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प्रस्तावनााः  सहकयरी िूल््, ियन्् य र मसद्धयन्  अनुरूप स्थयनी्स् रिय छररएर रहकेो पूूँजी, प्रमिमि  थय प्रम भयलयई स्ियबलम्बन र 

पयरस्पररक यकय आियरिय एकीकृ  गर्द ै सर्दस््हरूको आमथिक, सयियमजक  थय सयूँस्कृम क उन्न्न गनि, सिरु्दय्िय आियरर , 

सर्दस्् केमन्ि , लोक यमन्िक, स्िय्त्त र सुशयमस  संगठनको रूपिय सहकयरी संस्थयहरूको प्रिद्धिन गनि, सहकयरी खे ी, उद्योग, 

िस्  ु थय सेिय व््िसय्कय ियध््िबयट सयियमजक न््य्कय आियरिय आत्िमनभिर,  ीब्र एिं मर्दगो रुपिय स्थयनी् अथि न्िलयई 

सदुृढ  लु््यउन सहकयरी संघ संस्थयहरुको र्द यि, सञ्चयलन एिि ्मन्िन सम्बन्िी व््िस्थय गनि ियञ्छनी् भएकोले, 

मचमचलयगयूँउपयमलकयको  गयूँउसभयले ्ो ऐन बनयएको छ। 

 

पररच्छेद –१ 

प्रारचभभक 

१) संमिप्त नयि र प्रयरम्भ (१) ्स ऐनको नयि “मचमचलयगयूँउपयमलकयको सहकयरी ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

(२) ्ो ऐन  रुुन्  प्रयरम्भ हुनेछ । 

२) पररभयषय मिष् िय प्रसङ्गले अको अथि नलयगेिय ्स ऐनिय,– 

क) “आन् ररक कय्िमिमि” भन्नयले सहकयरी संस्थयले र्दफय १८ बिोमजि बनयएको आन् ररक कय्िमिमि सम्झनपुछि ।  

ख) “कसरू” भन्नयले र्दफय ७( बिोमजिको कसरू सम्झनपुछि । 

ग) “ ोमकएको” िय “ ोमकए बिोमजि” भन्नयले ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ििय  ोमकएको िय  ोमकए बिोमजि सम्झनपुछि । 

घ)  “पररियर” भन्नयले सर्दस््को पम  िय पत्नी, छोरय, बहुयरी, छोरी, िििपिु, िििपिुी, बयब,ु आिय, सौ ेनी आिय र आफूले 

पयलन पोषण गनुि पने र्दयज,ु भयउज,ुभयइ, बहुयरी र मर्दर्दी, बमहनी सम्झनपुछि। 

 र सो शब्र्दले अंशबण्डय गरीिय ियनो छुरिई आ(आफ्नो पेशय व््िसय् गरी बसेको पररियरको सर्दस््लयई जनयउने छैन ।  

ङ)  “बच ” भन्नयले सर्दस््ले सहकयरी संस्थयिय जम्िय गरेको रकि सम्झनपुछि । 

च)  “िन्ियल्” भन्नयले सहकयरी सम्बन्िी मिष् हनेे संघी् िन्ियल् सम्झनपुछि ।  

छ)  “िखु् कयरोबयर” भन्नयले संस्थयले संचयलन गरेको व््िसयम्क मि्यकलयपहरुिय पमछल्लो आमथिक िषिसम्ििय 

पररचयमल  बच को र्दयम्त्ि र पमछल्लो आमथिक िषिको सर्दस्् फि को खररर्द िय मबिी कयरोियरिय कम् ीिय  ीस 

प्रम श भन्र्दय बढी महस्सय भएको कयरोियर सम्झनपुछि ।   

ज)  “रमजष्ट्रयर” भन्नयले संघको रमजष्ट्रयर सम्झन ुपछि ।  

झ) “लेखय सपुरीिेिण समिम ” भन्नयले र्दफय ३७ बिोमजिको लेखय सपुरीिेिण समिम  सम्झनुपछि । 

ञ)  “मिमन्ि” भन्नयले सम्बमन्ि  सहकयरी संस्थयको र्दफय १७ बिोमजि बनयएको मिमन्ि सम्झनपुछि । 

ट)  “मिभयग” भन्नयले संघको सहकयरी मिभयग सम्झनपुछि र सो शब्र्दले िन्ियल्ले सहकयरी मन्िन गनि  ोकेको िहयशयखय 

सिे लयई जनयउूँछ। 

ठ)  “शे्र” भन्नयले सहकयरी संस्थयको शे्र पजूीको अंश सम्झनपुछि ।  



 

ड)  “सञ्चयलक” भन्नयले समिम को सर्दस्् सम्झनपुछि र सो शब्र्दले समिम को अध््ि, उपयध््ि, समचि र कोषयध््ि 

सिे लयई जनयउूँछ ।  

ढ)  “सर्दस््” भन्नयले सहकयरी सस्थयको सर्दस्् य प्रयप्   गरेकय व््मि सम्झनपुछि। 

ण)  “समिम ” भन्नयले  र्दफय ३) को उपर्दफय (१) बिोमजिको सञ्चयलक समिम  सम्झनपुछि ।  

 )  “सहकयरी िलू््” भन्नयले स्ियिलम्िन, स्ि–उत्तरर्दयम्त्ि, लोक न्ि, सियन य, सि य, ऐक््िद्ध य, इियन्र्दयरी, खलुयपन, 

सयियमजक उत्तरर्दयम्त्ि  थय अरुको हरेचयह लगय्  अन् रयिमष्ट्र् ियन्् य प्रयप्   सहकयरी सम्बन्िी िलू्् सम्झनपुछि । 

थ)  “संस्थयको व््िसय्” भन्नयले मिमन्ििय व््िस्थय भए बिोमजि सञ्चयमल  व््िसयम्क मि्यकलयप सम्झनपुछि ।  

र्द)  “सहकयरी मसद्धयन् ” भन्नयले स्िैमछछक  थय खलुय सर्दस्् य, सर्दस््द्वयरय लोक यमन्िक मन्न्िण, सर्दस््को आमथिक 

सहभयगी य, स्िय्त्त य र स्ि न्ि य, मशिय,  यलीि र सचूनय, सहकयरी(सहकयरी बीच पयरस्पररक सह्ोग र 

सिरु्दय्प्रम को चयसो लगय्  अन् रयिमष्ट्र् ियन्् य प्रयप्   सहकयरी सम्बन्िी मसद्धयन्  सम्झनपुछि ।  

ि) “संस्थय” भन्नयले र्दफय ३ बिोमजि गठन भई र्दफय ६ बिोमजि र्द यि भएको मिष्ग  िय बहुउद्दशे््ी् सहकयरी संस्थय सम्झन ु

पछि । 

न)  “सयियरण सभय” भन्नयले सहकयरी संस्थयको सयियरण सभय सम्झनपुछि । 

ऩ)  “प्रयथमिक पूूँजी कोष” भन्नयले शे्र पूूँजी र जगेडय कोष सम्झनपुछि । 

प) “र्द यि गने अमिकयरी” भन्नयले र्दफय ६( बिोमजिको र्द यि गने अमिकयरी सम्झनपुर्दिछ । 

पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताा 

१) संस्थयको गठन (१) कम् ीिय  ीस जनय नेपयली नयगररकहरु आपसिय  मिली मिष्ग  िय िहुउद्दशे््ी् सहकयरी संस्थय गठन गनि 

सक्नेछन ्।  

(२)उपर्दफय (१) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए यपमन श्रमिक, ्ुिय लगय् ले आफ्नो श्रि िय सीपिय आियरर  भइ व््िसय् गने 

सहकयरी संस्थयको हकिय पन्रजनय नेपयली नयगररकहरु भए पमन संस्थय गठन गनि सक्नेछन ्। 

(३) ्स र्दफयिय अन््ि जनुसुकै कुरय लेमखएको भए  यपमन नेपयल सरकयर, प्रर्दशे सरकयर, स्थयनी्  ह िय त््स् य सरकयर िय  हको 

अनरु्दयन िय स्ियमित्ििय संचयमल  मिद्ययल्, मिश्वमिद्ययल् िय संगमठ  संस्थयबयट पयररश्रमिक पयउने पर्दिय िहयल रहकेय कम् ीिय 

एकस् जनय कििचयरी, मशिक िय प्रयध््यपकहरुले आपसिय मिली प्रचमल  कयननू बिोमजि र्द यि भएको आफ्नो पेशयग  संगठनकय 

आियरिय सर्दस्् य, प्रम मनमित्ि र सेिय संचयलनिय  ोमकए बिोमजिकय श ि बन्र्दजेहरु पयलनय गने गरी संस्थय गठन गनि सक्नेछन ्। 

 र एकस् जनयभन्र्दय कि संख्य रहकेो एउटै कय्यिल्कय कम् ीिय  ीस जनय कििचयरी, मशिक िय प्रयध््यपकहरुले आपसिय मिली 

सर्दस्् य, प्रम मनमित्ि र सेिय संचयलनिय  ोमकए बिोमजिकय श ि बन्र्दजेहरु पयलनय गने गरी संस्थय गठन गनि सक्नेछन ्। 

(४)  ्स र्दफय बिोमजि संस्थय गठन गर्दयि एक पररियर एक सर्दस््कय र्दरले उपर्दफय (१) िय(२)िय उमल्लमख  संख्य पगेुको हुन ुपनेछ 

।  

 र संस्थय र्द यि भइसकेपमछ एकै पररियरकय एकभन्र्दय बढी व््मिलेसो संस्थयको सर्दस्् य मलन बयिय पने छैन । 



 

 (५) उपर्दफय (१) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन  बच   थय ऋणको कयरोियर गने संस्थय गठन गर्दयि कम् ीिय एकस् जनय 

नेपयली नयगररकहरुको सहभयमग य हुन ुपनेछ । 

४) र्द यि नगरी  सहकयरी सस्थय संचयलन गनि नहुने कसैले पमन  ्स ऐन बिोमजि र्द यि नगरी सहकयरी स्थयपनय  थय सञ्चयलन गनि 

हुूँर्दनै।   

५)र्द यिको लयमग र्दरखयस्  मर्दनु पने (१) ्स ऐन बिोमजि गठन भएकय सरकयरी संस्थयले र्द यिकय लयमग र्द यि गने अमिकयरी सिि 

अनसुचूी (१) को ढयूँचयिय र्दरखयस्  मर्दनपुनेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजिकय र्दरखयस्  सयथ र्दहेय् बिोमजिकय कयगजय हरू संलग्न गनुि पनेछः– 

क) सहकयरी संस्थयको प्रस् यमि  मिमन्ि, 

ख) सहकयरी संस्थय सञ्चयलनको सम्भयब्् य अध्््न प्रम िेर्दन, 

ग) सर्दस््ले मलन स्िीकयर गरेको शे्र संख्य र शे्र रकिको मििरण । 

६) र्द यि गनुि पने (१) र्दफय ५ को उपर्दफय (१) बिोमजि प्रयप्   र्दरखयस्   समह को कयगजय हरु  छयनमिन गर्दयि र्दहेय् बिोमजि भएको 

पयइएिय र्द यि गने अमिकयरीले र्दरखयस्  परेको मिम ले  ीस मर्दनमभि त््स् ो सहकयरी संस्थय र्द यि गरी अनसुचूी २ को ढयूँचयिय र्द यि 

प्रियणपि मर्दन ुपनेछः- 

क)  र्दरखयस्  सयथ पेश भएको मिमन्ि ्ो ऐन  थय ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ि बिोमजि रहकेो,  

ख) प्रस् यमि  सहकयरी संस्थय सहकयरी िलू््,  ियन्् य र मसद्धयन्  अनरुुप सञ्चयलन हुन सक्ने आियर रहकेो, 

ग) सहकयरी संस्थय सिरु्दय्िय आियरर  एिि ्सर्दस्् केमन्ि  भई संचयलन र मन्न्िण हुन सक्ने स्पष्ट आियर रहकेो । 

घ) उपर्दफय (१) बिोमजि छयनमिन गर्दयि प्रस् यमि  सहकयरी संस्थयको मिमन्िको कुनै कुरयिय संशोिन गनुिपने र्दमेखएिय र्द यि गने 

अमिकयरीले त््स् ो संशोिन गनुिपने व््होरय खलुयई र्दरखयस्  प्रयप्   भएको मिम ले पन्र मर्दनमभि मनिेर्दकलयई सचूनय गनुि पनेछ । 

ङ) ्स ऐनिय अन््ि जनुसकैु कुरय लेमखएको भए यपमन ्ो ऐन प्रयरम्भ हुूँर्दयकय बख  र्द यि भई सञ्चयलनिय रहकेय 

मचमचलयगयूँउपयमलकय मभि कय्ििेि कय्ि गररएकय  सहकयरी संस्थय ्सै ऐन बिोमजि र्द यि भएको ियमनने छ । 

(४) ्स र्दफय बिोमजि सहकयरी संस्थय र्द यि गर्दयि र्द यि गने अमिकयरीले त््स् ो सहकयरी संस्थयले पयलनय गनुि पने गरी कुनै श ि  ोक्न 

सक्नेछ ।  

(५) उपर्दफय (४) बिोमजि श ि  ोमकएकोिय सोको पयलनय गनुि सम्बमन्ि  सहकयरी संस्थयको क िव्् हुनेछ। 

७) र्द यि गनि अस्िीकयर गनि सक्ने (१) र्दफय ६ को उपर्दफय (१) िय उमल्लमख  अिस्थय नभएिय, सोही र्दफय बिोमजि मिमन्ि 
संशोिनको लयमग सचूनय मर्दएको अबमि मभि मनिेर्दकले संशोिन गनि अस्िीकयर गरेिय त््स् ो सचूनय पयएको मिम ले  ीस मर्दनमभि 

मबमन्ि संशोिन नगरेिय िय सचूनयिय उल्लेख भए बिोमजि हुने गरी मबमन्ि  संशोिन नगरेिय र्द यि गने अमिकयरीले त््स् ो 

सहकयरी संस्थय र्द यि गनि अस्िीकयर गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजि सहकयरी संस्थय र्द यि गनि अस्िीकयर गरेकोिय र्द यि गने अमिकयरीले कयरण खलुयई  ीन मर्दन मभि सोको 

जयनकयरी सम्बमन्ि  मनिेर्दकहरूलयई मर्दन ुपनेछ ।  

८) सहकयरी संस्थय संगमठ  संस्थय हुने (१) सहकयरी संस्थय अमिमछछन्न उत्तरयमिकयरियलय एक स्िशयमस  र सङ्गमठ  संस्थय हुनेछ । 



 

(२) सहकयरी संस्थयको कयि कयरबयहीको लयमग एउटय छुिै छयप हुनेछ । 

(३) सहकयरी संस्थयले ्स ऐनको अिीनिय रही व््मि सरह चल अचल सम्पमत्त प्रयप्  , उपभोग, मििी िय अन्् व््िस्थय गनि 

सक्नेछ।  

(४) सहकयरी संस्थयले व््मि सरह आफ्नो नयिबयट नयमलस उजरू गनि र सो उपर पमन सोही नयिबयट नयमलस उजरू लयग्न सक्नेछ। 

(५) सहकयरी संस्थयले व््मि सरह करयर गनि सक्नेछ । 

(६) सहकयरी संस्थयको कय्ििेि  (१) र्द यि हुूँर्दयकय बख  सहकयरी संस्थयको कय्ि िेि र्दहेय् बिोमजि हुनेछः  

(क) बच   थय ऋणको िुख् कयरोियर गने संस्थयको हकिय एक िडय,  

(ख) अन्् संस्थयको हकिय एक िडय िय र्दहेय्कय आियरिय ीन िडयसम्ि  

(१) सर्दस््हरुिीच स्ियबलम्बनको पयरस्पयररक अभ््यसको लयमग आपसी सयझय िन्िन (किन बण्ड), 

(२) व््िसयम्क स् रिय सेिय संचयलन गनि आिश््क सर्दस्् संख्य, 

(३) संस्थय संचयलनिय सर्दस््को सहभयमग यिलूक लोक यमन्िक मन्न्िण कय्ि हुने गरी पय्क पने स्थयन । 

(२) उपर्दफय (१) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए यपमन संस्थयले र्द यि भई व््िसयम्क सेिय प्रयरम्भ गरेको र्दईुिषि पमछ र्दहेय्को  

आियरिय जोमडएको भौगोमलक िेि कय्ि रहने गरी आफ्नो कय्ििेि थप िडयहरूिय मिस् यर गनि सक्नेछ ।  

(क) संस्थयको व््िसयम्क मि्यकलयपको मिकयस िििय सर्दस्् य बढयउन थप कय्ि िेि आिश््क परेको, 

(ख) संस्थयको कय्ि संचयलनिय सर्दस््को प्रत््ि मन्न्िण कय्ि रयखन रचनयत्िक उपय्हरु अिलम्बन गररएको, 

(ग)  बच   थय ऋणको िुख् कयरोबयर गने सहकयरी संस्थयको हकिय ियपर्दण्ड अनसुयर भएको । 

(३) उपर्दफय (१) र (२) िय जनुसुकै कुरय लेमखएको भए  यपमन संस्थयको कय्ििेिकय िडयहरूिय व््यिसयम्क सेिय सञ्चयलन 

नभएको िय जम्िय कयरोबयरको  ोमकएको रकि िय अनपुय भन्र्दय कि रकि िय अनपुय को व््यिसयम्क सेिय सञ्चयलन भएको 

र्दमेखएको खण्डिय र्द यि गने अमिकयरीले व््यिसयम्क सेिय सञ्चयलन भएकय िडय ियि कय्ििेि कय्ि गने गरी मिमन्ि संशोिन 

गनि मनर्दशेन मर्दन सक्नेछ । 

(७) उपर्दफय (३) बिोमजि र्द यि गने अमिकयरीले मनर्दशेन मर्दएकोिय सहकयरी संस्थयले एक िषिमभि मिमन्ि संशोिन गरी 

आफ्नो कय्ििेि पनुःमनियिरण गनुिपनेछ ।  

(८) ्स र्दफयिय अन््ि जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन सहकयरी संस्थयले स्िेमछछक रूपिय जनुसकैु सि् कय्ििेि घटयउने 

गरी पनुःमनियिरण गनि मिमन्ि संशोिन गनि सक्नेछ ।  

(९) कय्ििेि पनुः मनियिरण सम्बन्िी अन्् व््िस्थय  ोमकएबिोमजि हुनेछ ।   

१०) जयनकयरी मर्दन ु पने  गयूँउपयमलकय भन्र्दय बढी कय्ििेि कय्ि रयखी र्द यि भई सञ्चयलनिय रहकेय संस्थयहरूले मचमचलय 

गयूँउपयमलकयिय सेिय सञ्चयलन गर्दयि सञ्चयमल  सेियको मििरण समह  र्द यि गने अमिकयरीलयई जयनकयरी मर्दनपुनेछ । 

११) मिष्ग  आियरिय िगीकरण (१) सहकयरी संस्थयको िगीकरण र्दहेय् बिोमजि हुनेछः 



 

(क)उत्पयर्दक संस्थयः कृमष, र्दगु्ि, मच्य, कमफ, उख,ु फलफुल र ियछयपयलन मिशेषकय मिष्ग  र अगिुयियली एिि ्उत्पयर्दनको 

्ोजनय सिे कय आियरिय अन्् उत्पयर्दनिलूक संस्थय । 

(ख) उपभोिय संस्थयः उपभोिय भण्डयर, िच   थय ऋण,उजयि र स्ियस्््  मिशेषकय मिष्ग  र प्रयथमिक आिश््क य एिि् 

सेियको ्ोजनय सिे कय आियरिय अन्् उपभोगजन्् संस्थयस 

(ग) श्रमिक संस्थयः हस् कलय,खयद्य पररकयर,औद्योमगक उत्पयर्दन,भोजनयल् र श्रि करयर मिशेषकय मिष्ग  र सीप िय श्रिको 

मिशेष य एिि ्स्िरोजगयरीको ्ोजनय सिे कय आियरिय अन्् श्रििय आियरर  संस्थयस 

(घ) बहुउद्दशे््ी् संस्थयः उत्पयर्दन, उपभोग र श्रि िय सीपिय आियरर  स्िरोजगयरीकय सेिय सिे  सञ्चयलन गने अन्् बहुिखुी 

संस्थय । 

(२) उपर्दफय (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) िय उल्लेमख  मिष्िय मिमशष्टीकरण, आि प्रचलन र अभ््यसको मिकयसिि सिे को 

आियरिय  ोमकएबिोमजिकय मिष्हरु थप गनि समकनेछ ।  

(३) उपर्दफय (१)र (२) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन उपर्दफय (१) बिोमजि अन्् संस्थयहरु गठन गनि बयिय पनेछैन ।  

१२) कयरोियर, व््िसय्, उद्योग िय परर्ोजनय सञ्चयलन गनि सक्ने (१) र्दफय ६ बिोमजि र्द यि प्रियणपि प्रयप्   गरे पमछ संस्थयले 

आफ्नो उद्दशे्् प्रयमप्तकय लयमग ्स ऐन र मिमन्िको अिीनिय रही आिश््क कयरोियर, व््िसय्, उद्योग िय परर्ोजनय सञ्चयलन 

गनि सक्नेछ ।  

(३) प्रचमल  कयननूिय जनुसुकै कुरय लेमखएको भए यपमन संस्थयले उपर्दफय (१) बिोमजि कयरोियर, व््िसय्, उद्योग िय परर्ोजनय 

सञ्चयलन गनि छुिै संस्थय र्द यि गनुिपने छैन । 

 र त््स् ो कयरोियर, व््िसय्, उद्योग िय परर्ोजनय सञ्चयलन गनि प्रचमल  कयननू बिोमजि अनुिम पि, स्िीकृम  िय इजयज पि 

मलन ु पने रहछे भने सो बिोमजि अनिुम पि ,स्िीकृम  िय इजयज पि मलएर ियि कयरोियर, व््िसय्, उद्योग िय परर्ोजनय 

सञ्चयलन गनुि पनेछ।  

(४) उपर्दफय (३) बिोमजि संस्थयले प्रचमल  कयननू बिोमजि अमिकयर पयएको मनकय् िय अमिकयरीबयट अनिुम पि, स्िीकृम  िय 

इजयज पि प्रयप्   गरेिय पन्र मर्दनमभि सोको जयनकयरी र्द यि गने अमिकयरीलयई मर्दन ुपनेछ । 

(५) र्दईु िय र्दईुभन्र्दय बढी संस्थयले सं्िु िय सयझेर्दयरीिय आफ्नो उत्पयर्दन िय सेियको बजयरीकरणको लयमग ्स ऐनको अिीनिय रही 

आिश््क कयरोियर, व््िसय्, उद्योग िय परर्ोजनय सञ्चयलन गनि सक्नेछन ्। 

(६) उपर्दफय (५) बिोमजिको कयरोियर, व््िसय्, उद्योग िय परर्ोजनय सञ्चयलन गने सम्बन्िी अन्् व््बस्थय  ोमकए बिोमजि 

हुनेछ । 

१३) र्दयम्त्ि सीमि  हुने (१) सहकयरी संस्थयको कयरोबयरको सम्बन्ििय सर्दस््को र्दयम्त्ि मनजले खररर्द गरेको िय खररर्द गनि 

स्िीकयर गरेको शे्रको अमिक ि रकिसम्ि ियि सीमि  रहनेछ ।  

(२) सहकयरी संस्थयको नयििय “सहकयरी” र नयिको अन्त््िय “मलमिटेड” भन्ने शब्र्द रयखन ुपनेछ ।  



 

१४) सहकयरीकय िलू््, ियन्् य र मसद्धयन्  पयलनय गनुि पन ेसहकयरी संस्थयको गठन  थय सञ्चयलन गर्दयि सहकयरीकय िलू््, 

ियन्् य र मसद्धयन् को पयलनय गनुि पनेछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

संस्थाका उदे्दश्य तथा काया 

१५) संस्थयको उद्दशे््  कय्ििेििय आियरर  र सर्दस्् केमन्ि  भई आफ्नय सर्दस््हरूको आमथिक, सयियमजक  थय सयूँस्कृम क 

उन्न्न गनुि संस्थयको िखु् उद्दशे्् हुनेछ ।   

१६) संस्थयको कय्ि  संस्थयकय कय्िहरू र्दहेय् बिोमजि हुनेछ 

(क) सहकयरीकय िूल््, ियन्् य र मसद्धयन् हरूको पयलनय गनेगरयउने, 

(ख) सर्दस््को मह  प्रिद्धिन गने गरी व््यिसयम्क सेियहरू प्रर्दयन गने, 

(ग) सर्दस््लयई मशिय, सचूनय र  यलीि प्रर्दयन गने , 

(ङ) संस्थयले गने उत्पयर्दन  थय सेियको ियपर्दण्ड मनियिरण गरी गणुस् र सिुयर, आमथिक स्थयम्त्ि र जोमखि व््िस्थयपनसम्बन्िी 

कय्ि गने,  

(च) आन् ररक मन्न्िण प्रणयली लयग ूगने, 

(छ) संस्थयको व््िसयम्क प्रिद्धिन  थय मिकयस सम्बन्िी मि्यकलयपहरू सञ्चयलन गने, 

(ज) िन्ियल्,रमजष्ट्रयर, प्रयर्दमेशक रमजष्ट्रयर,स्थयनी्  ह ियर्द यि गने अमिकयरीको मनर्दशेन पयलनय गने गरयउने, 

(झ) मिमन्ििय उमल्लमख  कय्िहरू गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

पररछछेर्द–४ 

मिमन्ि  थय आन् ररक कय्िमिमि 

१७) मिमन्ि बनयउन ुपने  (१) संस्थयले ्ो ऐन, ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ि, मनर्दमेशकय, ियपर्दण्ड र कय्िमिमिको अिीनिय 

रही आफ्नो कय्ि सञ्चयलनको लयमग मिमन्ि बनयउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजिको मिमन्ि र्द यि गने अमिकयरीबयट स्िीकृ  भए पमछ लयग ूहुनेछ । 

१८) आन् ररक कय्िमिमि बनयउन सक्ने (१) संस्थयले ्ो ऐन, ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ि, मनर्दमेशकय, ियपर्दण्ड, कय्िमििी 

र मिमन्िको अिीनिय रही आिश््क य अनुसयर आफ्नो आन् ररक कय्िमिमि बनयउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजिको आन् ररक कय्िमिमि सम्बमन्ि  संस्थयको सयियरणसभयले स्िीकृ  गरेपमछ लयग ूहुनेछ । 

१९) मिमन्ि र आन् ररक कय्िमिमििय संशोिन (१) संस्थयको सयियरणसभयको कुल सर्दस्् संख्यको बहुि बयट मिमन्ि र 

आन् ररक कय्िमिमि संशोिन हुन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजि संशोिन भएको मिमन्ि िय आन् ररक कय्िमिमि र्द यि गने अमिकयरीबयट स्िीकृ  भएपमछ लयग ूहुनेछ । 

 

 

पररछछेर्द–५ 

सर्दस्् य 

२०) संस्थयको सर्दस्् य (१) अठयर िषि उिेर परूय गरेकय र्दहेय् बिोमजिकय नेपयली नयगररकहरु संस्थयको सर्दस्् हुन सक्नेछनः् 

  (ख) संस्थयको कम् ीिय एक शे्र खररर्द गरेको, 

  (ग) संस्थयको मिमन्ििय उमल्लमख  श िहरु पयलनय गनि िन्जरु गरेको, 

  (घ) संस्थयको मजम्िेियरी पयलनय गनि िन्जरु भएको, 

  (ङ) संस्थयले गरेको कयरोियरसूँग प्रम स्पियि हुने गरी कयरोियर नगरेको, 

  (च)   संस्थयको सर्दस्् य मलन ्ोग्् रहकेो स्िघोषणय गरेको । 

(२) ्स ऐनिय अन््ि जुनसुकै कुरय लेमखएको भए यपमन नेपयल सरकयर, प्रर्दशे सरकयरकय मनकय्हरु, स्थयनी्  हकय सयथ ै

संस्थयको कय्ििेि मभिकय सयिरु्दयम्क िय सहकयरी मिद्ययल्, गठुी, स्थयनी् क्लब, स्थयनी्  हिय गठन भएकय उपभोिय सिहूहरु 

संस्थयको सर्दस्् हुन बयिय पन ेछैन ।  

(३) ्स र्दफयिय अन््ि जनुसुकै कुरय लेमखएको भए यपमन स्ियस््् सहकयरी संस्थयिय सहकयरी संस्थयले सर्दस्् य मलन ियिय पन े

छैन । 



 

२१) सर्दस्् य प्रयप्   गनि मनिेर्दन मर्दन ुपने (१) संस्थयको सर्दस्् य मलन चयहने सम्बमन्ि  व््मिले संस्थयको समिम  सिि मनिेर्दन 

मर्दन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजि मनिेर्दनपरेको मिम ले पैं ीस मर्दन मभि समिम ले ्ो ऐन, ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ि  थय मिमन्िको 

अिीनिय रही सर्दस्् य प्रर्दयन गने िय नगने मनणि् गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफय (२) बिोमजि मनणि् गर्दयि समिम ले सर्दस्् य प्रर्दयन नगने मनणि् गरेिय सो को कयरण खोली सय  मर्दनमभि मनिेर्दकलयई 

जयनकयरी गरयउन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफय (३) बिोमजि जयनकयरी पयएको मिम ले  ीस मर्दनमभि सम्बमन्ि  ब््मिले त््स् ो संस्थय र्द यि गने अमिकयरीसिि उजरू 

गनि सक्नेछ। 

(५) उपर्दफय (४) बिोमजि प्रयप्   उजरूी छयनमिन गर्दयि मनिेर्दकलयई सर्दस्् य प्रर्दयन गनुि पने र्दमेखएिय र्द यि गने अमिकयरीले त््स् ो 

मनिेर्दकलयई सर्दस्् य प्रर्दयन गनिको लयमग सम्बमन्ि  संस्थयलयई आर्दशे मर्दन सक्नेछ। 

(६) उपर्दफय (५) बिोमजि आर्दशे भएिय सो आर्दशे प्रयप्   गरेको सय  मर्दन मभि सम्बमन्ि  संस्थयले मनिेर्दकलयई सर्दस्् य प्रर्दयन गरी 

सोको जयनकयरी र्द यि गने अमिकयरीलयई गरयउन ुपनेछ ।  

२२) सर्दस्् हुन नपयउने  (१) कुनै व््मि एकै प्रकृम को एकभन्र्दय िढी संस्थयको सर्दस्् हुन पयउने छैन ।  

   र ्ो ऐन प्रयरम्भ हुन ुअमघ कुनै व््मि एकै प्रकृम को एकभन्र्दय बढी संस्थयको सर्दस्् रहकेो भए ्ो ऐन प्रयरम्भ 

भएको मिम ले  ीनिषि मभि कुनै एक संस्थयको ियि सर्दस्् य कय्ि रयखन ुपनेछ । 

(२) ्ो ऐन प्रयरम्भ हुूँर्दयकय बख  कुनै संस्थयिय नेपयल सरकयरको मनकय् िय र्दफय २) को उपर्दफय (२) िय उल्लेख भएर्दमेख 

बयहकेको अन्् कुनै कृमिि व््मि सर्दस्् भएको भए पयूँचिषि मभि सर्दस्् य अन्त्् गनुिपनेछ ।  

   

२३) सर्दस्् यको सियमप्त(१) कुनै सर्दस््को सर्दस्् य र्दहेय्को अिस्थयिय सियप्त हुनेछः— 

(क) सर्दस््ले आफ्नो सर्दस्् य त््यग गरेिय, 

(ख) लगय यर बयमषिक सयियरणसभयिय मबनय सचूनय  ीन पटकसम्ि अनपुमस्थ  भएिय, 

(ग) ्ो ऐन,्स ऐन अन् गि  िनेको मन्ि िय मिमन्ि बिोमजि सर्दस््ले पयलनय गनुिपने प्रयिियनको बयरम्बयर उल्लङ्घन गरेिय, 

(घ) संस्थयको सर्दस््को हकिय र्दफय २) बिोमजिको ्ोग्् य नभएिय। 

(२) उपर्दफय (१) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन कुनै सर्दस््ले संस्थयबयट प्रयप्   िय भिुयन गनुि पने कुनै रकि भएिय सो 

फरफयरक नभएसम्ि िय मनजले मलएको ऋण,म नुि पने कुनै र्दयम्त्ि िय अन्् 

 

 कुनै सर्दस््को  फि बयट मि ो िय जियन  बसेकोिय सोको र्दयम्त्ि फरफयरक नभएसम्ि मनजको सर्दस्् य सियप्त हुने छैन ।  

(३) ्स र्दफयिय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन सयियरणसभय बोलयउने मनणि् भइसकेपमछ सयियरणसभय सम्पन्न नभएसम्ि 

कसैलयई पमन सर्दस्् यबयट हटयउन समकने छैन । 



 

२४) समुििय प्रयप्   गनि नसक्ने  कुनै सर्दस््ले सहकयरी संस्थयलयई म नुि पने कुनै र्दयम्त्ि मनियिरर  सि्मभि  भिुयन नगरेिय िय ्ो 

ऐन, ्स ऐन अन् गि  िनेको मन्ि  थय मिमन्ि बिोमजि सर्दस््ले पयलन गनुिपने व््िस्थयको बयरम्बयर उल्लंघन गरेिय त््स् ो 
सर्दस््ले अन्् सर्दस्् सरहको समुबिय प्रयप्   गनि सक्ने छैन । 

 

पररछछेर्द –६ 

सयियरणसभय, समिम  थय लेखय सपुररिेिण समिम  

 

२५) सयियरणसभय (१) सहकयरी संस्थयको सिोछच अङ्गको रुपिय सयियरणसभय हुनेछ । 

(२) सहकयरी संस्थयकय सबै सर्दस््हरू सयियरणसभयकय सर्दस्् हुने छन ्। 

(३) सहकयरी संस्थयको सयियरणसभय र्दहेय् बिोमजि हुनेछ– 

(क) प्रयरमम्भक सयियरणसभय, 

(ख) ियमषिक सयियरणसभय, 

(ग) मिशेष सयियरणसभय । 

२६) प्रयरमम्भक सयियरण सभयको कयि, क िव्् र अमिकयर प्रयरमम्भक सयियरणसभयको कयि, क िव्् र अमिकयर र्दहेय् बिोमजि 

हुनेछ – 

(क) प्रयरमम्भक सयियरणसभय हुने अमघल्लो मर्दनसम्िको कयि कयरबयही र आमथिक कयरोबयरको जयनकयरी मलने, 

(ख) चयल ूआमथिक िषिको लयमग ियमषिक कय्ििि  थय बजेट स्िीकृ  गने, 

(ग) प्रम िेर्दन  थय मित्ती् मििरण अनिुोर्दन गने, 

(घ) मिमन्ििय उल्लेख भए बिोमजि समिम  िय लेखय सपुरीिेिण समिम को मनियिचन गने, 

(ङ) आन् ररक कय्िमिमि पयरर  गने, 

(च) लेखय परीिकको मन्मुि र मनजको पयररश्रमिक मनियिरण गने,  

(छ) मिमन्ििय  ोमकए बिोमजिकय अन्् कय्िहरू गने । 

२७) ियमषिक सयियरणसभयको कयि, क िव्् र अमिकयर  ियमषिक सयियरणसभयको कयि, क िव्् र अमिकयर र्दहेय् बिोमजि  
हुनेछ – 

(क) ियमषिक कय्ििि  थय बजेट स्िीकृम  गने, 

(ख) ियमषिक लेखय परीिण प्रम िेर्दन अनिुोर्दन गने, 



 

(ग) समिम  िय लेखय सपुरीिेिण समिम को मनियिचन  थय मिघटन गने, 

(घ) सञ्चयलक िय लेखय सपुरीिेिण समिम को सं्ोजक िय सर्दस््लयई पर्दबयट हटयउने, 

(ङ) समिम  िय लेखय सपुरीिेिण समिम को ियमषिक प्रम िेर्दन पयरर  गने, 

(च) मिमन्ि संशोिन  थय आन् ररक कय्िमिमि पयरर  गने, 

(छ)  लेखय परीिकको मन्मुि र मनजको पयररश्रमिक मनियिरण गने, 

(ज) संस्थय एकीकरण िय मिघटन सम्बन्िी मनणि् गने, 

(झ) पयररश्रमिक लगय् कय समुििय  ोक्ने, 

(ञ) ऋण  थय अनरु्दयन प्रयप्त गने सम्बन्ििय मनणि् गने, 

(ट) सर्दस््को र्दयम्त्ि मिनयहय मर्दने, 

(ठ) समिम लयई आिश््क मनर्दशेन मर्दने, 

(ड) मिमन्ििय  ोमकए बिोमजिकय अन्् कय्िहरू गने । 

२८) सयियरणसभयको बैठकः 

 (१) समिम ले सहकयरी संस्थय र्द यि भएको मिम ले  ीन िमहनयमभि प्रयरमम्भक सयियरणसभय बोलयउन ुपनेछ । 

(२) समिम ले प्रत््ेक आमथिक िषि सियप्त भएको मिम ले छ िमहनयमभि ियमषिक सयियरणसभय बोलयउन ुपनेछ । 

(३) समिम ले र्दहेय्को अिस्थयिय मिशेष सयियरण सभय बोलयउन ुपनेछः 

(क) संस्थयको कयि मिशेषले मिशेष सयियरण सभय बोलयउनुपने समिम ियट मनणि् भएिय, 

(ख) र्दफय ३८ को उपर्दफय (१) को खण्ड (छ) बिोमजि लेखय सपुरीिेिण समिम को मसफयररसिय, 

(ग) कुनै सञ्चयलकले मिशेष सयियरणसभय बोलयउन पेश गरेको प्रस् यि समिम द्धयरय पयरर  भएिय, 

(घ) मिशेष सयियरणसभय बोलयउन ुपने कयरण खलुयइ पमछचस प्रम श  सर्दस््ले समिम  सिि मनिेर्दन मर्दएिय, 

(ङ) र्दफय २( कोउपर्दफय (१) बिोमजि र्द यि गने अमिकयरीले मनर्देशन मर्दएिय, 

(४) उपर्दफय (३) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन संस्थयको सञ्चयलक िय व््िस्थयपकबयट आफ्नो मजम्िेियरी परूय नगरी 

संस्थय सञ्चयलनिय सिस््य उत्पन्न भएको अिस्थयिय र्द यि गने अमिकयरीलयई जयनकयरी मर्दई सयियरण सर्दस््हरू िध््ेबयट बहुि  

सर्दस्् उपमस्थ  भई मिशेष सयियरण सभय गनि समकनेछ । 

२९) मिशेष सयियरणसभय बोलयउन मनर्दशेन मर्दन सक्नेः 

(१) संस्थयको मनरीिण िय सपुरीिेिण गर्दयि िय कसैको उजरूी परी छयनमिन गर्दयि र्दहेय्को अिस्थय र्दमेखन आएिय र्द यि गने 

अमिकयरीले त््स् ो सहकयरी संस्थयको समिम लयई सयियरणसभय बोलयउन मनर्दशेन मर्दन सक्नेछ –   



 

(क) सहकयरीको िलू््, ियन्् य  थय मसद्धयन्  मिपरर  कय्ि गरेिय,  

(ख) ्ो ऐन, ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ि, मिमन्ि  थय आन् ररक कय्िमिमि मिपरी  कय्ि गरेिय, 

(घ) र्द यि गने अमिकयरीले मर्दएको मनर्दशेनको बयरम्बयर उल्लङ्घन गरेिय, 

(ङ) र्दफय ३१ को उपर्दफय (२) बिोमजि र्द यि गने अमिकयरीले आर्दशे मर्दएिय। 

(२)उपर्दफय (१) बिोमजि सयियरणसभय बोलयउन मनर्दशेन प्रयप्   भएिय समिम ले सो मनर्देशन प्रयप्   भएको मिम ले पैं ीस मर्दनमभि 

सयियरणसभयको बैठक बोलयउन ुपनेछ र सयियरणसभयको बैठकिय उजरूी िय मनरीिणकय िििय र्दमेखएकय मिष्िय छलफल गरी 

सोको प्रम िेर्दन र्द यि गने अमिकयरीसिि पेश गनुि पनेछ । 

(३)उपर्दफय (१) िय (२) िय उमल्लमख  अिमिमभि समिम ले सयियरणसभय नबोलयएिय र्द यि गने अमिकयरीले त््स् ो सयियरणसभय 

बोलयउन सक्नेछ । 

(४) सहकयरी संस्थयको सयियरणसभयको लयमग गणपरूक संख्य  त्कयल कय्ि रहकेो सर्दस्् संख्यको एकयउन्न प्रम श  हुनेछ ।  

 र पमहलो पटक डयमकएको सयियरण सभयिय गणपरुक संख्य नपगेुिय त््सको सय  मर्दन मभि र्दोस्रो पटक सयियरण सभय बोलयउन ु

पने र ्सरी र्दोस्रो पटक बोलयइएको सयियरण सभयिय संचयलक समिम को बहुि  समह  एक म हयई सयियरण सर्दस््हरुको उपमस्थम  

भएिय सयियरण सभयको गणपरुक संख्य पगेुको ियमननेछ । 

(५) उपर्दफय (४) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन र्दफय २८ को (४) िय भएको व््िस्थय सोहीअनसुयर हुनेछ । 

(६) र्दईु हजयर िय सोभन्र्दय बढी सर्दस्् भएको संस्थयले सयियरण सभय गर्दयि सियन कय्िसचूीिय  ोमकए बिोमजि सर्दस्् संख्यको 

आियरिय िडय(िडय िय अन्् पय्कको स्थयनिय संचयलक सर्दस््हरुलयई पठयई सयियरण सभय गनि र त््स् ो सभयको मनणि् प्रियमण  

गनि प्रम मनमिहरु छनौट गरी त््स् य प्रम मनमिहरुको उपमस्थम को सभयले अमन् ि मनणि् प्रियमण  गने व््िस्थय मिलयउन सक्नेछ । 

३०) सञ्चयलक समिम ः 

(१)  सहकयरी संस्थयिय सयियरणसभयबयट मनियिमच  एक सञ्चयलक समिम  रहनेछ ।  र,  एउटै व््मि लगय यर एउटै पर्दिय 

र्दईु पटकभन्र्दय बढी सञ्चयलक हुन पयउने छैन । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजिको समिम िय उपलब्ि भएसम्ि कम् ीिय  ेत्तीस प्रम श  िमहलय सर्दस््को प्रम मनमित्ि 

समुनमि  गनुि पनेछ ।  

(३) एउटै पररियरको एकभन्र्दय बढी सर्दस्् एकै अिमििय सञ्चयलक  थय लेखय समिम को पर्दिय उम्िेर्दियर बन्न र 

मनियिमच  हुन सक्ने छैन । 

(४) कुनै संस्थयको सञ्चयलक सोही संस्थयको कििचयरी िय आफ्नो संस्थयले सर्दस्् य मलएको सहकयरी संघ िय बैङ्कबयहके 

अको कुनै संस्थयको संचयलक बन्न पयउने छैन । 

 र ियमषिक र्दईु करोड रुपै्यभन्र्दय किको कयरोियर गने सहकयरी संस्थयको सञ्चयलकले त््स् ो सहकयरी संस्थयिय 

कििचयरीको रुपिय कयि गनि बयिय पने छैन । ियमषिक र्दईु करोडभन्र्दय बमढ कयरोियर गने संस्थयिय कुनै संचयलक कििचयरी 

रहकेो भए ्ो ऐन प्रयरम्भ भएको मिम ले र्दईु िषिमभि त््स् ो संचयलकले कििचयरीको पर्द त््यग गरी अको कििचयरीको 

व््िस्थय गनुिपनेछ ।  



 

(५) ्ो ऐन प्रयरम्भ हुन ु अमघ कुनै व््मि एकभन्र्दय बढी संस्थयको सञ्चयलक िय सोही िय अको संस्थयको कििचयरी 

भएकोिय ्ो ऐन प्रयरम्भ भएको मिम ले एक िषिमभि कुनै एक संस्थयको ियि सञ्चयलक िय कििचयरी रहन ुपनेछ । 

(६) समिम को कय्यििमि चयर िषिको हुनेछ । 

३१)सञ्चयलक समिम को मनियिचनः 

(१) समिम ले आफ्नो कय्यििमि सियप्त हुन ुकमम् िय एक िमहनय अमघ अको समिम को मनियिचन गरयउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजि समिम को मनियिचन नगरयएको जयनकयरी प्रयप्   भएिय त््स् ो जयनकयरी प्रयप्   भएको मिम ले छ 

िमहनयमभि समिम को मनियिचन गरयउन र्द यि गने अमिकयरीले सम्बमन्ि  समिम लयई आर्दशे मर्दन सक्नेछ । 

(३) उपर्दफय (२) बिोमजि र्द यि गने अमिकयरीले आर्दशे मर्दएकोिय सम्बमन्ि  समिम ले सो आर्दशे बिोमजिको सि्यिमि 

मभि समिम को मनियिचन गरयई र्द यि गने अमिकयरलयई जयनकयरी गरयउन ुपनेछ। 

(४) उपर्दफय (३) बिोमजि समिम को मनियिचन नगरयएिय र्द यि गने अमिकयरले त््स् ो संस्थय सर्दस्् रहकेो ियमथल्लो संघ 

भए सो संघको प्रम मनमि सिे लयई सहभयगीगरयई समिम को मनियिचन सम्बन्िी सम्पणूि कय्ि गने गरयउनेछ । 

(५) उपर्दफय (४) बिोमजिको मनियिचन कय्ििय सह्ोग परु् ् यउन ुसम्बमन्ि  समिम कय पर्दयमिकयरीहरूको क िव्् हुनेछ ।  

(६) उपर्दफय (५) बिोमजि मनियिचन गरयउूँर्दय लयगेको सम्पणूि खचि सम्बमन्ि  संस्थयले व््होनुि पनेछ। 

(७) ्स र्दफय बिोमजि समिम को अको मनियिचन नभएसम्िको लयमग समिम ले मिमन्ििय व््िस्थय भए बिोमजि आफ्नो 

कय्ि सञ्चयलन गनेछ ।  

३२) समिम को कयि, क िव्् र अमिकयर  ्स ऐनिय अन््ि उमल्लमख  कयि, क िव्् र अमिकयरकय अम ररि समिम को कयि, 
क िव्् र अमिकयर र्दहेय् बिोमजि हुनेछः 

(क) सहकयरीकय िूल््, ियन्् य र मसद्धयन्  बिोमजि सहकयरी संस्थयको सञ्चयलन गने, 

(ख) आमथिक  थय प्रशयसकी् कय्ि गने, गरयउने, 

(ग) प्रयरमम्भक सयियरणसभय, ियमषिक सयियरणसभय  थय मिशेष सयियरणसभय बोलयउने, 

(घ) सयियरणसभयकय मनणि्हरू कय्यिन्ि्न गने, गरयउने, 

(ङ) संस्थयको नीम , ्ोजनय, बजेट  थय बयमषिक कय्िििको  जुििय गरी सयियरणसभय सिि पेश गने, 

(च) संस्थयको सर्दस्् य प्रर्दयन गने  थय सर्दस्् यबयट हटयउने,  

(छ) शे्र नयिसयरी  थय मफ यि सम्बन्िी कय्ि गने, 

(ज) सम्बमन्ि  संघको सर्दस्् य मलने, 

(झ) मिमन्ि  थय आन् ररक कय्िमिमि  ्यर गरी सयियरणसभयिय पेश गने,  

(ञ) संस्थयको कय्ििेिमभि संस्थयको कयरोबयर र व््िसय्को मह  प्रिद्धिनको लयमग आिश््क कय्ि गने,गरयउने, 



 

३३) सञ्चयलक पर्दिय बहयल नरहने र्दहेय्को कुनै अिस्थयिय सञ्चयलक आफ्नो पर्दिय बहयल रहन सक्ने छैनः 

(क) मनजले मर्दएको रयजीनयिय समिम बयट स्िीकृ  भएिय, 

(ख) मनजलयई र्दफय ३४ उपर्दफय (१) बिोमजि सञ्चयलकबयट हटयउने मनणि् भएिय, 

(ग) मनज अको संस्थयको सञ्चयलक रहिेय, 

(घ) मनज सोही िय अको संस्थयको कििचयरी रहिेय, 

 र र्दफय ३) को उपर्दफय (४) को प्रम बन्ियत्िक ियक््यंशिय लेमखएको कुरयिय सोहीबिोमजि हुनेछ । 

(ङ) मनज सोही िय अको संस्थयको लेखय सपुरीिेिण समिम को पर्दिय रहिेय 

(च) मनजको ितृ्् ुभएिय। 

३४)सञ्चयलकलयई पर्दबयट हटयउन सक्नेः 

(१) सयियरणसभयले िहुि को मनणि्बयट र्दहेय्को कुनै अिस्थयिय सञ्चयलकलयई समिम को सञ्चयलक पर्दबयट हटयउन 

सक्नेछः 

(क) आमथिक महनयमिनय गरी सम्बमन्ि  संस्थयलयई हयनी नोक्सयनी परु् ् यएिय, 

(ख) अनमिकृ   िरले सम्बमन्ि  संस्थयको कयरोबयर सम्बन्िी मिष्को गोपमन् य भङ्ग गरेिय, 

(ग) सम्बमन्ि  संस्थयको कयरोबयर र व््िसय्सूँग प्रम स्पियि हुने गरी सियन प्रकृम को कयरोबयर िय व््िसय् 

गरेिय, 

(घ) सम्बमन्ि  संस्थयको अमह  हुने कुनै कय्ि गरेिय,  

(ङ) मनज शयरीररक िय ियनमसक रुपिय कयि गनि नसक्ने भएिय, 

(च) कुनै सञ्चयलकिय ्ो ऐन, ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ि िय मिमन्ििय उमल्लमख  ्ोग्् य नरहिेय । 

(२) कुनै सञ्चयलकलयई समिम को पर्दबयट हटयउने मनणि् गनुि अमघ त््स् ो सञ्चयलकलयई सयियरणसभय सिि सफयई पेश 

गने िनयमसब ियमफकको िौकय मर्दइनेछ ।  

(३) उपर्दफय (२) बिोमजिको अिमिमभि कुनै सञ्चयलकले सफयई पेश नगरेिय िय मनजले पेश गरेको सफयई सन् ोषजनक 

नभएिय सयियरणसभयले त््स् ो सञ्चयलकलयई पर्दबयट हटयउन सक्नेछ ।  

(४) उपर्दफय (३) बिोमजि सञ्चयलकको पर्दबयट हटयइएको सर्दस्् समिम को र्दईु कय्िकयलसम्िको मनियिचनिय उम्िेर्दियर 

बन्न पयउने छैन ।    

(५) उपर्दफय (३) बिोमजि कुनै सञ्चयलक पर्दबयट हटेिय त््स् ो पर्दिय सयियरणसभयले बयूँकी अिमिको लयमग अको 

सञ्चयलकको मनियिचन गनेछ । 

३५) मनजी स्ियथि सियिेश भएको मनणि् प्रकृ्यिय संलग्न हुन नहुनेः 



 

१) सञ्चयलकले आफ्नो मनजी स्ियथि सियिेश भएको मनणि् प्रमि्यिय संलग्न हुनहुुूँर्दनै । 

(२) सञ्चयलकले आफूलयईियि व््मिग  फयइर्दय हुनेगरी संस्थयिय कुनै कय्ि गनि गरयउन हुूँर्दैन । 

(३) कुनै सञ्चयलकले उपर्दफय (१) को मबपरी  हुने गरी िय आफ्नो अमिकयरिेिभन्र्दय बयमहर गई कुनै कयि कयरबयही गरे 

गरयएिय त््स् ो कयि कयरबयही प्रम  त््स् ो सञ्चयलक व््मिग  रूपिय उत्तरर्दय्ी हुनेछ र त््स् ो कयि कयरबयहीबयट 

संस्थयको, सर्दस्् िय अन्् कुनै व््मिलयई हयनी नोक्सयनी हनु गएको रहछे भने त््स् ो हयनी नोक्सयनी मनजको जय्जेथयबयट 
असलू उपर गररनेछ । 

३६)समिम को मिघटनः 

(१) सयियरणसभयले र्दहेय्को अिस्थयिय समिम को मिघटन गनि सक्नेछः– 

(क) समिम को बर्दमन् पणूि कय्िबयट संस्थयको कयरोबयर जोमखििय परेिय, 

(ख) संस्थयले म नुिपने र्दयम्त्ि  ोमकएको सि्मभि भिुयन गनि नसकेिय, 

(ग) मिमन्ििय उमल्लमख  उद्देश्् र कय्ि मिपरर को कयि गरेिय,  

(घ) समिम ले आफ्नो मजम्िेियरी परूय नगरेिय, 

(ङ) ्ो ऐन िय ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ियिलीिय उमल्लमख  श ि िय र्द यि गने  अमिकयरीले मर्दएको 

मनर्दशेनको बयरम्बयर उल्लङ्घन गरेिय । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजि समिम  मिघटन भएिय सयियरणसभयले न्यूँ समिम को मनियिचन गनेछ । 

(३) समिम ले ्ो ऐन िय ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ि बिोमजि र्द यि गने अमिकयरीले मर्दएको मनर्दशेन पयलनय नगरेिय िय 

र्दफय २( को उपर्दफय (२) बिोमजि पेश भएको प्रम िेर्दन सिे को आियरिय र्द यि गने अमिकयरीले समिम लयई उजरूी िय 

मनरीिणको िििय र्दमेखएकय मिष्िस् कुो गयमम्भ्ि यको आियरिय बढीिय छ िमहनयको सि् मर्दई सिुयर गने िौकय मर्दन 

सक्नेछ र त््स् ो सि्यिमि मभि पमन सिुयर नगरेिय त््स् ो समिम  मिघटन गनेछ । 

(४) उपर्दफय (३) बिोमजि समिम  मिघटन भएिय त््सरी मिघटन गररएको मिम ले  ीन िमहनय मभििय अको समिम को 

मनियिचन सम्पन्न गरयउन र त््स् ो मनियिचन नभएसम्ि संस्थयको र्दमैनक कय्ि सञ्चयलन गनि र्द यि गने अमिकयरीले  ोमकए 

बिोमजिको एक  र्दथि समिम  गठन गनुि पनेछ । 

(५) ्स र्दफय बिोमजि अको समिम को मनियिचन गरयउूँर्दय लयगेको सम्पणूि खचि सम्बमन्ि  संस्थयले व््होनेछ । 

३७) लेखय सपुरीिेिण समिम को गठनः 

(१) संस्थयिय आन् ररक मन्न्िण प्रणयलीलयई सदुृढ गनि  ोमकए बिोमजिको ्ोग्् य पगेुकय एकजनय सं्ोजक र र्दईुजनय 

सर्दस््हरू रहने गरी सयियरणसभयले मनियिचनबयट लेखय सपुरीिेिण समिम  गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररियरको एकभन्र्दय बढी व््मि एकै अिमििय एउटै संस्थयको सञ्चयलक िय लेखय सपुररिेिण समिम को 

सं्ोजक िय सर्दस्् पर्दिय उम्िेर्दियर बन्न र मनियिमच  हुन सक्ने छैन । 

३८)लेखय सपुररिेिण समिम को कयि, क िव्् र अमिकयरः 



 

(१)  लेखय सपुररिेिण समिम को कयि, क िव्् र अमिकयर र्दहेय् बिोमजि हुनेछः 

(क) प्रत््ेक चौियमसकिय सहकयरी संस्थयको आन् ररक लेखयपरीिण गने, गरयउने, 

(ख) आन् ररक लेखयपरीिण गर्दयि लेखयपरीिणकय आियरभू  मसद्धयन् को पयलनय गने, गरयउने, 

(ग) मित्ती्  थय आमथिक कयरोियरको मनरीिण  थय िूल््यङ्कन गने, गरयउने, 

(घ) समिम को कयि कयरियहीको मन्मि  सपुररिेिण गने र समिम लयई आिश््क सझुयि मर्दने, 

(ङ) सयियरणसभयकोमनर्देशन, मनणि्  थय समिम कय मनणि् कय्यिन्ि्न भए नभएको अनुगिन गने, 

(च) लेखय सम्बन्िी प्रम िेर्दन र समिम को कयि कयरबयहीको सपुररिेिण सम्बन्िी ियमषिक प्रम िेर्दन सयियरणसभय 

सिि पेश गने,  

(छ) आफूले पटक पटक मर्दएकय सझुयि कय्यिन्ि्न नभएको कयरणबयट कुनै संस्थयको मह िय प्रम कूल असर 

परेिय िय त््स् ो संस्थयको नगर्द िय मजन्सी सम्पमत्तको व््यपक रूपिय महनयमिनय िय अमन्मि  य भएको िय संस्थय 

गम्भीर आमथिक संकटिय पनि लयगेकोिय सोको कयरण खलुयई मिशेष सयियरणसभय बोलयउन समिम  सिि 

मसफयररस गने । 

(ज) आिश््क परेिय आन् ररक लेखय परीिक मन्मुिकय लयमग  ीन जनयको नयि सञ्चयलक समिम िय 

मसफयररस गने । 

(२) लेखय सपुररिेिण समिम को सं्ोजक िय सर्दस्् संस्थयको र्दमैनक आमथिक प्रशयसमनक कय्ििय सहभयगी हुन पयउने छैन 

। 

 

पररछछेर्द–७ 

बच   थय ऋण पररचयलन 

३९)सर्दस्् केमन्ि  भई बच   थय ऋणको कयरोबयर गनुि पनेः 

(१) संस्थयले आफ्नय सर्दस््हरूको ियि बच  स्िीकयर गनि, सोको पररचयलन गनि र सर्दस््लयई ियि ऋण प्रर्दयन गनि सक्नेछ 
। 

(२) उपर्दफय (१) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए यपमन बच   थय ऋणको िखु् कयरोबयर गने गरी र्द यि भएको संस्थय 

बयहके अन्् मिष्ग  िय िहुउद्दशे््ी् संस्थयले बच   थय ऋणको िुख् कयरोियर गनि पयउने छैन।  

 र ्ो ऐन प्रयरम्भ हुन ुअमघ बहुउद्दशे््ी् िय मिष्ग  संस्थयको रुपिय र्द यि भई िुख् कयरोियरको रुपिय िच   थय ऋणको 

कयरोियर गर्द ैआएको भए त््स् ो संस्थयले  ीन िषि मभििय िच   थय ऋणको िखु् कयरोियर नहुने गरी र्द यि हुूँर्दयकय 

बख िय उल्लेख गररएको िुख् कयरोियर गने गरी संस्थय सञ्चयलन गनुिपनेछ । 

(३) संस्थयले सर्दस््लयई प्रर्दयन गने ऋणिय सेिय शलु्क र निीकरण शलु्क मलन पयइने छैन । 

(४) बच  र ऋणको ब््यजर्दर मबचको अन् र छ प्रम श भन्र्दय बढी हुने छैन ।  



 

(५) संस्थयले प्रर्दयन गरेको ऋणिय लयग्ने ब््यजलयई िूल ऋणिय पूूँजीकृ  गरी सोको आियरिय ब््यज लगयउन पयइने छैन । 

(६)संस्थयले कुनैपमन कम्पनीको शे्र खररर्द गनि सक्ने छैन ।  

 र  

(१) संस्थयको र्दयम्त्िप्रम  प्रम कूल नहुने गरी संस्थयले स्िप्र्ोजनको लयमग अचल सम्पमत्त खरीर्द  थय पिूयिियर मनियिण एिं 

संस्थय र सर्दस््हरुको मह िय उत्पयर्दन र सेियको िेििय प्रयथमिक पूूँजी कोष पररचयलन गनि ियिय पने छैन । 

(२) ्ो ऐन प्रयरम्भ हुन ुअमघ कुनै संस्थयले कुनै कम्पनीको शे्र खररर्द गरेको भएिय त््स् ो शे्र ्ो ऐन प्रयरम्भ भएको 

मिम ले एक िषि अिमिमभि हस् यन् रण गररसक्न ुपनेछ । 

(३) उपर्दफय (२) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमनसंस्थयले ्ो ऐन प्रयरम्भ हुनअुमघ र्द यि भएकय सयनय मकसयनद्वयरय 

प्रिमद्धि  मित्ती् संस्थयको शे्र खररर्द गनि बयिय पनेछैन । 

(७) संस्थयले शे्र पूूँजी कोषको र्दश गणुयसम्ि िच  संकलन गनि सक्नेछ । 

(८) संस्थयले र्द यि गर्दयिकय बख कय सर्दस्् बयहके अन्् सर्दस््लयई सर्दस्् य प्रयप्   गरेको  ीन िमहनय अिमि व््म   नभई 

ऋण लगयनी गनि सक्ने छैन । 

४०) सन्र्दभि व््यजर्दर सम्बन्िी व््िस्थयः  

(१) संघी् कयननु बिोमजि रमजष्ट्रयरले बच   थय ऋणको सन्र्दभि व््यजर्दर  ोक्न सक्नेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजि  ोमकएको सन्र्दभि ब््यजर्दर संस्थयकय लयमग मनर्दशेक ब््यजर्दर हुनेछ । 

४१)व््मिग  बच को सीिय संस्थयिय सर्दस््को व््मिग  बच को सीिय  ीस लयखसम्ि हुनेछ । 

 

पररछछेर्द –८ 

आमथिक स्रो  पररचयलन 

४२) शे्र मबिी  थय मफ यि सम्बन्िी व््बस्थयः 

(१) संस्थयले आफ्नो सर्दस््लयई शे्र मििी गनि सक्नेछ।  

(२) उपर्दफय (१) िय जनुसुकै कुरय लेमखएको भए  यपमन संस्थयले एकै सर्दस््लयई आफ्नो कुल शे्र पूूँजीको बीस 

प्रम श भन्र्दय बढी हुने गरी शे्र मबिी गनि सक्ने छैन ।  

 र नेपयल सरकयर, प्रर्दशे सरकयर िय स्थयनी्  हको पणूि िय आंमशक स्ियमित्ि िय मन्न्िण भएको संस्थय िय मनकय्को 

हकिय ्ो बन्र्दजे लयग ूहुने छैन। 

(४) संस्थयको शे्रको अंमक  िलू्् प्रम  शे्र एक स् रुपै्यूँ हुनेछ ।  

(५) संस्थयको शे्रपूूँजी मिमन्ििय उल्लेख भए बिोमजि हुनेछ । 

(६) संस्थयले खलुय बजयरिय शे्र मबिी गनि पयउने छैन । 



 

(७) संस्थयको िलूिनको रुपिय रहकेो कुनै सर्दस््को शे्र सोही संस्थयको ऋण िय र्दयम्त्ि बयहके अन्् कुनै ऋण िय 

र्दयम्त्ि ियप  मललयि मबिी गररने छैन । 

४३)रकि मफ यि  थय खय य सञ्चयलन सम्बन्िी व््िस्थय (ज्ञ) कुनै सर्दस््ले संस्थयको सर्दस्् य त््यग गरी रकि मफ यि मलन चयहिेय 

मनजको कुनै र्दयम्त्ि भए त््स् ो र्दयम्त्ि भिुयन गरेको मिम ले एक िमहनयमभि मनजको बयूँकी रकि  ोमकए बिोमजि मनजलयई मफ यि 

गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सर्दस््ले संस्थयिय जम्िय गरेको बच  मफ यि ियग गरेिय मनजको कुनै र्दयम्त्ि भए त््स् ो र्दयम्त्ि किय गरी बयूँकी रकि 

 ोमकए बिोमजि मनजलयई मफ यि गनुि पनेछ।  

(३) संस्थयले िच  खय यहरु ियि संचयलन गनि सक्नेछ ।    

४४)ऋण िय अनरु्दयन मलन सक्नेः 

(१) संस्थयले मिर्दशेी बैंक िय मित्ती् संस्थय िय अन्् मनकय्बयट ऋण िय अनरु्दयन मलन िय त््स् ो मनकय्सूँग सयझेर्दयरीिय कयि गनि 

संघी् कयननू ििोमजि स्िीकृ ी मलन ुपने छ । 

(२) उपर्दफय (१) ििोमजि मिर्दशेी बैङ्क िय मनकय्बयट ऋण िय अनरु्दयन मलन स्िीकृ ीको लयमग  ोमकएििोमजिको मििरणहरु 

समह  र्द यि गने अमिकयरी सिि मनिेर्दन मर्दन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफय (२) ििोमजि मनिेर्दन प्रयप्त भएिय र्द यि गने अमिकयरीले गयउूँ््गयूँउ कय्िपयमलकयिय प्रस् यि पेश गनुि पनेछ ।  

(४) उपर्दफय (३) बिोमजिको प्रस् यि गयउूँ््गयूँउ कय्िपयमलकयले उप्िु र्दखेेिय स्िीकृ ीकोलयमग िन्ियल्िय मशफयररस गरर 

पठयउनेछ ।  

४५। नेपयल सरकयरको सरुिण प्रयप्   गनि सक्ने (१) संस्थयले मिर्दशेी बैङ्क िय मनकय्सूँग मलने ऋणिय सरुिण प्रयप्   गनुि पन े

भएिय संघी् कयननू ििोमजि स्िीकृम कोलयमग र्द यि गने अमिकयरर सिि प्रस् यि समह  मनिेर्दन मर्दन ुपने छ । 

(२) र्दफय (१) ििोमजि   प्रयप्त प्रस् यि उप्िु र्दमेखएिय गयउूँ््गयूँउ कय्िपयमलकयले  संघी् कयननु बिोमजि स्िीकृम को लयमग 

िन्ियल्िय मशफयररस गरर पठयउन ुपनेछ ।  

 

पररछछेर्द –१० 

संस्थयको कोष 

४६ संस्थयको कोष  (१) संस्थयको कोषिय र्दहेय् बिोमजिको रकि रहनेछ – 

(क) शे्र मबिीबयट प्रयप्   रकि, 

(ख) बच को रुपिय प्रयप्   रकि, 

(ग) ऋणको रुपिय प्रयप्   रकि, 

(घ) नेपयल सरकयरबयट प्रयप्   अनरु्दयन रकि, 

(ङ) मिर्दशेी सरकयर िय अन् रयिमष्ट्र् संघसंस्थयबयट प्रयप्   अनरु्दयन िय सहय् यको रकि, 



 

(च) व््िसयम्क कय्िबयट आमजि  रकि, 

(छ) सर्दस्् य प्रिेश शलु्क, 

(ज) संस्थयको नयििय प्रयप्त हुने अन्् जनुसकैु रकि । 

४७।  जगेडय कोष (१) संस्थयिय एक जगेडय कोष रहनेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजिको कोषिय र्दहेय् बिोमजिकय रकि रहने छन ्– 

(क) आमथिक िषिको खरू्द बच  रकिको कम् ीिय पछचीस प्रम श  रकि,  

(ख) कुनै संस्थय, संघ िय मनकय्ले प्रर्दयन गरेको पूूँजीग  अनरु्दयन रकि, 

(ग) मस्थर सम्पमत्त मििीबयट प्रयप्   रकि, 

(घ)  अन्् स्रो बयट प्रयप्   रकि । 

(३) उपर्दफय (१) बिोमजिको जगेडय कोष अमिभयज्् हुनेछ । 

४८। संरमि  पूूँजी मफ यि कोषः (१) संस्थयिय एक संरमि  पूूँजी मफ यि कोष रहनेछ । 

(२) र्दफय ४७ बिोमजिको जगेडय कोषिय सो र्दफयको उपर्दफय (२) को खण्ड (क) बिोमजिको रकि छुि््यई बयूँकी रहकेो रकिको 

कम् ीिय पछचीस प्रम श  रकि उपर्दफय (१) बिोमजिको कोषिय ियमषिक रुपिय जम्िय गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफय (१) बिोमजिको रकि सर्दस््ले गरेको संघी् कयननुिय  ोमकए बिोमजिको ियमषिक कयरोियरको आियरिय सम्बमन्ि  

सर्दस््लयई उपलव्ि गरयउन ुपनेछ ।  

४(। सहकयरी प्रिद्धिन कोषसम्बन्िी व््िस्थय (१) संस्थयले सहकयरी व््िसय्को प्रिद्धिन गनिको लयमग र्दफय ४७ बिोमजि जगेडय 

कोषिय सो र्दफयको उपर्दफय (२) को खण्ड (क) बिोमजिको रकि छुट््यई बयूँकी रहकेो रकिको शनू्् र्दशिलि पयूँच प्रम श ले हुन 

आउने रकि संघी् कयननुिय व््िस्थय भएबिोमजिको सहकयरी प्रिद्धिन कोषियियमषिक रुपिय जम्िय गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्दफय (१) बिोमजिको कोषको उप्ोग संघी् कयननु व््िस्थय भएबिोमजि हुनेछ । 

५)।  अन्् कोष सम्बन्िी व््बस्थयः (१) र्दफय ४६, ४७, ४८ र ४( िय उमल्लमख  कोषकय अम ररि संस्थयिय सहकयरी मशिय 

कोष, शे्र लयभयंश कोष लगय्   ोमकए बिोमजिकय अन्् कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजिको कोषको रकि सो कोषको उद्दशे्् पमू िकय लयमग मिमन्ििय  ोमकए बिोमजि उप्ोग गनि समकनेछ ।  

 र एक िषिको शे्र लयभयंशको रकि शे्र पूूँजीको पन्र प्रम श भन्र्दय बढी हुने छैन । 

 

 

 

 



 

पररछछेर्द –११ 

अमभलेख र सचूनय 

५१। अमभलेख रयखन ु पने  (१) संस्थयले सयियरण सभय, समिम   थय लेखय सपुररबेिण समिम  बैठककय मनणि्  थय कयि 

कयरबयहीको अद्ययिमिक अमभलेख सरुमि  सयथ रयखन ुपनेछ । 

(२) संस्थयले कयरोबयरसूँग सम्बमन्ि   थय अन्् आिश््क अमभलेखहरू  ोमकए बिोमजि सरुमि  सयथ रयखन ुपनेछ । 

५२। मििरण उपलब्ि गरयउन ुपने (१) संस्थयले र्दहेय्कय मििरणहरू समह को प्रम िेर्दन आ।ि। सियप्त भएको  ीन िमहनय मभि 

र्द यि गने अमिकयरी सिि पेश गनुि पनेछ – 

(क) कयरोबयरको चौियमसक र ियमषिक प्रम िेर्दन  थय लेखयपरीिण प्रम िेर्दन 

(ख) बयमषिक कय्ििि नीम   थय ्ोजनय, 

(ग) खरु्द बच  सम्बन्िी नीम   थय ्ोजनय, 

(घ) सञ्चयलकको नयि  थय बयूँकी कय्यििमिको सचूी, 

(ङ) सयियरणसभयको बैठक सम्बन्िी जयनकयरी, 

(च) शे्र सर्दस्् संख्य र शे्रपूूँजी,   

(छ) सञ्चयलक िय सर्दस््ले मलएको ऋण म नि बयूँकी रहकेो रकि, 

(ज) र्द यि गने अमिकयरीले सि् सि्िय  ोमकमर्दएको अन्् मििरण । 

 

पररछछेर्द – १२ 

लेखय र लेखयपरीिण 

 

५३। कयरोबयरको लेखय संस्थयको  कयरोबयरको लेखय र्दोहोरो लेखय प्रणयलीिय आियरर  र कयरोबयरको ्थयथि मस्थम  स्पष्टरुपिय 

र्दमेखने गरी संघी् कयननू बिोमजि रमजष्ट्रयरले लयगू गरेको लेखयियन (एकयउमन्टङ स्ट््यण्डडि) र ्स ऐन बिोमजि पयलनय गनुिपने 

अन्् श ि  थय व््िस्थय बिोमजि रयखन ुपनेछ । 

५४। लेखयपरीिण (१) संस्थयले प्रत््ेक आमथिक िषिको लेखयपरीिण सो आमथिक िषि सियप्त भएको मिम ले  ीन िमहनयमभि 

प्रचमल  कयननू बिोमजि इजयज पि प्रयप्   लेखयपरीिकद्वयरय गरयउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजिको अिमि मभि कुनै संस्थयले लेखयपरीिण नगरयएको पयइएिय र्द यि गने अमिकयरीले त््स् ो संस्थयको 

लेखय परीिण इजयज पिप्रयप्   लेखयपरीिकबयट गरयउन सक्नेछ। 

(३) उपर्दफय (२) बिोमजि लेखयपरीिण गरयउूँर्दय लेखयपरीिकलयई मर्दन ु पने पयररश्रमिक लगय् को रकि सम्बमन्ि  संस्थयले 

व््होनेछ ।  



 

(४) उपर्दफय (१) िय (२) बिोमजि लेखयपरीिकले गरेको लेखयपरीिण प्रम िेर्दन अनुिोर्दनको लयमग सयियरणसभयसिि पेश गनुि 

पनेछ । 

(५) उपर्दफय (४) बिोमजि पेश भएको लेखयपरीिण प्रम िेर्दन सयियरणसभयबयट अनिुोर्दन हुन नसकेिय पनुः लेखयपरीिणको लयमग 

सयियरणसभयले र्दफय ५५ को अिीनिय रही अको लेखयपरीिक मन्िु गनेछ । 

५५। लेखयपरीिकको मन्मुि (१) संस्थयको लेखयपरीिण सम्बन्िी कय्ि गनि प्रचमल  कयननू बिोमजि इजयज पि प्रयप्   

लेखयपरीिकहरू िध््ेबयट सयियरणसभयले एकजनय लेखयपरीिक मन्मुि गरी पयररश्रमिक सिे   ोक्नेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजि लेखयपरीिक मन्िु गर्दयि एउटै व््मि, फिि िय कम्पनीलयई लगय यर  ीन आमथिक िषिभन्र्दय बढी हुने गरी 

मन्िु गनि समकने छैन । 

५६। लेखयपरीिकिय मन्िु हुन नसक्ने (१) र्दहेय्कय व््मि लेखयपरीिकिय मन्िु हुन  थय मन्िु भई सकेको भए सो पर्दिय 

बहयल रहन सक्ने छैन ( 

(क) सहकयरी संस्थयको सञ्चयलक, 

(ख) सम्बमन्ि  संस्थयको सर्दस््, 

(ग) सहकयरी संस्थयको मन्मि  पयररश्रमिक पयउने गरी मन्िु सल्लयहकयर िय कििचयरी, 

(घ) लेखयपरीिण सम्बन्िी कसरूिय सजय् पयएको  ीन िषिको अिमि भिुयन नभएको,  

(ङ) र्दयियसयहीिय परेको, 

(च) भ्रष्टयचयर, ठगी िय नैम क प न हुने अन्् फौजर्दयरी कसरूिय सजय् पयएको पयूँच िषि भुियन नभएको,  

(ज) सम्बमन्ि  संस्थयसूँग स्ियथि बयमझएको व््मि । 

(२) लेखयपरीिकले आफू मन्िु हुनअुमघ उपर्दफय (१) बिोमजि अ्ोग्् नभएको कुरयको संस्थय सिि स्िघोषणय गनुिपनेछ ।  

(३) कुनै लेखयपरीिक आफ्नो कय्िकयल सियप्त नहुूँर्द ैकुन ैसंस्थयको लेखयपरीिण गनि अ्ोग्् भएिय िय संस्थयको लेखयपरीिकको 

पर्दिय कय्ि रहन नसक्ने मस्थम  उत्पन्न भएिय मनजले लेखयपरीिण गनुि पने िय गरररहकेो कयि  त्कयल रोकी सो कुरयको जयनकयरी 

मलमख  रुपिय संस्थयलयई मर्दन ुपनेछ । 

(४) ्स र्दफयको प्रम कूल हुनेगरी मन्िु भएको लेखयपरीिकले गरेको लेखयपरीिण ियन्् हुने छैन ।  

 

पररछछेर्द – १३ 

छुट,समुििय र सहुमल्  

५७। छुट, समुििय र सहुमल्  (१) संस्थयलयई प्रयप्त हुने छुट, समुििय र सहुमल्  संघी् कयननु बिोमजि हुनेछ । 

 (२) उपर्दफय (१) िय उल्लेमख  छुट, समुििय र सहुमल्  बयहके संस्थयलयई प्रयप्त हुन ेअन्् छुट, समुििय र सहुमल्  

 ोमकए बिोमजि हुनेछ ।  



 

 

पररछछेर्द—१४ 

ऋण असुली  थय बयूँकी बक््ौ य 

५८। ऋण असलू गने (१) कुनै सर्दस््ले संस्थयसूँग गरेको ऋण सम्झौ य िय श ि कबमुल् को पयलनय नगरेिय, मलख को 

भयखयमभि ऋणको सयियूँ, ब््यज र हजयिनय चिुय नगरेिय िय ऋण मलएको रकि सम्बमन्ि  कयििय नलगयई महनयमिनय गरेको र्दमेखएिय 

त््स् ो सर्दस््ले ऋण मलंर्दय रयखेको मि ोलयई सम्बमन्ि  संस्थयले मललयि मबिी गरी िय अन्् कुनै व््िस्थय गरी आफ्नो सयूँिय, 
ब््यज र हजयिनय असलू उपर गनि सक्नेछ। मि ो सम्बमन्ि  संस्थयले सकयरे पिय  ्पमन ऋणीले सयूँिय ब््यज र्दिैु भिुयनी गरी मि ो 

बयप को सम्पमत्त मफ यि मलन चयहिेय मफ यि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सर्दस््ले संस्थयिय रयखेको मि ो कुनै मकमसिले कसैलयई हक छोमडमर्दएिय िय अन्् कुनै कयरणबयट त््स् ो मि ोको िलू्् 

घट्न गएिय त््स् ो ऋणीलयई मनमि  म््यर्द मर्दई थप मि ो सरुिण रयख न   लगयउन समकनेछ । 

(३) उपर्दफय (२) बिोमजि ऋणीले थप मि ो नरयखेिय िय उपर्दफय (१) िय (२) बिोमजिको मि ोबयट पमन सयूँिय, ब््यज र हजयिनयको 

रकि असलू उपर हुन नसकेिय त््स् ो ऋणीको हक लयग्ने अन्् जय्जेथयबयट पमन सयूँिय, ब््यज र हजयिनय असलू उपर गनि समकनेछ ।  

(४) ्स र्दफय बिोमजि सयूँिय, ब््यज र हजिनय असलू उपर गर्दयि लयगेको खचिको रकि  थय असलू उपर भएको सयूँिय, व््यज र 

हजयिनयको रकि किय गरी बयूँकी रहन आएको रकि सम्बमन्ि  ऋणीलयई मफ यि मर्दन ुपनेछ ।  

(५) ्स र्दफय बिोमजि कुनै संस्थयले ऋणीको मि ो िय अन्् जय्जेथय मललयि मबिी गर्दयि मललयि सकयने व््मिको नयििय सो 

मि ो िय जय्जेथय प्रचमल  कयननू बिोमजि रमजष्ट्रेशन िय र्दयमखल खयरेज गनिको लयमग सम्बमन्ि  कय्यिल्िय लेखी पठयउनेछ र 

सम्बमन्ि  कय्यिल्ले पमन सोही बिोमजि रमजष्ट्रेशन िय र्दयमखल खयरेज गरी सोको जयनकयरी सम्बमन्ि  संस्थयलयई मर्दन ुपनेछ । 

(६) ्स र्दफय बिोमजि मि ो रयखेको सम्पमत्त मललयि मबिी गर्दयि कसैले सकयर नगरेिय त््स् ो सम्पमत्त सम्बमन्ि  संस्थय आफैं ले 

सकयर गनि सक्नेछ । 

(७) उपर्दफय (६) बिोमजि आफैं ले सकयर गरेिय त््स् ो सम्पमत्त सम्बमन्ि  संस्थयको नयििय रमजष्ट्रेशन िय र्दयमखल खयरेज गनि 

सम्बमन्ि  कय्यिल्िय लेखी पठयउनेछ र त््सरी लेखी आएिय सम्बमन्ि  कय्यिल्ले सोही बिोमजि रमजष्ट्रेशन िय र्दयमखल खयरेज 

गरी मर्दन ुपनेछ । 

५(।  कयलो सचूी सम्बन्िी व््िस्थयः संस्थयबयट ऋण मलई  रकिको अपचलन गने िय  ोमकएको सि्यिमि मभि ऋणको सयूँिय 

व््यज मफ यि नगने व््मिको नयि नयिेशी समह  कयलोसचूी प्रकयशन सम्बन्िी व््िस्थय संघी् कयननु बिोमजि हुनेछ । 

६)। कजयि सचूनय केन्ि सम्बन्िी व््िस्थयः कजयि सचूनय केन्ि सम्बन्िी व््िस्थय संघी् कयननु बिोमजि हुनेछ । 

६१ बयूँकी बक््ौ य असलू उपर गने  कसैले संस्थयलयई म नुि बझुयउन ुपने रकि नम री बयूँकी रयखेिय त््स् ो रकि र सोको ब््यज 

सिे  र्द यि गने अमिकयरीले त््स् ो व््मिको जय्जेथयबयट असलू उपर गररमर्दन सक्नेछ । 

६२। रोक्कय रयख न लेखी पठयउने (१) संस्थय िय र्द यि गने अमिकयरीले र्दफय ५८ र ६१ को प्र्ोजनको लयमग कुनै व््मिको खय य, 

जय्जेथयको स्ियमित्ि हस् यन् रण, नयिसयरी िय मबिी गनि नपयउने गरी रोक्कय रयख न सम्बमन्ि  मनकय्िय लेखी पठयउन सक्नेछ ।  



 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजि रोक्कयको लयमग लेखी आएिय सम्बमन्ि  मनकय्ले प्रचमल  कयननू बिोमजि त््स् ो व््मिको 

खय य,जय् जेथयको स्ियमित्ि हस् यन् रण, नयिसयरी िय मबिी गनि नपयउने गरी रोक्कय रयख नरयखी मर्दन ुपनेछ । 

६३। अग्रयमिकयर रहने कुन ैव््मिले संस्थयलयई म नुि पन ेऋण िय अन्् कुनै र्दयम्त्ि नम रेिय त््स् ो व््मिको जय्जेथयिय नेपयल 

सरकयरको कुनै हक र्दयबी भए त््सको लयमग रकि छुियई बयूँकी रहन आएको रकििय संस्थयको अग्रयमिकयर रहनेछ । 

६४।  कय्िियही गनि ियिय नपने संस्थयले ऋण असलुी गने सम्बन्ििय कुनै व््मि िय सहकयरी संस्थय उपर चलयएको कुनै 

कयरियहीकय कयरणबयट त््स् ो व््मि िय संस्थय उपर ्स ऐन  थय प्रचमल  कयननू बिोमजिको कुनै कसरूिय कयरियही चलयउन रोक 

लगयएको ियमनने छैन । 

 

पररछछेर्द– १५ 

एकीकरण,  मबघटन  थय र्द यि खयरेज 

६५। एकीकरण  थय मिभयजन सम्बन्िी व््बस्थय (१) ्स ऐनको अमिनिय रही र्दईु िय र्दईुभन्र्दय बढी संस्थयहरु एक आपसिय 

गयभी एकीकरण गनि िय एक संस्थयलयई भौगोमलक कय्ि िेिको आियरिय र्दईु िय र्दईुभन्र्दय बढी संस्थयिय मिभयजन गनि समकनेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजि एकीकरण िय मिभयजन गर्दयि सम्बमन्ि  संस्थयको कुल कय्ि रहकेय सर्दस्् संख्यको र्दईु म हयइ 

बहुि बयट मनणि् हुन ुपनेछ ।           

(३) उपर्दफय (२) बिोमजि एकीकरण िय मिभयजन गने मनणि् गर्दयि एकीकरण िय मिभयजनकय श ि र कय्िमिमि सिे  खलुयउन ुपनेछ। 

६६।  मिघटन र र्द यि खयरेज (१) कुनै संस्थयिय र्दहेय्को अिस्थय मिद्यियन भएिय सयियरण सभयको  त्कयल कय्ि रहकेय र्दईु 

म हयइ बहुि  सर्दस््को मनणि्बयट त््स् ो संस्थयको मिघटन गने मनणि् गरी र्द यि खयरेजीको स्िीकृम कय लयमग समिम ले र्द यि गन े

अमिकयरी सिि मनिेर्दन मर्दनसक्नेछ – 

(क) मिमन्ििय उमल्लमख  उद्दशे््  थय कय्ि हयमसल गनि सम्भि नभएिय,  

(ख) सर्दस््को मह  गनि नसक्ने भएिय । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजि प्रयप्   मनिेर्दनिय छयनमिन गर्दयि त््स् ो संस्थयको मिघटन गनि उप्िु र्दमेखएिय र्द यि गने अमिकयरीले 

त््स् ो संस्थयको र्द यि खयरेज गनि सक्नेछ। 

(३) उपर्दफय (२) िय जनुसकैु कुरय लेमखएको भए  यपमन र्द यि गने अमिकयरीले र्दहेय्को अिस्थयिय ियि संस्थयको र्द यि खयरेज गनि 

सक्नेछ – 

(क) लगय यर र्दईु िषिसम्ि कुनै कयरोबयर नगरी मनष्ट्कृ् रहकेो पयइएिय, 

(ख) कुनै संस्थयले ्ो ऐन िय ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ियिली मिपरी को कय्ि बयरम्बयर गरेिय, 

(ग) मिमन्ििय उमल्लमख  उद्देश्् मिपरी  कय्ि गरेिय, 

(घ) सहकयरी िलू््, ियन्् य र मसद्धयन्  मिपरी  कय्ि गरेिय । 



 

(४) उपर्दफय (२) िय (३) बिोमजि र्द यि खयरेज गनुि अमघ र्द यि गने अमिकयरीले त््स् ो संस्थयलयई सनुिुयईको लयमग पन्र मर्दनको 

सि् मर्दन ुपनेछ । 

(५) उपर्दफय (२) िय (३) बिोमजि संस्थयको र्द यि खयरेज भएिय त््स् ो संस्थय मिघटन भएको ियमननेछ ।  

(७) उपर्दफय (२) िय (३) बिोमजि संस्थयको र्द यि खयरेजी भएिय त््स् ो संस्थयको र्द यि प्रियणपि स्ि ः रद्द भएको ियमननेछ । 

६७। मलक्िीडेटरको मन्मुि (१) र्दफय ६६ बिोमजि कुनै संस्थयको र्द यि खयरेज भएिय र्द यि गने अमिकयरीले मलक्िीडेटर मन्िु गनेछ 

।  

(२) उपर्दफयिय (१) िय जनुसुकै कुरय लेमखएको भए यपमन संघी् कयननुिय  ोमकएको मसिय सम्िको सम्पमत्त भएको संस्थयको हकिय 

र्द यि गने अमिकयरीले कुनै अमिकृ स् रकय कििचयरीलयई मलक्िीडेटर मन्मुि गनि सक्नेछ । 

६८) मलक्िीडेशन पमछको सम्पम को उप्ोग कुनै संस्थयको मलक्िीडेशन पिय  ् सबै र्दयम्त्ि भिुयन गरी बयूँकी रहन गएको 

सम्पमत्तको उप्ोग संघी् कयननुिय  ोमकए बिोमजि हुनेछ । 

पररछछेर्द –१६ 

र्द यि गने अमिकयरी 

 

६९) र्द यि गने अमिकयरी (१)्स ऐन अन् गि  र्द यि गने अमिकयरीले गनुिपने कय्िहरू  

मचमचलयगयूँउपयमलकयको प्रिखु प्रशयसमक् अमिकृ ले गनेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजिको र्द यि गने अमिकयरीले ्स ऐन बिोमजि आफूिय रहकेो कुनै िय सम्पणूि अमिकयर आफू िय ह को 

अमिकृ स् रको कििचयरीलयई प्रत््य्ोजन गनि सक्नेछ । 

७०) कयि, क िव्् र अमिकयर  ्स ऐनिय अन््ि उमल्लमख  कयि, क िव््  थय अमिकयरको अम ररि र्द यि गने अमिकयरीको 

कयि, क िव्् र अमिकयर  ोमकए बिोमजि हुनेछ । 

 

पररछछेर्द –१७ 

मनरीिण  थय अनगुिन 

७१) मनरीिण  थय अमभलेख जयूँच गने (१) र्द यि गने अमिकयरीले संस्थयको जनुसकैु िख  मनरीिण  थय अमभलेख परीिण गनि, 

गरयउन सक्नेछ । 

(२) नेपयल रयष्ट्र बैंङ्कले जुनसकैु िख   ोमकएको भन्र्दय बढी आमथिक कयरोियर गने संस्थयको महसयि मक यि िय मित्ती् 

कयरोियरको मनरीिण िय जयूँच गनि, गरयउन सक्नेछ। 

(३) उपर्दफय (२) को प्र्ोजनको लयमग नेपयल रयष्ट्र बैङ्कले आफ्नय कुनै अमिकयरी िय मिशेषज्ञ खटयई आबश््क  मििरण िय 

सचूनयहरू संस्थयबयट मझकयई मनरीिण  थय सपुरीिेिण गनि सक्नेछ । 



 

(४) उपर्दफय (१) िय (२)बिोमजि मनरीिण िय महसयब जयूँच गर्दयि र्द यि गने अमिकयरी िय नेपयल रयष्ट्र बैङ्कको अमिकयर प्रयप्त 

अमिकृ ले ियग गरेको जयनकयरी सम्बमन्ि  संस्थयले उपलब्ि गरयउन ुपनेछ ।  

(५) उपर्दफय (१) िय (२) बिोमजि मनरीिण िय महसयब जयूँच गर्दयि कुनै संस्थयको कयिकयरबयही ्ो ऐन, ्स ऐन अन् गि  बनेको 

मन्ि, मनर्दमेशकय, ियपर्दण्ड िय कय्िमिमि बिोमजि भएको नपयइएिय र्द यि गने अमिकयरी िय नेपयल रयष्ट्र बैङ्कले सम्बमन्ि  

संस्थयलयई आिश््क मनर्देशन मर्दन सक्नेछ र त््स् ो मनर्दशेनको पयलनय गनुि त््स् ो संस्थयको क िव्् हुनेछ । 

(६) नेपयल रयष्ट्र बैङ्कले ्स र्दफय बिोमजि संस्थयको मनरीिण  थय सपुरीिेिण गर्दयि नेपयल रयष्ट्र बैङ्कले प्रचमल  कयननू 

बिोमजिको अमिकयर प्र्ोग गनि सक्नेछ। 

(७) ्स र्दफय बिोमजि संस्थयको मनरीिण  थय सपुरीिेिण गर्दयि प्रयप्   हुन आएको जयनकयरी नेपयल रयष्ट्र बैङ्कले मचमचलयगयूँउ 

कय्िपयमलकयलयई उपलब्ि गरयउन ुपनेछ ।   

७२। छयनमिन गनि सक्ने (१) कुनै संस्थयको व््िसयम्क कयरोबयर सन् ोषजनक नभएको, सर्दस््को मह  मिपरी  कयि भएको िय 

सो संस्थयको उद्दशे्् मिपरी  कय्ि गरेको भनी त््स् ो संस्थयको कम् ीिय िीस प्रम श  सर्दस््ले छयनमिनको लयमग मनिेर्दन मर्दएिय 

र्द यि गने अमिकयरीले त््स् ो संस्थयको छयनमिन गनि, गरयउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजि छयमनिन गर्दयि ियग गरेको मििरण िय कयगजय  उपलब्ि गरयई सह्ोग गनुि सम्बमन्ि  समिम को क िव्् 

हुनेछ ।  

(३) उपर्दफय (१) िय (२) बिोमजि गररएको छयनमिनको जयनकयरी सम्बमन्ि  संस्थयलयई मलमख  रुपिय मर्दन ुपनेछ । 

७३) बच   थय ऋणको कयरोबयर गने संस्थय को मनरीिण  थय अनगुिन सम्बन्िी मिशेष व््िस्थय (१) बच   थय ऋणको िखु् 

कयरोबयर गने संस्थयले  ोमकए बिोमजि अनगुिन प्रणयली अिलम्बन गनुि पनेछ । 

(२) र्द यि गने अमिकयरीले बच   थय ऋणको कयरोबयर गने संस्थयको  ोमकए बिोमजिको अनगुिन प्रणयलीिय आियरर  भई 

मनरीिण  थय अनगुिन गनेछ । 

(३) उपर्दफय (२) बिोमजि संस्थयको मनरीिण  थय अनुगिन र्द यि गने अमिकयरीले आिश््क य अनुसयर नेपयल रयष्ट्र बैङ्क 

लगय् कय अन्् मनकय्को सह्ोग मलन सक्नेछ । 

 

७४) ियमषिक प्रम िेर्दन पेश गनुिपने  (१) र्द यि गने अमिकयरीले आमथिक िषि सियप्त भएको मिम ले  ीन िमहनयमभि संस्थयको मनरीिण 

सम्बन्िी ियमषिक प्रम िेर्दन मचमचलयगयूँउ कय्िपयमलकय सिि पेश गनुि पनेछ । 

(२) उपर्दफय (१)  बिोमजिको प्रम िेर्दनिय र्दहेय्कय मििरणहरू खलुयउन ुपनेछ– 

(क) सञ्चयलनिय रहकेय संस्थयको मििरण, 

(ख) अनुगिन गररएकय संस्थयको संख्य  थय आमथिक कयरोियरको मििरण, 

(ग) संस्थयिय सहकयरी मसद्धयन्  र ्ो ऐन, ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ि, मिमन्ि  थय आन् ररक कय्िमिमिको पयलनयको 

अिस्थय, 



 

(घ) संस्थयकय सर्दस््ले प्रयप्   गरेको सेिय समुिियको अिस्थय, 

(ङ) संस्थयको मि्यकलयपिय सर्दस््को सहभयमग यको स् र अनपुय , 

(च) संस्थयलयई गयूँउपयमलकयबयट प्रर्दयन गररएको मित्ती् अनरु्दयन  थय छुट समुिियको सर्दपु्ोमग यको अिस्थय,  

(छ) संस्थयको आमथिक मि्यकलयप  थय मित्ती् अिस्थय सम्बन्िी  ोमकए बिोमजिकय मििरण, 

(ज) संस्थयिय आन् ररक मन्न्िण प्रणयलीको अिस्थय, 

(झ) संस्थयिय सुशयसन  थय मजम्िेियरीको अिस्थय, 

(ञ) संस्थयिय रहकेय कोषको मििरण, 

(ट) संरमि  पूूँजी मफ यि कोष मि रणको अिस्थय, 

(ठ) सहकयरीको नीम  मनियिणिय सह्ोग पगु्ने आिश््क कुरयहरू, 

(ड) सहकयरी संस्थयको र्द यि, खयरेजी  थय मिघटन सम्बन्िी मििरण, 

(ढ) संस्थयले सञ्चयलन गरेको र्दफय १२ बिोमजिको कयरोियर, व््िसय्, उद्योग िय परर्ोजनयको मििरण,  

(ण)  ोमकए बिोमजिकय अन्् मििरण । 

७५) आपसी सरुिण सेिय संचयलन सम्बन्िी व््िस्थयः (१) संस्थयले संघी् कयननुिय व््िस्थय भएबिोमजि आफ्नय सर्दस््हरुको 

बयलीनयली िय िस् ुभयउिय भएको िम को अंशपमू ि गने गरी आपसी सरुिण सेिय संचयलन गनि सक्नेछ । 

७६) मस्थरीकरण कोष सम्बन्िी व््िस्थयः (१) बच   थय ऋण मिष्ग  संस्थयहरू सम्भयमि  जोमखिबयट संरिणकय लयमग संघी् 

कयननुिय व््िस्थय भएबिोमजि खडय हुने मस्थरीकरण कोषिय सहभयगी हुन सक्नेछन ्। 

 

 

 

 

पररछछेर्द –१८ 

सिस््यग्रस्  संस्थयको व््िस्थयपन 

७७) संस्थय सिस््यग्रस्  भएको घोषणय गनि समकने (१) ्स ऐन बिोमजि गररएको मनरीिण िय महसयब जयूँचबयट कुनै संस्थयिय 

र्दहेय्को अिस्थय मिद्यियन रहेको र्दमेखएिय कय्िपयमलकयले त््स् ो संस्थयलयई सिस््यग्रस्  संस्थयको रुपिय घोषणय गनि सक्नेछ( 

(क) सर्दस््को मह  मिपरी  हुने गरी कुनै कय्ि गरेको, 



 

(ख) संस्थयले परूय गनुिपने मित्ती् र्दयम्त्ि परूय नगरेको िय भिुयनी गनुिपने र्दयम्त्ि भिुयनी गनि नसकेको िय भिुयनी गनि नसक्न े

अिस्थय भएको, 

(ग) सर्दस््हरूको बच  मनियिरर  श ि बिोमजि मफ यि गनि नसकेको, 

(घ) ्ो ऐन, ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ि  थय मिमन्ि मिपरी  हुने गरी संस्थय  सञ्चयलन भएको, 

(ङ) संस्थय  र्दयियसयहीिय पनि सक्ने अबस्थयिय भएको िय उल्लेखनी् रुपिय गम्भीर आमथिक कमठनयई भोमगरहकेो, 

(च) कुनै संस्थयले सर्दस््को बच  रकि मफ यि गनुि पने अिमििय मफ यि नगरेको भनी त््स् ो संस्थयकय  कम् ीिय िीस प्रम श  िय 

िीस जनय िध््े जनु कि हुन्छ सो िरयिरकय सर्दस््हरूले र्द यि गने अमिकयरी सिि मनिेर्दन मर्दएकोिय छयनमिन गर्दयि खण्ड (क) र्दमेख 

(ङ) सम्िको कुनै अिस्थय मिद्यियन भएको र्दमेखएको । 

(२) उपर्दफय (१) िय जनुसुकै कुरय लेमखएको भए  यपमन प्रचमल  कयननू बिोमजि गठन गरेको आ्ोगले कुनै संस्थयलयई 

सिस््यग्रस्  संस्थय घोषणय गनि मसफयररस गरेिय िय सिस््यग्रस्  भनी पमहचयन गरेकोिय िय त््स् ो आ्ोगिय परेको उजरुी संख्य, 

औमचत्् सिे को आियरिय कय्िपयमलकयले त््स् ो संस्थयलयई सिस््यग्रस्  संस्थय घोषणय गनि सक्नेछ । 

७८) व््िस्थयपन समिम को गठन (१) र्दफय ७७ बिोमजि सिस््यग्रस्  संस्थय घोषणय भएकोिय त््स् ो संस्थयको सम्पमत्त व््िस्थयपन 

 थय र्दयम्त्ि भिुयनी सम्बन्िी कय्िकयलयमग व््िस्थयपन समिम को गठन गनि र्द यि गने अमिकयरीले कय्िपयमलकय सिि  मसफयररस 

गनेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजि मशफयररस भई आएिय कय्िपयमलकयले  ोमकए ििोमजि व््िस्थयपन समिम को गठन गनि सक्ने छ ।   

(३) उपर्दफय (२) बिोमजि गमठ  व््िस्थयपन समिम को कयि, क िव्् र अमिकयर  ोमकए बिोमजि हुनेछ । 

 

पररछछेर्द–१९ 

कसरू, र्दण्ड जररियनय  थय पनुरयबेर्दन 

७९) कसरू गरेको ियमनने  कसैले र्दहेय्को कुनै कय्ि गरेिय ्स ऐन अन् गि को कसरू गरेको ियमननेछ ।  

(क) र्द यि नगरी िय खयरेज भएको संस्थय सञ्चयलन गरेिय िय कुनै व््मि, फिि िय कम्पनीले आफ्नो नयििय सहकयरी शब्र्द िय सो 

शब्र्दको अंग्रेजी रुपयन् रण रयखी कुनै कयरोबयर, व््िसय्, सेिय प्रियह  िय अन्् कुनै कय्ि गरेिय, 

(ख) सर्दस््को बच  ्स ऐन र ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ि, मिमन्ि बिोमजि बयहके अन्् कुनै  पमन प्र्ोजनको लयमग प्र्ोग 

गरेिय,  

(ग)  ोमकएको भन्र्दय बढी रकि ऋण प्रर्दयन गर्दयि जियन  िय सरुिण नरयखी ऋण प्रर्दयन गरेिय, 

(घ) समिम को सर्दस््, व््िस्थयपक िय कििचयरीले संस्थयको सम्पमत्त, बच  िय शे्र रकि महनयमिनय गरेिय, 

(ङ) ऋण असलू हुन नसक्ने गरी समिम कय कुनै सर्दस््, मनजको नय ेर्दयर िय अन्् व््मि िय कििचयरीलयई ऋण मर्दई रकि महनयमिनय 

गरेिय,  



 

(च) समिम कय कुनै सर्दस््ले एक्लै िय अन्् सर्दस््को मिलोि ोिय संस्थयको शे्र िय बच  रकि आफू खसुी पररचयलन गरी 

संस्थयलयई हयनी नोक्सयनी परु् ् यएिय,  

(छ) झिुय िय गल  मििरण पेश गरी कजयि मलएिय, रयखेको मि ो कछचय भएिय िय ऋण महनयमिनय गरेिय,  

(ज) संस्थयले ्स ऐन र ्स ऐन अन् गि  बनेकय मन्ि, मिमन्ि  मिपरर  लगयनी गरेिय िय लगयनी गने उद्दशे््ले रकि उठयएिय,  

(झ) कृमिि व््िसय् खडय गरी िय गरयई ऋण मलएिय िय मर्दएिय, 

(ञ) मि ोको अस्ियभयमिक रुपिय बढी िलू््यङ्कन गरी ऋण मलएिय िय मर्दएिय, 

(ट) झिुय मििरणको आियरिय परर्ोजनयको लयग  अस्ियभयमिक रुपिय बढयई बढी ऋण मलएिय िय  मर्दएिय, 

(ठ) कुनै व््मि िय संस्थयलयई एक पटक मर्दइसकेको सरुिण री पिूिक फुकुिय नभई िय सो सरुिणले खयिेको िूल््भन्र्दय बढी हुनेगरी 

सोही सरुिण अन्् संस्थयिय रयखी पनुः ऋण मलए िय मर्दएिय, 

(ड) संस्थयबयट जनु प्र्ोजनको लयमग ऋण समुििय मलएको हो सोही प्र्ोजनिय नलगयई अन््ि प्र्ोग गरे िय गरयएिय, 

(ढ) संस्थयको कुनै कयगजय  िय खय यिय लेमखएको कुनै कुरय कुनै  ररकयले हटयइ िय उडयइ अकै अथि मनस्कने व््होरय पयरी मिलयई 

लेखने िय अको मभन्नै श्रेस् य रयखने जस् य कयि गरेबयट आफूलयई िय अरु कसैलयई फयइर्दय िय हयमन नोक्सयनी गने उद्दशे््ले की े गनि 

िय अकयिको हयमन नोक्सयनी गने उद्दशे््ले नगरे िय नभएको झिुय कुरय गरे िय भएको हो भनी िय मिम , अङ्क िय व््होरय फरक पयरी 

सहीछयप गरी गरयई कयगजय  बनयई िय बनयउन लगयई जयलसयजी गरे िय गरयएिय,  

(ण) ऋणको मि ो स्िरुप रयमखने चल अचल सम्पमत्त मललयि मबिी िय अन्् प्र्ोजनको लयमग िूल््यङ्कन गर्दयि िूल््यङ्कनक यिले 

बढी, कि िय गल  िूल््यङ्कन गरी संस्थयलयई हयनी नोक्सयनी परु् ् यउने कय्ि गरे िय गरयएिय,  

( ) संस्थयलयई हयनी नोक्सयनी परु् ् यउने उद्दशे््ले कसैले कुन ैकयि गरयउन िय नगरयउन, िोलयमहजय गनि िय गरयउन, कुनै मकमसिको 

रकि मलन िय मर्दन, मबनय िलू्् िय कि िलू््िय कुनै ियल, िस्  ुिय सेिय मलन िय मर्दन, र्दयन, र्दय व््, उपहयर िय चन्र्दय मलन िय 

मर्दन, गल  मलख   ्यर गनि िय गरयउन, अनुियर्द गनि िय गरयउन िय गैर कयननूी लयभ िय हयनी परु् ् यउने बर्दमन् ले कुनै कय्ि गरे िय 

गरयएिय, 

(थ) कुनै संस्थय िय सोको सर्दस्् िय बच क यि िय  ी िध्् ेकसैलयई हयनी नोक्सयनी पगु्ने गरी लेखय परीिण गरे गरयएिय िय लेखय 

परीिण गरेको झिुो प्रम िेर्दन  ्यर पयरेिय िय पयनि लगयएिय। 

८०) सजय्ः (१) कसैले र्दफय ७( को कसरू गरेिय र्दहेय् बिोमजिको सजय् हुनेछ ( 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसरूिय एक बषिसम्ि कैर्द र एक लयख रुपै ू्ँ यसम्ि जररियनय, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसरूिय र्दईु बषिसम्ि कैर्द र र्दईु लयख रुपै ू्ँ यसम्ि जररियनय, 

(ग) खण्ड (ख) को कसरूिय मिगो बरयबरको रकि जररियनय गरी  ीन बषि सम्ि कैर्द , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र ( ) को कसरूिय मिगो भरयई मिगो बिोमजि जररियनय गरी र्दहेय् 

बिोमजिको कैर्द हुनेछ ( 



 

(१) र्दश लयख रुपै्यूँसम्ि मबगो भए एक िषिसम्ि कैर्द,  

(२) र्दश लयख रुपै्यूँभन्र्दय बढी पचयस लयख रुपै्यूँसम्ि मबगो भए र्दईु िषि र्दमेख  ीन िषिसम्ि कैर्द, 

(३) पचयस लयख रुपै्यूँभन्र्दय बढी एक करोड रुपै्यूँसम्ि मबगो भए  ीन िषि र्दमेख चयर िषिसम्ि कैर्द, 

(४) एक करोड रुपै्यूँभन्र्दय बढी र्दश करोड रुपै्यसम्ि मबगो भए चयर िषिर्दमेख छ िषिसम्ि कैर्द, 

(५) र्दश करोड रुपैं्यूँभन्र्दय बढी एक अबि रुपै्यूँसम्ि मबगो भए छ िषिर्दमेख आठ िषिसम्ि कैर्द, 

(६) एक अबि रुपै्यूँभन्र्दय बढीजम सकैु रुपै्यूँ मबगो भए पमन आठ िषिर्दमेख र्दश िषिसम्ि कैर्द, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसरूिय  र्दश बषिसम्ि कैर्द । 

(२) र्दफय ७( को कसरू गनि उद्योग गने िय त््स् ो कसरू गनि िद्द  परु् ् यउने व््मिलयई िुख् कसरूर्दयरलयई हुने सजय्को आिय सजय् 

हुनेछ । 

(३) र्दफय ७( को कसरू गने िय त््स् ो कसरू गनि िद्द  परु् ् यउन ुकुनै मनकय् संस्थय भए त््स् ो मनकय् संस्थयको प्रिखु कय्िकयरी िय 

पर्दयमिकयरी िय कय्िकयरी हमैस् िय कय्ि सम्पयर्दन गने व््मिलयई ्स ऐन बिोमजि हुने सजय् हुनेछ । 

८१)  जररियनय हुने (१) र्दफय ८७ बिोमजि कसैको उजरूी परी िय संस्थयको मनरीिण अनगुिन िय महसयब मक यबको जयूँच गर्दयि िय 

अन्् कुनै व््होरयबयट कसैले र्दहेय्को कुनै कय्ि गरेको पयइएिय र्द यि गने अमिकयरीले त््स् ो कय्िको प्रकृम  र गयम्भी्िको आियरिय 

त््स् ो कय्ि गने व््मिलयई पयूँच लयखरु पै ू्ँ यसम्ि जररियनय गनेछ ( 

(क) ्ो ऐन िय ्स ऐन अन् गि  बनेकय मन्ि मिपरी  सर्दस््सूँग ब््यज मलएिय, 

(ख) संस्थयले प्रर्दयन गने बच  र ऋणको ब््यजर्दर बीचको अन् र छ प्रम श भन्र्दय बढी कय्ि गरेिय, 

(ग) संस्थयले प्रर्दयन गरेको ऋणिय लयग्ने ब््यजलयई िूल कजयििय पूूँजीकृ  गरी सोको आियरिय ब््यज लगयएिय, 

(घ) कुनै सर्दस््लयई आफ्नो पूूँजीकोषको  ोमकए बिोमजिको प्रम श भन्र्दय बढी हुने गरी ऋण प्रर्दयन गरेिय, 

(ङ) संस्थय र्द यि गर्दयिकय बख कय सर्दस्् बयहके अन्् सर्दस््लयई सर्दस्् य प्रयप्   गरेको  ीन िमहनय अिमि व््म   नभई ऋण 

लगयनी गरेिय, 

(च) प्रयथमिक पूूँजी कोषको र्दश गणुय भन्र्दय बढीहुने गरी बच  संकलन गरेिय, 

(छ) शे्र पूूँजीको पन्र प्रम श भन्र्दय बढी शे्र लयभयंश मि रण गरेिय,  

(ज) संस्थयले आफ्नो कय्ििेि बयमहर गई कयरोबयर गरेिय िय गैर सर्दस््संग कयरोियर गरेिय, 

(झ) संस्थयले ्ो ऐन मिपरी  कृमिि ब््मिलयई आफ्नो सर्दस्् य मर्दएिय । 

 (२) उपर्दफय (१) िय लेमखएको व््होरयबयट कसैले र्दहेय्को कुनै कय्ि गरेको र्द यि गने अमिकयरीले त््स् ो कय्िको प्रकृम  र 

गयम्भी्िको आियरिय त््स् ो कय्ि गने व््मिलयई  ीन लयख रुपै्यूँसम्ि जररियनय गनि सक्नेछः( 

(क) ्ो ऐन िय ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ि बिोमजि मर्दएको कुनै मनर्दशेन िय  ोमकएको ियपर्दण्डको पयलनय नगरेिय, 



 

(ख) ्ो ऐन िय ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ि बिोमजि मर्दनुपने कुनै मििरण, कयगजय , प्रम बेर्दन, सचूनय िय जयनकयरी नमर्दएिय, 

(ग) ्स ऐन बिोमजि मनियिचन नगरी समिम   थय लेखय सपुरीिेिण समिम कय पर्दयमिकयरीहरु आफू खशुी पररि िन गरेिय  

(घ) कुनै संस्थयले र्दफय ६ को उपर्दफय (४) बिोमजिको  ोमकएको श ि पयलन नगरेिय, 

(ङ) ्ो ऐन िय ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्ि मिपरर  अन्् कय्ि गरेिय । 

(३) उपर्दफय (१) िय (२) बिोमजिको जररियनय गनुि अमघ र्द यि गने अमिकयरीले सम्बमन्ि  व््मि िय संस्थयलयई सफयई पेश गनि 

कम् ीिय पन्र मर्दनको सि्यिमि मर्दन ुपनेछ । 

८२)  रोक्कय रयखने (१) र्द यि गने अमिकयरीले सम्बमन्ि  संस्थयलयई र्दफय ८१ बिोमजि जररियनय गनुिकय अम ररि  ीन 

िमहनयसम्ि त््स् ो संस्थयको कयरोबयर, सम्पम   थय बैङ्क खय य रोक्कय रयखने  थय सम्पमत्त रोक्कय रयख न सम्बमन्ि  मनकय्लयई 

मसफयररस गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजिको मसफयररस प्रयप्   भएिय त््स् ो संस्थयको कयरोबयर, सम्पम  िय बैङ्क खय य रोक्कय रयखी सो को 

जयनकयरी र्द यि गने अमिकयरीलयई मर्दन ुपनेछ ।  

८३)  र्दोब्बर जररियनय हुन(े१) र्दफय ८१ बिोमजि जररियनय भएको व््मि िय संस्थयले पनु सोही कसरू गरेिय त््स् ो व््मि िय 

संस्थयलयई र्द यि गने अमिकयरीले र्दोस्रो पटकर्दमेख प्रत््ेक पटकको लयमग र्दोब्बर जररियनय गनेछ ।  

८४)  अनसुन्ियनको लयमग लेखी पठयउन सक्ने स्र्द यि गने अमिकयरी िय नेपयल रयष्ट्र बैङ्कले ्स ऐन बिोमजि आफ्नो कयि, 
क िव्् र अमिकयरको पयलनय गर्दयि कसैले र्दफय ७( बिोमजिको कसरू गरेको थयहय पयएिय त््स् ो कसरूकय सम्बन्ििय ्स ऐन 

बिोमजि अनसुन्ियन गनिको लयमग सम्बमन्ि  मनकय्िय लेखी पठयउन सक्नेछ ।  

८५)  िदु्दयसम्बन्िी व््िस्थयः र्दफय ८) बिोमजि सजय् हुने कसरूको िदु्दय सम्बन्िी व््िस्थय संघी् कयननु बिोमजि हुनेछ । 

८६) िदु्दय हने ेअमिकयरी र्दफय ८) बिोमजिको सजय् हुने कसरू सम्बन्िी िदु्दयको कयरियही र मकनयरय मजल्लय अर्दयल बयट हुनेछ 

। 

८७)  उजरूी मर्दने हर्द म््यर्द (१) कसैले र्दफय ८) बिोमजिको सजय् हुने कसरू गरेको िय गनि लयगेको थयहय पयउने व््मिले त््सरी 

थयहय पयएको मिम ले नब्बे मर्दनमभि र्द यि गने अमिकयरी सिि उजरूी मर्दन ुपनेछ । 

(२) कसैले र्दफय ८) बिोमजि जररियनय हुने कय्ि गरेको थयहय पयउने व््मिले त््सरी थयहय पयएको मिम ले नब्बे मर्दन मभि र्द यि गन े

अमिकयरी सिि उजरूीमर्दन ुपनेछ ।  

८८) पनुरयिेर्दन गनि सक्ने (१) र्दफय ६ बिोमजि संस्थय र्द यि गनि अस्िीकयर गरेको िय र्दफय ड८ बिोमजि संस्थय र्द यि खयरेज 

गरेकोिय मचत्त नबझु्नेले सो मनणि्को जयनकयरी पयएको मिम ले पैं ीस मर्दनमभि र्द यि गने अमिकयरीको मनणि्उपर कय्िपयमलकयसिि 

पनुरयिेर्दन गनि सक्नेछ ।  

(२) र्दफय ८) बिोमजिको जररियनयिय मचत्त नबझु्ने व््मिले त््स् ो मनणि्को जयनकयरी पयएको मिम ले पैं ीस मर्दनमभि र्दहेय् 

बिोमजि पनुरयिेर्दन गनि सक्नेछ 

(क) र्द यि गने अमिकयरी र कय्िपयमलकयले गरेको मनणि् उपर सम्बमन्ि  मजल्लय अर्दयल िय, 

(ख) नेपयल रयष्ट्र बैङ्कले गरेको मनणि् उपरसम्बमन्ि  उछच अर्दयल िय । 



 

८९) असलू उपर गररने  ्स पररछछेर्द बिोमजि कुनै व््मिले म नुि पने जररियनय िय कुनै रकि नम री बयूँकी रहकेोिय त््स् ो 

जररियनय िय रकि मनजबयट सरकयरी बयूँकी सरह असलू उपर गररनेछ । 

 

पररछछेर्द–२० 

मिमिि 

९०) ि यमिकयरको प्र्ोग  कुनै सर्दस््ले संस्थयको जम सकैु शे्र खररर्द गरेको भए  यपमन सम्बमन्ि  संस्थयको कय्ि सञ्चयलनिय 

एक सर्दस्् एक ि को आियरिय आफ्नो ि यमिकयरको प्र्ोग गनि सक्नेछ । 

(१) सयियमजक परीिण गरयउन सक्ने (१) संस्थयले मिमन्ििय उमल्लमख  उद्दशे्् प्रयप्   गनिकय लयमग समिम बयट भएकय मनणि् र 

कय्ि, सर्दस््हरूले प्रयप्   गरेकय सेिय र सन् षु्टीको स् र, सेिय प्रयमप्  बयट सर्दस््हरूको जीिनस् रिय आएको आमथिक, सयियमजक, 

सयंस्कृम क  थय िय यिरणी् पििय सकयरयत्िक पररि िन लगय् कय मिष्िय सयियमजक परीिण गरयउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफय (१) बिोमजि भएको सयियमजक परीिणको प्रम िेर्दन छलफलको लयमग समिम ले सयियरणसभय सिि पेश गनेछ । 

(३) उपर्दफय (२) बिोमजि पेश भएको सयियमजक परीिण प्रम िेर्दन छलफल गरी सयियरणसभयले आिश््क य अनसुयर समिम लयई 

मनर्दशेन मर्दन सक्नेछ । 

(४) ्स र्दफय बिोमजिको सयियमजक परीिण प्रम िेर्दनको एक प्रम  सम्बमन्ि  संस्थयले र्द यि गने अमिकयरी सिि पेश गनुि पनेछ । 

(२) सहकयरी मशियः  सहकयरी िेिको प्रिििनको लयमग मिद्ययल्  हको पयठ्िििय आियरभ ू सहकयरी सम्िन्िी 

मिष्िस् ुलयई सियिेश गनि समकनेछ । 

(३) आमथिक सह्ोग गनि नहुने संस्थयको रकिियट समिम को मनणि् ििोमजि सर्दस््हरुले आमथिक सह्ोग मलन सक्नेछन ्  

 र सयियमजक कय्िकोलयमग गैर सर्दस्् व््मि िय संस्थयहरुलयई सिे  आमथिक सह्ोग गनि ियिय पने छैन । 

स्पष्टीकरणः ्स र्दफयको प्र्ोजनको लयमग ्ुसयियमजक कय्ुि भन्नयले मशिय, स्ियस्््, िय यिरण संरिण, ियनिी् सहय् य, 

सहकयरर य प्रबद्धिन सम्बमन्ि कय्िलयई जनयउूँछ । 

(४) अन् र सहकयरी कयरोियर गनि सक्नेः  संस्थयहरुले  ोमकए बिोमजि एक आपसिय अन् र सहकयरी कयरोियर गनि सक्नेछन ्।  

(५) ठेक्कयपिय मर्दन नहुने संस्थयले आफ्नो  समिम को कुनै सञ्चयलक िय लेखय सपुरीिेिण समिम को सं्ोजक िय सर्दस्् िय 

आफ्नो कििचयरीलयई ठेक्कयपिय मर्दन हुर्दनै । 

(६) सरकयरी बयूँकी सरह असलू उपर हुने कुनै संस्थयले प्रयप्   गरेको सरकयरी अनरु्दयन िय कुन ै सेिय समुििय र्दरुुप्ोग गरेको 

पयइएिय प्रचमल  कयननू बिोमजि सरकयरी बयूँकी सरह असूल उपर गररनेछ।  

(७)  कम्पनी सम्बन्िी प्रचमल  ऐन लयग ूनहुने  ्स ऐन अन् गि  र्द यि भएको संस्थयको हकिय कम्पनी सम्बन्िी प्रचमल  ऐन  

लयग ूहुने छैन ।  

(८)  प्रचमल  कयननू बिोमजि कयरियही गनि ियिय नपने  ्स ऐनिय लेमखएको कुनै कुरयले कुनै व््मि उपर प्रचमल  कयननू 

बिोमजि अर्दयल िय िदु्दय चलयउन बयिय परु् ् यएको ियमनने छैन । 



 

(९) सम्पमत्त शमुद्धकरण मनियरण सम्बन्िी कयननुी व््िस्थयको पयलनय गनुिपनेः संस्थयले सम्पमत्त शमुद्धकरण मनियरण सम्बन्िी 

संघी् र प्रर्दशे कयननुिय भएकय व््िस्थयकय सयथै    ्सम्बन्ििय िन्ियल्ले जयरी गरेको ियनर्दण्ड र नेपयल रयष्ट्र बैंकको मित्ती् 

जयनकयरी एकयइबयट जयरी भएकय मनर्दमेशकयहरूको पयलनय गनुिपनेछ ।  

१०)  मन्ि बनयउने अमिकयर  ्स ऐनको कय्यिन्ि्नकोलयमग कय्िपयमलकयले आिश््क मन्ि बनयउन सक्नेछ । 

१)  ियपर्दण्ड, मनर्दमेशकय िय कय्िमिमि बनयई लयग ू गनि सक्ने (१) ्ो ऐन िय ्स ऐन अन् गि  बनेको मन्िको 

अिीनिय रही संस्थयको र्द यि, सञ्चयलन, मनरीिण  थय अनगुिन लगय् कय कयि कयरबयहीलयई व््िमस्थ  र प्रभयिकयरी रुपिय 

सञ्चयलन गनि कय्िपयमलकयले आिश््क य अनुसयर ियपर्दण्ड, मनर्दमेशकय िय कय्िमिमि बनयई लयग ूगनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफय (१) बिोमजिको ियपर्दण्ड बनयउूँर्दय आिश््क य अनसुयर रमजष्ट्रयर, नेपयल रयष्ट्र बैङ्क, िन्ियल् र सम्बमन्ि  

अन्् मनकय्को परयिशि मलन समकनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

अनसुचूी १ 

र्द यि र्दरखयस् को निनुय 

 मिम ः २०... । ... 

श्री र्द यि गने अमिकयरीज््,ू 

मचमचलयगयूँउ कय्िपयमलकयको कय्यिल्, 

मचमचलय, संङ्खिुयसभय । 

 

मिष्ः सहकयरी संस्थयको र्द यि । 

िहोर्द्, 

   हयिी र्दहेय्कय व््मिहरू र्दहेय्कय कुरय खोली र्दहेय्को संस्थय र्द यि गरी पयउन मनिेर्दन गर्दिछौ ूँ । 

उद्दशे््अनुरूप संस्थयले  त्कयल गने कय्िहरूको ्ोजनय र प्रस् यमि  संस्थयको मिमन्ि र्दईु प्रम  ्सै सयथ संलग्न रयखी पसे गरेकय छौ ूँ 

। 

 संस्थयसम्बन्िी मििरण  

 (क) प्रस् यमि  संस्थयको नयिः– 

 (ख) ठेगयनयः– 

 (ग) उद्दशे्् – 

 (घ) िखु् कय्ि –  

 (ङ) कय्ििेिः– 

 (च) र्दयम्त्ि – 

 (छ) सर्दस्् सङ्ख्य – 

 (१) िमहलय ........ जनय 

 (२) परुुष ......... जनय 

 (छ) प्रयप्त से्र पुूँजीको रकि — रु. ....  

 (ज) प्रयप्त प्रिेश शलु्कको रकि – रु. ..... । 

 

 

 

 



 

अनसुचूी २ 

संस्थय र्द यि प्रियण–पिको निनुय 

मचमचलयगयूँउ कय्िपयमलकयको कय्यिल्  

मचमचलय, संखियसभय । 
सहकयरी र्द यि प्रियण–पि 

र्द यि नं.  

मचमचलयगयूँउपयमलकय सहकयरी ऐन, २०७५ को र्दफय ... बिोमजि श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... लयई सीमि  र्दयम्त्ि 
भएको संस्थयिय र्द यि गरी स्िीकृ  मिमन्ि समह  ्ो प्रियण–पि प्रर्दयन गररएको छ ।  

 

िगीकरण  ... ... ... ... ... ... ... ... 

र्द यि गरेको मिम    

र्दस् ख   

र्द यि गने अमिकयरीको नयि  

कय्यिल्को छयप  

 

 


