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सिद्ध कुमाखगाउँपासिकाको िहकारी ऐन, २०७४ 

                                                + :jLs[t ldlt @)&$÷!@÷)( 

प्रस्तावनााः िहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनरुूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको पूजँी, प्रववसि तथा प्रसतभािाई स्वाबिम्बन र 
पारस्पररकताका आिारमा एकीकृत गरै्द िर्दस्यहरूको आसथिक, िामाजजक तथा िाँस्कृसतक उन्नयन गनि, िमरु्दायमा आिाररत, 

िर्दस्य केजन्ित, िोकताजन्िक, स्वायत्त र िशुासित िंगठनको रूपमा िहकारी िंस्थाहरूको प्रवद्धिन गनि, िहकारी खेती, उद्योग, 

वस्त ुतथा िेवा व्यविायका माध्यमबाट िामाजजक न्यायका आिारमा आत्मसनभिर, तीब्र एवंदर्दगो रुपमा स्थानीय अथितन्ििाई 
िदुृढ तलु्याउन िहकारी िंघिंस्थाहरुको र्दताि, िञ्चािन एवम ् सनयमनिम्बन्िी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोिे,  l;4 

s'dfvगाउँपासिकाकोगाउँिभािे यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेर्द –१ 

प्रारजम्भक 

१. िंजिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यि ऐनको नाम “l;4 s'dfvगाउँपासिकाकोिहकारी ऐन, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रिङ्गिे अको अथि निागेमा यि ऐनमा,– 

(क)“आन्तररक कायिववसि” भन्नािे िहकारी िंस्थािे र्दफा १८बमोजजम बनाएकोआन्तररक कायिववसि 
िम्झनपुछि ।  

(ख) “किूर” भन्नािे र्दफा ७९ बमोजजमको किूर िम्झनपुछि । 

(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोजजम” भन्नािे यि ऐन अन्तगित बनेको सनयममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोजजम िम्झनपुछि । 

(घ) “पररवार” भन्नािे िर्दस्यको पसत वा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, िमिपिु, िमिपिुी, बाब,ु आमा, िौतेनी आमा र 
आफूिे पािन पोषण गनुि पने र्दाज,ु भाउज,ुभाइ, बहुारी र दर्दर्दी, बवहनी िम्झनपुछि। 

तर िो शब्र्दिे अंशबण्डा गरीवा मानो छुविई आ-आफ्नो पेशा व्यविाय गरी 
बिेकोपररवारकोिर्दस्यिाई जनाउने छैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नािे िर्दस्यिे िहकारी िंस्थामा जम्मा गरेको रकम िम्झनपुछि । 

(च) “मन्िािय” भन्नािे िहकारी िम्बन्िी ववषय हेने िंघीय मन्िािय िम्झनपुछि ।  

(छ) “मखु्य कारोबार” भन्नािे िंस्थािे िंचािन गरेको व्यविावयक वियाकिापहरुमा पसछल्िो आसथिक 
वषििम्ममा पररचासित बचतको र्दावयत्व र पसछल्िो आसथिक वषिको िर्दस्यतफि को खररर्द वा सबिी 
कारोवारमा कम्तीमा तीि प्रसतशतभन्र्दा बढी वहस्िा भएको कारोवार िम्झनपुछि ।   

(ज)“रजजष्ट्रार” भन्नािे िंघको रजजष्ट्रार िम्झन ुपछि ।  

(झ) “िेखा िपुरीवेिण िसमसत” भन्नािे र्दफा ३७ बमोजजमको िेखा िपुरीवेिण िसमसत िम्झनपुछि । 

(ञ) “ववसनयम” भन्नािे िम्बजन्ित िहकारी िंस्थाको र्दफा १७ बमोजजम बनाएको ववसनयम िम्झनपुछि । 

(ट) “ववभाग” भन्नािे िंघको िहकारी ववभाग िम्झनपुछि र िो शब्र्दिे मन्िाियिे िहकारी सनयमन गनि 
तोकेको महाशाखा िमेतिाई जनाउँछ। 

(ठ) “शेयर” भन्नािे िहकारी िंस्थाको शेयर पूजीको अंश िम्झनपुछि ।  

(ड) “िञ्चािक” भन्नािे िसमसतको िर्दस्य िम्झनपुछि र िो शब्र्दिे िसमसतको अध्यि, उपाध्यि, िजचव र 
कोषाध्यि िमेतिाईजनाउँछ ।  

(ढ) “िर्दस्य” भन्नािे िहकारी िस्थाको िर्दस्यता प्राप् त गरेका व्यजि िम्झनपुछि। 

(ण) “िसमसत” भन्नािे  र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बमोजजमको िञ्चािक िसमसत िम्झनपुछि ।  
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(त) “िहकारी मूल्य” भन्नािे स्वाविम्वन, स्व–उत्तरर्दावयत्व, िोकतन्ि, िमानता, िमता, ऐक्यवद्धता, इमान्र्दारी, 
खिुापन, िामाजजक उत्तरर्दावयत्व तथा अरुको हेरचाह िगायत अन्तरािवष्ट्रय  मान्यताप्राप् त 
िहकारी िम्बन्िी मूल्य िम्झनपुछि । 

(थ)“िंस्थाको व्यविाय” भन्नािे ववसनयममा व्यवस्था भए बमोजजम िञ्चासित व्यविावयक वियाकिाप 
िम्झनपुछि ।  

(र्द) “िहकारी सिद्धान्त” भन्नािे स्वैजच्छक तथाखिुा िर्दस्यता, िर्दस्यद्वारा िोकताजन्िक सनयन्िण, िर्दस्यको 
आसथिक िहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्िता, जशिा, तािीम र िूचना, िहकारी-िहकारी बीच पारस्पररक 
िहयोग र िमरु्दायप्रसतको चािो िगायत अन्तरािवष्ट्रय मान्यताप्राप् तिहकारी िम्बन्िी सिद्धान्तिम्झनपुछि 
।  

(ि) "िंस्था" भन्नािे र्दफा ३ बमोजजम गठन भई र्दफा ६ बमोजजम र्दताि भएको ववषयगत वा बहउुद्देश्यीय 
िहकारी िंस्था िम्झन ुपछि । 

(न) “िािारणिभा” भन्नािे िहकारी िंस्थाको िािारणिभा िम्झनपुछि । 

(प) “प्राथसमक पूँजी कोष” भन्नािे शेयर पूजँी र जगेडा कोष िम्झनपुछि । 

(फ) "र्दताि गने असिकारी" भन्नािेर्दफा ६९ बमोजजमको र्दताि गने असिकारी िम्झनपुर्दिछ । 
पररच्छेर्द–२ 

िहकारी िंस्थाको गठन तथा र्दताि 
३. िंस्थाको गठन :(१) कम्तीमा तीि जना नेपािी नागररकहरु आपिमा  समिी ववषयगत वा वहउुद्देश्यीय िहकारी 

िंस्था गठन गनि िक्नेछन ्।  

(२)उपर्दफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेजखएको भएतापसन श्रसमक, यवुा िगायतिे आफ्नो श्रम वा िीपमा 
आिाररत भइ व्यविाय गने िहकारी िंस्थाको हकमा पन्रजना नेपािी नागररकहरु भए पसन िंस्था गठन गनि 
िक्नेछन ्। 

(३) यि र्दफामा अन्यि जनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन नेपाि िरकार, प्ररे्दश िरकार, स्थानीय तह वा 
त्यस्ता िरकार वा तहको अनरु्दान वा स्वासमत्वमा िंचासित ववद्यािय, ववश्वववद्यािय वा िंगदठत िंस्थाबाट पाररश्रसमक 
पाउने पर्दमा वहाि रहेका कम्तीमा एकिय जना कमिचारी, जशिक वा प्राध्यापकहरुिे आपिमा समिी प्रचसित कानून 
बमोजजम र्दताि भएको आफ्नो पेशागत िंगठनका आिारमा िर्दस्यता, प्रसतसनसित्व र िेवा िंचािनमा तोवकए 
बमोजजमका शति बन्रे्दजहरु पािना गने गरी िंस्था गठन गनि िक्नेछन ्। 

तर एकिय जनाभन्र्दा कम िंख्या रहेको एउटै कायािियका कम्तीमा तीिजना कमिचारी, जशिक वा 
प्राध्यापकहरुिे आपिमा समिी िर्दस्यता, प्रसतसनसित्व र िेवा िंचािनमा तोवकए बमोजजमका शति बन्रे्दजहरु पािना 
गने गरी िंस्था गठन गनि िक्नछेन ्। 

(४)  यि र्दफा बमोजजम िंस्था गठन गर्दाि एक पररवार एक िर्दस्यका र्दरिे उपर्दफा (१) वा(२)मा 
उजल्िजखत िंख्या पगुेको हनुपुनेछ ।  

तर िंस्था र्दताि भइिकेपसछ एकै पररवारका एकभन्र्दा बढी व्यजििेिो िंस्थाको िर्दस्यता सिन बािापनेछैन 
। 

(५) उपर्दफा (१)मा जनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन बचत तथा ऋणको कारोवार गने िंस्था गठन गर्दाि 
कम्तीमा एकिय जना नेपािी नागररकहरुको िहभासगता हनु ुपनेछ । 

४. र्दताि नगरी  िहकारी िस्था िंचािन गनि नहनु:ेकिैिे पसन  यि ऐन बमोजजम र्दताि नगरी िहकारी स्थापना तथा 
िञ्चािन गनि हुँरै्दन।   

५. र्दतािको िासग र्दरखास्त दर्दन ु पने :(१) यि ऐन बमोजजम गठन भएका िरकारी िंस्थािे र्दतािकािासग र्दताि गने 
असिकारी िमि अनिूुची-१ को ढाँचामा र्दरखास्त दर्दनपुनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमका र्दरखास्त िाथ रे्दहाय बमोजजमका कागजातहरू िंिग्न गनुि पनेछ :– 
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(क)  िहकारी िंस्थाको प्रस्ताववत ववसनयम, 

(ख)  िहकारी िंस्थािञ्चािनको िम्भाब्यता अध्ययन प्रसतवेर्दन, 

(ग)  िर्दस्यिे सिन स्वीकार गरेको शेयर िंख्या र शेयर रकमको वववरण । 

६. र्दताि गनुि पने :(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बमोजजम प्राप् तर्दरखास्त  िवहतको कागजातहरु  छानववन गर्दाि रे्दहाय 
बमोजजम भएको पाइएमा र्दताि गने असिकारीिे र्दरखास्त परेको समसतिे तीि दर्दनसभि त्यस्तो िहकारी िंस्थार्दताि गरी 
अनिूुची-२ को ढाँचामा र्दताि प्रमाणपि दर्दन ुपनेछ :– 

(क) र्दरखास्त िाथ पेश भएको ववसनयम यो ऐन तथा यि ऐन अन्तगित बनेको सनयम बमोजजमरहेको,  
(ख) प्रस्ताववत िहकारी िंस्थािहकारी मूल्य,मान्यता र सिद्धान्त अनरुुप िञ्चािन हनु िक्ने आिार रहेको, 
(ग) िहकारी िंस्था िमरु्दायमा आिाररत एवम ्िर्दस्य केजन्ित भई िंचािन र सनयन्िण हनु िक्न े स्पष्ट 

आिार रहेको । 

(2) उपर्दफा (१) बमोजजम छानववन गर्दाि प्रस्ताववत िहकारी िंस्थाको ववसनयमको कुनै कुरामा 
िंशोिनगनुिपने रे्दजखएमा र्दताि गने असिकारीिेत्यस्तोिंशोिन गनुिपने व्यहोरा खिुाई र्दरखास्त प्राप् त भएको समसतिे पन्र 
दर्दनसभि सनवेर्दकिाई िूचना गनुि पनेछ । 

(3) यि ऐनमा अन्यि जनुिकैु कुरा िेजखएको भएतापसन यो ऐन प्रारम्भ हुँर्दाका बखतर्दताि भई िञ्चािनमा 
रहेका ढf]/rf}/गाउँपासिका सभि कायििेि कायम गररएकािहकारी िंस्था यिै ऐन बमोजजम र्दताि भएको मासनने छ । 

(४) यि र्दफा बमोजजम िहकारी िंस्था र्दताि गर्दाि र्दताि गने असिकारीिे त्यस्तो िहकारी िंस्थािे पािना गनुि 
पने गरी कुनै शति तोक्न िक्नेछ ।  

(५) उपर्दफा (४) बमोजजम शति तोवकएकोमािोको पािना गनुि िम्बजन्ित िहकारी िंस्थाको कतिव्य 
हनुेछ। 

७. र्दताि गनि अस्वीकार गनि िक्न े :(१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) मा उजल्िजखत अवस्था नभएमा, िोही र्दफा 
बमोजजमववसनयम िंशोिनको िासग िूचना दर्दएको अबसिसभि सनवेर्दकिे िंशोिन गनि अस्वीकार गरेमा त्यस्तो िूचना 
पाएको समसतिे तीि दर्दनसभि सबसनयम िंशोिन नगरेमा वा िूचनामा उल्िेख भए बमोजजम हनुेगरी सबसनयम  िंशोिन 
नगरेमा र्दताि गने असिकारीिे त्यस्तो िहकारी िंस्था र्दताि गनि अस्वीकार गनि िक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम िहकारी िंस्था र्दताि गनि अस्वीकार गरेकोमार्दताि गने असिकारीिे कारण 
खिुाईतीन दर्दन सभि िोको जानकारी िम्बजन्ित सनवेर्दकहरूिाईदर्दन ुपनेछ ।  

८. िहकारी िंस्था िंगदठत िंस्था हनु:े(१) िहकारी िंस्था अववजच्छन्न उत्तरासिकारवािा एक स्वशासित रिङ्गदठत िंस्था 
हनुेछ । 

(२) िहकारी िंस्थाको काम कारबाहीको िासग एउटा छुिै छाप हनुेछ । 

(३) िहकारी िंस्थािे यि ऐनको अिीनमा रही व्यजि िरह चि अचि िम्पजत्त प्राप् त, उपभोग, वविी वा 
अन्य व्यवस्था गनि िक्नेछ।  

(४) िहकारी िंस्थािे व्यजि िरह आफ्नो नामबाट नासिि उजूर गनि र िो उपर पसन िोही नामबाट 
नासिि उजूर िाग्न िक्नेछ। 

(५) िहकारी िंस्थािे व्यजि िरह करार गनि िक्नेछ । 

९. िहकारी िंस्थाको कायिििे :(१) र्दताि हुँर्दाका बखत िहकारी िंस्थाको कायि िेि रे्दहाय बमोजजम हनुेछाः  

(क)  बचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार गने िंस्थाको हकमा एक वडा,  
(ख)  अन्य िंस्थाको हकमा एक वडा वा रे्दहायका आिारमातीन वडािम्म : 

(१)  िर्दस्यहरुवीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक अयायािको िासग आपिी िाझा वन्िन (कमन बण्ड), 

(२)  व्यविावयक स्तरमा िेवा िंचािन गनि आवश्यक िर्दस्य िंख्या, 
(३) िंस्था िंचािनमा िर्दस्यको िहभासगतामूिक िोकताजन्िक सनयन्िण कायम हनुे गरी पायक पने स्थान । 
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(४)  उपर्दफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेजखएको भएतापसन िंस्थािे र्दताि भई व्यविावयक िेवा प्रारम्भ गरेको 
र्दईुवषि पसछ रे्दहायको आिारमा जोसडएको भौगोसिक िेि कायम रहने गरी आफ्नो कायििेि थप वडाहरूमा ववस्तार 
गनि िक्नेछ ।  

(क) िंस्थाको व्यविावयक वियाकिापको ववकाि िममा िर्दस्यता बढाउन थप कायि िेि आवश्यक 
परेको, 

(ख)िंस्थाको कायि िंचािनमा िर्दस्यको प्रत्यि सनयन्िण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु अविम्बन 
गररएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने िहकारी िंस्थाको हकमा मापर्दण्ड अनिुार भएको । 

(५) उपर्दफा (१) र (२) मा जनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन िंस्थाको कायििेिका वडाहरूमा 
व्याविावयक िेवा िञ्चािन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोवकएको रकम वा अनपुातभन्र्दा कम रकम वा अनपुातको 
व्याविावयक िेवा िञ्चािन भएको रे्दजखएको खण्डमा र्दताि गने असिकारीिे व्याविावयक िेवा िञ्चािन भएका वडा 
माि कायििेि कायम गने गरी ववसनयम िंशोिन गनि सनरे्दशन दर्दन िक्नेछ । 

(६)  उपर्दफा (३) बमोजजम र्दताि गने असिकारीिे सनरे्दशन दर्दएकोमा िहकारी िंस्थािे एक वषिसभि 
ववसनयम िंशोिन गरी आफ्नो कायििेि पनुाःसनिािरण गनुिपनेछ ।  

(७) यि र्दफामा अन्यि जनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन िहकारी िंस्थािे स्वेजच्छक रूपमा जनुिकैु 
िमय कायििेि घटाउने गरी पनुाःसनिािरण गनि ववसनयम िंशोिन गनि िक्नेछ ।  

(८) कायििेि पनुाः सनिािरण िम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हनुेछ ।   

१०. जानकारी दर्दनपुने:सिद्ध कुमाखगाउँपासिका भन्र्दा बढी कायििेि कायम राखी र्दताि भई िञ्चािनमा रहेका िंस्थाहरूिे 
सिद्ध कुमाखगाउँपासिकामािेवा िञ्चािन गर्दाि िञ्चासित िेवाको वववरण िवहत र्दताि गने असिकारीिाई जानकारी दर्दनपुनेछ । 

  

११. ववषयगत आिारमा वगीकरण:(१)िहकारी िंस्थाको वगीकरण रे्दहाय बमोजजम हनुेछाः 
(क) उत्पार्दक िंस्थााःकृवष,र्दगु्ि, जचया,कवफ,उख,ुफिफुि र माछापािन ववशेषका ववषयगत र अगवुावािी 

एवम ्उत्पार्दनको योजना िमेतका आिारमा अन्य उत्पार्दनमूिक िंस्था; 
(ख) उपभोिा िंस्थााःउपभोिा भण्डार, वचत तथा ऋण,उजाि र स्वास््य  ववशेषका ववषयगत र प्राथसमक 

आवश्यकता एवम ्िेवाको योजना िमेतका आिारमा अन्य उपभोगजन्य िंस्था; 
(ग)श्रसमक िंस्थााः हस्तकिा,खाद्य पररकार,औद्योसगक उत्पार्दन,भोजनािय र श्रम करार ववशेषका ववषयगत 

र िीप वा श्रमको ववशेषता एवम ्स्वरोजगारीको योजना िमेतका आिारमा अन्य श्रममा आिाररत 
िंस्था; 

(घ) बहउुद्दशे्यीय िंस्थााःउत्पार्दन, उपभोग र श्रम वा िीपमा आिाररत स्वरोजगारीका िेवा िमेत िञ्चािन 
गने अन्य बहमुखुी िंस्था । 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्िेजखत ववषयमा ववजशष्टीकरण, आम प्रचिन र अयायािको 
ववकाििम िमेतको आिारमा तोवकएबमोजजमका ववषयहरु थप गनि िवकनेछ ।  

 

(३) उपर्दफा (१)र (२) मा जनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन उपर्दफा (१) बमोजजम अन्य िंस्थाहरु गठन गनि 
बािा पनेछैन ।  

 

१२. कारोवार, व्यविाय, उद्योग वा पररयोजना िञ्चािन गनि िक्न े:(१) र्दफा६ बमोजजम र्दताि प्रमाणपि प्राप् त गरे 
पसछ िंस्थािेआफ्नो उद्देश्य प्रासप्तका िासग यि ऐन र ववसनयमको अिीनमा रहीआवश्यक कारोवार, व्यविाय, 

उद्योग वा पररयोजना िञ्चािन गनि िक्नेछ ।  

(३) प्रचसित कानूनमा जनुिकैु कुरा िेजखएको भएतापसन िंस्थािे उपर्दफा (१) बमोजजम कारोवार, 
व्यविाय, उद्योग वा पररयोजना िञ्चािन गनि छुिै िंस्था र्दताि गनुिपने छैन । 
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तर त्यस्तो कारोवार, व्यविाय, उद्योग वा पररयोजना िञ्चािन गनि प्रचसित कानून बमोजजम 
अनमुसतपि,स्वीकृसत वा इजाजतपि सिन ु पने रहेछ भने िो बमोजजम अनमुसतपि ,स्वीकृसत वा इजाजतपि 
सिएर माि कारोवार, व्यविाय, उद्योग वा पररयोजना िञ्चािन गनुि पनेछ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम िंस्थािे प्रचसित कानून बमोजजम असिकार पाएको सनकाय वा 
असिकारीबाट अनमुसतपि,स्वीकृसत वा इजाजतपि प्राप् त गरेमा पन्र दर्दनसभििोको जानकारी र्दताि गने 
असिकारीिाई दर्दन ुपनेछ । 

(५) र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी िंस्थािे िंयिु वा िाझेर्दारीमा आफ्नो उत्पार्दन वा िेवाको 
बजारीकरणको िासग यि ऐनको अिीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यविाय, उद्योग वा पररयोजना िञ्चािन 
गनि िक्नेछन ्। 

(६) उपर्दफा (५) बमोजजमको कारोवार, व्यविाय, उद्योग वा पररयोजना िञ्चािन गने िम्बन्िी अन्य 
व्यबस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

१३. र्दावयत्व िीसमत हनु े:(१) िहकारी िंस्थाको कारोबारको िम्बन्िमा िर्दस्यको र्दावयत्व सनजिे खररर्द गरेको वा खररर्द 
गनि स्वीकार गरेको शेयरको असिकतम रकमिम्म माि िीसमत रहनेछ ।  

(२) िहकारी िंस्थाको नाममा “िहकारी” र नामको अन्त्यमा “सिसमटेड” भन्ने शब्र्द राख्न ुपनेछ ।  

१४. िहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पािना गनुि पने:िहकारी िंस्थाको गठन तथा िञ्चािन गर्दाि िहकारीका मूल्य, 

मान्यता र सिद्धान्तको पािना गनुि पनेछ ।  

 
 
 

पररच्छेर्द–३ 

िंस्थाका उद्दशे्य तथा कायि 
१५. िंस्थाको उद्दशे्य : कायििेिमा आिाररत र िर्दस्य केजन्ित भई आफ्ना िर्दस्यहरूको आसथिक, िामाजजक तथा 

िाँस्कृसतक उन्नयन गनुि िंस्थाको मखु्य उद्देश्य हनुेछ ।   

१६. िंस्थाको कायि : िंस्थाका कायिहरू रे्दहाय बमोजजम हनुेछन:्- 

(क)िहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पािना गनेगराउने, 
(ख)िर्दस्यको वहत प्रवद्धिनगने गरी व्याविावयक िेवाहरू प्रर्दान गने, 

(ग) िर्दस्यिाई जशिा, िूचना र तािीम प्रर्दान गने , 

(ङ)िंस्थािे गने उत्पार्दन तथा िेवाको मापर्दण्ड सनिािरण गरी गणुस्तर ििुार, आसथिक स्थावयत्व र जोजखम 
व्यवस्थापनिम्बन्िी कायि गने,  

(च)आन्तररक सनयन्िण प्रणािी िागू गने, 

(छ)िंस्थाको व्यविावयक प्रवद्धिन तथा ववकाि िम्बन्िी वियाकिापहरू िञ्चािन गने, 

(ज)मन्िािय,रजजष्ट्रार, प्रारे्दजशक रजजष्ट्रार,स्थानीय तह वार्दताि गने असिकारीको सनरे्दशन पािना गने गराउन,े 

(झ) ववसनयममा उजल्िजखत कायिहरू गने । 

 
 

पररच्छेर्द–४ 

ववसनयम तथा आन्तररक कायिववसि 

१७. ववसनयम बनाउन ु पने :(१) िंस्थािे यो ऐन, यि ऐन अन्तगित बनेको सनयम, सनरे्दजशका, मापर्दण्ड र कायिववसिको 
अिीनमा रही आफ्नो कायि िञ्चािनको िासग ववसनयम बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको ववसनयम र्दताि गने असिकारीबाट स्वीकृत भए पसछ िागू हनुेछ । 
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१८. आन्तररक कायिववसि बनाउन िक्न े :(१) िंस्थािे यो ऐन, यि ऐन अन्तगित बनेको सनयम, सनरे्दजशका, मापर्दण्ड, 
कायिवविी र ववसनयमको अिीनमा रही आवश्यकता अनिुार आफ्नो आन्तररक कायिववसि बनाउन िक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको आन्तररक कायिववसि िम्बजन्ित िंस्थाको िािारणिभािे स्वीकृत गरेपसछ 
िागू हनुेछ । 

१९. ववसनयम र आन्तररक कायिववसिमा िंशोिन :(१) िंस्थाको िािारणिभाको कुि िर्दस्य िंख्याको बहमुतबाट ववसनयम 
र आन्तररक कायिववसि िंशोिन हनु िक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम िंशोिन भएको ववसनयम वा आन्तररक कायिववसि र्दताि गने असिकारीबाट 
स्वीकृत भएपसछ िागू हनुेछ । 

पररच्छेर्द–५ 

िर्दस्यता 
२०. िंस्थाको िर्दस्यता:(१) अठार वषि उमेर पूरा गरेका रे्दहाय बमोजजमका नेपािी नागररकहरु िंस्थाको िर्दस्य हनु 

िक्नेछना्ः 
  (ख)  िंस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररर्द गरेको, 
  (ग)  िंस्थाको ववसनयममा उजल्िजखत शतिहरु पािना गनि मन्जरु गरेको, 
  (घ)  िंस्थाको जजम्मेवारी पािना गनि मन्जरु भएको, 
  (ङ)  िंस्थािे गरेको कारोवारिँग प्रसतस्पिाि हनुे गरी कारोवार नगरेको, 
  (च)   िंस्थाको िर्दस्यता सिन योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको । 

(२)यि ऐनमा अन्यि जनुिकैु कुरा िेजखएको भएतापसन नेपाि िरकार, प्ररे्दश िरकारका सनकायहरु, स्थानीय 
तहका िाथै िंस्थाको कायििेि सभिका िामरु्दावयक वा िहकारी ववद्यािय, गठुी, स्थानीय क्िब, स्थानीय तहमा गठन 
भएकाउपभोिा िमूहहरु िंस्थाको िर्दस्य हनु बािा पने छैन ।  

(३)यि र्दफामा अन्यि जनुिकैु कुरा िेजखएको भएतापसन स्वास््य िहकारी िंस्थामा िहकारी िंस्थािे 
िर्दस्यता सिन वािा पने छैन । 

२१. िर्दस्यता प्राप् त गनि सनवेर्दन दर्दन ुपने:(१) िंस्थाको िर्दस्यता सिन चाहने िम्बजन्ित व्यजििे िंस्थाको िसमसतिमि 
सनवेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सनवेर्दनपरेको समसतिे पैंतीि दर्दन सभि िसमसतिे यो ऐन, यि ऐन अन्तगित बनेको 
सनयम तथा ववसनयमको अिीनमा रही िर्दस्यता प्रर्दान गने वा नगने सनणिय गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम सनणिय गर्दाि िसमसतिे िर्दस्यता प्रर्दान नगने सनणिय गरेमा िो को कारण खोिी 
िात दर्दनसभि सनवेर्दकिाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको समसतिे तीि दर्दनसभि िम्बजन्ित ब्यजििे त्यस्तो िंस्था र्दताि 
गने असिकारीिमि उजूर गनि िक्नेछ। 

(५) उपर्दफा (४) बमोजजम प्राप् तउजूरी छानववन गर्दाि सनवेर्दकिाई िर्दस्यता प्रर्दान गनुि पने रे्दजखएमा र्दताि 
गने असिकारीिे त्यस्तो सनवेर्दकिाई िर्दस्यता प्रर्दान गनिको िासग िम्बजन्ित िंस्थािाई आरे्दश दर्दन िक्नेछ। 

(६) उपर्दफा (५) बमोजजम आरे्दश भएमा िो आरे्दश प्राप् त गरेको िात दर्दन सभि िम्बजन्ित िंस्थािे 
सनवेर्दकिाई िर्दस्यता प्रर्दान गरी िोको जानकारी र्दताि गने असिकारीिाई गराउन ुपनेछ ।  

२२. िर्दस्य हनु नपाउन े:(१) कुनै व्यजि एकै प्रकृसतको एकभन्र्दा वढी िंस्थाको िर्दस्य हनु पाउने छैन ।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै व्यजि एकै प्रकृसतको एकभन्र्दा बढी िंस्थाको िर्दस्य रहेको भए यो ऐन 
प्रारम्भ भएको समसतिे तीनवषि सभि कुनै एक िंस्थाको माि िर्दस्यता कायम राख्न ुपनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुँर्दाका बखत कुनै िंस्थामा नेपाि िरकारको सनकाय वा र्दफा २० को उपर्दफा 
(२) मा उल्िेख भएरे्दजख बाहेकको अन्य कुनै कृसिम व्यजि िर्दस्य भएको भए पाँचवषि सभि िर्दस्यता अन्त्य 
गनुिपनेछ ।  
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२३. िर्दस्यताको िमासप्त:(१) कुनै िर्दस्यको िर्दस्यता रे्दहायको अवस्थामा िमाप्त हनुेछाः— 

(क)िर्दस्यिे आफ्नो िर्दस्यता त्याग गरेमा, 
(ख) िगातार बावषिक िािारणिभामा सबना िूचना तीन पटकिम्म अनपुजस्थत भएमा, 
(ग)यो ऐन,यि ऐन अन्तगित वनेको सनयम वा ववसनयम बमोजजम िर्दस्यिे पािना गनुिपने प्राविानको 

बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा, 
(घ)िंस्थाको िर्दस्यको हकमा र्दफा २० बमोजजमको योग्यता नभएमा। 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन कुनै िर्दस्यिे िंस्थाबाट प्राप् त वा भिुान गनुि 
पने कुनै रकम भएमा िो फरफारक नभएिम्म वा सनजिे सिएको ऋण,सतनुि पने कुनै र्दावयत्व वा अन्य 

 

कुनै िर्दस्यको तफि बाट सितो वा जमानत बिेकोमा िोको र्दावयत्व फरफारक नभएिम्म सनजको िर्दस्यता िमाप्त हनुे 
छैन ।  

(३) यि र्दफामा जनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन िािारणिभा बोिाउने सनणिय भइिकेपसछ िािारणिभा 
िम्पन्न नभएिम्म किैिाई पसन िर्दस्यताबाट हटाउन िवकने छैन । 

२४. िवुविा प्राप् त गनि निक्न े : कुनै िर्दस्यिे िहकारी िंस्थािाई सतनुि पने कुनै र्दावयत्व सनिािररत िमयसभि  भिुान 
नगरेमा वा यो ऐन, यि ऐन अन्तगित वनेको सनयम तथा ववसनयम बमोजजम िर्दस्यिे पािन गनुिपने व्यवस्थाको 
बारम्बार उल्िंघन गरेमा त्यस्तो िर्दस्यिे अन्य िर्दस्य िरहको िसुबिा प्राप् त गनि िक्ने छैन । 

 

पररच्छेर्द –६ 

िािारणिभा, िसमसततथा िेखा िपुररवेिण िसमसत 

 

२५. िािारणिभा:(१) िहकारी िंस्थाको िवोच्च अङ्गको रुपमा िािारणिभा हनुेछ । 

(२) िहकारी िंस्थाका िबै िर्दस्यहरू िािारणिभाका िर्दस्य हनुे छन ्। 

(३) िहकारी िंस्थाको िािारणिभा रे्दहाय बमोजजम हनुेछ:– 

(क) प्रारजम्भक िािारणिभा, 
(ख) वावषिक िािारणिभा, 
(ग) ववशेष िािारणिभा । 

२६. प्रारजम्भक िािारण िभाको काम, कतिव्य र असिकार: प्रारजम्भक िािारणिभाको काम, कतिव्य र असिकार रे्दहाय 
बमोजजम हनुेछ :– 

(क)प्रारजम्भक िािारणिभा हनुे अजघल्िो दर्दनिम्मको काम कारबाही र आसथिक कारोबारको जानकारी सिने, 
(ख)चािू आसथिक वषिको िासग वावषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रसतवेर्दन तथा ववत्तीय वववरण अनमुोर्दन गने, 

(घ)ववसनयममा उल्िेख भए बमोजजम िसमसत वा िेखा िपुरीवेिण िसमसतको सनवािचन गने, 

(ङ)आन्तररक कायिववसि पाररत गने, 

(च)िेखा परीिकको सनयजुि र सनजको पाररश्रसमक सनिािरण गने,  

(छ) ववसनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने । 

२७. वावषिक िािारणिभाको काम, कतिव्य र असिकार : वावषिक िािारणिभाको काम, कतिव्य र असिकार रे्दहाय बमोजजम  
हनुेछ :– 

(क) वावषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृसत गने, 

(ख) वावषिक िेखा परीिण प्रसतवेर्दन अनमुोर्दन गने, 

(ग) िसमसत वा िेखा िपुरीवेिण िसमसतको सनवािचन तथा ववघटन गने, 



 

8 

 

(घ) िञ्चािक वा िेखा िपुरीवेिण िसमसतको िंयोजक वा िर्दस्यिाई पर्दबाट हटाउने, 
(ङ) िसमसत वा िेखा िपुरीवेिण िसमसतको वावषिक प्रसतवेर्दन पाररत गने, 

(च) ववसनयम िंशोिन तथा आन्तररक कायिववसि पाररत गने, 

(छ) िेखा परीिकको सनयजुि र सनजको पाररश्रसमक सनिािरण गने, 

(ज) िंस्था एकीकरण वा ववघटन िम्बन्िी सनणिय गने, 

(झ) पाररश्रसमक िगायतका िवुविा तोक्ने, 
(ञ) ऋण तथा अनरु्दान प्राप्त गने िम्बन्िमा सनणिय गने, 

(ट) िर्दस्यको र्दावयत्व समनाहा दर्दने, 
(ठ) िसमसतिाई आवश्यक सनरे्दशन दर्दने, 
(ड) ववसनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने । 

२८. िािारणिभाको बैठक :(१) िसमसतिे िहकारी िंस्था र्दताि भएको समसतिे तीन मवहनासभि प्रारजम्भक िािारणिभा 
बोिाउन ुपनेछ । 

(२) िसमसतिे प्रत्येक आसथिक वषि िमाप्त भएको समसतिे छ मवहनासभि वावषिक िािारणिभा बोिाउन ुपनेछ 
। 

(३) िसमसतिे रे्दहायको अवस्थामा ववशेष िािारण िभा बोिाउन ुपनेछ :– 

(क)िंस्थाको काम ववशेषिे ववशेष िािारण िभा बोिाउनपुनेिसमसतवाट सनणिय भएमा, 
(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम िेखा िपुरीवेिण िसमसतको सिफाररिमा, 
(ग)कुनै िञ्चािकिे ववशेष िािारणिभा बोिाउन पेश गरेको प्रस्ताव िसमसतद्धारा पाररत भएमा, 
(घ) ववशेष िािारणिभा बोिाउन ुपने कारण खिुाइ पजच्चि प्रसतशत िर्दस्यिे िसमसत िमि सनवेर्दन दर्दएमा, 
(ङ) र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बमोजजम र्दताि गने असिकारीिे सनरे्दशन दर्दएमा, 
(४) उपर्दफा (३) मा जनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन िंस्थाको िञ्चािकवा व्यवस्थापकबाट आफ्नो 

जजम्मेवारी पूरा नगरी िंस्था िञ्चािनमा िमस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा र्दताि गने असिकारीिाई 
जानकारी दर्दईिािारण िर्दस्यहरूमध्येबाट बहमुत िर्दस्य उपजस्थत भई ववशेष िािारण िभा गनि 
िवकनेछ । 

२९. ववशेष िािारणिभा बोिाउन सनरे्दशन दर्दन िक्न:े(१) िंस्थाको सनरीिण वा िपुरीवेिण गर्दाि वा किैको उजूरी परी 
छानववन गर्दाि रे्दहायको अवस्था रे्दजखन आएमा र्दताि गने असिकारीिे त्यस्तो िहकारी िंस्थाको िसमसतिाई 
िािारणिभा बोिाउन सनरे्दशन दर्दन िक्नेछ :–   

(क)  िहकारीको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त ववपररत कायि गरेमा,  
(ख)  यो ऐन, यि ऐन अन्तगित बनेको सनयम, ववसनयम तथा आन्तररक कायिववसि ववपरीत कायि गरेमा, 
(घ) र्दताि गने असिकारीिे दर्दएको सनरे्दशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा, 
(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बमोजजम र्दताि गने असिकारीिे आरे्दश दर्दएमा। 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम िािारणिभा बोिाउन सनरे्दशन प्राप् त भएमा िसमसतिे िो सनरे्दशन प्राप् त भएको 
समसतिे पैंतीि दर्दनसभि िािारणिभाको बैठक बोिाउन ु पनेछ र िािारणिभाको बैठकमा उजूरी वा सनरीिणका 
िममा रे्दजखएका ववषयमा छिफि गरी िोको प्रसतवेर्दन र्दताि गने असिकारीिमि पेश गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) वा (२) मा उजल्िजखत अवसिसभि िसमसतिे िािारणिभा नबोिाएमा र्दताि गने 
असिकारीिे त्यस्तो िािारणिभा बोिाउन िक्नेछ । 

(४) िहकारी िंस्थाको िािारणिभाको िासग गणपूरक िंख्या तत्काि कायम रहेको िर्दस्य िंख्याको 
एकाउन्न प्रसतशत हनुेछ ।  



 

9 

 

तर पवहिो पटक डावकएको िािारण िभामा गणपरुक िंख्या नपगुेमा त्यिको िात दर्दन सभि र्दोस्रो पटक 
िािारण िभा बोिाउन ुपने र यिरी र्दोस्रो पटक बोिाइएको िािारण िभामा िंचािक िसमसतको बहमुत िवहत एक 
सतहाई िािारण िर्दस्यहरुको उपजस्थसत भएमा िािारण िभाको गणपरुक िंख्या पगुेको मासननेछ । 

(५) उपर्दफा (४) मा जनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन र्दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था 
िोहीअनिुार हनुेछ । 

(६)र्दईु हजार वा िोभन्र्दा बढी िर्दस्य भएको िंस्थािे िािारण िभा गर्दाि िमान कायििूचीमा तोवकए 
बमोजजम िर्दस्य िंख्याको आिारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानमा िंचािक िर्दस्यहरुिाई पठाई िािारण 
िभा गनि र त्यस्तो िभाको सनणिय प्रमाजणत गनि प्रसतसनसिहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रसतसनसिहरुको उपजस्थसतको िभािे 
अजन्तम सनणिय प्रमाजणत गने व्यवस्था समिाउन िक्नेछ । 

३०. िञ्चािक िसमसत :(१)  िहकारी िंस्थामा िािारणिभाबाट सनवािजचत एक िञ्चािक िसमसत रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यजि िगातार एउटै पर्दमा र्दईु पटकभन्र्दा बढी िञ्चािक हनु पाउने छैन । 
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको िसमसतमा उपिब्ि भएिम्म कम्तीमा तेत्तीि प्रसतशत मवहिा िर्दस्यको 

प्रसतसनसित्व िसुनजित गनुि पनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी िर्दस्य एकै अवसिमा िञ्चािक तथा िेखा िसमसतको पर्दमा उम्मेर्दवार 
बन्न र सनवािजचत हनु िक्ने छैन । 

(४) कुनै िंस्थाको िञ्चािक िोही िंस्थाको कमिचारी वा आफ्नो िंस्थािे िर्दस्यता सिएको िहकारी िंघ वा 
बैङ्कबाहेक अको कुनै िंस्थाको िंचािक बन्न पाउने छैन । 

तर वावषिक र्दईु करोड रुपैयाभन्र्दा कमको कारोवार गने िहकारी िंस्थाको िञ्चािकिे त्यस्तो िहकारी 
िंस्थामा कमिचारीको रुपमा काम गनि बािा पने छैन । वावषिक र्दईु करोडभन्र्दा बवढ कारोवार गने िंस्थामा कुनै 
िंचािक कमिचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतिे र्दईु वषिसभि त्यस्तो िंचािकिे कमिचारीको पर्द त्याग 
गरी अको कमिचारीको व्यवस्था गनुिपनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ कुनै व्यजि एकभन्र्दा बढी िंस्थाको िञ्चािक वा िोही वा अको िंस्थाको 
कमिचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतिे एक वषिसभि कुनै एक िंस्थाको माि िञ्चािक वा कमिचारी रहन ु
पनेछ । 

(७)िसमसतको कायािवसि चार वषिको हनुेछ । 

३१. िञ्चािक िसमसतको सनवािचन :(१) िसमसतिे आफ्नो कायािवसि िमाप्त हनु ुकजम्तमा एक मवहना अजघ अको िसमसतको 
सनवािचन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम िसमसतको सनवािचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप् त 
भएको समसतिे छ मवहनासभि िसमसतको सनवािचन गराउन र्दताि गने असिकारीिे िम्बजन्ित िसमसतिाई आरे्दश दर्दन 
िक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम र्दताि गने असिकारीिे आरे्दश दर्दएकोमा िम्बजन्ित िसमसतिे िो आरे्दश 
बमोजजमको िमयावसिसभि िसमसतको सनवािचन गराईर्दताि गने असिकारिाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम िसमसतको सनवािचन नगराएमा र्दताि गने असिकारिे त्यस्तो िंस्थािर्दस्य रहेको 
मासथल्िो िंघ भए िो िंघको प्रसतसनसि िमेतिाई िहभागीगराई िसमसतको सनवािचन िम्बन्िी िम्पूणि कायि गने 
गराउनेछ । 

(५) उपर्दफा (४)बमोजजमको सनवािचन कायिमा िहयोग परु् याउन ु िम्बजन्ित िसमसतकापर्दासिकारीहरूको 
कतिव्य हनुेछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बमोजजम सनवािचन गराउँर्दा िागेको िम्पूणि खचि िम्बजन्ित िंस्थािे व्यहोनुि पनेछ। 

(७) यि र्दफा बमोजजम िसमसतको अको सनवािचन नभएिम्मको िासग िसमसतिे ववसनयममा व्यवस्था भए 
बमोजजम आफ्नो कायि िञ्चािन गनेछ ।  
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३२. िसमसतको काम, कतिव्य र असिकार : यि ऐनमा अन्यि उजल्िजखत काम, कतिव्य र असिकारका असतररि िसमसतको 
काम, कतिव्य र असिकार रे्दहाय बमोजजम हनुेछ :– 

(क)िहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बमोजजम िहकारी िंस्थाको िञ्चािन गने, 

(ख) आसथिक तथा प्रशािकीय कायि गने, गराउन,े 

(ग)प्रारजम्भक िािारणिभा, वावषिक िािारणिभा तथा ववशेष िािारणिभा बोिाउने, 
(घ)िािारणिभाका सनणियहरू कायािन्वयन गने, गराउन,े 

(ङ)िंस्थाको नीसत, योजना, बजेट तथा बावषिक कायििमको तजुिमा गरी िािारणिभा िमि पेश गने, 

(च) िंस्थाको िर्दस्यता प्रर्दान गने तथा िर्दस्यताबाट हटाउने,  
(छ)शेयर नामिारी तथा वफताि िम्बन्िी कायि गने, 

(ज)िम्बजन्ित िंघको िर्दस्यता सिन,े 

(झ)ववसनयम तथा आन्तररक कायिववसि तयार गरी िािारणिभामा पेश गने,  

(ञ)िंस्थाको कायििेिसभि िंस्थाको कारोबार र व्यविायको वहत प्रवद्धिनको िासग आवश्यककायि 
गने,गराउन,े 

३३. िञ्चािक पर्दमा बहाि नरहन:े रे्दहायको कुनै अवस्थामा िञ्चािकआफ्नो पर्दमा बहाि रहन िक्ने छैन:- 

(क) सनजिे दर्दएको राजीनामा िसमसतबाटस्वीकृत भएमा, 
(ख) सनजिाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बमोजजमिञ्चािकबाट हटाउने सनणिय भएमा, 
(ग) सनज अको िंस्थाको िञ्चािक रहेमा, 
(घ) सनज िोही वा अको िंस्थाको कमिचारी रहेमा, 

तर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रसतबन्िात्मक वाक्यांशमा िेजखएको कुरामा िोहीबमोजजम 
हनुेछ । 

(ङ) सनजिोही वा अको िंस्थाको िेखा िपुरीवेिण िसमसतको पर्दमा रहेमा 
(च) सनजको मतृ्य ुभएमा। 

३४. िञ्चािकिाई पर्दबाट हटाउन िक्न:े(१) िािारणिभािे वहमुतको सनणियबाटरे्दहायको कुनै अवस्थामा िञ्चािकिाई 
िसमसतको िञ्चािक पर्दबाट हटाउन िक्नेछ :– 

(क) आसथिक वहनासमना गरी िम्बजन्ित िंस्थािाई हानी नोक्िानी परु् याएमा, 
(ख)अनसिकृत तवरिे िम्बजन्ित िंस्थाको कारोबार िम्बन्िी ववषयको गोपसनयता भङ्ग गरेमा, 
(ग)िम्बजन्ित िंस्थाको कारोबार र व्यविायिँग प्रसतस्पिाि हनुे गरी िमान प्रकृसतको कारोबार वा व्यविाय 

गरेमा, 
(घ)िम्बजन्ित िंस्थाको अवहत हनुे कुनै कायि गरेमा,  
(ङ) सनज शारीररक वा मानसिक रुपमा काम गनि निक्ने भएमा, 
(च) कुनै िञ्चािकमा यो ऐन, यि ऐन अन्तगित बनेको सनयम वा ववसनयममा उजल्िजखतयोग्यता नरहेमा । 

(२)कुनै िञ्चािकिाई िसमसतको पर्दबाट हटाउने सनणिय गनुि अजघ त्यस्तो िञ्चािकिाईिािारणिभािमि 
िफाई पेश गने मनासिब मावफकको मौका दर्दइनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोजजमको अवसिसभि कुनै िञ्चािकिे िफाई पेश नगरेमा वा सनजिे पेश गरेको िफाई 
िन्तोषजनक नभएमा िािारणिभािे त्यस्तो िञ्चािकिाई पर्दबाट हटाउन िक्नेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम िञ्चािकको पर्दबाट हटाइएको िर्दस्य िसमसतको र्दईु कायिकाििम्मको 
सनवािचनमा उम्मेर्दवार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपर्दफा (३) बमोजजम कुनै िञ्चािक पर्दबाट हटेमा त्यस्तो पर्दमा िािारणिभािे बाँकी अवसिको 
िासग अको िञ्चािकको सनवािचन गनेछ । 
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३५. सनजी स्वाथि िमावेश भएको सनणिय प्रकृयामा िंिग्न हनु नहनु े :(१) िञ्चािकिे आफ्नो सनजी स्वाथि िमावेश भएको 
सनणिय प्रवियामा िंिग्न हनुहुुँरै्दन । 

(२) िञ्चािकिे आफूिाईमाि व्यजिगत फाइर्दा हनुेगरी िंस्थामा कुनै कायि गनि गराउन हुँरै्दन । 

(३) कुनै िञ्चािकिे उपर्दफा (१) को सबपरीत हनुे गरी वा आफ्नो असिकारिेिभन्र्दा बावहर गई कुनै 
काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रसत त्यस्तो िञ्चािक व्यजिगत रूपमा उत्तरर्दायी हनुेछ र त्यस्तो 
काम कारबाहीबाट िंस्थाको, िर्दस्य वा अन्य कुनै व्यजििाई हानी नोक्िानी हनु गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी 
नोक्िानी सनजको जायजेथाबाट अिूि उपर गररनेछ । 

३६. िसमसतको ववघटन :(१) िािारणिभािे रे्दहायको अवस्थामा िसमसतको ववघटन गनि िक्नेछाः– 

(क) िसमसतको बर्दसनयतपूणि कायिबाट िंस्थाको कारोबार जोजखममा परेमा, 
(ख)िंस्थािे सतनुिपने र्दावयत्व तोवकएको िमयसभि भिुान गनि निकेमा, 
(ग)ववसनयममा उजल्िजखत उद्देश्य र कायि ववपररतको काम गरेमा,  
(घ)िसमसतिे आफ्नो जजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 
(ङ)यो ऐन वा यि ऐन अन्तगित बनेको सनयमाविीमा उजल्िजखत शति वा र्दताि गने  असिकारीिे दर्दएको 

सनरे्दशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम िसमसत ववघटन भएमा िािारणिभािे नयाँ िसमसतको सनवािचन गनेछ । 

(३) िसमसतिे यो ऐन वा यि ऐन अन्तगित बनेको सनयम बमोजजम र्दताि गने असिकारीिे दर्दएको सनरे्दशन 
पािना नगरेमा वा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बमोजजम पेश भएको प्रसतवेर्दन िमेतको आिारमा र्दताि गने 
असिकारीिे िसमसतिाई उजूरी वा सनरीिणको िममा रे्दजखएका ववषयवस्तकुो गाजम्भयिताको आिारमा बढीमा छ 
मवहनाको िमय दर्दई ििुार गने मौका दर्दन िक्नेछ र त्यस्तो िमयावसि सभि पसन ििुार नगरेमा त्यस्तो िसमसत 
ववघटन गनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम िसमसत ववघटन भएमा त्यिरी ववघटन गररएको समसतिे तीन मवहना सभिमा 
अको िसमसतको सनवािचन िम्पन्न गराउन र त्यस्तो सनवािचन नभएिम्म िंस्थाको रै्दसनक कायि िञ्चािन गनि र्दताि गने 
असिकारीिे तोवकए बमोजजमको एक तर्दथि िसमसत गठन गनुि पनेछ । 

(५) यि र्दफा बमोजजम अको िसमसतको सनवािचन गराउँर्दा िागेको िम्पूणि खचि िम्बजन्ित िंस्थािे व्यहोनेछ 
। 

३७. िेखा िपुरीवेिण िसमसतको गठन :(१) िंस्थामा आन्तररक सनयन्िण प्रणािीिाई िदुृढ गनि तोवकए बमोजजमको 
योग्यता पगुेका एकजना िंयोजक र र्दईुजना िर्दस्यहरू रहने गरीिािारणिभािे सनवािचनबाट िेखा िपुरीवेिण िसमसत 
गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी व्यजि एकै अवसिमा एउटै िंस्थाको िञ्चािक वा िेखा िपुररवेिण 
िसमसतको िंयोजक वा िर्दस्य पर्दमा उम्मेर्दवार बन्न र सनवािजचत हनु िक्ने छैन । 

३८. िेखा िपुररवेिण िसमसतको काम, कतिव्य र असिकार :(१)  िेखा िपुररवेिण िसमसतको काम, कतिव्य र असिकार 
रे्दहाय बमोजजम हनुेछ :– 

(क)प्रत्येक चौमासिकमा िहकारी िंस्थाको आन्तररक िेखापरीिण गने, गराउने, 
(ख)आन्तररक िेखापरीिण गर्दाि िेखापरीिणका आिारभतू सिद्धान्तको पािना गने, गराउन,े 

(ग)ववत्तीय तथा आसथिक कारोवारको सनरीिण तथा मूल्याङ्कन गने, गराउन,े 

(घ)िसमसतको काम कारवाहीको सनयसमत िपुररवेिण गने र िसमसतिाई आवश्यक िझुाव दर्दने, 
(ङ) िािारणिभाकोसनरे्दशन, सनणिय तथा िसमसतका सनणिय कायािन्वयन भए नभएको अनगुमन गने, 

(च)िेखा िम्बन्िी प्रसतवेर्दन र िसमसतको काम कारबाहीको िपुररवेिण िम्बन्िी वावषिक प्रसतवेर्दन 
िािारणिभा िमि पेश गने,  
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(छ)आफूिे पटक पटक दर्दएका िझुाव कायािन्वयन नभएको कारणबाट कुनै िंस्थाको वहतमा प्रसतकूि अिर 
परेमावा त्यस्तो िंस्थाको नगर्द वा जजन्िी िम्पजत्तको व्यापक रूपमा वहनासमना वा असनयसमतता भएको 
वा िंस्था गम्भीर आसथिक िंकटमा पनि िागेकोमािोको कारण खिुाई ववशेष िािारणिभा 
बोिाउनिसमसतिमि सिफाररि गने । 

(ज) आवश्यक परेमा आन्तररक िेखा परीिक सनयजुिका िासग तीन जनाको नाम िञ्चािक िसमसतमा 
सिफाररि गने । 

(२) िेखा िपुररवेिण िसमसतको िंयोजक वा िर्दस्य िंस्थाको रै्दसनक आसथिक प्रशािसनक कायिमा िहभागी 
हनु पाउने छैन । 

पररच्छेर्द–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

३९. िर्दस्य केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुि पने :(१) िंस्थािे आफ्ना िर्दस्यहरूको माि बचत स्वीकार 
गनि, िोको पररचािन गनि र िर्दस्यिाई माि ऋण प्रर्दान गनि िक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेजखएको भएतापसन बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने गरी र्दताि 
भएको िंस्था बाहेक अन्य ववषयगत वा वहउुद्देश्यीय िंस्थािे बचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार गनि पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ बहउुद्देश्यीय वा ववषयगत िंस्थाको रुपमा र्दताि भई मखु्य कारोवारको रुपमा 
वचत तथा ऋणको कारोवार गरै्द आएको भए त्यस्तो िंस्थािे तीन वषि सभिमा वचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार 
नहनुे गरी र्दताि हुँर्दाका बखतमा उल्िेख गररएको मखु्य कारोवार गने गरी िंस्था िञ्चािन गनुिपनेछ । 

(३) िंस्थािे िर्दस्यिाई प्रर्दान गने ऋणमा िेवा शलु्क र नवीकरण शलु्क सिन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजर्दर सबचको अन्तर छ प्रसतशतभन्र्दा बढी हनुे छैन ।  

(५) िंस्थािे प्रर्दान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई मूि ऋणमा पूँजीकृत गरी िोको आिारमा ब्याज 
िगाउन पाइने छैन । 

(६)िंस्थािे कुनैपसन कम्पनीको शेयर खररर्द गनि िक्ने छैन ।  

तर  

(१) िंस्थाको र्दावयत्वप्रसत प्रसतकूि नहनुे गरी िंस्थािे स्वप्रयोजनको िासग अचि िम्पजत्त खरीर्द तथा 
पूवाििार सनमािण एवं िंस्था र िर्दस्यहरुको वहतमा उत्पार्दन र िेवाको िेिमा प्राथसमक पूजँी कोष 
पररचािन गनि वािा पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै िंस्थािे कुनै कम्पनीको शेयर खररर्द गरेको भएमा त्यस्तो शेयर यो 
ऐन प्रारम्भ भएको समसतिे एक वषि अवसिसभि हस्तान्तरण गररिक्न ुपनेछ । 

 (३) उपर्दफा (२) मा जनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसनिंस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ र्दताि भएका 
िाना वकिानद्वारा प्रववद्धित ववत्तीय िंस्थाको शेयर खररर्द गनि बािा पनेछैन । 

(७) िंस्थािे शेयर पूजँी कोषको र्दश गणुािम्म वचत िंकिन गनि िक्नेछ । 
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(८)िंस्थािे र्दताि गर्दािका बखतका िर्दस्य बाहेक अन्य िर्दस्यिाई िर्दस्यता प्राप् त गरेको तीन मवहना अवसि 
व्यसतत नभई ऋण िगानी गनि िक्ने छैन । 

४०. िन्र्दभि व्याजर्दर िम्बन्िी व्यवस्थााः (१) िंघीय काननु बमोजजम रजजष्ट्रारिेबचत तथा ऋणको िन्र्दभि व्याजर्दर तोक्न 
िक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम तोवकएको िन्र्दभि ब्याजर्दर िंस्थाका िासग सनरे्दशक ब्याजर्दर हनुेछ । 

४१. व्यजिगत बचतको िीमा:िंस्थामा िर्दस्यको व्यजिगत बचतको िीमा तीि िाखिम्म हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द –९ 

आसथिक स्रोत पररचािन 

४२. शेयर सबिी तथा वफताि िम्बन्िी व्यबस्था :(१) िंस्थािे आफ्नो िर्दस्यिाई शेयर वविी गनि िक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन िंस्थािे एकै िर्दस्यिाई आफ्नो कुि शेयर 
पूजँीको बीि प्रसतशतभन्र्दा बढी हनुे गरी शेयर सबिी गनि िक्ने छैन ।  

तर नेपाि िरकार, प्ररे्दश िरकार वा स्थानीय तहको पूणि वा आंजशक स्वासमत्व वा सनयन्िणभएको िंस्था वा 
सनकायको हकमा यो बन्रे्दज िागू हनुे छैन। 

(४) िंस्थाको शेयरको अंवकत मूल्य प्रसत शेयर एक िय रुपैयाँ हनुेछ ।  

(५) िंस्थाको शेयरपूजँी ववसनयममा उल्िेख भए बमोजजम हनुेछ । 

(६) िंस्थािे खिुा बजारमा शेयर सबिी गनि पाउन ेछैन । 

(७) िंस्थाको मूििनको रुपमा रहेको कुनै िर्दस्यको शेयर िोही िंस्थाको ऋण वा र्दावयत्व बाहेक अन्य 
कुनै ऋण वा र्दावयत्व वापत सििाम सबिी गररने छैन । 

४३. रकम वफताि तथा खाता िञ्चािन िम्बन्िी व्यवस्था :(1) कुनै िर्दस्यिे िंस्थाको िर्दस्यता त्याग गरी रकम वफताि 
सिन चाहेमा सनजको कुनै र्दावयत्व भए त्यस्तोर्दावयत्व भिुान गरेको समसतिे एक मवहनासभि सनजको बाँकी रकम 
तोवकए बमोजजम सनजिाई वफताि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै िर्दस्यिे िंस्थामा जम्मा गरेको बचत वफताि माग गरेमा सनजको कुनै र्दावयत्व भए त्यस्तो र्दावयत्व 
किा गरी बाँकी रकम तोवकए बमोजजमसनजिाई वफताि गनुि पनेछ।  

(३) िंस्थािे वचत खाताहरु माि िंचािन गनि िक्नछे ।    

४४. ऋण वा अनरु्दान सिन िक्न:े(१) िंस्थािे ववरे्दशी बैंक वा ववत्तीय िंस्था वा अन्य सनकायबाट ऋण वा अनरु्दान सिन 
वा त्यस्तो सनकायिँग िाझेर्दारीमा काम गनि िंघीय कानून वमोजजम स्वीकृती सिन ुपने छ । 

(२) उपर्दफा (१) वमोजजम ववरे्दशी बैङ्क वा सनकायबाट ऋण वा अनरु्दान सिन स्वीकृतीको 
िासगतोवकएवमोजजमको वववरणहरु िवहत र्दताि गने असिकारी िमि सनवेर्दन दर्दन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) वमोजजम सनवेर्दन प्राप्त भएमा र्दताि गने असिकारीिे गाउँ\नगर कायिपासिकामा प्रस्ताव 
पेश गनुि पनेछ ।  
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(४) उपर्दफा (३) बमोजजमको प्रस्ताव गाउँ\नगर कायिपासिकािे उपयिु रे्दखेमा स्वीकृतीकोिासग 
मन्िाियमा जशफाररि गरर पठाउनेछ ।  

४५. नपेाि िरकारको िरुिण प्राप् त गनि िक्न:े (१) िंस्थािे ववरे्दशी बैङ्क वा सनकायिँग सिने ऋणमा िरुिण प्राप् त गनुि 
पने भएमा िंघीय कानून वमोजजम स्वीकृसतकोिासग र्दताि गने असिकारर िमि प्रस्ताव िवहत सनवेर्दन दर्दन ुपने छ । 

(२) र्दफा (१) वमोजजम   प्राप्त प्रस्ताव उपयिु रे्दजखएमा गाउँ कायिपासिकािे िंघीय काननु बमोजजम स्वीकृसतको िासग 
मन्िाियमा जशफाररि गरर पठाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेर्द –१० 

िंस्थाको कोष 

४६ िंस्थाको कोष :(१) िंस्थाको कोषमा रे्दहाय बमोजजमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर सबिीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) नेपाि िरकारबाट प्राप् त अनरु्दान रकम, 

(ङ) ववरे्दशी िरकार वा अन्तरािवष्ट्रय िंघिंस्थाबाट प्राप् त अनरु्दान वा िहायताको रकम, 

(च) व्यविावयक कायिबाट आजजित रकम, 

(छ) िर्दस्यता प्रवेश शलु्क, 

(ज) िंस्थाको नाममा प्राप्त हनुे अन्य जनुिकैु रकम । 

४७.  जगडेा कोष :(१) िंस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषमा रे्दहाय बमोजजमका रकम रहने छन ्:– 

(क) आसथिक वषिको खूर्द बचत रकमको कम्तीमा पच्चीि प्रसतशत रकम,  

(ख) कुनै िंस्था, िंघ वा सनकायिे प्रर्दान गरेको पूजँीगत अनरु्दान रकम, 

(ग) जस्थर िम्पजत्त वविीबाट प्राप् त रकम, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) उपर्दफा (१) बमोजजमको जगेडा कोष अववभाज्य हनुेछ । 

४८. िंरजित पूजँी वफताि कोषाः(१) िंस्थामा एक िंरजित पूजँी वफताि कोष रहनेछ । 

(२) र्दफा ४७ बमोजजमको जगेडा कोषमा िो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम 
छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीि प्रसतशत रकम उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषमा वावषिक रुपमा 
जम्मा गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोजजमको रकम िर्दस्यिे गरेको िंघीय काननुमा तोवकए बमोजजमको वावषिक 
कारोवारको आिारमा िम्बजन्ित िर्दस्यिाई उपिव्ि गराउन ुपनेछ ।  

४९. िहकारी प्रवद्धिन कोषिम्बन्िी व्यवस्था:(१) िंस्थािे िहकारी व्यविायको प्रवद्धिन गनिको िासग र्दफा ४७ बमोजजम 
जगेडा कोषमा िो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छुयाई बाँकी रहेको रकमको शून्य 
र्दशमिव पाँच प्रसतशतिे हनु आउने रकम िंघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोजजमको िहकारी प्रवद्धिन कोषमावावषिक 
रुपमा जम्मा गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषको उपयोग िंघीय काननु व्यवस्था भएबमोजजम हनुेछ । 

५०.  अन्य कोष िम्बन्िी व्यबस्थााः(१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उजल्िजखत कोषका असतररि िंस्थामा िहकारी 
जशिा कोष, शेयर िाभांश कोष िगायततोवकए बमोजजमका अन्य कोषहरु रहन िक्ने छन ्। 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषको रकम िो कोषको उद्देश्य पूसतिका िासग ववसनयममा तोवकए बमोजजम 
उपयोग गनि िवकनेछ ।  
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तर एक वषिको शेयर िाभांशको रकम शेयर पूँजीको पन्र प्रसतशतभन्र्दा बढी हनुे छैन । 

 

पररच्छेर्द –११ 

असभिेख र िूचना 
५१. असभिेख राख्न ु पने :(१) िंस्थािे िािारणिभा, िसमसत तथा िेखा िपुररबेिण िसमसत बैठकका सनणिय तथा काम 

कारबाहीको अद्यावसिक असभिेख िरुजित िाथ राख्न ुपनेछ । 

(२) िंस्थािे कारोबारिँग िम्बजन्ित तथा अन्य आवश्यक असभिेखहरू तोवकए बमोजजम िरुजित िाथ राख्न ु
पनेछ । 

५२. वववरण उपिब्ि गराउन ुपने :(१) िंस्थािे रे्दहायका वववरणहरू िवहतको प्रसतवेर्दन आ.व. िमाप्त भएको तीन मवहना 
सभि र्दताि गने असिकारी िमि पेश गनुि पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमासिक र वावषिक प्रसतवेर्दन तथा िेखापरीिण प्रसतवेर्दन 

(ख) बावषिक कायििम नीसत तथा योजना, 
(ग) खरु्द बचत िम्बन्िी नीसत तथा योजना, 
(घ) िञ्चािकको नाम तथा बाँकी कायािवसिको िूची, 
(ङ) िािारणिभाको बैठक िम्बन्िी जानकारी, 
(च) शेयर िर्दस्य िंख्या र शेयरपूँजी,   
(छ) िञ्चािक वा िर्दस्यिे सिएको ऋण सतनि बाँकी रहेको रकम, 

(ज)र्दताि गने असिकारीिे िमय िमयमा तोवकदर्दएको अन्य वववरण । 

पररच्छेर्द – १२ 

िेखा र िेखापरीिण 

 

५३. कारोबारको िेखा:िंस्थाको  कारोबारको िेखा र्दोहोरो िेखा प्रणािीमा आिाररत र कारोबारको यथाथि जस्थसत 
स्पष्टरुपमा रे्दजखने गरी िंघीय कानून बमोजजम रजजष्ट्रारिे िागू गरेको िेखामान (एकाउजन्टङ स्याण्डडि) र यि ऐन 
बमोजजम पािना गनुिपने अन्य शति तथा व्यवस्था बमोजजम राख्न ुपनेछ । 

५४. िेखापरीिण:(१) िंस्थािे प्रत्येक आसथिक वषिको िेखापरीिण िो आसथिक वषि िमाप्त भएको समसतिे तीन मवहनासभि 
प्रचसित कानून बमोजजम इजाजतपिप्राप् त िेखापरीिकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको अवसिसभि कुनै िंस्थािे िेखापरीिण नगराएको पाइएमा र्दताि गने 
असिकारीिे त्यस्तो िंस्थाको िेखा परीिण इजाजतपिप्राप् त िेखापरीिकबाट गराउन िक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम िेखापरीिण गराउँर्दा िेखापरीिकिाई दर्दन ुपने पाररश्रसमक िगायतको रकम 
िम्बजन्ित िंस्थािे व्यहोनेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजम िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण प्रसतवेर्दन अनमुोर्दनको िासग 
िािारणिभािमि पेश गनुि पनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बमोजजम पेश भएको िेखापरीिण प्रसतवेर्दन िािारणिभाबाट अनमुोर्दन हनु निकेमा पनुाः 
िेखापरीिणको िासग िािारणिभािे र्दफा ५५ को अिीनमा रही अको िेखापरीिक सनयिु गनेछ । 

५५. िेखापरीिकको सनयजुि :(१) िंस्थाको िेखापरीिण िम्बन्िी कायि गनि प्रचसित कानून बमोजजम इजाजतपिप्राप् त 
िेखापरीिकहरूमध्येबाट िािारणिभािे एकजना िेखापरीिक सनयजुि गरी पाररश्रसमक िमेत तोक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम िेखापरीिक सनयिु गर्दाि एउटै व्यजि, फमि वा कम्पनीिाई िगातार तीन 
आसथिक वषिभन्र्दा बढी हनुे गरी सनयिु गनि िवकने छैन । 

५६. िेखापरीिकमा सनयिु हनु निक्न े:(१) रे्दहायका व्यजि िेखापरीिकमा सनयिु हनु तथा सनयिु भई िकेको भए 
िो पर्दमा बहाि रहन िक्ने छैन :- 
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(क) िहकारी िंस्थाको िञ्चािक, 
(ख) िम्बजन्ित िंस्थाको िर्दस्य, 

(ग) िहकारी िंस्थाको सनयसमत पाररश्रसमक पाउने गरी सनयिु िल्िाहकार वा कमिचारी, 
(घ)िेखापरीिण िम्बन्िी किूरमा िजाय पाएको तीन वषिको अवसि भिुान नभएको,  
(ङ)र्दामािाहीमा परेको, 
(च)भ्रष्टाचार, ठगी वा नैसतक पतन हनुे अन्य फौजर्दारी किूरमा िजाय पाएको पाँच वषि भिुान नभएको,  
(ज)िम्बजन्ित िंस्थािँग स्वाथि बाजझएको व्यजि । 

(२) िेखापरीिकिे आफूसनयिु हनुअुजघ उपर्दफा (१) बमोजजम अयोग्य नभएको कुराकोिंस्थािमि 
स्वघोषणा गरन्पुनेछ ।  

(३) कुनै िेखापरीिक आफ्नो कायिकाि िमाप्त नहुँरै्द कुनै िंस्थाको िेखापरीिण गनि अयोग्य भएमा वा 
िंस्थाको िेखापरीिकको पर्दमा कायम रहन निक्ने जस्थसत उत्पन्न भएमा सनजिेिेखापरीिण गनुि पने वा गरररहेको 
काम तत्काि रोकी िो कुराको जानकारी सिजखत रुपमा िंस्थािाई दर्दन ुपनेछ । 

(४) यि र्दफाको प्रसतकूि हनुेगरी सनयिु भएको िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण मान्य हनुे छैन ।  

 

पररच्छेर्द – १३ 

छुट,िवुविा र िहसुियत 

५७. छुट, िवुविा र िहसुियत:(१) िंस्थािाई प्राप्त हनुे छुट, िवुविा र िहसुियत िंघीय काननु बमोजजम हनुेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) मा उल्िेजखतछुट, िवुविा र िहसुियत बाहेक िंस्थािाई प्राप्त हनुे अन्य छुट, िवुविा र िहसुियत 
तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

 

पररच्छेर्द—१४ 

ऋण अििुी तथा बाकँी बक्यौता 
५८. ऋण अिूि गने:(१) कुनै िर्दस्यिे िंस्थािँग गरेको ऋण िम्झौता वा शति कबसुियतको पािना नगरेमा, सिखतको 

भाखासभि ऋणको िावाँ, ब्याज र हजािना चिुा नगरेमा वा ऋण सिएको रकम िम्बजन्ित काममा निगाई वहनासमना 
गरेको रे्दजखएमा त्यस्तो िर्दस्यिे ऋण सिंर्दा राखेको सितोिाई िम्बजन्ित िंस्थािे सििाम सबिी गरी वा अन्य कुनै 
व्यवस्था गरी आफ्नो िाँवा, ब्याज र हजािनाअिूि उपर गनि िक्नेछ।सितो िम्बजन्ित िंस्थािे िकारे पिात ् पसन 
ऋणीिे िाँवा ब्याज र्दवैु भिुानी गरी सितो बापतको िम्पजत्त वफताि सिन चाहेमा वफताि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै िर्दस्यिे िंस्थामा राखेको सितो कुनै वकसिमिे किैिाई हक छोसडदर्दएमा वा अन्य कुनै कारणबाट 
त्यस्तो सितोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्तो ऋणीिाई सनजित म्यार्द दर्दई थप सितो िरुिणराख् निगाउन िवकनछे । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम ऋणीिे थप सितो नराखेमा वा उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजमको सितोबाट 
पसन िाँवा, ब्याज र हजािनाको रकम अिूि उपर हनु निकेमा त्यस्तो ऋणीको हक िाग्ने अन्य जायजेथाबाट पसन 
िाँवा, ब्याज र हजािनाअिूि उपर गनि िवकनेछ ।  

(४) यि र्दफा बमोजजम िाँवा, ब्याज र हजिना अिूि उपर गर्दाि िागेको खचिको रकम तथा अिूिउपर 
भएको िाँवा, व्याज र हजािनाको रकम किा गरी बाँकी रहन आएको रकम िम्बजन्ित ऋणीिाई वफताि दर्दन ुपनेछ ।  

(५) यि र्दफा बमोजजम कुनै िंस्थािे ऋणीको सितो वा अन्य जायजेथासििाम सबिी गर्दाि सििाम िकाने 
व्यजिको नाममा िो सितो वा जायजेथा प्रचसित कानून बमोजजम रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखि खारेज गनिको िासग िम्बजन्ित 
कायािियमा िेखी पठाउनेछ र िम्बजन्ित कायािियिे पसन िोही बमोजजम रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखि खारेज गरी िोको 
जानकारी िम्बजन्ित िंस्थािाई दर्दन ुपनेछ । 

(६) यि र्दफा बमोजजम सितो राखेको िम्पजत्त सििाम सबिी गर्दाि किैिे िकार नगरेमा त्यस्तो िम्पजत्त 
िम्बजन्ित िंस्था आफैं िे िकार गनि िक्नेछ । 
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(७) उपर्दफा (६) बमोजजम आफैं िे िकार गरेमा त्यस्तो िम्पजत्त िम्बजन्ित िंस्थाको नाममा रजजषे्ट्रशन वा 
र्दाजखि खारेज गनि िम्बजन्ित कायािियमा िेखी पठाउनेछ र त्यिरी िेखी आएमा िम्बजन्ित कायािियिे िोही 
बमोजजम रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखि खारेज गरी दर्दन ुपनेछ । 

५९.  कािो िूची िम्बन्िी व्यवस्थााः िंस्थाबाट ऋण सिई  रकमको अपचिन गने वा तोवकएको िमयावसि सभि ऋणको 
िाँवा व्याज वफताि नगने व्यजिको नाम नामेशी िवहत कािोिूची प्रकाशन िम्बन्िी व्यवस्था िंघीय काननु बमोजजम 
हनुेछ । 

६०. कजाि िूचना केन््र िम्बन्िी व्यवस्थााःकजाि िूचना केन्ि िम्बन्िी व्यवस्था िंघीय काननु बमोजजम हनुेछ । 
६१ बाकँी बक्यौता अिूि उपर गने : किैिे िंस्थािाई सतनुि बझुाउन ुपने रकम नसतरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र 

िोको ब्याज िमेत र्दताि गने असिकारीिे त्यस्तो व्यजिको जायजेथाबाट अिूि उपर गररदर्दन िक्नेछ । 

६२.रोक्का राख् निेखी पठाउन:े(१) िंस्था वा र्दताि गने असिकारीिे र्दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको िासग कुनै व्यजिको 
खाता,जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, नामिारी वा सबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् निम्बजन्ित सनकायमा िेखी 
पठाउन िक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम रोक्काको िासग िेखी आएमा िम्बजन्ित सनकायिे प्रचसित कानून बमोजजम 
त्यस्तो व्यजिको खाता,जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, नामिारी वा सबिी गनि नपाउन ेगरी रोक्का राख् नराखी दर्दन ु
पनेछ । 

६३. अग्रासिकार रहन:ेकुनै व्यजििे िंस्थािाई सतनुि पने ऋण वा अन्य कुनै र्दावयत्व नसतरेमा त्यस्तो व्यजिको जायजेथामा 
नेपाि िरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्यिको िासग रकम छुिाई बाँकी रहन आएको रकममा िंस्थाको अग्रासिकार 
रहनेछ । 

६४.  कायिवाही गनि वािा नपने:िंस्थािे ऋण अििुी गने िम्बन्िमा कुनै व्यजि वा िहकारी िंस्था उपर चिाएको कुनै 
कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजि वा िंस्था उपर यि ऐन तथा प्रचसित कानून बमोजजमको कुनै किूरमा 
कारवाही चिाउन रोक िगाएको मासनने छैन । 

पररच्छेर्द– १५ 

एकीकरण,  सबघटन तथा र्दताि खारेज 

६५. एकीकरण तथा ववभाजन िम्बन्िी व्यबस्था:(१) यि ऐनको असिनमा रहीर्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी िंस्थाहरु एक आपिमा 
गाभी एकीकरण गनि वा एक िंस्थािाई भौगोसिक कायि िेिको आिारमा र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी िंस्थामा ववभाजन 
गनि िवकनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमएकीकरण वा ववभाजन गर्दाि िम्बजन्ित िंस्थाको कुि कायम रहेका िर्दस्य 
िंख्याको र्दईु सतहाइ बहमुतबाट सनणिय हनु ुपनेछ ।           

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजन गने सनणिय गर्दाि एकीकरण वा ववभाजनका शति र 
कायिववसि िमेत खिुाउन ुपनेछ। 

६६.  ववघटन र र्दताि खारेज:(१) कुनै िंस्थामा रे्दहायको अवस्था ववद्यमान भएमा िािारणिभाको तत्काि कायम रहेका र्दईु 
सतहाइ बहमुत िर्दस्यको सनणियबाट त्यस्तो िंस्थाको ववघटन गने सनणिय गरी र्दताि खारेजीको स्वीकृसतका 
िासगिसमसतिे र्दताि गने असिकारीिमि सनवेर्दन दर्दनिक्नेछ :– 

(क)ववसनयममा उजल्िजखत उद्देश्य तथा कायि हासिि गनि िम्भव नभएमा,  
(ख) िर्दस्यको वहत गनि निक्न ेभएमा । 

(२)उपर्दफा (१) बमोजजमप्राप् तसनवेर्दनमा छानववन गर्दाि त्यस्तोिंस्थाको ववघटन गनि उपयिु रे्दजखएमार्दताि 
गने असिकारीिे त्यस्तो िंस्थाको र्दताि खारेज गनि िक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) मा जनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन र्दताि गने असिकारीिे रे्दहायको अवस्थामा माि 
िंस्थाको र्दताि खारेज गनि िक्नछे :– 

(क) िगातार र्दईु वषििम्म कुनै कारोबार नगरी सनष्कृय रहेको पाइएमा, 
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(ख)कुनै िंस्थािे यो ऐन वा यि ऐन अन्तगित बनेको सनयमाविी ववपरीतको कायि बारम्बार गरेमा, 
(ग)ववसनयममा उजल्िजखत उद्देश्य ववपरीत कायि गरेमा, 
(घ) िहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त ववपरीत कायि गरेमा । 

(४) उपर्दफा (२) वा (३) बमोजजम र्दताि खारेज गनुि अजघ र्दताि गने असिकारीिे त्यस्तो िंस्थािाई 
िनुवुाईको िासग पन्र दर्दनकोिमय दर्दन ुपनेछ । 

(५) उपर्दफा (२) वा (३) बमोजजम िंस्थाको र्दताि खारेज भएमा त्यस्तोिंस्था ववघटन भएको मासननेछ ।  

(७) उपर्दफा (२) वा (३) बमोजजम िंस्थाको र्दताि खारेजी भएमा त्यस्तो िंस्थाको र्दताि प्रमाणपि स्वताः रद्द 
भएको मासननेछ । 

६७. सिक्वीडेटरको सनयजुि:(१) र्दफा ६६ बमोजजम कुनै िंस्थाको र्दताि खारेज भएमा र्दताि गने असिकारीिे सिक्वीडेटर 
सनयिु गनेछ ।  

(२) उपर्दफामा (१) मा जनुिकैु कुरा िेजखएको भएतापसन िंघीय काननुमा तोवकएको सिमािम्मको िम्पजत्त भएको िंस्थाको 
हकमा र्दताि गने असिकारीिेकुनै असिकृतस्तरका कमिचारीिाई सिक्वीडेटर सनयजुि गनि िक्नेछ । 

६८. सिक्वीडेशन पसछको िम्पसतको उपयोग: कुनै िंस्थाको सिक्वीडेशन पिात ्िबै र्दावयत्व भिुान गरी बाँकी रहन गएको 
िम्पजत्तको उपयोगिंघीय काननुमा तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

पररच्छेर्द –१६ 

र्दताि गने असिकारी 
 

६९. र्दताि गने असिकारी:(१)यि ऐन अन्तगित र्दताि गने असिकारीिे गनुिपने कायिहरू ढf]/rf}/गाउँपासिकाको प्रमखु 
प्रशािवकय असिकृतिे गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको र्दताि गने असिकारीिे यि ऐन बमोजजम आफूमा रहेको कुनै वा िम्पूणि 
असिकार आफू मातहतको असिकृतस्तरको कमिचारीिाई प्रत्यायोजन गनि िक्नेछ । 

७०. काम, कतिव्य र असिकार : यि ऐनमा अन्यि उजल्िजखत काम, कतिव्य तथा असिकारको असतररि र्दताि गने 
असिकारीको काम, कतिव्य र असिकार तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

  

पररच्छेर्द –१७ 

सनरीिण तथा अनगुमन 

७१. सनरीिण तथा असभिेख जाचँ गने:(१) र्दताि गने असिकारीिे िंस्थाको जनुिकैु वखत सनरीिण तथाअसभिेख परीिण 
गनि, गराउन िक्नेछ । 

(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जनुिकैु वखत तोवकएको भन्र्दा बढी आसथिक कारोवार गने िंस्थाको वहिाव वकताव 
वा ववत्तीय कारोवारको सनरीिण वा जाँच गनि, गराउन िक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको िासग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै असिकारी वा ववशेषज्ञ खटाई 
आबश्यक  वववरण वा िूचनाहरू िंस्थाबाट जझकाई सनरीिण तथा िपुरीवेिण गनि िक्नेछ । 

(४) उपर्दफा (१) वा (२)बमोजजम सनरीिण वा वहिाब जाँच गर्दाि र्दताि गने असिकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्कको 
असिकार प्राप्त असिकृतिे माग गरेको जानकारी िम्बजन्ित िंस्थािे उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजम सनरीिण वा वहिाब जाँच गर्दाि कुनै िंस्थाको कामकारबाही यो ऐन, 

यि ऐन अन्तगित बनेको सनयम, सनरे्दजशका, मापर्दण्ड वा कायिववसि बमोजजम भएको नपाइएमा र्दताि गने असिकारी वा 
नेपाि राष्ट्र बैङ्किे िम्बजन्ित िंस्थािाई आवश्यक सनरे्दशन दर्दन िक्नेछ र त्यस्तो सनरे्दशनको पािना गनुि त्यस्तो 
िंस्थाको कतिव्य हनुेछ । 

(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यि र्दफा बमोजजम िंस्थाको सनरीिण तथा िपुरीवेिण गर्दाि नेपाि राष्ट्र बैङ्किे 
प्रचसित कानून बमोजजमको असिकार प्रयोग गनि िक्नेछ। 
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(७) यि र्दफा बमोजजम िंस्थाको सनरीिण तथा िपुरीवेिण गर्दाि प्राप् त हनु आएको जानकारी नेपाि राष्ट्र 
बैङ्किे ढf]/rf}/गाउँ कायिपासिकािाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।   

७२. छानववन गनि िक्न े :(१) कुनै िंस्थाको व्यविावयक कारोबार िन्तोषजनक नभएको, िर्दस्यको वहत ववपरीत काम 
भएको वा िो िंस्थाको उद्देश्य ववपरीत कायि गरेको भनी त्यस्तो िंस्थाकोकम्तीमा वीि प्रसतशत िर्दस्यिे छानववनको 
िासग सनवेर्दन दर्दएमा र्दताि गने असिकारीिे त्यस्तो िंस्थाको छानववन गनि, गराउन िक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम छासनवन गर्दाि माग गरेको वववरण वा कागजात उपिब्ि गराई िहयोग गनुि 
िम्बजन्ित िसमसतको कतिव्य हनुेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजम गररएको छानववनको जानकारी िम्बजन्ित िंस्थािाई सिजखतरुपमा दर्दन ु
पनेछ । 

७३.बचत तथा ऋणको कारोबार गने िंस्था को सनरीिण तथा अनगुमन िम्बन्िी ववशेष व्यवस्था :(१) बचत तथा ऋणको 
मखु्य कारोबार गने िंस्थािे तोवकए बमोजजम अनगुमन प्रणािी अविम्बन गनुि पनेछ । 

(२) र्दताि गने असिकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गने िंस्थाको तोवकए बमोजजमको अनगुमन 
प्रणािीमा आिाररत भई सनरीिण तथा अनगुमन गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम िंस्थाको सनरीिण तथा अनगुमन र्दताि गने असिकारीिे आवश्यकता अनिुार 
नेपाि राष्ट्र बैङ्क िगायतका अन्य सनकायको िहयोग सिन िक्नेछ । 

 
७४.वावषिक प्रसतवेर्दन पेश गनुिपने :(१) र्दताि गने असिकारीिे आसथिक वषि िमाप्त भएको समसतिे तीन मवहनासभि िंस्थाको 

सनरीिण िम्बन्िीवावषिक प्रसतवेर्दनगाउँ \ नगर कायिपासिकािमि पेश गनुि पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१)  बमोजजमको प्रसतवेर्दनमा रे्दहायका वववरणहरू खिुाउन ुपनेछ:– 

(क)िञ्चािनमा रहेका िंस्थाको वववरण, 

(ख)अनगुमन गररएका िंस्थाको िंख्या तथा आसथिक कारोवारको वववरण, 

(ग) िंस्थामा िहकारी सिद्धान्त र यो ऐन, यि ऐन अन्तगित बनेको सनयम, ववसनयम तथा आन्तररक कायिववसिको 
पािनाको अवस्था, 

(घ) िंस्थाका िर्दस्यिे प्राप् त गरेको िेवा िवुविाको अवस्था, 
(ङ) िंस्थाको वियाकिापमा िर्दस्यको िहभासगताको स्तर अनपुात, 

(च)िंस्थािाई गाउँपासिकाबाट प्रर्दान गररएको ववत्तीय अनरु्दान तथा छुट िवुविाको िर्दपुयोसगताको अवस्था,  
(छ)िंस्थाको आसथिक वियाकिाप तथा ववत्तीय अवस्था िम्बन्िी तोवकए बमोजजमका वववरण, 

(ज)िंस्थामा आन्तररक सनयन्िण प्रणािीको अवस्था, 
(झ) िंस्थामा िशुािन तथा जजम्मेवारीको अवस्था, 
(ञ) िंस्थामा रहेका कोषको वववरण, 

(ट)िंरजित पूजँी वफताि कोषववतरणको अवस्था, 
(ठ)िहकारीको नीसत सनमािणमा िहयोग पगु्ने आवश्यक कुराहरू, 

(ड) िहकारी िंस्थाको र्दताि, खारेजी तथा ववघटन िम्बन्िी वववरण, 

(ढ)िंस्थािे िञ्चािन गरेको र्दफा १२ बमोजजमको कारोवार, व्यविाय, उद्योग वा पररयोजनाको वववरण,  

(ण)तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण । 

७५. आपिी िरुिण िेवा िंचािन िम्बन्िी व्यवस्थााः (१) िंस्थािे िंघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोजजम आफ्ना िर्दस्यहरुको 
बािीनािी वा वस्तभुाउमा भएको िसतको अंशपूसति गने गरी आपिी िरुिण िेवा िंचािन गनि िक्नेछ । 

७६.जस्थरीकरण कोष िम्बन्िी व्यवस्थााः (१) बचत तथा ऋण ववषयगत िंस्थाहरू िम्भाववतजोजखमबाट िंरिणका िासगिंघीय 
काननुमा व्यवस्था भएबमोजजम खडा हनुे जस्थरीकरण कोषमा िहभागी हनु िक्नेछन ्। 
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पररच्छेर्द –१८ 

िमस्याग्रस्त िंस्थाको व्यवस्थापन 

७७. िंस्थािमस्याग्रस्त भएको घोषणा गनि िवकन:े(१) यि ऐन बमोजजम गररएको सनरीिण वा वहिाब जाँचबाट कुनै 
िंस्थामा रे्दहायको अवस्था ववद्यमान रहेको रे्दजखएमा कायिपासिकािे त्यस्तो िंस्थािाई िमस्याग्रस्त िंस्थाको रुपमा 
घोषणा गनि िक्नेछ:- 

(क) िर्दस्यको वहत ववपरीत हनुे गरी कुनै कायि गरेको, 
(ख) िंस्थािे पूरा गनुिपने ववत्तीय र्दावयत्व पूरा नगरेको वा भिुानी गनुिपने र्दावयत्व भिुानी गनि निकेको वा 

भिुानी गनि निक्ने अवस्था भएको, 
(ग)िर्दस्यहरूको बचत सनिािररत शति बमोजजम वफताि गनि निकेको, 
(घ)यो ऐन, यि ऐन अन्तगित बनेको सनयम तथा ववसनयम ववपरीत हनुे गरी िंस्था  िञ्चािन भएको, 
(ङ) िंस्था  र्दामािाहीमा पनि िक्न े अबस्थामा भएको वा उल्िेखनीय रुपमा गम्भीर आसथिक कदठनाई 

भोसगरहेको, 
(च) कुनै िंस्थािे िर्दस्यको बचत रकम वफताि गनुि पने अवसिमा वफताि नगरेको भनी त्यस्तो 

िंस्थाकाकम्तीमावीि प्रसतशत वा वीि जना मध्ये जनु कम हनु्छ िो वरावरकािर्दस्यहरूिे र्दताि गने 
असिकारीिमि सनवेर्दन दर्दएकोमाछानववन गर्दाि खण्ड (क) रे्दजख (ङ) िम्मको कुनै अवस्था ववद्यमान 
भएको रे्दजखएको । 

(२)उपर्दफा(१) मा जनुिकैु कुरा िेजखएको भए तापसन प्रचसित कानून बमोजजम गठन गरेको आयोगिे कुनै 
िंस्थािाई िमस्याग्रस्त िंस्था घोषणा गनि सिफाररि गरेमा वा िमस्याग्रस्त भनी पवहचान गरेकोमा वा त्यस्तो 
आयोगमा परेको उजरुी िंख्या, औजचत्य िमेतको आिारमा कायिपासिकािेत्यस्तो िंस्थािाई िमस्याग्रस्त िंस्था घोषणा 
गनि िक्नेछ । 

७८.व्यवस्थापन िसमसतको गठन:(१) र्दफा ७७ बमोजजम िमस्याग्रस्त िंस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो िंस्थाको िम्पजत्त 
व्यवस्थापन तथा र्दावयत्व भिुानी िम्बन्िी कायिकािासगव्यवस्थापन िसमसतको गठन गनि र्दताि गने असिकारीिे 
कायिपासिका िमि  सिफाररि गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम जशफाररि भई आएमा कायिपासिकािे तोवकए वमोजजम व्यवस्थापन िसमसतको 
गठन गनि िक्न ेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम गदठत व्यवस्थापन िसमसतको काम, कतिव्य र असिकार तोवकए बमोजजम हनुेछ 
। 

 

पररच्छेर्द–१९ 

किूर, र्दण्ड जररवाना तथा पनुराबेर्दन 

७९. किूर गरेको मासनन े: किैिे रे्दहायको कुनै कायि गरेमा यि ऐन अन्तगितको किूर गरेको मासननेछ ।  

(क) र्दताि नगरी वा खारेज भएको िंस्था िञ्चािन गरेमा वा कुनै व्यजि, फमि वाकम्पनीिे आफ्नो नाममा 
िहकारी शब्र्द वा िो शब्र्दको अंग्रजेी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यविाय, िेवा प्रवाह  वा अन्य 
कुनै कायि गरेमा, 

(ख)िर्दस्यको बचतयि ऐन र यि ऐन अन्तगित बनेको सनयम, ववसनयमबमोजजम बाहेक अन्य कुनैपसन 
प्रयोजनको िासग प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोवकएकोभन्र्दा बढी रकम ऋण प्रर्दान गर्दाि जमानत वा िरुिण नराखी ऋण प्रर्दान गरेमा, 
(घ) िसमसतको िर्दस्य, व्यवस्थापकवा कमिचारीिे िंस्थाको िम्पजत्त, बचत वा शेयर रकम वहनासमना गरेमा, 
(ङ)ऋणअिूि हनु निक्ने गरी िसमसतका कुनै िर्दस्य, सनजकोनातेर्दार वा अन्य व्यजि वा कमिचारीिाई ऋण 

दर्दई रकम वहनासमना गरेमा,  
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(च) िसमसतका कुनै िर्दस्यिे एक्िै वा अन्य िर्दस्यको समिोमतोमा िंस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू 
खिुी पररचािन गरी िंस्थािाई हानी नोक्िानी परु् याएमा,  

(छ) झिुा वा गित वववरण पेश गरीकजाि सिएमा, राखेको सितो कच्चा भएमा वाऋण वहनासमना गरेमा,  
(ज)  िंस्थािे यि ऐन र यि ऐन अन्तरग्त बनेका सनयम, ववसनयम  ववपररत िगानी गरेमा वा िगानी गने 

उद्देश्यिे रकम उठाएमा,  
(झ) कृसिम व्यविाय खडा गरी वा गराई ऋण सिएमा वा दर्दएमा, 
(ञ) सितोको अस्वाभाववक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण सिएमा वा दर्दएमा, 
(ट) झिुा वववरणको आिारमा पररयोजनाको िागत अस्वाभाववक रुपमा बढाई बढी ऋण सिएमा वा  

दर्दएमा, 
(ठ) कुनै व्यजि वा िंस्थािाई एक पटक दर्दइिकेको िरुिण रीतपूविक फुकुवा नभई वा िो िरुिणिे 

खामेको मूल्यभन्र्दा बढी हनुेगरी िोही िरुिण अन्य िंस्थामा राखी पनुाः ऋण सिए वा दर्दएमा, 
(ड) िंस्थाबाट जनु प्रयोजनको िासग ऋण िवुविा सिएको हो िोही प्रयोजनमा निगाई अन्यि प्रयोग गरे वा 

गराएमा, 
(ढ) िंस्थाको कुनै कागजात वा खातामा िेजखएको कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाइ वा उडाइ अकै अथि 

सनस्कने व्यहोरा पारी समिाई िेख्न ेवा अको सभन्नै शे्रस्ता राख्न ेजस्ता काम गरेबाट आफूिाई वा अरु 
किैिाई फाइर्दा वा हासन नोक्िानी गने उद्देश्यिे कीते गनि वा अकािको हासन नोक्िानी गने उद्देश्यिे 
नगरे वा नभएको झिुा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा समसत, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी िहीछाप 
गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन िगाई जाििाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको सितो स्वरुप राजखने चि अचि िम्पजत्त सििाम सबिी वा अन्य प्रयोजनको िासग मूल्याङ्कन 
गर्दाि मूल्याङ्कनकताििे बढी, कम वा गित मूल्याङ्कन गरी िंस्थािाई हानी नोक्िानी परु् याउने कायि गरे 
वा गराएमा,  

(त)िंस्थािाई हानी नोक्िानी परु् याउने उद्देश्यिे किैिे कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोिावहजा गनि वा 
गराउन, कुनै वकसिमको रकम सिन वा दर्दन, सबना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माि, वस्त ुवा िेवा सिन 
वा दर्दन, र्दान, र्दातव्य, उपहार वा चन्र्दा सिन वा दर्दन, गित सिखत तयार गनि वा गराउन, अनवुार्द गनि 
वा गराउन वा गैर कानूनी िाभ वा हानीपरु् याउने बर्दसनयतिे कुनै कायि गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनैिंस्था वा िोको िर्दस्य वा बचतकताि वा तीमध्ये किैिाई हानी नोक्िानी पगु्ने गरी िेखा परीिण 
गरे गराएमा वा िेखा परीिण गरेको झिुो प्रसतवेर्दन तयार पारेमा वा पानि िगाएमा। 

८०. िजायाः(१) किैिे र्दफा ७९ को किूर गरेमा रे्दहाय बमोजजमको िजाय हनुेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ)को किूरमा एक बषििम्म कैर्द र एकिाखरुपैँयािम्म जररवाना, 
(ख) खण्ड (ठ) को किूरमा र्दईु बषििम्म कैर्द र र्दईु िाख रुपैँयािम्म जररवाना, 
(ग) खण्ड (ख) को किूरमा ववगो बराबरको रकम जररवाना गरी तीन बषि िम्म कैर्द , 
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र(त) को किूरमा ववगो भराई ववगो 

बमोजजम जररवाना गरी रे्दहाय बमोजजमको कैर्द हनुेछ :- 

(१) र्दश िाख रुपैयाँिम्म सबगो भए एक वषििम्म कैर्द,  

(२) र्दश िाख रुपैयाँभन्र्दा बढी पचाि िाख रुपैयाँिम्म सबगो भए र्दईु वषिरे्दजखतीन वषििम्म कैर्द, 

(३) पचाि िाख रुपैयाँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाँिम्म सबगो भए तीन वषिरे्दजख चार वषििम्म कैर्द, 

(४) एक करोड रुपैयाँभन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयािम्म सबगो भए चार वषिरे्दजख छवषििम्म कैर्द, 

(५) र्दश करोड रुपैंयाँभन्र्दा बढीएक अबि रुपैयाँिम्म सबगो भए छ वषिरे्दजख आठ वषििम्म कैर्द, 

(६)एक अबि रुपैयाँभन्र्दा बढीजसतिकैु रुपैयाँ सबगो भए पसन आठ वषिरे्दजख र्दश वषििम्म कैर्द, 
(ङ) खण्ड (ढ) को  किूरमार्दश बषििम्म कैर्द । 
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(२) र्दफा ७९ को किूर गनि उद्योग गने वा त्यस्तो किूर गनि मद्दत परु् याउने व्यजििाई मखु्य 
किूरर्दारिाई हनुे िजायको आिा िजाय हनुेछ । 

(३) र्दफा ७९ कोकिूर गने वा त्यस्तो किूर गनि मद्दत परु् याउन ुकुनै सनकाय िंस्था भए त्यस्तो सनकाय 
िंस्थाको प्रमखु कायिकारी वा पर्दासिकारी वा कायिकारी हैसियतमा कायि िम्पार्दन गने व्यजििाई यि ऐन बमोजजम 
हनुे िजाय हनुेछ । 

८१.  जररवाना हनु े:(१) र्दफा ८७ बमोजजम किैको उजूरी परी वा िंस्थाको सनरीिण अनगुमन वा वहिाब वकताबको जाँच 
गर्दाि वा अन्य कुनै व्यहोराबाट किैिे रे्दहायको कुनै कायि गरेको पाइएमा र्दताि गने असिकारीिे त्यस्तो कायिको 
प्रकृसत र गाम्भीयिको आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यजििाई पाँच िाखरुपैँयािम्म जररवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यि ऐन अन्तगित बनेका सनयम ववपरीत िर्दस्यिँग ब्याज सिएमा, 
(ख) िंस्थािे प्रर्दान गने बचत र ऋणको ब्याजर्दरबीचको अन्तर छ प्रसतशतभन्र्दा बढी कायम गरेमा, 
(ग) िंस्थािे प्रर्दान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई मूि कजािमा पूँजीकृत गरी िोको आिारमा ब्याज 

िगाएमा, 
(घ)कुनै िर्दस्यिाई आफ्नो पूजँीकोषको तोवकए बमोजजमको प्रसतशतभन्र्दा बढी हनुे गरी ऋण प्रर्दान गरेमा, 
(ङ)िंस्था र्दताि गर्दािका बखतका िर्दस्य बाहेक अन्य िर्दस्यिाई िर्दस्यता प्राप् त गरेको तीन मवहना अवसि 

व्यसतत नभई ऋण िगानी गरेमा, 
(च) प्राथसमक पूजँी कोषको र्दश गणुा भन्र्दा बढीहनुे गरी बचत िंकिन गरेमा, 
(छ) शेयर पूजँीको पन्र प्रसतशतभन्र्दा बढी शेयर िाभांश ववतरण गरेमा,  

(ज) िंस्थािे आफ्नो कायििेि बावहर गई कारोबार गरेमा वा गैर िर्दस्यिंग कारोवार गरेमा, 
(झ) िंस्थािे यो ऐन ववपरीत कृसिम ब्यजििाई आफ्नो िर्दस्यता दर्दएमा । 

 (२) उपर्दफा (१)मा िेजखएको व्यहोराबाट किैिे रे्दहायको कुनै कायि गरेको र्दताि गने असिकारीिे 
त्यस्तो कायिको प्रकृसत र गाम्भीयिको आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यजििाई तीन िाख रुपैयाँिम्म जररवाना गनि 
िक्नेछाः- 

(क) यो ऐन वा यि ऐन अन्तगित बनेको सनयम बमोजजम दर्दएको कुनै सनरे्दशन वा तोवकएकोमापर्दण्डको 
पािना नगरेमा, 

(ख)यो ऐन वा यि ऐन अन्तगित बनेको सनयम बमोजजमदर्दनपुने कुनै वववरण, कागजात, प्रसतबेर्दन, िूचना वा 
जानकारी नदर्दएमा, 

(ग) यि ऐन बमोजजम सनवािचन नगरी िसमसत तथा िेखा िपुरीवेिण िसमसतका पर्दासिकारीहरु आफू खशुी 
पररवतिन गरेमा  

(घ) कुनै िंस्थािे र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बमोजजमको तोवकएको शति पािन नगरेमा, 
(ङ) यो ऐन वा यि ऐन अन्तगित बनेको सनयम ववपररत अन्य कायि गरेमा । 

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजमको जररवाना गनुि अजघ र्दताि गनेअसिकारीिे िम्बजन्ित व्यजि वा 
िंस्थािाई िफाई पेश गनि कम्तीमा पन्र दर्दनको िमयावसि दर्दन ुपनेछ । 

८२.  रोक्का राख्न े :(१) र्दताि गने असिकारीिे िम्बजन्ित िंस्थािाई र्दफा ८१बमोजजम जररवाना गनुिका असतररि तीन 
मवहनािम्म त्यस्तो िंस्थाको कारोबार, िम्पसत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्न े तथा िम्पजत्त रोक्का राख् न िम्बजन्ित 
सनकायिाई सिफाररि गनि िक्नछे । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको सिफाररि प्राप् त भएमा त्यस्तो िंस्थाको कारोबार, िम्पसत वा बैङ्क खाता रोक्का 
राखी िो को जानकारी र्दताि गने असिकारीिाई दर्दन ुपनेछ ।  

८३.  र्दोब्बर जररवाना हनु:े(१) र्दफा ८१ बमोजजम जररवाना भएको व्यजि वा िंस्थािेपनु: िोही किूर गरेमा त्यस्तो 
व्यजि वा िंस्थािाई र्दताि गने असिकारीिे र्दोस्रो पटकरे्दजख प्रत्येक पटकको िासग र्दोब्बर जररवाना गनेछ ।  
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८४.  अनिुन्िानको िासग िेखी पठाउन िक्न े:र्दताि गने असिकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यि ऐन बमोजजम आफ्नो काम, 
कतिव्य र असिकारको पािना गर्दाि किैिे र्दफा ७९बमोजजमको किूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो किूरका िम्बन्िमा 
यि ऐन बमोजजम अनिुन्िान गनिको िासग िम्बजन्ित सनकायमा िेखी पठाउन िक्नेछ ।  

८५.  मदु्दािम्बन्िी व्यवस्थााः र्दफा ८० बमोजजम िजाय हनुे किूरकोमदु्दा िम्बन्िी व्यवस्था िंघीय काननु बमोजजम हनुेछ 
। 

८६. मदु्दा हेने असिकारी:र्दफा ८० बमोजजमको िजाय हनुे किूर िम्बन्िी मदु्दाको कारवाही र वकनारा जजल्िा अर्दाितबाट 
हनुेछ । 

८७.  उजूरी दर्दन े हर्दम्यार्द :(१) किैिे र्दफा ८० बमोजजमको िजाय हनुे किूर गरेको वा गनि िागेको थाहा पाउन े
व्यजििे त्यिरी थाहा पाएको समसतिे नब्बे दर्दनसभि र्दताि गने असिकारी िमि उजूरीदर्दन ुपनेछ । 

(२) किैिे र्दफा ८० बमोजजम जररवाना हनुे कायि गरेको थाहा पाउने व्यजििे त्यिरी थाहा पाएको समसतिे 
नब्बे दर्दन सभि र्दताि गने असिकारी िमि उजूरीदर्दन ुपनेछ ।  

८८. पनुरावेर्दन गनि िक्न े:(१) र्दफा ६ बमोजजम िंस्था र्दताि गनि अस्वीकार गरेको वा र्दफा 8८ बमोजजम िंस्था र्दताि 
खारेज गरेकोमा जचत्त नबझु्नेिे िो सनणियको जानकारी पाएको समसतिे पैंतीि दर्दनसभि र्दताि गने असिकारीको 
सनणियउपर कायिपासिकािमि पनुरावेर्दन गनि िक्नेछ ।  

(२) र्दफा ८०बमोजजमको जररवानामा जचत्त नबझु्ने व्यजििे त्यस्तो सनणियको जानकारी पाएको समसतिे 
पैंतीि दर्दनसभि रे्दहाय बमोजजम पनुरावेर्दन गनि िक्नेछ: 

(क) र्दताि गने असिकारी र कायिपासिकािे गरेको सनणिय उपर िम्बजन्ित जजल्िा अर्दाितमा, 
(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको सनणिय उपरिम्बजन्ित उच्च अर्दाितमा । 

८९. अिूि उपर गररन े: यि पररच्छेर्द बमोजजम कुनै व्यजििे सतनुि पने जररवाना वा कुनै रकम नसतरी बाँकी रहेकोमा 
त्यस्तो जररवाना वा रकम सनजबाट िरकारी बाँकी िरह अिूि उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेर्द–२० 

ववववि 

९०.  मतासिकारको प्रयोग : कुनै िर्दस्यिे िंस्थाको जसतिकैु शेयर खररर्द गरेको भए तापसन िम्बजन्ित िंस्थाको कायि 
िञ्चािनमा एक िर्दस्य एक मतको आिारमा आफ्नोमतासिकारको प्रयोग गनि िक्नेछ । 

९१. िामाजजक परीिण गराउन िक्न े:(१) िंस्थािे ववसनयममा उजल्िजखत उद्देश्य प्राप् त गनिका िासग िसमसतबाट भएका 
सनणिय र कायि, िर्दस्यहरूिे प्राप् त गरेका िेवा र िन्तषु्टीको स्तर, िेवा प्राजप् तबाट िर्दस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको 
आसथिक, िामाजजक, िांस्कृसतक तथा वातावरणीय पिमा िकारात्मक पररवतिन िगायतका ववषयमा िामाजजक परीिण 
गराउन िक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम भएको िामाजजक परीिणको प्रसतवेर्दन छिफिको िासग िसमसतिे 
िािारणिभािमि पेश गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम पेश भएको िामाजजक परीिण प्रसतवेर्दन छिफि गरी िािारणिभािे 
आवश्यकता अनिुार िसमसतिाई सनरे्दशन दर्दन िक्नेछ । 

(४) यि र्दफा बमोजजमको िामाजजक परीिण प्रसतवेर्दनको एक प्रसत िम्बजन्ित िंस्थािे र्दताि गने असिकारी 
िमि पेश गनुि पनेछ । 

९२. िहकारी जशिााः िहकारी ििेको प्रवििनको िासग ववद्यािय तहको पाठयिममा आिारभतू िहकारी िम्वन्िी 
ववषयवस्तिुाई िमावेश गनि िवकनेछ । 

९३. आसथिक िहयोग गनि नहनु:ेिंस्थाको रकमवाट िसमसतको सनणिय वमोजजमिर्दस्यहरुिे आसथिक िहयोग सिन िक्नेछन ्  

तर िामाजजक कायिकोिासग गैर िर्दस्य व्यजि वा िंस्थाहरुिाई िमेत आसथिक िहयोग गनिवािा पने छैन । 
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स्पष्टीकरणाः यि र्दफाको प्रयोजनको िासग 'िामाजजक कायि' भन्नािे जशिा, स्वास््य, वातावरण िंरिण, 
मानवीय िहायता, िहकाररता प्रबद्धिन िम्बजन्ि कायििाई जनाउँछ । 

९४. अन्तर िहकारी कारोवार गनि िक्नाेः  िंस्थाहरुिे तोवकए बमोजजम एक आपिमा अन्तर िहकारी कारोवार गनि िक्नेछन ्
।  

९५. ठेक्कापिा दर्दन नहनु:ेिंस्थािे आफ्नो  िसमसतको कुनै िञ्चािक वा िेखा िपुरीवेिण िसमसतको िंयोजक वा िर्दस्य वा 
आफ्नो कमिचारीिाई ठेक्कापिा दर्दन हरैु्दन । 

९६. िरकारी बाकँी िरह अिूि उपर हनु:े कुनै िंस्थािे प्राप् त गरेको िरकारी अनरु्दान वा कुनै िेवा िवुविा र्दरुुपयोग 
गरेको पाइएमा प्रचसित कानून बमोजजम िरकारी बाँकी िरह अिूि उपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी िम्बन्िी प्रचसित ऐन िागू नहनु े: यि ऐन अन्तगित र्दताि भएको िंस्थाको हकमा कम्पनी िम्बन्िी प्रचसित 
ऐन  िागू हनुे छैन ।  

९८.  प्रचसित कानून बमोजजम कारवाही गनि वािा नपने : यि ऐनमा िेजखएको कुनै कुरािे कुनै व्यजि उपर प्रचसित 
कानून बमोजजम अर्दाितमा मदु्दा चिाउन बािा परु् याएको मासनने छैन । 

९९. िम्पजत्त शवुद्धकरण सनवारण िम्बन्िी काननुी व्यवस्थाको पािना गनुिपनेाःिंस्थािे िम्पजत्त शवुद्धकरण सनवारण िम्बन्िी 
िंघीय / प्ररे्दश काननुमा भएका व्यवस्थाका िाथै तत ्िम्बन्िमा मन्िाियिे जारी गरेको मानर्दण्ड र नेपाि राष्ट्र 
बैंकको ववत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका सनरे्दजशकाहरूको पािना गनुिपनेछ ।  

१००.सनयम बनाउन ेअसिकार:यि ऐनको कायािन्वयनकोिासगकायिपासिकािे आवश्यकसनयम बनाउन िक्नेछ । 

१०१.  मापर्दण्ड, सनरे्दजशका वा कायिववसि बनाई िागू गनि िक्न:े(१) यो ऐन वा यि ऐन अन्तगित बनेकोसनयमको अिीनमा रही 
िंस्थाको र्दताि, िञ्चािन,सनरीिण तथा अनगुमन िगायतका काम कारबाहीिाई व्यवजस्थत र प्रभावकारीरुपमा िञ्चािन 
गनि कायिपासिकािे आवश्यकता अनिुार मापर्दण्ड, सनरे्दजशका वा कायिववसि बनाई िागू गनि िक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको मापर्दण्ड बनाउँर्दा आवश्यकता अनिुार रजजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क,मन्िािय र 
िम्बजन्ित अन्य सनकायको परामशि सिन िवकनेछ । 
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cg';"rL १ 
btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

सिद्ध कुमाखufpFकायिपासिकाकोsfof{no, 9f]/rf}/ ;Nofg . 

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

dxf]bo, 

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

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

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  
 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

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

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

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

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

सिद्भ कुमाख ufpFकायिपासिकाकोsfof{no, 9f]/rf}/ :fNofg . 

िहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

सिद्ध कुमाखufpFkflnsf ;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 

 

 

 


