुसकैु वखत तोवकएको भन्दा 
बढी आलथयक कारोवार गने संस्थाको वहसाव वकताव वा ववत्तीर् 
कारोवारको लनरीिण वा िाँच गनय, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रर्ोिनको िालग नेपाि राष्ट्र 
बैङ्किे आफ्ना कुनै अलिकारी वा ववशेषज्ञ खटाई आबश्र्क  
वववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट जझकाई लनरीिण तथा 
सपुरीवेिण गनय सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बिोजिि लनरीिण वा 
वहसाब िाँच गदाय दताय गने अलिकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्कको 
अलिकार प्राप्त अलिकृतिे िाग गरेको िानकारी सम्बजन्ित 
संस्थािे उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बिोजिि लनरीिण वा 
वहसाब िाँच गदाय कुनै संस्थाको कािकारबाही र्ो ऐन, र्स ऐन 
अन्तगयत बनेको लनर्ि, लनदेजशका, िापदण्ड वा कार्यववलि 
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बिोजिि भएको नपाइएिा दताय गने अलिकारी वा नेपाि राष्ट्र 
बैङ्किे सम्बजन्ित संस्थािाई आवश्र्क लनदेशन ददन सक्नेछ र 
त्र्स्तो लनदेशनको पािना गनुय त्र्स्तो संस्थाको कतयव्र् हनुेछ 
। 

(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे र्स दफा बिोजिि संस्थाको 
लनरीिण तथा सपुरीवेिण गदाय नेपाि राष्ट्र बैङ्किे प्रचलित कानून 
बिोजििको अलिकार प्रर्ोग गनय सक्नेछ। 

(७) र्स दफा बिोजिि संस्थाको लनरीिण तथा 
सपुरीवेिण गदाय प्राप् त हनु आएको िानकारी नेपाि राष्ट्र बैङ्किे 
रुपा गाउँ कार्यपालिकािाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।   

७२. छानववन गनय सक्न े:(१) कुनै संस्थाको व्र्वसावर्क कारोबार 
सन्तोषिनक नभएको, सदस्र्को वहत ववपरीत काि भएको वा 
सो संस्थाको उद्देश्र् ववपरीत कार्य गरेको भनी त्र्स्तो संस्थाको 
कम्तीिा वीस प्रलतशत सदस्र्िे छानववनको िालग लनवेदन 
ददएिा दताय गने अलिकारीिे त्र्स्तो संस्थाको छानववन गनय, 
गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि छालनवन गदाय िाग गरेको 
वववरण वा कागिात उपिब्ि गराई सहर्ोग गनुय सम्बजन्ित 
सलिलतको कतयव्र् हनुेछ ।  
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(३) उपदफा (१) वा (२) बिोजिि गररएको 
छानववनको िानकारी सम्बजन्ित संस्थािाई लिजखत रुपिा ददन ु
पनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को लनरीिण तथा अनगुिन 
सम्बन्िी ववशेष व्र्वस्था :(१) बचत तथा ऋणको िखुर् 
कारोबार गने संस्थािे तोवकए बिोजिि अनगुिन प्रणािी 
अविम्बन गनुय पनेछ । 

(२) दताय गने अलिकारीिे बचत तथा ऋणको 
कारोबार गने संस्थाको तोवकए बिोजििको अनगुिन प्रणािीिा 
आिाररत भई लनरीिण तथा अनगुिन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजिि संस्थाको लनरीिण तथा 
अनगुिन दताय गने अलिकारीिे आवश्र्कता अनसुार नेपाि राष्ट्र 
बैङ्क िगार्तका अन्र् लनकार्को सहर्ोग लिन सक्नेछ । 

७४. वावषयक प्रलतवेदन पेश गनुयपने : (१) दताय गने अलिकारीिे आलथयक 
वषय सिाप्त भएको लिलतिे तीन िवहनालभत्र संस्थाको लनरीिण 
सम्बन्िी वावषयक प्रलतवेदन गाउँ कार्यपालिका सिि पेश गनुय 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१)  बिोजििको प्रलतवेदनिा देहार्का 
वववरणहरू खिुाउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चािनिा रहेका संस्थाको वववरण, 
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(ख) अनगुिन गररएका संस्थाको संखर्ा तथा आलथयक 
कारोवारको वववरण, 

(ग) संस्थािा सहकारी लसद्धान्त र र्ो ऐन, र्स ऐन 
अन्तगयत बनेको लनर्ि, ववलनर्ि तथा आन्तररक 
कार्यववलिको पािनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्र्िे प्राप् त गरेको सेवा सवुविाको 
अवस्था, 

(ङ) संस्थाको विर्ाकिापिा सदस्र्को सहभालगताको 
स्तर अनपुात, 

(च) संस्थािाई गाउँपालिकाबाट प्रदान गररएको 
ववत्तीर् अनदुान तथा छुट सवुविाको 
सदपुर्ोलगताको अवस्था,  

(छ) संस्थाको आलथयक विर्ाकिाप तथा ववत्तीर् 
अवस्था सम्बन्िी तोवकए बिोजििका वववरण, 

(ि) संस्थािा आन्तररक लनर्न्त्रण प्रणािीको अवस्था, 

(झ) संस्थािा सशुासन तथा जिम्िेवारीको अवस्था, 

(ञ) संस्थािा रहेका कोषको वववरण, 

(ट) संरजित पूिँी वफताय कोष ववतरणको अवस्था, 
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(ठ) सहकारीको नीलत लनिायणिा सहर्ोग पगु्ने 
आवश्र्क कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको दताय, खारेिी तथा ववघटन 
सम्बन्िी वववरण, 

(ढ) संस्थािे सञ्चािन गरेको दफा १२ बिोजििको 
कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोिनाको 
वववरण,  

(ण) तोवकए बिोजििका अन्र् वववरण । 

७५. आपसी सरुिण सेवा संचािन सम्बन्िी व्र्वस्थाः (१) संस्थािे संघीर् 
काननुिा व्र्वस्था भएबिोजिि आफ्ना सदस्र्हरुको बािीनािी 
वा वस्तभुाउिा भएको िलतको अंशपूलतय गने गरी आपसी सरुिण 
सेवा संचािन गनय सक्नेछ । 

७६. जस्थरीकरण कोष सम्बन्िी व्र्वस्थाः (१) बचत तथा ऋण ववषर्गत 
संस्थाहरू सम्भाववत िोजखिबाट संरिणका िालग संघीर् काननुिा 
व्र्वस्था भएबिोजिि खडा हनुे जस्थरीकरण कोषिा सहभागी हनु 
सक्नेछन ्। 

पररच्छेद –१८ 

सिस्र्ाग्रस्त संस्थाको व्र्वस्थापन 
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७७. संस्था सिस्र्ाग्रस्त भएको घोषणा गनय सवकन:े (१) र्स ऐन 
बिोजिि गररएको लनरीिण वा वहसाब िाँचबाट कुनै संस्थािा 
देहार्को अवस्था ववद्यिान रहेको देजखएिा कार्यपालिकािे 
त्र्स्तो संस्थािाई सिस्र्ाग्रस्त संस्थाको रुपिा घोषणा गनय 
सक्नेछ:- 

(क) सदस्र्को वहत ववपरीत हनु े गरी कुनै कार्य 
गरेको, 

(ख) संस्थािे पूरा गनुयपने ववत्तीर् दावर्त्व पूरा नगरेको 
वा भिुानी गनुयपने दावर्त्व भिुानी गनय 
नसकेको वा भिुानी गनय नसक्ने अवस्था भएको, 

(ग) सदस्र्हरूको बचत लनिायररत शतय बिोजिि वफताय 
गनय नसकेको, 

(घ) र्ो ऐन, र्स ऐन अन्तगयत बनेको लनर्ि तथा 
ववलनर्ि ववपरीत हनुे गरी संस्था  सञ्चािन 
भएको, 

(ङ) संस्था  दािासाहीिा पनय सक्ने अबस्थािा भएको 
वा उल्िेखनीर् रुपिा गम्भीर आलथयक कदठनाई 
भोलगरहेको, 

(च) कुनै संस्थािे सदस्र्को बचत रकि वफताय गनुय 
पने अवलििा वफताय नगरेको भनी त्र्स्तो 
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संस्थाका  कम्तीिा वीस प्रलतशत वा वीस िना 
िध्रे् िनु कि हनु्छ सो वरावरका सदस्र्हरूिे 
दताय गने अलिकारी सिि लनवेदन ददएकोिा 
छानववन गदाय खण्ड (क) देजख (ङ) सम्िको 
कुनै अवस्था ववद्यिान भएको देजखएको । 

(२) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन प्रचलित कानून बिोजिि गठन गरेको आर्ोगिे कुनै 
संस्थािाई सिस्र्ाग्रस्त संस्था घोषणा गनय लसफाररस गरेिा वा 
सिस्र्ाग्रस्त भनी पवहचान गरेकोिा वा त्र्स्तो आर्ोगिा परेको 
उिरुी संखर्ा, औजचत्र् सिेतको आिारिा कार्यपालिकािे त्र्स्तो 
संस्थािाई सिस्र्ाग्रस्त संस्था घोषणा गनय सक्नेछ । 

७८. व्र्वस्थापन सलिलतको गठन: (१) दफा ७७ बिोजिि सिस्र्ाग्रस्त 
संस्था घोषणा भएकोिा त्र्स्तो संस्थाको सम्पजत्त व्र्वस्थापन 
तथा दावर्त्व भिुानी सम्बन्िी कार्यकािालग व्र्वस्थापन 
सलिलतको गठन गनय दताय गने अलिकारीिे कार्यपालिका सिि  
लसफाररस गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजिि जशफाररस भई आएिा 
कार्यपालिकािे तोवकए विोजिि व्र्वस्थापन सलिलतको गठन 
गनय सक्न ेछ ।   

(३) उपदफा (२) बिोजिि गदठत व्र्वस्थापन 
सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकार तोवकए बिोजिि हनुेछ । 
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पररच्छेद–१९ 

कसरु, दण्ड िररवाना तथा पनुराबेदन 

७९. कसरु गरेको िालनन े: कसैिे देहार्को कुनै कार्य गरेिा र्स ऐन 
अन्तगयतको कसरु गरेको िालननेछ ।  

(क) दताय नगरी वा खारेि भएको संस्था सञ्चािन 
गरेिा वा कुनै व्र्जि, फिय वा कम्पनीिे आफ्नो 
नाििा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अंग्रिेी 
रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्र्वसार्, सेवा 
प्रवाह  वा अन्र् कुनै कार्य गरेिा, 

(ख) सदस्र्को बचत र्स ऐन र र्स ऐन अन्तगयत 
बनेको लनर्ि, ववलनर्ि बिोजिि बाहेक अन्र् 
कुनै  पलन प्रर्ोिनको िालग प्रर्ोग गरेिा,  

(ग) तोवकएको भन्दा बढी रकि ऋण प्रदान गदाय 
ििानत वा सरुिण नराखी ऋण प्रदान गरेिा, 

(घ) सलिलतको सदस्र्, व्र्वस्थापक वा कियचारीिे 
संस्थाको सम्पजत्त, बचत वा शेर्र रकि वहनालिना 
गरेिा, 
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(ङ) ऋण असूि हनु नसक्न े गरी सलिलतका कुनै 
सदस्र्, लनिको नातेदार वा अन्र् व्र्जि वा 
कियचारीिाई ऋण ददई रकि वहनालिना गरेिा,  

(च) सलिलतका कुनै सदस्र्िे एक्िै वा अन्र् सदस्र्को 
लििोितोिा संस्थाको शेर्र वा बचत रकि 
आफू खसुी पररचािन गरी संस्थािाई हानी 
नोक्सानी परु् र्ाएिा,  

(छ) झिुा वा गित वववरण पेश गरी किाय लिएिा, 
राखेको लितो कच्चा भएिा वा ऋण वहनालिना 
गरेिा,  

(ि)  संस्थािे र्स ऐन र र्स ऐन अन्तरग्त बनेका 
लनर्ि, ववलनर्ि  ववपररत िगानी गरेिा वा 
िगानी गने उद्देश्र्िे रकि उठाएिा,  

(झ) कृलत्रि व्र्वसार् खडा गरी वा गराई ऋण लिएिा 
वा ददएिा, 

(ञ) लितोको अस्वाभाववक रुपिा बढी िूल्र्ाङ्कन गरी 
ऋण लिएिा वा ददएिा, 

(ट) झिुा वववरणको आिारिा पररर्ोिनाको िागत 
अस्वाभाववक रुपिा बढाई बढी ऋण लिएिा वा  
ददएिा, 
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(ठ) कुनै व्र्जि वा संस्थािाई एक पटक ददइसकेको 
सरुिण रीतपूवयक फुकुवा नभई वा सो सरुिणिे 
खािेको िूल्र्भन्दा बढी हनुेगरी सोही सरुिण 
अन्र् संस्थािा राखी पनुः ऋण लिए वा ददएिा, 

(ड) संस्थाबाट िनु प्रर्ोिनको िालग ऋण सवुविा 
लिएको हो सोही प्रर्ोिनिा निगाई अन्र्त्र 
प्रर्ोग गरे वा गराएिा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागिात वा खातािा िेजखएको 
कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाइ वा उडाइ अकै 
अथय लनस्कने व्र्होरा पारी लििाई िेख्न ेवा अको 
लभन्नै शे्रस्ता राख्न ेिस्ता काि गरेबाट आफूिाई 
वा अरु कसैिाई फाइदा वा हालन नोक्सानी गने 
उद्देश्र्िे कीते गनय वा अकायको हालन नोक्सानी 
गने उद्देश्र्िे नगरे वा नभएको झिुा कुरा गरे 
वा भएको हो भनी वा लिलत, अङ्क वा व्र्होरा 
फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागिात बनाई 
वा बनाउन िगाई िािसािी गरे वा गराएिा,  

(ण) ऋणको लितो स्वरुप राजखने चि अचि सम्पजत्त 
लििाि लबिी वा अन्र् प्रर्ोिनको िालग 
िूल्र्ाङ्कन गदाय िूल्र्ाङ्कनकतायिे बढी, कि वा 
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गित िूल्र्ाङ्कन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी 
परु् र्ाउने कार्य गरे वा गराएिा,  

(त) संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् र्ाउने उद्देश्र्िे 
कसैिे कुनै काि गराउन वा नगराउन, 

िोिावहिा गनय वा गराउन, कुनै वकलसिको रकि 
लिन वा ददन, लबना िूल्र् वा कि िूल्र्िा कुनै 
िाि, वस्त ुवा सेवा लिन वा ददन, दान, दातव्र्, 

उपहार वा चन्दा लिन वा ददन, गित लिखत 
तर्ार गनय वा गराउन, अनवुाद गनय वा गराउन 
वा गैर कानूनी िाभ वा हानी परु् र्ाउन े
बदलनर्तिे कुनै कार्य गरे वा गराएिा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सदस्र् वा बचतकताय वा 
ती िध्रे् कसैिाई हानी नोक्सानी पगु्ने गरी िेखा 
परीिण गरे गराएिा वा िेखा परीिण गरेको 
झिुो प्रलतवेदन तर्ार पारेिा वा पानय िगाएिा। 

८०. सिार्ः (१) कसैिे दफा ७९ को कसूर गरेिा देहार् 
बिोजििको सिार् हनुेछ :- 

(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसूरिा एक 
बषयसम्ि कैद र एक िाख रुपैँर्ासम्ि िररवाना, 
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(ख) खण्ड (ठ) को कसूरिा दईु बषयसम्ि कैद र दईु 
िाख रुपैँर्ासम्ि िररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरिा ववगो बराबरको रकि 
िररवाना गरी तीन बषय सम्ि कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ि), (झ), (ञ), 
(ट), (ण) र (त) को कसूरिा ववगो भराई ववगो 
बिोजिि िररवाना गरी देहार् बिोजििको कैद 
हनुेछ :- 

(१) दश िाख रुपैर्ाँसम्ि लबगो भए एक वषयसम्ि 
कैद,  

(२) दश िाख रुपैर्ाँभन्दा बढी पचास िाख 
रुपैर्ाँसम्ि लबगो भए दईु वषय देजख तीन वषयसम्ि कैद, 

(३) पचास िाख रुपैर्ाँभन्दा बढी एक करोड 
रुपैर्ाँसम्ि लबगो भए तीन वषय देजख चार 
वषयसम्ि कैद, 

(४) एक करोड रुपैर्ाँभन्दा बढी दश करोड 
रुपैर्ासम्ि लबगो भए चार वषयदेजख छ वषयसम्ि कैद, 

(५) दश करोड रुपैंर्ाँभन्दा बढी एक अबय 
रुपैर्ाँसम्ि लबगो भए छ वषयदेजख आठ वषयसम्ि कैद, 
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(६) एक अबय रुपैर्ाँभन्दा बढीिलतसकैु रुपैर्ाँ लबगो 
भए पलन आठ वषयदेजख दश वषयसम्ि कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरिा  दश बषयसम्ि कैद । 

(२) दफा ७९ को कसूर गनय उद्योग गने वा त्र्स्तो 
कसूर गनय िद्दत परु् र्ाउने व्र्जििाई िखुर् कसूरदारिाई हनुे 
सिार्को आिा सिार् हनुेछ । 

(३) दफा ७९ को कसूर गने वा त्र्स्तो कसूर गनय 
िद्दत परु् र्ाउन ुकुनै लनकार् संस्था भए त्र्स्तो लनकार् संस्थाको 
प्रिखु कार्यकारी वा पदालिकारी वा कार्यकारी हैलसर्तिा कार्य 
सम्पादन गने व्र्जििाई र्स ऐन बिोजिि हनु ेसिार् हनुेछ 
। 

८१.  िररवाना हनु े:(१) दफा ८७ बिोजिि कसैको उिूरी परी वा 
संस्थाको लनरीिण अनगुिन वा वहसाब वकताबको िाँच गदाय वा 
अन्र् कुनै व्र्होराबाट कसैिे देहार्को कुनै कार्य गरेको पाइएिा 
दताय गने अलिकारीिे त्र्स्तो कार्यको प्रकृलत र गाम्भीर्यको 
आिारिा त्र्स्तो कार्य गने व्र्जििाई पाँच िाखरु पैँर्ासम्ि 
िररवाना गनेछ :- 

(क) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेका लनर्ि 
ववपरीत सदस्र्सँग ब्र्ाि लिएिा, 
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(ख) संस्थािे प्रदान गने बचत र ऋणको ब्र्ािदर 
बीचको अन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी कार्ि 
गरेिा, 

(ग) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणिा िाग्ने ब्र्ाििाई 
िूि किायिा पूँिीकृत गरी सोको आिारिा ब्र्ाि 
िगाएिा, 

(घ) कुनै सदस्र्िाई आफ्नो पूिँीकोषको तोवकए 
बिोजििको प्रलतशतभन्दा बढी हनुे गरी ऋण 
प्रदान गरेिा, 

(ङ) संस्था दताय गदायका बखतका सदस्र् बाहेक अन्र् 
सदस्र्िाई सदस्र्ता प्राप् त गरेको तीन िवहना 
अवलि व्र्लतत नभई ऋण िगानी गरेिा, 

(च) प्राथलिक पूिँी कोषको दश गणुा भन्दा बढीहनुे 
गरी बचत संकिन गरेिा, 

(छ) शेर्र पूिँीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी शेर्र 
िाभांश ववतरण गरेिा,  

(ि) संस्थािे आफ्नो कार्यिेत्र बावहर गई कारोबार 
गरेिा वा गैर सदस्र्संग कारोवार गरेिा, 

(झ) संस्थािे र्ो ऐन ववपरीत कृलत्रि ब्र्जििाई 
आफ्नो सदस्र्ता ददएिा । 
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 (२) उपदफा (१) िा िेजखएको व्र्होराबाट कसैिे 
देहार्को कुनै कार्य गरेको दताय गने अलिकारीिे त्र्स्तो कार्यको 
प्रकृलत र गाम्भीर्यको आिारिा त्र्स्तो कार्य गने व्र्जििाई तीन 
िाख रुपैर्ाँसम्ि िररवाना गनय सक्नेछः- 

(क) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको लनर्ि 
बिोजिि ददएको कुनै लनदेशन वा तोवकएको 
िापदण्डको पािना नगरेिा, 

(ख) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको लनर्ि 
बिोजिि ददनपुने कुनै वववरण, कागिात, 
प्रलतबेदन, सूचना वा िानकारी नददएिा, 

(ग) र्स ऐन बिोजिि लनवायचन नगरी सलिलत तथा 
िेखा सपुरीवेिण सलिलतका पदालिकारीहरु आफू 
खशुी पररवतयन गरेिा  

(घ) कुनै संस्थािे दफा ६ को उपदफा (४) 
बिोजििको तोवकएको शतय पािन नगरेिा, 

(ङ) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको लनर्ि ववपररत 
अन्र् कार्य गरेिा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोजििको िररवाना गनुय 
अजघ दताय गने अलिकारीिे सम्बजन्ित व्र्जि वा संस्थािाई 
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सफाई पेश गनय कम्तीिा पन्र ददनको सिर्ावलि ददन ुपनेछ 
। 

८२.  रोक्का राख्न े :(१) दताय गने अलिकारीिे सम्बजन्ित संस्थािाई 
दफा ८१ बिोजिि िररवाना गनुयका अलतररि तीन िवहनासम्ि 
त्र्स्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्न े
तथा सम्पजत्त रोक्का राख न सम्बजन्ित लनकार्िाई लसफाररस गनय 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको लसफाररस प्राप् त भएिा 
त्र्स्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो 
को िानकारी दताय गने अलिकारीिाई ददन ुपनेछ ।  

८३.  दोब्बर िररवाना हनु:े(१) दफा ८१ बिोजिि िररवाना भएको 
व्र्जि वा संस्थािे पनु: सोही कसूर गरेिा त्र्स्तो व्र्जि वा 
संस्थािाई दताय गने अलिकारीिे दोस्रो पटकदेजख प्रत्रे्क 
पटकको िालग दोब्बर िररवाना गनेछ ।  

८४.  अनसुन्िानको िालग िेखी पठाउन सक्न े:दताय गने अलिकारी वा 
नेपाि राष्ट्र बैङ्किे र्स ऐन बिोजिि आफ्नो काि, कतयव्र् र 
अलिकारको पािना गदाय कसैिे दफा ७९ बिोजििको कसूर 
गरेको थाहा पाएिा त्र्स्तो कसूरका सम्बन्ििा र्स ऐन 
बिोजिि अनसुन्िान गनयको िालग सम्बजन्ित लनकार्िा िेखी 
पठाउन सक्नेछ ।  
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८५.  िदु्दासम्बन्िी व्र्वस्थाः दफा ८० बिोजिि सिार् हनु ेकसूरको 
िदु्दा सम्बन्िी व्र्वस्था संघीर् काननु बिोजिि हनुेछ । 

८६. िदु्दा हेने अलिकारी: दफा ८० बिोजििको सिार् हनुे कसूर 
सम्बन्िी िदु्दाको कारवाही र वकनारा जिल्िा अदाितबाट हनुेछ 
। 

८७.  उिूरी ददन ेहद म्र्ाद :(१) कसैिे दफा ८० बिोजििको सिार् 
हनुे कसूर गरेको वा गनय िागेको थाहा पाउने व्र्जििे त्र्सरी 
थाहा पाएको लिलतिे नब्बे ददनलभत्र दताय गने अलिकारी सिि 
उिूरी ददन ुपनेछ । 

(२) कसैिे दफा ८० बिोजिि िररवाना हनु ेकार्य 
गरेको थाहा पाउन ेव्र्जििे त्र्सरी थाहा पाएको लिलतिे नब्बे 
ददन लभत्र दताय गने अलिकारी सिि उिूरीददन ुपनेछ ।  

८८. पनुरावेदन गनय सक्न े:(१) दफा ६ बिोजिि संस्था दताय गनय 
अस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बिोजिि संस्था दताय खारेि 
गरेकोिा जचत्त नबझु्नेिे सो लनणयर्को िानकारी पाएको लिलतिे 
पैंतीस ददनलभत्र दताय गने अलिकारीको लनणयर्उपर 
कार्यपालिकासिि पनुरावेदन गनय सक्नेछ ।  

(२) दफा ८० बिोजििको िररवानािा जचत्त नबझु्न े
व्र्जििे त्र्स्तो लनणयर्को िानकारी पाएको लिलतिे पैंतीस 
ददनलभत्र देहार् बिोजिि पनुरावेदन गनय सक्नेछ: 
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(क) दताय गने अलिकारी र कार्यपालिकािे गरेको 
लनणयर् उपर सम्बजन्ित जिल्िा अदाितिा, 

(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको लनणयर् उपरसम्बजन्ित 
उच्च अदाितिा । 

८९. असूि उपर गररन े: र्स पररच्छेद बिोजिि कुनै व्र्जििे लतनुय 
पने िररवाना वा कुनै रकि नलतरी बाँकी रहेकोिा त्र्स्तो 
िररवाना वा रकि लनिबाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर 
गररनेछ । 

 

पररच्छेद–२० 

ववववि 

९०.  ितालिकारको प्रर्ोग : कुनै सदस्र्िे संस्थाको िलतसकैु शेर्र 
खररद गरेको भए तापलन सम्बजन्ित संस्थाको कार्य सञ्चािनिा 
एक सदस्र् एक ितको आिारिा आफ्नो ितालिकारको प्रर्ोग 
गनय सक्नेछ । 

९१. सािाजिक परीिण गराउन सक्न े :(१) संस्थािे ववलनर्ििा 
उजल्िजखत उद्देश्र् प्राप् त गनयका िालग सलिलतबाट भएका लनणयर् 
र कार्य, सदस्र्हरूिे प्राप् त गरेका सेवा र सन्तषु्टीको स्तर, सेवा 
प्राजप् तबाट सदस्र्हरूको िीवनस्तरिा आएको आलथयक, 

सािाजिक, सांस्कृलतक तथा वातावरणीर् पििा सकारात्िक 
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पररवतयन िगार्तका ववषर्िा सािाजिक परीिण गराउन सक्नेछ 
।  

(२) उपदफा (१) बिोजिि भएको सािाजिक 
परीिणको प्रलतवेदन छिफिको िालग सलिलतिे सािारणसभा 
सिि पेश गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजिि पेश भएको सािाजिक 
परीिण प्रलतवेदन छिफि गरी सािारणसभािे आवश्र्कता 
अनसुार सलिलतिाई लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(४) र्स दफा बिोजििको सािाजिक परीिण 
प्रलतवेदनको एक प्रलत सम्बजन्ित संस्थािे दताय गने अलिकारी 
सिि पेश गनुय पनेछ । 

९२. सहकारी जशिाः  सहकारी िेत्रको प्रवियनको िालग ववद्यािर् 
तहको पाठर्िििा आिारभतू सहकारी सम्वन्िी ववषर्वस्तिुाई 
सिावेश गनय सवकनेछ । 

९३. आलथयक सहर्ोग गनय नहनु:े संस्थाको रकिवाट सलिलतको लनणयर् 
विोजिि सदस्र्हरुिे आलथयक सहर्ोग लिन सक्नेछन ्  

तर सािाजिक कार्यकोिालग गैर सदस्र् व्र्जि वा संस्थाहरुिाई 
सिेत आलथयक सहर्ोग गनय वािा पने छैन । 
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स्पष्टीकरणः र्स दफाको प्रर्ोिनको िालग 'सािाजिक 
कार्य' भन्नािे जशिा, स्वास््र्, वातावरण संरिण, िानवीर् 
सहार्ता, सहकाररता प्रबद्धयन सम्बजन्ि कार्यिाई िनाउँछ । 

९४. अन्तर सहकारी कारोवार गनय सक्नःे  संस्थाहरुिे तोवकए बिोजिि 
एक आपसिा अन्तर सहकारी कारोवार गनय सक्नेछन ्।  

९५. ठेक्कापिा ददन नहनु:े संस्थािे आफ्नो  सलिलतको कुनै सञ्चािक 
वा िेखा सपुरीवेिण सलिलतको संर्ोिक वा सदस्र् वा आफ्नो 
कियचारीिाई ठेक्कापिा ददन हदैुन । 

९६. सरकारी बाकँी सरह असूि उपर हनु:े कुनै संस्थािे प्राप् त गरेको 
सरकारी अनदुान वा कुनै सेवा सवुविा दरुुपर्ोग गरेको पाइएिा 
प्रचलित कानून बिोजिि सरकारी बाँकी सरह असूि उपर 
गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्िी प्रचलित ऐन िागू नहनु े: र्स ऐन अन्तगयत 
दताय भएको संस्थाको हकिा कम्पनी सम्बन्िी प्रचलित ऐन  
िागू हनुे छैन ।  

९८.  प्रचलित कानून बिोजिि कारवाही गनय वािा नपने : र्स ऐनिा 
िेजखएको कुनै कुरािे कुनै व्र्जि उपर प्रचलित कानून बिोजिि 
अदाितिा िदु्दा चिाउन बािा परु् र्ाएको िालनने छैन । 

९९. सम्पजत्त शवुद्धकरण लनवारण सम्बन्िी काननुी व्र्वस्थाको पािना 
गनुयपनेः संस्थािे सम्पजत्त शवुद्धकरण लनवारण सम्बन्िी संघीर् / 
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प्रदेश काननुिा भएका व्र्वस्थाका साथै तत ् सम्बन्ििा 
िन्त्रािर्िे िारी गरेको िानदण्ड र नेपाि राष्ट्र बैंकको ववत्तीर् 
िानकारी एकाइबाट िारी भएका लनदेजशकाहरूको पािना 
गनुयपनेछ ।  

१००. लनर्ि बनाउन ेअलिकार:  र्स ऐनको कार्ायन्वर्नको िालग 
कार्यपालिकािे आवश्र्क लनर्ि बनाउन सक्नेछ । 

१०१.  िापदण्ड, लनदेजशका वा कार्यववलि बनाई िागू गनय सक्न:े (१) र्ो 
ऐन वा र्स ऐन अन्तगयत बनेको लनर्िको अिीनिा रही संस्थाको 
दताय, सञ्चािन, लनरीिण तथा अनगुिन िगार्तका काि 
कारबाहीिाई व्र्वजस्थत र प्रभावकारी रुपिा सञ्चािन गनय 
कार्यपालिकािे आवश्र्कता अनसुार िापदण्ड, लनदेजशका वा 
कार्यववलि बनाई िागू गनय सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बिोजििको िापदण्ड बनाउँदा 
आवश्र्कता अनसुार रजिष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क, िन्त्रािर् र 
सम्बजन्ित अन्र् लनकार्को परािशय लिन सवकनेछ । 
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cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

रुपा ufpF कार्यपालिकाको sfof{no ======== . 

 

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

dxf]bo, 

 xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ u/L 

kfpg lgj]bg ub{5f}F . p2]Zocg'¿k ;+:yfn] tTsfn ug]{ sfo{x¿sf] 

of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} ;fy ;+nUg /fvL k]; 

u/]sf 5f}F . 

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

गाउँपालिकाको िेटरप्र्ाड  

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

============================== ufpFkflnsf÷gu/kflnsf ;xsf/L P]g, 

=== sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === === === === === === 

=== === nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] ;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t 

ljlgod;lxt of] k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 .  

 

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

btf{ u/]sf] ldlt M  

b:tvt M 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 

sfof{nosf] 5fk M 
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