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मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकय सहकयरी ऐन, २०७५ 

d:of{ª\bL ufpFkflnsfsf] ufpF;ef af6 ldlt @)&%÷)!÷!$ df kf/Lt 

प्रर्सतयवनयाः  सहकयरी मूल््, मयन््तय र लसद्धयन्त अनरुूप र्सथयनी्र्सतरमय छररएर रहेको पूजँी, प्रववलि तथय प्रलतभयियई र्सवयबिम्बन 
र पयरर्सपररकतयकय आियरमय एकीकृत गदै सदर्स्हरूको आलथाक, सयमयजजक तथय सयँर्सकृलतक उन्न्न गना, समदुय्मय आियररत, 

सदर्स् केजन्ित, िोकतयजन्िक, र्सवय्त्त र सशुयलसत संगठनको रूपमय सहकयरी संर्सथयहरूको प्रवद्धान गना, सहकयरी खेती, उद्योग, 

वर्सत ुतथय सेवय व््वसय्कय मयध््मबयट सयमयजजक न््य्कय आियरमय आत्मलनभार, तीब्र एवं ददगो रुपमय र्सथयनी् अथातन्िियई 
सदुृढ तलु््यउन सहकयरी संघ संर्सथयहरुको दतया, सञ्चयिन एवम ्लन्मन सम्बन्िी व््वर्सथय गना वयञ्छनी् भएकोिे, 

मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयको  गयउँसभयिे ्ो ऐन बनयएको छ। 

                                                                     

 



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

2 
 

पररच्छेद –१ 

प्रयरजम्भक 

१. संजिप्त नयम र प्रयरम्भ :(१) ्स ऐनको नयम “मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयको सहकयरी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) ्ो ऐन तरुुन्त प्रयरम्भ हनुेछ । 

२. पररभयषय: ववष् वय प्रसङ्गिे अको अथा नियगेमय ्स ऐनमय,– 

(क) “आन्तररक कय्ाववलि” भन्नयिे सहकयरी संर्सथयिे दफय १८ बमोजजम बनयएको आन्तररक कय्ाववलि 
सम्झनपुछा ।  

(ख) “कसूर” भन्नयिे दफय ७९ बमोजजमको कसूर सम्झनपुछा । 

(ग) “तोवकएको” वय “तोवकए बमोजजम” भन्नयिे ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्ममय तोवकएको वय तोवकए 
बमोजजम सम्झनपुछा । 

(घ) “पररवयर” भन्नयिे सदर्स्को पलत वय पत्नी, छोरय, बहुयरी, छोरी, िमापिु, िमापिुी, बयब,ु आमय, सौतेनी आमय 
र आफूिे पयिन पोषण गनुा पने दयज,ु भयउज,ुभयइ, बहुयरी र दददी, बवहनी सम्झनपुछा। 

तर सो शब्दिे अंशबण्डय गरीवय मयनो छुविई आ-आफ्नो पेशय व््वसय् गरी बसेको 
पररवयरको सदर्स्ियई जनयउने छैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नयिे सदर्स्िे सहकयरी संर्सथयमय जम्मय गरेको रकम सम्झनपुछा । 

(च) “मन्ियि्” भन्नयिे सहकयरी सम्बन्िी ववष् हेने संघी् मन्ियि् सम्झनपुछा ।  

(छ) “मखु्् कयरोबयर” भन्नयिे संर्सथयिे संचयिन गरेको व््वसयव्क वि्यकियपहरुमय पलछल्िो आलथाक 
वषासम्ममय पररचयलित बचतको दयव्त्व र पलछल्िो आलथाक वषाको सदर्स्तफा को खररद वय लबिी 
कयरोवयरमय कम्तीमय तीस प्रलतशतभन्दय बढी वहर्ससय भएको कयरोवयर सम्झनपुछा ।   

(ज) “रजजष्ट्रयर” भन्नयिे संघको रजजष्ट्रयर सम्झनपुछा ।  

(झ) “िेखय सपुरीवेिण सलमलत” भन्नयिे दफय ३७ बमोजजमको िेखय सपुरीवेिण सलमलत सम्झनपुछा । 

(ञ) “ववलन्म” भन्नयिे सम्बजन्ित सहकयरी संर्सथयको दफय १७ बमोजजम बनयएको ववलन्म सम्झनपुछा । 

(ट) “ववभयग” भन्नयिे संघको सहकयरी ववभयग सम्झनपुछा र सो शब्दिे मन्ियि्िे सहकयरी लन्मन गना 
तोकेको महयशयखय समेतियई जनयउँछ। 

(ठ) “शे्र” भन्नयिे सहकयरी संर्सथयको शे्र पूजीको अंश सम्झनपुछा ।  

(ड) “सञ्चयिक” भन्नयिे सलमलतको सदर्स् सम्झनपुछा र सो शब्दिे सलमलतको अध््ि, उपयध््ि, सजचव 
र कोषयध््ि समेतियई जनयउँछ ।  
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(ड) “सदर्स्” भन्नयिे सहकयरी सर्सथयको सदर्स्तय प्रयप् त गरेकय व््जि सम्झनपुछा। 

(ढ) “सलमलत” भन्नयिे  दफय ३० को उपदफय (१) बमोजजमको सञ्चयिक सलमलत सम्झनपुछा ।  

(ण) “सहकयरी मूल््” भन्नयिे र्सवयविम्वन, र्सव–उत्तरदयव्त्व, िोकतन्ि, समयनतय, समतय, ऐक््वद्धतय, 
इमयन्दयरी, खिुयपन, सयमयजजक उत्तरदयव्त्व तथय अरुको हेरचयह िगय्त अन्तरयावष्ट्र् मयन््तय प्रयप् त 
सहकयरी सम्बन्िी मूल्् सम्झनपुछा । 

(त) “संर्सथयको व््वसय्” भन्नयिे ववलन्ममय व््वर्सथय भए बमोजजम सञ्चयलित व््वसयव्क वि्यकियप 
सम्झनपुछा ।  

(थ) “सहकयरी लसद्धयन्त” भन्नयिे र्सवैजच्छक तथयखिुय सदर्स्तय, सदर्स्द्वयरय िोकतयजन्िक लन्न्िण, 

सदर्स्को आलथाक सहभयगीतय, र्सवय्त्ततय र र्सवतन्ितय, जशिय, तयिीम र सूचनय, सहकयरी-सहकयरी 
बीच पयरर्सपररक सह्ोग र समदुय्प्रलतको चयसो िगय्त अन्तरयावष्ट्र् मयन््तय प्रयप् त सहकयरी 
सम्बन्िी लसद्धयन्त सम्झनपुछा ।  

(द) "संर्सथय" भन्नयिे दफय ३ बमोजजम गठन भई दफय ६ बमोजजम दतया भएको ववष्गत वय बहउुद्देश््ी् 
सहकयरी संर्सथय सम्झन ुपछा । 

(ि) “सयियरण सभय” भन्नयिे सहकयरी संर्सथयको सयियरण सभय सम्झनपुछा । 

(न) “प्रयथलमक पूँजी कोष” भन्नयिे शे्र पूजँी र जगेडय कोष सम्झनपुछा । 

(प)  "दतया गने अलिकयरी" भन्नयिे दफय ६९ बमोजजमको दतया गने अलिकयरी सम्झनपुदाछ । 

पररच्छेद–२ 

सहकयरी संर्सथयको गठन तथय दतया 

३. संर्सथयको गठन :(१) कम्तीमय तीस जनय नेपयिी नयगररकहरु आपसमय  लमिी ववष्गत वय वहउुद्देश््ी् सहकयरी 
संर्सथय गठन गना सक्नेछन ्।  

(२)उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भएतयपलन श्रलमक, ्वुय िगय्तिे आफ्नो श्रम वय सीपमय 
आियररत भइ व््वसय् गने सहकयरी संर्सथयको हकमय पन्र जनय नेपयिी नयगररकहरु भए पलन संर्सथय गठन गना 
सक्नेछन ्। 

(३) ्स दफयमय अन््ि जनुसकैु कुरय िेजखएको भए तयपलन नेपयि सरकयर, प्रदेश सरकयर, र्सथयनी् तह 
वय त््र्सतय सरकयर वय तहको अनदुयन वय र्सवयलमत्वमय संचयलित ववद्ययि्, ववश्वववद्ययि् वय संगदठत संर्सथयबयट 
पयररश्रलमक पयउने पदमय वहयि रहेकय कम्तीमय एकस् जनय कमाचयरी, जशिक वय प्रयध््यपकहरुिे आपसमय लमिी 
प्रचलित कयनून बमोजजम दतया भएको आफ्नो पेशयगत संगठनकय आियरमय सदर्स्तय, प्रलतलनलित्व र सेवय संचयिनमय 
तोवकए बमोजजमकय शता बन्देजहरु पयिनय गने गरी संर्सथय गठन गना सक्नेछन ्। 
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तर एकस् जनयभन्दय कम संख््य रहेको एउटै कय्याि्कय कम्तीमय तीसजनय कमाचयरी, जशिक वय 
प्रयध््यपकहरुिे आपसमय लमिी सदर्स्तय, प्रलतलनलित्व र सेवय संचयिनमय तोवकए बमोजजमकय शता बन्देजहरु पयिनय 
गने गरी संर्सथय गठन गना सक्नछेन ्। 

(४)  ्स दफय बमोजजम संर्सथय गठन गदया एक पररवयर एक सदर्स्कय दरिे उपदफय (१) वय (२)मय 
उजल्िजखत संख््य पगुेको हनुपुनेछ ।  

तर संर्सथय दतया भइसकेपलछ एकै पररवयरकय एकभन्दय बढी व््जििे सो संर्सथयको सदर्स्तय लिन बयिय पनेछैन । 

 

४. दतया नगरी  सहकयरी सर्सथय संचयिन गना नहनु:े कसैिे पलन ्स ऐन बमोजजम दतया नगरी सहकयरी र्सथयपनय तथय 
सञ्चयिन गना हुँदैन।   

५. दतयाको ियलग दरखयर्सत ददन ुपने :(१) ्स ऐन बमोजजम गठन भएकय सरकयरी संर्सथयिे दतयाकयियलग दतया गने 
अलिकयरी समि अनसूुची-१ को ढयँचयमय दरखयर्सत ददनपुनेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोजजमकय दरखयर्सत सयथ देहय् बमोजजमकय कयगजयतहरू संिग्न गनुापनेछ :– 

(क)  सहकयरी संर्सथयको प्रर्सतयववत ववलन्म, 

(ख)  सहकयरी संर्सथय सञ्चयिनको सम्भयब््तय अध्््न प्रलतवेदन, 

(ग)  सदर्स्िे लिन र्सवीकयर गरेको शे्र संख््य र शे्र रकमको वववरण । 

६. दतया गनुा पने :(१) दफय ५ को उपदफय (१) बमोजजम प्रयप् त दरखयर्सत सवहतको कयगजयतहरु छयनववन गदया देहय् 
बमोजजम भएको पयइएमय दतया गने अलिकयरीिे दरखयर्सत परेको लमलतिे तीस ददनलभि त््र्सतो सहकयरी संर्सथय दतया 
गरी अनसूुची-२ को ढयँचयमय दतया प्रमयणपि ददन ुपनेछ :– 

(क) दरखयर्सत सयथ पेश भएको ववलन्म ्ो ऐन तथय ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्म बमोजजम रहेको,  

(ख) प्रर्सतयववत सहकयरी संर्सथय सहकयरी मूल््, मयन््तय र लसद्धयन्त अनरुुप सञ्चयिन हनु सक्ने आियर 
रहेको, 

(ग) सहकयरी संर्सथय समदुय्मय आियररत एवम ्सदर्स् केजन्ित भई संचयिन र लन्न्िण हनु सक्ने र्सपष्ट 
आियर रहेको । 

(2) उपदफय (१) बमोजजम छयनववन गदया प्रर्सतयववत सहकयरी संर्सथयको ववलन्मको कुनै कुरयमय संशोिन 
गनुापने देजखएमय दतया गने अलिकयरीिे त््र्सतो संशोिन गनुापने व््होरय खिुयई दरखयर्सत प्रयप् त भएको लमलतिे पन्र 
ददनलभि लनवेदकियई सूचनय गनुा पनेछ । 

(3) ्स ऐनमय अन््ि जनुसकैु कुरय िेजखएको भएतयपलन ्ो ऐन प्रयरम्भ हुँदयकय बखत दतया भई 
सञ्चयिनमय रहेकय मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकय लभि कय्ािेि कय्म गररएकय  सहकयरी संर्सथय ्सै ऐन बमोजजम दतया 
भएको मयलनने छ । 
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(४) ्स दफय बमोजजम सहकयरी संर्सथय दतया गदया दतया गने अलिकयरीिे त््र्सतो सहकयरी संर्सथयिे पयिनय 
गनुा पने गरी कुनै शता तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफय (४) बमोजजम शता तोवकएकोमय सोको पयिनय गनुा सम्बजन्ित सहकयरी संर्सथयको कताव्् 
हनुेछ। 

७. दतया गना अर्सवीकयर गना सक्न े :(१) दफय ६ को उपदफय (१) मय उजल्िजखत अवर्सथय नभएमय, सोही दफय 
बमोजजम ववलन्म संशोिनको ियलग सूचनय ददएको अबलि लभि लनवेदकिे संशोिन गना अर्सवीकयर गरेमय त््र्सतो 
सूचनय पयएको लमलतिे तीस ददनलभि लबलन्म संशोिन नगरेमय वय सूचनयमय उल्िेख भए बमोजजम हनुे गरी लबलन्म  
संशोिन नगरेमय दतया गने अलिकयरीिे त््र्सतो सहकयरी संर्सथय दतया गना अर्सवीकयर गना सक्नेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोजजम सहकयरी संर्सथय दतया गना अर्सवीकयर गरेकोमय दतया गने अलिकयरीिे कयरण 
खिुयई तीन ददन लभि सोको जयनकयरी सम्बजन्ित लनवेदकहरूियई ददन ुपनेछ ।  

८. सहकयरी संर्सथय संगदठत संर्सथय हनु:े (१) सहकयरी संर्सथय अववजच्छन्न उत्तरयलिकयरवयिय एक र्सवशयलसत र सङ्गदठत 
संर्सथय हनुेछ । 

(२) सहकयरी संर्सथयको कयम कयरबयहीको ियलग एउटय छुिै छयप हनुेछ । 

(३) सहकयरी संर्सथयिे ्स ऐनको अिीनमय रही व््जि सरह चि अचि सम्पजत्त प्रयप् त, उपभोग, वविी 
वय अन्् व््वर्सथय गना सक्नेछ।  

(४) सहकयरी संर्सथयिे व््जि सरह आफ्नो नयमबयट नयलिस उजूर गना र सो उपर पलन सोही नयमबयट 
नयलिस उजूर ियग्न सक्नेछ। 

(५) सहकयरी संर्सथयिे व््जि सरह करयर गना सक्नेछ । 

९. सहकयरी संर्सथयको कय्ाििे : (१) दतया हुँदयकय बखत सहकयरी संर्सथयको कय्ा िेि देहय् बमोजजम हनुेछाः  

(क)  बचत तथय ऋणको मखु्् कयरोवयर गने संर्सथयको हकमय एक वडय,  

(ख)  अन्् संर्सथयको हकमय एक वडय वय देहय्कय आियरमयतीन वडयसम्म : 

(१)  सदर्स्हरुवीच र्सवयबिम्बनको पयरर्सपयररक अभ््यसको ियलग आपसी सयझय वन्िन (कमन बण्ड), 

(२)  व््वसयव्क र्सतरमय सेवय संचयिन गना आवश््क सदर्स् संख््य, 

(३) संर्सथय संचयिनमय सदर्स्को सहभयलगतयमूिक िोकतयजन्िक लन्न्िण कय्म हनुे गरी पय्क       

पने र्सथयन । 
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(२)  उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भएतयपलन संर्सथयिे दतया भई व््वसयव्क सेवय प्रयरम्भ 
गरेको दईुवषा पलछ देहय्को आियरमय जोलडएको भौगोलिक िेि कय्म रहने गरी आफ्नो कय्ािेि थप वडयहरूमय 
ववर्सतयर गना सक्नेछ ।  

(क) संर्सथयको व््वसयव्क वि्यकियपको ववकयस िममय सदर्स्तय बढयउन थप कय्ा िेि 
आवश््क परेको, 

(ख) संर्सथयको कय्ा संचयिनमय सदर्स्को प्रत््ि लन्न्िण कय्म रय्न  रचनयत्मक उपय्हरु 
अविम्बन गररएको, 

(ग) बचत तथय ऋणको मखु्् कयरोबयर गने सहकयरी संर्सथयको हकमय मयपदण्ड अनसुयर भएको। 

(३) उपदफय (१) र (२) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए तयपलन संर्सथयको कय्ािेिकय वडयहरूमय 
व््यवसयव्क सेवय सञ्चयिन नभएको वय जम्मय कयरोबयरको तोवकएको रकम वय अनपुयतभन्दय कम रकम वय 
अनपुयतको व््यवसयव्क सेवय सञ्चयिन भएको देजखएको खण्डमय दतया गने अलिकयरीिे व््यवसयव्क सेवय सञ्चयिन 
भएकय वडय मयि कय्ािेि कय्म गने गरी ववलन्म संशोिन गना लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(७)  उपदफय (३) बमोजजम दतया गने अलिकयरीिे लनदेशन ददएकोमय सहकयरी संर्सथयिे एक वषालभि 
ववलन्म संशोिन गरी आफ्नो कय्ािेि पनुाःलनियारण गनुापनेछ ।  

(८) ्स दफयमय अन््ि जनुसकैु कुरय िेजखएको भए तयपलन सहकयरी संर्सथयिे र्सवेजच्छक रूपमय 
जनुसकैु सम् कय्ािेि घटयउने गरी पनुाःलनियारण गना ववलन्म संशोिन गना सक्नेछ ।  

(९) कय्ािेि पनुाः लनियारण सम्बन्िी अन्् व््वर्सथय तोवकएबमोजजम हनुेछ ।   

 

१०. जयनकयरी ददनपुने: मर्स्याङ्दी  गयउँपयलिकय भन्दय बढी कय्ािेि कय्म रयखी दतया भई सञ्चयिनमय रहेकय संर्सथयहरूिे 
मर्स्याङ्दी  गयउँपयलिकयमय सेवय सञ्चयिन गदया सञ्चयलित सेवयको वववरण सवहत दतया गने अलिकयरीियई जयनकयरी       
ददनपुनेछ । 

  

११. ववष्गत आियरमय वगीकरण: (१)सहकयरी संर्सथयको वगीकरण देहय् बमोजजम हनुेछाः 

(क) उत्पयदक संर्सथयाः कृवष,दगु्ि, जच्य,कवफ,उख,ुफिफुि र मयछयपयिन ववशेषकय ववष्गत र 
अगवुयवयिी एवम ्उत्पयदनको ्ोजनय समेतकय आियरमय अन्् उत्पयदनमूिक संर्सथय; 

(ख) उपभोिय संर्सथयाः उपभोिय भण्डयर, वचत तथय ऋण,उजया र र्सवयर्स््  ववशेषकय ववष्गत र 
प्रयथलमक आवश््कतय एवम ्सेवयको ्ोजनय समेतकय आियरमय अन्् उपभोगजन्् संर्सथय; 

(ग) श्रलमक संर्सथयाः हर्सतकिय,खयद्य पररकयर,औद्योलगक उत्पयदन,भोजनयि् र श्रम करयर ववशेषकय 
ववष्गत र सीप वय श्रमको ववशेषतय एवम ्र्सवरोजगयरीको ्ोजनय समेतकय आियरमय अन्् 
श्रममय आियररत संर्सथय; 



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

7 
 

(घ) बहउुद्दशे््ी् संर्सथयाः उत्पयदन, उपभोग र श्रम वय सीपमय आियररत र्सवरोजगयरीकय सेवय समेत 
सञ्चयिन गने अन्् बहमुखुी संर्सथय । 

(२) उपदफय (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मय उल्िेजखत ववष्मय ववजशष्टीकरण, आम प्रचिन र अभ््यसको 
ववकयसिम समेतको आियरमय तोवकएबमोजजमकय ववष्हरु थप गना सवकनेछ ।  

 

(३) उपदफय (१)र (२) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए तयपलन उपदफय (१) बमोजजम अन्् संर्सथयहरु गठन गना 
बयिय पनेछैन ।  

 

१२. कयरोवयर, व््वसय्, उद्योग वय परर्ोजनय सञ्चयिन गना सक्न े:(१) दफय ६ बमोजजम दतया प्रमयणपि प्रयप् त 
गरे पलछ संर्सथयिे आफ्नो उद्देश्् प्रयलप्तकय ियलग ्स ऐन र ववलन्मको अिीनमय रही आवश््क कयरोवयर, 
व््वसय्, उद्योग वय परर्ोजनय सञ्चयिन गना सक्नेछ ।  

(३) प्रचलित कयनूनमय जनुसकैु कुरय िेजखएको भएतयपलन संर्सथयिे उपदफय (१) बमोजजम कयरोवयर, 
व््वसय्, उद्योग वय परर्ोजनय सञ्चयिन गना छुिै संर्सथय दतया गनुापने छैन । 

तर त््र्सतो कयरोवयर, व््वसय्, उद्योग वय परर्ोजनय सञ्चयिन गना प्रचलित कयनून बमोजजम 
अनमुलतपि, र्सवीकृलत वय इजयजतपि लिन ुपने रहेछ भने सो बमोजजम अनमुलतपि ,र्सवीकृलत वय इजयजतपि 
लिएर मयि कयरोवयर, व््वसय्, उद्योग वय परर्ोजनय सञ्चयिन गनुा पनेछ।  

(४) उपदफय (३) बमोजजम संर्सथयिे प्रचलित कयनून बमोजजम अलिकयर पयएको लनकय् वय 
अलिकयरीबयट अनमुलतपि, र्सवीकृलत वय इजयजतपि प्रयप् त गरेमय पन्र ददनलभि सोको जयनकयरी दतया गने 
अलिकयरीियई ददन ुपनेछ । 

(५) दईु वय दईुभन्दय बढी संर्सथयिे सं्िु वय सयझेदयरीमय आफ्नो उत्पयदन वय सेवयको 
बजयरीकरणको ियलग ्स ऐनको अिीनमय रही आवश््क कयरोवयर, व््वसय्, उद्योग वय परर्ोजनय सञ्चयिन 
गना सक्नेछन ्। 

(६) उपदफय (५) बमोजजमको कयरोवयर, व््वसय्, उद्योग वय परर्ोजनय सञ्चयिन गने सम्बन्िी 
अन्् व््बर्सथय तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

१३. दयव्त्व सीलमत हनु े:(१) सहकयरी संर्सथयको कयरोबयरको सम्बन्िमय सदर्स्को दयव्त्व लनजिे खररद गरेको वय 
खररद गना र्सवीकयर गरेको शे्रको अलिकतम रकमसम्म मयि सीलमत रहनेछ ।  

(२) सहकयरी संर्सथयको नयममय “सहकयरी” र नयमको अन्त््मय “लिलमटेड” भन्ने शब्द रय्न  ुपनेछ ।  

१४. सहकयरीकय मूल््, मयन््तय र लसद्धयन्त पयिनय गनुा पने: सहकयरी संर्सथयको गठन तथय सञ्चयिन गदया सहकयरीकय 
मूल््, मयन््तय र लसद्धयन्तको पयिनय गनुा पनेछ ।  

पररच्छेद–३ 

संर्सथयकय उद्दशे्् तथय कय्ा 
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१५. संर्सथयको उद्दशे्् : कय्ािेिमय आियररत र सदर्स् केजन्ित भई आफ्नय सदर्स्हरूको आलथाक, सयमयजजक तथय 
सयँर्सकृलतक उन्न्न गनुा संर्सथयको मखु्् उद्देश्् हनुेछ ।   

१६. संर्सथयको कय्ा : संर्सथयकय कय्ाहरू देहय् बमोजजम हनुेछन:्- 

(क) सहकयरीकय मूल््, मयन््तय र लसद्धयन्तहरूको पयिनय गनेगरयउने, 

(ख) सदर्स्को वहत प्रवद्धानगने गरी व््यवसयव्क सेवयहरू प्रदयन गने, 

(ग) सदर्स्ियई जशिय, सूचनय र तयिीम प्रदयन गने , 

(ङ) संर्सथयिे गने उत्पयदन तथय सेवयको मयपदण्ड लनियारण गरी गणुर्सतर सिुयर, आलथाक र्सथयव्त्व र 
जोजखम व््वर्सथयपनसम्बन्िी कय्ा गने,  

(च) आन्तररक लन्न्िण प्रणयिी ियगू गने, 

(छ) संर्सथयको व््वसयव्क प्रवद्धान तथय ववकयस सम्बन्िी वि्यकियपहरू सञ्चयिन गने, 

(ज) मन्ियि्,रजजष्ट्रयर, प्रयदेजशक रजजष्ट्रयर,र्सथयनी् तह वयदतया गने अलिकयरीको लनदेशन पयिनय गने 
गरयउन,े 

(झ) ववलन्ममय उजल्िजखत कय्ाहरू गने । 

 

 

पररच्छेद–४ 

ववलन्म तथय आन्तररक कय्ाववलि 

१७. ववलन्म बनयउन ुपने : (१) संर्सथयिे ्ो ऐन, ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्म, लनदेजशकय, मयपदण्ड र कय्ाववलिको 
अिीनमय रही आफ्नो कय्ा सञ्चयिनको ियलग ववलन्म बनयउन ुपनेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोजजमको ववलन्म दतया गने अलिकयरीबयट र्सवीकृत भए पलछ ियगू हनुेछ । 

१८. आन्तररक कय्ाववलि बनयउन सक्न े:(१) संर्सथयिे ्ो ऐन, ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्म, लनदेजशकय, मयपदण्ड, 
कय्ावविी र ववलन्मको अिीनमय रही आवश््कतय अनसुयर आफ्नो आन्तररक कय्ाववलि बनयउन सक्नेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोजजमको आन्तररक कय्ाववलि सम्बजन्ित संर्सथयको सयियरणसभयिे र्सवीकृत गरेपलछ 
ियगू हनुेछ । 

१९. ववलन्म र आन्तररक कय्ाववलिमय संशोिन :(१) संर्सथयको सयियरणसभयको कुि सदर्स् संख््यको बहमुतबयट 
ववलन्म र आन्तररक कय्ाववलि संशोिन हनु सक्नेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोजजम संशोिन भएको ववलन्म वय आन्तररक कय्ाववलि दतया गने अलिकयरीबयट 
र्सवीकृत भएपलछ ियगू हनुेछ । 
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पररच्छेद–५ 

सदर्स्तय 

२०. संर्सथयको सदर्स्तय: (१) अठयर वषा उमेर पूरय गरेकय देहय् बमोजजमकय नेपयिी नयगररकहरु संर्सथयको सदर्स् हनु 
सक्नेछना्ः 

  (ख)  संर्सथयको कम्तीमय एक शे्र खररद गरेको, 

  (ग)  संर्सथयको ववलन्ममय उजल्िजखत शताहरु पयिनय गना मन्जरु गरेको, 

  (घ)  संर्सथयको जजम्मेवयरी पयिनय गना मन्जरु भएको, 

  (ङ)  संर्सथयिे गरेको कयरोवयरसँग प्रलतर्सपिया हनुे गरी कयरोवयर नगरेको, 

  (च)   संर्सथयको सदर्स्तय लिन ्ोग्् रहेको र्सवघोषणय गरेको । 

(२) ्स ऐनमय अन््ि जनुसकैु कुरय िेजखएको भएतयपलन नेपयि सरकयर, प्रदेश सरकयरकय लनकय्हरु, 

र्सथयनी् तहकय सयथै संर्सथयको कय्ािेि लभिकय सयमदुयव्क वय सहकयरी ववद्ययि्, गठुी, र्सथयनी् क्िब, र्सथयनी् 
तहमय गठन भएकय उपभोिय समूहहरु संर्सथयको सदर्स् हनु बयिय पने छैन ।  

(३) ्स दफयमय अन््ि जनुसकैु कुरय िेजखएको भएतयपलन र्सवयर्स्् सहकयरी संर्सथयमय सहकयरी संर्सथयिे 
सदर्स्तय लिन वयिय पने छैन । 

२१. सदर्स्तय प्रयप् त गना लनवेदन ददन ुपने: (१) संर्सथयको सदर्स्तय लिन चयहने सम्बजन्ित व््जििे संर्सथयको सलमलत 
समि लनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोजजम लनवेदनपरेको लमलतिे पैंतीस ददन लभि सलमलतिे ्ो ऐन, ्स ऐन अन्तगात 
बनेको लन्म तथय ववलन्मको अिीनमय रही सदर्स्तय प्रदयन गने वय नगने लनणा्  गनुा पनेछ । 

(३) उपदफय (२) बमोजजम लनणा्  गदया सलमलतिे सदर्स्तय प्रदयन नगने लनणा्  गरेमय सो को कयरण 
खोिी सयत ददनलभि लनवेदकियई जयनकयरी गरयउन ुपनेछ । 

(४) उपदफय (३) बमोजजम जयनकयरी पयएको लमलतिे तीस ददनलभि सम्बजन्ित ब््जििे त््र्सतो संर्सथय 
दतया गने अलिकयरीसमि उजूर गना सक्नेछ। 

(५) उपदफय (४) बमोजजम प्रयप् तउजूरी छयनववन गदया लनवेदकियई सदर्स्तय प्रदयन गनुा पने देजखएमय 
दतया गने अलिकयरीिे त््र्सतो लनवेदकियई सदर्स्तय प्रदयन गनाको ियलग सम्बजन्ित संर्सथयियई आदेश ददन सक्नेछ। 

(६) उपदफय (५) बमोजजम आदेश भएमय सो आदेश प्रयप् त गरेको सयत ददन लभि सम्बजन्ित संर्सथयिे 
लनवेदकियई सदर्स्तय प्रदयन गरी सोको जयनकयरी दतया गने अलिकयरीियई गरयउन ुपनेछ ।  

२२. सदर्स् हनु नपयउन े: (१) कुनै व््जि एकै प्रकृलतको एकभन्दय वढी संर्सथयको सदर्स् हनु पयउने छैन ।  
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  तर ्ो ऐन प्रयरम्भ हनु ुअजघ कुनै व््जि एकै प्रकृलतको एकभन्दय बढी संर्सथयको सदर्स् रहेको भए ्ो 
ऐन प्रयरम्भ भएको लमलतिे तीनवषा लभि कुनै एक संर्सथयको मयि सदर्स्तय कय्म रय्न  ुपनेछ । 

(२)  ्ो ऐन प्रयरम्भ हुँदयकय बखत कुनै संर्सथयमय नेपयि सरकयरको लनकय् वय दफय २० को उपदफय 
(२) मय उल्िेख भएदेजख बयहेकको अन्् कुनै कृलिम व््जि सदर्स् भएको भए पयँचवषा लभि सदर्स्तय अन्त्् 
गनुापनेछ ।  

   

२३. सदर्स्तयको समयलप्त:(१) कुनै सदर्स्को सदर्स्तय देहय्को अवर्सथयमय समयप्त हनुेछाः— 

(क) सदर्स्िे आफ्नो सदर्स्तय त््यग गरेमय, 

(ख) िगयतयर बयवषाक सयियरणसभयमय लबनय सूचनय तीन पटकसम्म अनपुजर्सथत भएमय, 

(ग) ्ो ऐन,्स ऐन अन्तगात वनेको लन्म वय ववलन्म बमोजजम सदर्स्िे पयिनय गनुापने प्रयवियनको 
बयरम्बयर उल्िङ्घन गरेमय, 

(घ) संर्सथयको सदर्स्को हकमय दफय २० बमोजजमको ्ोग््तय नभएमय। 

(२) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए तयपलन कुनै सदर्स्िे संर्सथयबयट प्रयप् त वय भिुयन 
गनुा पने कुनै रकम भएमय सो फरफयरक नभएसम्म वय लनजिे लिएको ऋण,लतनुा पने कुनै दयव्त्व वय अन्् कुनै 
सदर्स्को तफा बयट लितो वय जमयनत बसेकोमय सोको दयव्त्व फरफयरक नभएसम्म लनजको सदर्स्तय समयप्त हनुे 
छैन ।  

(३) ्स दफयमय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए तयपलन सयियरणसभय बोियउने लनणा्  भइसकेपलछ 
सयियरणसभय सम्पन्न नभएसम्म कसैियई पलन सदर्स्तयबयट हटयउन सवकने छैन । 

२४. सवुविय प्रयप् त गना नसक्न े: कुनै सदर्स्िे सहकयरी संर्सथयियई लतनुा पने कुनै दयव्त्व लनियाररत सम्लभि  भिुयन 
नगरेमय वय ्ो ऐन, ्स ऐन अन्तगात वनेको लन्म तथय ववलन्म बमोजजम सदर्स्िे पयिन गनुापने व््वर्सथयको 
बयरम्बयर उल्िंघन गरेमय त््र्सतो सदर्स्िे अन्् सदर्स् सरहको सलुबिय प्रयप् त गना सक्ने छैन । 

 

 

 

पररच्छेद –६ 

सयियरणसभय, सलमलततथय िेखय सपुररवेिण सलमलत 

 

२५. सयियरणसभय: (१) सहकयरी संर्सथयको सवोच्च अङ्गको रुपमय सयियरणसभय हनुेछ । 

(२) सहकयरी संर्सथयकय सबै सदर्स्हरू सयियरणसभयकय सदर्स् हनुे छन ्। 
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(३) सहकयरी संर्सथयको सयियरणसभय देहय् बमोजजम हनुेछ:– 

(क) प्रयरजम्भक सयियरणसभय, 

(ख) वयवषाक सयियरणसभय, 

(ग) ववशेष सयियरणसभय । 

२६. प्रयरजम्भक सयियरण सभयको कयम, कताव्् र अलिकयर: प्रयरजम्भक सयियरणसभयको कयम, कताव्् र अलिकयर देहय् 
बमोजजम हनुेछ :– 

(क) प्रयरजम्भक सयियरणसभय हनुे अजघल्िो ददनसम्मको कयम कयरबयही र आलथाक कयरोबयरको जयनकयरी 
लिने, 

(ख) चयिू आलथाक वषाको ियलग वयवषाक कय्ािम तथय बजेट र्सवीकृत गने, 

(ग) प्रलतवेदन तथय ववत्ती् वववरण अनमुोदन गने, 

(घ) ववलन्ममय उल्िेख भए बमोजजम सलमलत वय िेखय सपुरीवेिण सलमलतको लनवयाचन गने, 

(ङ) आन्तररक कय्ाववलि पयररत गने, 

(च) िेखय परीिकको लन्जुि र लनजको पयररश्रलमक लनियारण गने,  

(छ) ववलन्ममय तोवकए बमोजजमकय अन्् कय्ाहरू गने । 

२७. वयवषाक सयियरणसभयको कयम, कताव्् र अलिकयर : वयवषाक सयियरणसभयको कयम, कताव्् र अलिकयर देहय् बमोजजम  
हनुेछ :– 

(क) वयवषाक कय्ािम तथय बजेट र्सवीकृलत गने, 

(ख) वयवषाक िेखय परीिण प्रलतवेदन अनमुोदन गने, 

(ग) सलमलत वय िेखय सपुरीवेिण सलमलतको लनवयाचन तथय ववघटन गने, 

(घ) सञ्चयिक वय िेखय सपुरीवेिण सलमलतको सं्ोजक वय सदर्स्ियई पदबयट हटयउने, 

(ङ) सलमलत वय िेखय सपुरीवेिण सलमलतको वयवषाक प्रलतवेदन पयररत गने, 

(च) ववलन्म संशोिन तथय आन्तररक कय्ाववलि पयररत गने, 

(छ) िेखय परीिकको लन्जुि र लनजको पयररश्रलमक लनियारण गने, 

(ज) संर्सथय एकीकरण वय ववघटन सम्बन्िी लनणा्  गने, 

(झ) पयररश्रलमक िगय्तकय सवुविय तोक्ने, 

(ञ) ऋण तथय अनदुयन प्रयप्त गने सम्बन्िमय लनणा्  गने, 
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(ट) सदर्स्को दयव्त्व लमनयहय ददने, 

(ठ) सलमलतियई आवश््क लनदेशन ददने, 

(ड) ववलन्ममय तोवकए बमोजजमकय अन्् कय्ाहरू गने । 

२८. सयियरणसभयको बैठक :(१) सलमलतिे सहकयरी संर्सथय दतया भएको लमलतिे तीन मवहनयलभि प्रयरजम्भक सयियरणसभय 
बोियउन ुपनेछ । 

(२) सलमलतिे प्रत््ेक आलथाक वषा समयप्त भएको लमलतिे छ मवहनयलभि वयवषाक सयियरणसभय बोियउन ु
पनेछ । 

(३) सलमलतिे देहय्को अवर्सथयमय ववशेष सयियरण सभय बोियउन ुपनेछ :– 

(क) संर्सथयको कयम ववशेषिे ववशेष सयियरण सभय बोियउनपुने सलमलतवयट लनणा्  भएमय, 

(ख) दफय ३८ को उपदफय (१) को खण्ड (छ) बमोजजम िेखय सपुरीवेिण सलमलतको लसफयररसमय, 

(ग) कुनै सञ्चयिकिे ववशेष सयियरणसभय बोियउन पेश गरेको प्रर्सतयव सलमलतद्धयरय पयररत भएमय, 

 (घ) ववशेष सयियरणसभय बोियउन ुपने कयरण खिुयइ पजच्चस प्रलतशत सदर्स्िे सलमलत समि लनवेदन 
ददएमय, 

(ङ) दफय २९ कोउपदफय (१) बमोजजम दतया गने अलिकयरीिे लनदेशन ददएमय, 

(४) उपदफय (३) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए तयपलन संर्सथयको सञ्चयिक वय व््वर्सथयपकबयट आफ्नो 
जजम्मेवयरी पूरय नगरी संर्सथय सञ्चयिनमय समर्स्य उत्पन्न भएको अवर्सथयमय दतया गने अलिकयरीियई 
जयनकयरी ददई सयियरण सदर्स्हरू मध््ेबयट बहमुत सदर्स् उपजर्सथत भई ववशेष सयियरण सभय गना 
सवकनेछ । 

२९. ववशेष सयियरणसभय बोियउन लनदेशन ददन सक्न:े (१) संर्सथयको लनरीिण वय सपुरीवेिण गदया वय कसैको उजूरी 
परी छयनववन गदया देहय्को अवर्सथय देजखन आएमय दतया गने अलिकयरीिे त््र्सतो सहकयरी संर्सथयको सलमलतियई 
सयियरणसभय बोियउन लनदेशन ददन सक्नेछ :–   

(क)  सहकयरीको मूल््, मयन््तय तथय लसद्धयन्त ववपररत कय्ा गरेमय,  

(ख)  ् ो ऐन, ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्म, ववलन्म तथय आन्तररक कय्ाववलि ववपरीत कय्ा गरेमय, 

(घ) दतया गने अलिकयरीिे ददएको लनदेशनको बयरम्बयर उल्िङ्घन गरेमय, 

(ङ) दफय ३१ को उपदफय (२) बमोजजम दतया गने अलिकयरीिे आदेश ददएमय। 

(२) उपदफय (१) बमोजजम सयियरणसभय बोियउन लनदेशन प्रयप् त भएमय सलमलतिे सो लनदेशन प्रयप् त 
भएको लमलतिे पैंतीस ददनलभि सयियरणसभयको बैठक बोियउन ु पनेछ र सयियरणसभयको बैठकमय उजूरी वय 
लनरीिणकय िममय देजखएकय ववष्मय छिफि गरी सोको प्रलतवेदन दतया गने अलिकयरीसमि पेश गनुा पनेछ । 
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(३) उपदफय (१) वय (२) मय उजल्िजखत अवलिलभि सलमलतिे सयियरणसभय नबोियएमय दतया गने 
अलिकयरीिे त््र्सतो सयियरणसभय बोियउन सक्नेछ । 

(४) सहकयरी संर्सथयको सयियरणसभयको ियलग गणपूरक संख््य तत्कयि कय्म रहेको सदर्स् संख््यको 
एकयउन्न प्रलतशत हनुेछ ।  

तर पवहिो पटक डयवकएको सयियरण सभयमय गणपरुक संख््य नपगुेमय त््सको सयत ददन लभि दोस्रो 
पटक सयियरण सभय बोियउन ुपने र ्सरी दोस्रो पटक बोियइएको सयियरण सभयमय संचयिक सलमलतको बहमुत 
सवहत एक लतहयई सयियरण सदर्स्हरुको उपजर्सथलत भएमय सयियरण सभयको गणपरुक संख््य पगुेको मयलननेछ । 

(५) उपदफय (४) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए तयपलन दफय २८ को (४) मय भएको व््वर्सथय 
सोहीअनसुयर हनुेछ । 

(६) दईु हजयर वय सोभन्दय बढी सदर्स् भएको संर्सथयिे सयियरण सभय गदया समयन कय्ासूचीमय तोवकए 
बमोजजम सदर्स् संख््यको आियरमय वडय-वडय वय अन्् पय्कको र्सथयनमय संचयिक सदर्स्हरुियई पठयई सयियरण 
सभय गना र त््र्सतो सभयको लनणा्  प्रमयजणत गना प्रलतलनलिहरु छनौट गरी त््र्सतय प्रलतलनलिहरुको उपजर्सथलतको 
सभयिे अजन्तम लनणा्  प्रमयजणत गने व््वर्सथय लमियउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चयिक सलमलत :(१)  सहकयरी संर्सथयमय सयियरणसभयबयट लनवयाजचत एक सञ्चयिक सलमलत रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व््जि िगयतयर एउटै पदमय दईु पटकभन्दय बढी सञ्चयिक हनु पयउने छैन । 

(२) उपदफय (१) बमोजजमको सलमलतमय उपिब्ि भएसम्म कम्तीमय तेत्तीस प्रलतशत मवहिय सदर्स्को 
प्रलतलनलित्व सलुनजित गनुा पनेछ ।  

(३) एउटै पररवयरको एकभन्दय बढी सदर्स् एकै अवलिमय सञ्चयिक तथय िेखय सलमलतको पदमय 
उम्मेदवयर बन्न र लनवयाजचत हनु सक्ने छैन । 

(४) कुनै संर्सथयको सञ्चयिक सोही संर्सथयको कमाचयरी वय आफ्नो संर्सथयिे सदर्स्तय लिएको सहकयरी 
संघ वय बैङ्कबयहेक अको कुनै संर्सथयको संचयिक बन्न पयउने छैन । 

तर, वयवषाक दईु करोड रुपै्यभन्दय कमको कयरोवयर गने सहकयरी संर्सथयको सञ्चयिकिे त््र्सतो सहकयरी 
संर्सथयमय कमाचयरीको रुपमय कयम गना बयिय पने छैन । वयवषाक दईु करोडभन्दय बवढ कयरोवयर गने संर्सथयमय कुनै 
संचयिक कमाचयरी रहेको भए ्ो ऐन प्रयरम्भ भएको लमलतिे दईु वषालभि त््र्सतो संचयिकिे कमाचयरीको पद त््यग 
गरी अको कमाचयरीको व््वर्सथय गनुापनेछ ।  

(६) ्ो ऐन प्रयरम्भ हनुअुजघ कुनै व््जि एकभन्दय बढी संर्सथयको सञ्चयिक वय सोही वय अको संर्सथयको 
कमाचयरी भएकोमय ्ो ऐन प्रयरम्भ भएको लमलतिे एक वषालभि कुनै एक संर्सथयको मयि सञ्चयिक वय कमाचयरी 
रहन ुपनेछ । 

(७) सलमलतको कय्यावलि चयर वषाको हनुेछ । 
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३१. सञ्चयिक सलमलतको लनवयाचन :(१) सलमलतिे आफ्नो कय्यावलि समयप्त हनु ुकजम्तमय एक मवहनय अजघ अको सलमलतको 
लनवयाचन गरयउन ुपनेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोजजम सलमलतको लनवयाचन नगरयएको जयनकयरी प्रयप् त भएमय त््र्सतो जयनकयरी प्रयप् त 
भएको लमलतिे छ मवहनयलभि सलमलतको लनवयाचन गरयउन दतया गने अलिकयरीिे सम्बजन्ित सलमलतियई आदेश ददन 
सक्नेछ । 

(३) उपदफय (२) बमोजजम दतया गने अलिकयरीिे आदेश ददएकोमय सम्बजन्ित सलमलतिे सो आदेश 
बमोजजमको सम्यवलिलभि सलमलतको लनवयाचन गरयई दतया गने अलिकयरियई जयनकयरी गरयउन ुपनेछ। 

(४) उपदफय (३) बमोजजम सलमलतको लनवयाचन नगरयएमय दतया गने अलिकयरिे त््र्सतो संर्सथय सदर्स् 
रहेको मयलथल्िो संघ भए सो संघको प्रलतलनलि समेतियई सहभयगीगरयई सलमलतको लनवयाचन सम्बन्िी सम्पूणा कय्ा 
गने गरयउनछे । 

(५) उपदफय (४) बमोजजमको लनवयाचन कय्ामय सह्ोग परु् ् यउन ुसम्बजन्ित सलमलतकय पदयलिकयरीहरूको 
कताव्् हनुेछ ।  

(६) उपदफय (५) बमोजजम लनवयाचन गरयउँदय ियगेको सम्पूणा खचा सम्बजन्ित संर्सथयिे व््होनुा पनेछ। 

(७) ्स दफय बमोजजम सलमलतको अको लनवयाचन नभएसम्मको ियलग सलमलतिे ववलन्ममय व््वर्सथय भए 
बमोजजम आफ्नो कय्ा सञ्चयिन गनेछ ।  

३२. सलमलतको कयम, कताव्् र अलिकयर : ् स ऐनमय अन््ि उजल्िजखत कयम, कताव्् र अलिकयरकय अलतररि सलमलतको 
कयम, कताव्् र अलिकयर देहय् बमोजजम हनुेछ :– 

(क) सहकयरीकय मूल््, मयन््तय र लसद्धयन्त बमोजजम सहकयरी संर्सथयको सञ्चयिन गने, 

(ख) आलथाक तथय प्रशयसकी् कय्ा गने, गरयउन,े 

(ग) प्रयरजम्भक सयियरणसभय, वयवषाक सयियरणसभय तथय ववशेष सयियरणसभय बोियउने, 

(घ) सयियरणसभयकय लनणा् हरू कय्यान्व्न गने, गरयउन,े 

(ङ) संर्सथयको नीलत, ्ोजनय, बजेट तथय बयवषाक कय्ािमको तजुामय गरी सयियरणसभय समि पेश गने, 

(च) संर्सथयको सदर्स्तय प्रदयन गने तथय सदर्स्तयबयट हटयउने,  

(छ) शे्र नयमसयरी तथय वफतया सम्बन्िी कय्ा गने, 

(ज) सम्बजन्ित संघको सदर्स्तय लिन,े 

(झ) ववलन्म तथय आन्तररक कय्ाववलि त्यर गरी सयियरणसभयमय पेश गने,  

(ञ) संर्सथयको कय्ािेिलभि संर्सथयको कयरोबयर र व््वसय्को वहत प्रवद्धानको ियलग आवश््क कय्ा 
गने, गरयउन,े 
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३३. सञ्चयिक पदमय बहयि नरहन:े देहय्को कुनै अवर्सथयमय सञ्चयिक आफ्नो पदमय बहयि रहन सक्ने छैन:- 

(क) लनजिे ददएको रयजीनयमय सलमलतबयट र्सवीकृत भएमय, 

(ख) लनजियई दफय ३४ उपदफय (१) बमोजजम सञ्चयिकबयट हटयउने लनणा्  भएमय, 

(ग) लनज अको संर्सथयको सञ्चयिक रहेमय, 

(घ) लनज सोही वय अको संर्सथयको कमाचयरी रहेमय, 

तर दफय ३० को उपदफय (४) को प्रलतबन्ियत्मक वयक््यंशमय िेजखएको कुरयमय सोहीबमोजजम 
हनुेछ । 

(ङ) लनज सोही वय अको संर्सथयको िेखय सपुरीवेिण सलमलतको पदमय रहेमय 

(च) लनजको मतृ्् ुभएमय। 

३४. सञ्चयिकियई पदबयट हटयउन सक्न:े (१) सयियरणसभयिे वहमुतको लनणा् बयट देहय्को कुनै अवर्सथयमय 
सञ्चयिकियई सलमलतको सञ्चयिक पदबयट हटयउन सक्नेछ :– 

(क) आलथाक वहनयलमनय गरी सम्बजन्ित संर्सथयियई हयनी नोक्सयनी परु् ् यएमय, 

(ख) अनलिकृत तवरिे सम्बजन्ित संर्सथयको कयरोबयर सम्बन्िी ववष्को गोपलन्तय भङ्ग गरेमय, 

(ग) सम्बजन्ित संर्सथयको कयरोबयर र व््वसय्सँग प्रलतर्सपिया हनुे गरी समयन प्रकृलतको कयरोबयर वय 
व््वसय् गरेमय, 

(घ) सम्बजन्ित संर्सथयको अवहत हनुे कुनै कय्ा गरेमय,  

(ङ) लनज शयरीररक वय मयनलसक रुपमय कयम गना नसक्ने भएमय, 

(च) कुनै सञ्चयिकमय ्ो ऐन, ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्म वय ववलन्ममय उजल्िजखत ्ोग््तय      
नरहेमय । 

(२) कुनै सञ्चयिकियई सलमलतको पदबयट हटयउने लनणा्  गनुा अजघ त््र्सतो सञ्चयिकियई सयियरणसभय 
समि सफयई पेश गने मनयलसब मयवफकको मौकय ददइनेछ ।  

(३) उपदफय (२) बमोजजमको अवलिलभि कुनै सञ्चयिकिे सफयई पेश नगरेमय वय लनजिे पेश गरेको 
सफयई सन्तोषजनक नभएमय सयियरणसभयिे त््र्सतो सञ्चयिकियई पदबयट हटयउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफय (३) बमोजजम सञ्चयिकको पदबयट हटयइएको सदर्स् सलमलतको दईु कय्ाकयिसम्मको 
लनवयाचनमय उम्मेदवयर बन्न पयउने छैन ।    

(५) उपदफय (३) बमोजजम कुनै सञ्चयिक पदबयट हटेमय त््र्सतो पदमय सयियरणसभयिे बयँकी अवलिको 
ियलग अको सञ्चयिकको लनवयाचन गनेछ । 
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३५. लनजी र्सवयथा समयवेश भएको लनणा्  प्रकृ्यमय संिग्न हनु नहनु े :(१) सञ्चयिकिे आफ्नो लनजी र्सवयथा समयवेश 
भएको लनणा्  प्रवि्यमय संिग्न हनुहुुँदैन । 

(२) सञ्चयिकिे आफूियईमयि व््जिगत फयइदय हनुेगरी संर्सथयमय कुनै कय्ा गना गरयउन हुँदैन । 

(३) कुनै सञ्चयिकिे उपदफय (१) को लबपरीत हनुे गरी वय आफ्नो अलिकयरिेिभन्दय बयवहर गई कुनै 
कयम कयरबयही गरे गरयएमय त््र्सतो कयम कयरबयही प्रलत त््र्सतो सञ्चयिक व््जिगत रूपमय उत्तरदय्ी हनुेछ र 
त््र्सतो कयम कयरबयहीबयट संर्सथयको, सदर्स् वय अन्् कुनै व््जिियई हयनी नोक्सयनी हनु गएको रहेछ भने त््र्सतो 
हयनी नोक्सयनी लनजको जय्जेथयबयट असूि उपर गररनेछ । 

३६. सलमलतको ववघटन :(१) सयियरणसभयिे देहय्को अवर्सथयमय सलमलतको ववघटन गना सक्नेछाः– 

(क) सलमलतको बदलन्तपूणा कय्ाबयट संर्सथयको कयरोबयर जोजखममय परेमय, 

(ख) संर्सथयिे लतनुापने दयव्त्व तोवकएको सम्लभि भिुयन गना नसकेमय, 

(ग) ववलन्ममय उजल्िजखत उद्देश्् र कय्ा ववपररतको कयम गरेमय,  

(घ) सलमलतिे आफ्नो जजम्मेवयरी पूरय नगरेमय, 

(ङ) ्ो ऐन वय ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्मयविीमय उजल्िजखत शता वय दतया गने अलिकयरीिे ददएको 
लनदेशनको बयरम्बयर उल्िङ्घन गरेमय । 

(२) उपदफय (१) बमोजजम सलमलत ववघटन भएमय सयियरणसभयिे न्यँ सलमलतको लनवयाचन गनेछ । 

(३) सलमलतिे ्ो ऐन वय ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्म बमोजजम दतया गने अलिकयरीिे ददएको लनदेशन 
पयिनय नगरेमय वय दफय २९ को उपदफय (२) बमोजजम पेश भएको प्रलतवेदन समेतको आियरमय दतया गने 
अलिकयरीिे सलमलतियई उजूरी वय लनरीिणको िममय देजखएकय ववष्वर्सतकुो गयजम्भ्ातयको आियरमय बढीमय छ 
मवहनयको सम् ददई सिुयर गने मौकय ददन सक्नेछ र त््र्सतो सम्यवलि लभि पलन सिुयर नगरेमय त््र्सतो सलमलत 
ववघटन गनेछ । 

(४) उपदफय (३) बमोजजम सलमलत ववघटन भएमय त््सरी ववघटन गररएको लमलतिे तीन मवहनय लभिमय 
अको सलमलतको लनवयाचन सम्पन्न गरयउन र त््र्सतो लनवयाचन नभएसम्म संर्सथयको दैलनक कय्ा सञ्चयिन गना दतया 
गने अलिकयरीिे तोवकए बमोजजमको एक तदथा सलमलत गठन गनुा पनेछ । 

(५) ्स दफय बमोजजम अको सलमलतको लनवयाचन गरयउँदय ियगेको सम्पूणा खचा सम्बजन्ित संर्सथयिे 
व््होनेछ । 

३७. िेखय सपुरीवेिण सलमलतको गठन :(१) संर्सथयमय आन्तररक लन्न्िण प्रणयिीियई सदुृढ गना तोवकए बमोजजमको 
्ोग््तय पगुेकय एकजनय सं्ोजक र दईुजनय सदर्स्हरू रहने गरी सयियरणसभयिे लनवयाचनबयट िेखय सपुरीवेिण 
सलमलत गठन गनेछ । 
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(२) एउटै पररवयरको एकभन्दय बढी व््जि एकै अवलिमय एउटै संर्सथयको सञ्चयिक वय िेखय सपुररवेिण 
सलमलतको सं्ोजक वय सदर्स् पदमय उम्मेदवयर बन्न र लनवयाजचत हनु सक्ने छैन । 

३८. िेखय सपुररवेिण सलमलतको कयम, कताव्् र अलिकयर :(१)  िेखय सपुररवेिण सलमलतको कयम, कताव्् र अलिकयर 
देहय् बमोजजम हनुेछ :– 

(क) प्रत््ेक चौमयलसकमय सहकयरी संर्सथयको आन्तररक िेखयपरीिण गने, गरयउने, 

(ख) आन्तररक िेखयपरीिण गदया िेखयपरीिणकय आियरभतू लसद्धयन्तको पयिनय गने, गरयउन,े 

(ग) ववत्ती् तथय आलथाक कयरोवयरको लनरीिण तथय मूल््यङ्कन गने, गरयउन,े 

(घ) सलमलतको कयम कयरवयहीको लन्लमत सपुररवेिण गने र सलमलतियई आवश््क सझुयव ददने, 

(ङ) सयियरणसभयकोलनदेशन, लनणा्  तथय सलमलतकय लनणा्  कय्यान्व्न भए नभएको अनगुमन गने, 

(च) िेखय सम्बन्िी प्रलतवेदन र सलमलतको कयम कयरबयहीको सपुररवेिण सम्बन्िी वयवषाक प्रलतवेदन 
सयियरणसभय समि पेश गने,  

(छ) आफूिे पटक पटक ददएकय सझुयव कय्यान्व्न नभएको कयरणबयट कुनै संर्सथयको वहतमय प्रलतकूि 
असर परेमय वय त््र्सतो संर्सथयको नगद वय जजन्सी सम्पजत्तको व््यपक रूपमय वहनयलमनय वय 
अलन्लमततय भएको वय संर्सथय गम्भीर आलथाक संकटमय पना ियगेकोमय सोको कयरण खिुयई ववशेष 
सयियरणसभय बोियउन सलमलत समि लसफयररस गने । 

(ज) आवश््क परेमय आन्तररक िेखय परीिक लन्जुिकय ियलग तीन जनयको नयम सञ्चयिक सलमलतमय 
लसफयररस गने । 

(२) िेखय सपुररवेिण सलमलतको सं्ोजक वय सदर्स् संर्सथयको दैलनक आलथाक प्रशयसलनक कय्ामय 
सहभयगी हनु पयउने छैन । 

पररच्छेद–७ 

बचत तथय ऋण पररचयिन 

३९. सदर्स् केजन्ित भई बचत तथय ऋणको कयरोबयर गनुा पने :(१) संर्सथयिे आफ्नय सदर्स्हरूको मयि बचत र्सवीकयर 
गना, सोको पररचयिन गना र सदर्स्ियई मयि ऋण प्रदयन गना सक्नेछ । 

(२) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भएतयपलन बचत तथय ऋणको मखु्् कयरोबयर गने गरी 
दतया भएको संर्सथय बयहेक अन्् ववष्गत वय वहउुद्देश््ी् संर्सथयिे बचत तथय ऋणको मखु्् कयरोवयर गना पयउने 
छैन ।  

तर ्ो ऐन प्रयरम्भ हनु ुअजघ बहउुद्देश््ी् वय ववष्गत संर्सथयको रुपमय दतया भई मखु्् कयरोवयरको 
रुपमय वचत तथय ऋणको कयरोवयर गदै आएको भए त््र्सतो संर्सथयिे तीन वषा लभिमय वचत तथय ऋणको मखु्् 
कयरोवयर नहनुे गरी दतया हुँदयकय बखतमय उल्िेख गररएको मखु्् कयरोवयर गने गरी संर्सथय सञ्चयिन गनुापनेछ । 
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(३) संर्सथयिे सदर्स्ियई प्रदयन गने ऋणमय सेवय शलु्क र नवीकरण शलु्क लिन पयइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब््यजदर लबचको अन्तर छ प्रलतशतभन्दय बढी हनुे छैन ।  

(५) संर्सथयिे प्रदयन गरेको ऋणमय ियग्ने ब््यजियई मूि ऋणमय पूजँीकृत गरी सोको आियरमय ब््यज 
िगयउन पयइने छैन । 

(६)संर्सथयिे कुनैपलन कम्पनीको शे्र खररद गना सक्ने छैन ।  

तर, 

(१) संर्सथयको दयव्त्वप्रलत प्रलतकूि नहनुे गरी संर्सथयिे र्सवप्र्ोजनको ियलग अचि सम्पजत्त खरीद 
तथय पूवयाियर लनमयाण एवं संर्सथय र सदर्स्हरुको वहतमय उत्पयदन र सेवयको िेिमय प्रयथलमक पूजँी 
कोष पररचयिन गना वयिय पने छैन । 

(२) ्ो ऐन प्रयरम्भ हनु ुअजघ कुनै संर्सथयिे कुनै कम्पनीको शे्र खररद गरेको भएमय त््र्सतो शे्र 
्ो ऐन प्रयरम्भ भएको लमलतिे एक वषा अवलिलभि हर्सतयन्तरण गररसक्न ुपनेछ । 

 (३) उपदफय (२) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए तयपलनसंर्सथयिे ्ो ऐन प्रयरम्भ हनुअुजघ दतया 
भएकय सयनय वकसयनद्वयरय प्रववद्धात ववत्ती् संर्सथयको शे्र खररद गना बयिय पनेछैन । 

(७) संर्सथयिे शे्र पूजँी कोषको दश गणुयसम्म वचत संकिन गना सक्नेछ । 

(८) संर्सथयिे दतया गदयाकय बखतकय सदर्स् बयहेक अन्् सदर्स्ियई सदर्स्तय प्रयप् त गरेको तीन मवहनय 
अवलि व््लतत नभई ऋण िगयनी गना सक्ने छैन । 

४०. सन्दभा व््यजदर सम्बन्िी व््वर्सथयाः (१) संघी् कयननु बमोजजम रजजष्ट्रयरिे बचत तथय ऋणको सन्दभा व््यजदर तोक्न 
सक्नेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोजजम तोवकएको सन्दभा ब््यजदर संर्सथयकय ियलग लनदेशक ब््यजदर हनुेछ । 

४१. व््जिगत बचतको सीमय: संर्सथयमय सदर्स्को व््जिगत बचतको सीमय तीस ियखसम्म हनुेछ । 

 

पररच्छेद –९ 

आलथाक स्रोत पररचयिन 

४२. शे्र लबिी तथय वफतया सम्बन्िी व््बर्सथय :(१) संर्सथयिे आफ्नो सदर्स्ियई शे्र वविी गना सक्नेछ।  

(२) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए तयपलन संर्सथयिे एकै सदर्स्ियई आफ्नो कुि शे्र 
पूजँीको बीस प्रलतशतभन्दय बढी हनुे गरी शे्र लबिी गना सक्ने छैन ।  

तर नेपयि सरकयर, प्रदेश सरकयर वय र्सथयनी् तहको पूणा वय आंजशक र्सवयलमत्व वय लन्न्िण भएको 
संर्सथय वय लनकय्को हकमय ्ो बन्देज ियगू हनुे छैन। 
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(४) संर्सथयको शे्रको अंवकत मूल्् प्रलत शे्र एक स् रुपै्यँ हनुेछ ।  

(५) संर्सथयको शे्रपूजँी ववलन्ममय उल्िेख भए बमोजजम हनुेछ । 

(६) संर्सथयिे खिुय बजयरमय शे्र लबिी गना पयउन ेछैन । 

(७) संर्सथयको मूििनको रुपमय रहेको कुनै सदर्स्को शे्र सोही संर्सथयको ऋण वय दयव्त्व बयहेक 
अन्् कुनै ऋण वय दयव्त्व वयपत लिियम लबिी गररने छैन । 

४३. रकम वफतया तथय खयतय सञ्चयिन सम्बन्िी व््वर्सथय :(1) कुनै सदर्स्िे संर्सथयको सदर्स्तय त््यग गरी रकम वफतया 
लिन चयहेमय लनजको कुनै दयव्त्व भए त््र्सतो दयव्त्व भिुयन गरेको लमलतिे एक मवहनयलभि लनजको बयँकी रकम 
तोवकए बमोजजम लनजियई वफतया गनुा पनेछ । 

(२) कुनै सदर्स्िे संर्सथयमय जम्मय गरेको बचत वफतया मयग गरेमय लनजको कुनै दयव्त्व भए त््र्सतो 
दयव्त्व किय गरी बयँकी रकम तोवकए बमोजजम लनजियई वफतया गनुा पनेछ।  

(३) संर्सथयिे वचत खयतयहरु मयि संचयिन गना सक्नछे ।    

४४. ऋण वय अनदुयन लिन सक्न:े (१) संर्सथयिे ववदेशी बैंक वय ववत्ती् संर्सथय वय अन्् लनकय्बयट ऋण वय अनदुयन 
लिन वय त््र्सतो लनकय्सँग सयझेदयरीमय कयम गना संघी् कयनून वमोजजम र्सवीकृती लिन ुपनेछ । 

(२) उपदफय (१) वमोजजम ववदेशी बैङ्क वय लनकय्बयट ऋण वय अनदुयन लिन र्सवीकृतीको ियलग 
तोवकएवमोजजमको वववरणहरु सवहत दतया गने अलिकयरी समि लनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(३) उपदफय (२) वमोजजम लनवेदन प्रयप्त भएमय दतया गने अलिकयरीिे गयउँकय्ापयलिकयमय प्रर्सतयव पेश 
गनुा पनेछ ।  

(४) उपदफय (३) बमोजजमको प्रर्सतयव गयउँकय्ापयलिकयिे उप्िु देखेमय र्सवीकृतीकोियलग मन्ियि्मय 
जशफयररस गरर पठयउनेछ ।  

४५. नपेयि सरकयरको सरुिण प्रयप् त गना सक्न:े (१) संर्सथयिे ववदेशी बैङ्क वय लनकय्सँग लिन ेऋणमय सरुिण प्रयप् त 
गनुा पने भएमय संघी् कयनून वमोजजम र्सवीकृलतकोियलग दतया गने अलिकयरर समि प्रर्सतयव सवहत लनवेदन ददन ु
पनेछ । 

(२) दफय (१) वमोजजम   प्रयप्त प्रर्सतयव उप्िु देजखएमय गयउँकय्ापयलिकयिे  संघी् कयननु बमोजजम र्सवीकृलतको ियलग 
मन्ियि्मय जशफयररस गरर पठयउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद –१० 

संर्सथयको कोष 

४६ संर्सथयको कोष : (१) संर्सथयको कोषमय देहय् बमोजजमको रकम रहनेछ :– 

(क) शे्र लबिीबयट प्रयप् त रकम, 
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(ख) बचतको रुपमय प्रयप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमय प्रयप् त रकम, 

(घ) नेपयि सरकयरबयट प्रयप् त अनदुयन रकम, 

(ङ) ववदेशी सरकयर वय अन्तरयावष्ट्र् संघसंर्सथयबयट प्रयप् त अनदुयन वय सहय्तयको रकम, 

(च) व््वसयव्क कय्ाबयट आजजात रकम, 

(छ) सदर्स्तय प्रवेश शलु्क, 

(ज) संर्सथयको नयममय प्रयप्त हनुे अन्् जनुसकैु रकम । 

४७.  जगडेय कोष :(१) संर्सथयमय एक जगेडय कोष रहनेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोजजमको कोषमय देहय् बमोजजमकय रकम रहने छन ्:– 

(क) आलथाक वषाको खूद बचत रकमको कम्तीमय पच्चीस प्रलतशत रकम,  

(ख) कुनै संर्सथय, संघ वय लनकय्िे प्रदयन गरेको पूजँीगत अनदुयन रकम, 

(ग) जर्सथर सम्पजत्त वविीबयट प्रयप् त रकम, 

(घ)  अन्् स्रोतबयट प्रयप् त रकम । 

(३) उपदफय (१) बमोजजमको जगेडय कोष अववभयज्् हनुेछ । 

४८. संरजित पूजँी वफतया कोषाः (१) संर्सथयमय एक संरजित पूजँी वफतया कोष रहनेछ । 

(२) दफय ४७ बमोजजमको जगेडय कोषमय सो दफयको उपदफय (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम 
छुट्ट्ययई बयँकी रहेको रकमको कम्तीमय पच्चीस प्रलतशत रकम उपदफय (१) बमोजजमको कोषमय वयवषाक रुपमय 
जम्मय गनुा पनेछ । 

(३) उपदफय (१) बमोजजमको रकम सदर्स्िे गरेको संघी् कयननुमय तोवकए बमोजजमको वयवषाक 
कयरोवयरको आियरमय सम्बजन्ित सदर्स्ियई उपिव्ि गरयउन ुपनेछ ।  

४९. सहकयरी प्रवद्धान कोषसम्बन्िी व््वर्सथय: (१) संर्सथयिे सहकयरी व््वसय्को प्रवद्धान गनाको ियलग दफय ४७ 
बमोजजम जगेडय कोषमय सो दफयको उपदफय (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छुययई बयँकी रहेको रकमको 
शून्् दशमिव पयँच प्रलतशतिे हनु आउने रकम संघी् कयननुमय व््वर्सथय भएबमोजजमको सहकयरी प्रवद्धान 
कोषमयवयवषाक रुपमय जम्मय गनुा पनेछ ।  

(२) उपदफय (१) बमोजजमको कोषको उप्ोग संघी् कयननु व््वर्सथय भएबमोजजम हनुेछ । 

५०.  अन्् कोष सम्बन्िी व््बर्सथयाः (१) दफय ४६, ४७, ४८ र ४९ मय उजल्िजखत कोषकय अलतररि संर्सथयमय 
सहकयरी जशिय कोष, शे्र ियभयंश कोष िगय्त तोवकए बमोजजमकय अन्् कोषहरु रहन सक्नेछन ्। 
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(२) उपदफय (१) बमोजजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्् पूलताकय ियलग ववलन्ममय तोवकए 
बमोजजम उप्ोग गना सवकनेछ ।  

तर एक वषाको शे्र ियभयंशको रकम शे्र पूँजीको पन्र प्रलतशतभन्दय बढी हनुे छैन । 

 

पररच्छेद –११ 

अलभिेख र सूचनय 

५१. अलभिेख रय्न  ुपने : (१) संर्सथयिे सयियरण सभय, सलमलत तथय िेखय सपुररबेिण सलमलत बैठककय लनणा्  तथय कयम 
कयरबयहीको अद्ययवलिक अलभिेख सरुजित सयथ रय्न  ुपनेछ । 

(२) संर्सथयिे कयरोबयरसँग सम्बजन्ित तथय अन्् आवश््क अलभिेखहरू तोवकए बमोजजम सरुजित सयथ 
रय्न  ुपनेछ । 

५२. वववरण उपिब्ि गरयउन ुपने :(१) संर्सथयिे देहय्कय वववरणहरू सवहतको प्रलतवेदन आ.व. समयप्त भएको तीन 
मवहनय लभि दतया गने अलिकयरी समि पेश गनुा पनेछ :– 

(क) कयरोबयरको चौमयलसक र वयवषाक प्रलतवेदन तथय िेखयपरीिण प्रलतवेदन 

(ख) बयवषाक कय्ािम नीलत तथय ्ोजनय, 

(ग) खदु बचत सम्बन्िी नीलत तथय ्ोजनय, 

(घ) सञ्चयिकको नयम तथय बयँकी कय्यावलिको सूची, 

(ङ) सयियरणसभयको बैठक सम्बन्िी जयनकयरी, 

(च) शे्र सदर्स् संख््य र शे्रपूँजी,   

(छ) सञ्चयिक वय सदर्स्िे लिएको ऋण लतना बयँकी रहेको रकम, 

(ज) दतया गने अलिकयरीिे सम् सम्मय तोवकददएको अन्् वववरण । 

 

 

पररच्छेद – १२ 

िेखय र िेखयपरीिण 

 

५३. कयरोबयरको िेखय: संर्सथयको कयरोबयरको िेखय दोहोरो िेखय प्रणयिीमय आियररत र कयरोबयरको ्थयथा जर्सथलत 
र्सपष्टरुपमय देजखने गरी संघी् कयनून बमोजजम रजजष्ट्रयरिे ियगू गरेको िेखयमयन (एकयउजन्टङ र्सययण्डडा) र ्स 
ऐन बमोजजम पयिनय गनुापने अन्् शता तथय व््वर्सथय बमोजजम रय्न  ुपनेछ । 
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५४. िेखयपरीिण: (१) संर्सथयिे प्रत््ेक आलथाक वषाको िेखयपरीिण सो आलथाक वषा समयप्त भएको लमलतिे तीन 
मवहनयलभि प्रचलित कयनून बमोजजम इजयजतपि प्रयप् त िेखयपरीिकद्वयरय गरयउन ुपनेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोजजमको अवलि लभि कुनै संर्सथयिे िेखयपरीिण नगरयएको पयइएमय दतया गने 
अलिकयरीिे त््र्सतो संर्सथयको िेखय परीिण इजयजतपिप्रयप् त िेखयपरीिकबयट गरयउन सक्नेछ। 

(३) उपदफय (२) बमोजजम िेखयपरीिण गरयउँदय िेखयपरीिकियई ददन ुपने पयररश्रलमक िगय्तको 
रकम सम्बजन्ित संर्सथयिे व््होनेछ ।  

(४) उपदफय (१) वय (२) बमोजजम िेखयपरीिकिे गरेको िेखयपरीिण प्रलतवेदन अनमुोदनको ियलग 
सयियरणसभयसमि पेश गनुा पनेछ । 

(५) उपदफय (४) बमोजजम पेश भएको िेखयपरीिण प्रलतवेदन सयियरणसभयबयट अनमुोदन हनु नसकेमय 
पनुाः िेखयपरीिणको ियलग सयियरणसभयिे दफय ५५ को अिीनमय रही अको िेखयपरीिक लन्िु गनेछ । 

५५. िेखयपरीिकको लन्जुि :(१) संर्सथयको िेखयपरीिण सम्बन्िी कय्ा गना प्रचलित कयनून बमोजजम इजयजतपि 
प्रयप् त िेखयपरीिकहरू मध््ेबयट सयियरणसभयिे एकजनय िेखयपरीिक लन्जुि गरी पयररश्रलमक समेत तोक्नेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोजजम िेखयपरीिक लन्िु गदया एउटै व््जि, फमा वय कम्पनीियई िगयतयर तीन 
आलथाक वषाभन्दय बढी हनुे गरी लन्िु गना सवकने छैन । 

५६. िेखयपरीिकमय लन्िु हनु नसक्न े:(१) देहय्कय व््जि िेखयपरीिकमय लन्िु हनु तथय लन्िु भई सकेको 
भए सो पदमय बहयि रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकयरी संर्सथयको सञ्चयिक, 

(ख) सम्बजन्ित संर्सथयको सदर्स्, 

(ग) सहकयरी संर्सथयको लन्लमत पयररश्रलमक पयउने गरी लन्िु सल्ियहकयर वय कमाचयरी, 

(घ) िेखयपरीिण सम्बन्िी कसूरमय सजय् पयएको तीन वषाको अवलि भिुयन नभएको,  

(ङ) दयमयसयहीमय परेको, 

(च) भ्रष्टयचयर, ठगी वय नैलतक पतन हनुे अन्् फौजदयरी कसूरमय सजय् पयएको पयँच वषा भिुयन नभएको,  

(ज) सम्बजन्ित संर्सथयसँग र्सवयथा बयजझएको व््जि । 

(२) िेखयपरीिकिे आफू लन्िु हनुअुजघ उपदफय (१) बमोजजम अ्ोग्् नभएको कुरयको संर्सथय समि 
र्सवघोषणय गनुापनेछ ।  

(३) कुनै िेखयपरीिक आफ्नो कय्ाकयि समयप्त नहुँदै कुनै संर्सथयको िेखयपरीिण गना अ्ोग्् भएमय 
वय संर्सथयको िेखयपरीिकको पदमय कय्म रहन नसक्ने जर्सथलत उत्पन्न भएमय लनजिे िेखयपरीिण गनुा पने वय 
गरररहेको कयम तत्कयि रोकी सो कुरयको जयनकयरी लिजखत रुपमय संर्सथयियई ददन ुपनेछ । 
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(४) ्स दफयको प्रलतकूि हनुेगरी लन्िु भएको िेखयपरीिकिे गरेको िेखयपरीिण मयन्् हनुेछैन ।  

 

पररच्छेद – १३ 

छुट,सवुविय र सहलुि्त 

५७. छुट, सवुविय र सहलुि्त: (१) संर्सथयियई प्रयप्त हनुे छुट, सवुविय र सहलुि्त संघी् कयननु बमोजजम हनुेछ । 

 (२) उपदफय (१) मय उल्िेजखत छुट, सवुविय र सहलुि्त बयहेक संर्सथयियई प्रयप्त हनुे अन्् छुट,  सवुविय र 
सहलुि्त तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद—१४ 

ऋण असिुी तथय बयकँी बक््ौतय 

५८. ऋण असूि गने: (१) कुनै सदर्स्िे संर्सथयसँग गरेको ऋण सम्झौतय वय शता कबलुि्तको पयिनय नगरेमय, 
लिखतको भयखयलभि ऋणको सयवयँ, ब््यज र हजयानय चिुय नगरेमय वय ऋण लिएको रकम सम्बजन्ित कयममय 
निगयई वहनयलमनय गरेको देजखएमय त््र्सतो सदर्स्िे ऋण लिंदय रयखेको लितोियई सम्बजन्ित संर्सथयिे लिियम 
लबिी गरी वय अन्् कुनै व््वर्सथय गरी आफ्नो सयँवय, ब््यज र हजयानय असूि उपर गना सक्नेछ। लितो सम्बजन्ित 
संर्सथयिे सकयरे पियत ्पलन ऋणीिे सयँवय ब््यज दवैु भिुयनी गरी लितो बयपतको सम्पजत्त वफतया लिन चयहेमय वफतया 
गनुापनेछ । 

(२) कुनै सदर्स्िे संर्सथयमय रयखेको लितो कुनै वकलसमिे कसैियई हक छोलडददएमय वय अन्् कुनै 
कयरणबयट त््र्सतो लितोको मूल्् घट्ट्न गएमय त््र्सतो ऋणीियई लनजित म््यद ददई थप लितो सरुिण रयख् न   
िगयउन सवकनेछ । 

(३) उपदफय (२) बमोजजम ऋणीिे थप लितो नरयखेमय वय उपदफय (१) वय (२) बमोजजमको लितोबयट 
पलन सयँवय, ब््यज र हजयानयको रकम असूि उपर हनु नसकेमय त््र्सतो ऋणीको हक ियग्ने अन्् जय्जेथयबयट 
पलन सयँवय, ब््यज र हजयानय असूि उपर गना सवकनेछ ।  

(४) ्स दफय बमोजजम सयँवय, ब््यज र हजानय असूि उपर गदया ियगेको खचाको रकम तथय असूि 
उपर भएको सयँवय, व््यज र हजयानयको रकम किय गरी बयँकी रहन आएको रकम सम्बजन्ित ऋणीियई वफतया ददन ु
पनेछ ।  

(५) ्स दफय बमोजजम कुनै संर्सथयिे ऋणीको लितो वय अन्् जय्जेथय लिियम लबिी गदया लिियम 
सकयने व््जिको नयममय सो लितो वय जय्जेथय प्रचलित कयनून बमोजजम रजजषे्ट्रशन वय दयजखि खयरेज गनाको ियलग 
सम्बजन्ित कय्याि्मय िेखी पठयउनेछ र सम्बजन्ित कय्याि्िे पलन सोही बमोजजम रजजषे्ट्रशन वय दयजखि खयरेज 
गरी सोको जयनकयरी सम्बजन्ित संर्सथयियई ददन ुपनेछ । 

(६) ्स दफय बमोजजम लितो रयखेको सम्पजत्त लिियम लबिी गदया कसैिे सकयर नगरेमय त््र्सतो सम्पजत्त 
सम्बजन्ित संर्सथय आफैं िे सकयर गना सक्नेछ । 
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(७) उपदफय (६) बमोजजम आफैं िे सकयर गरेमय त््र्सतो सम्पजत्त सम्बजन्ित संर्सथयको नयममय रजजषे्ट्रशन 
वय दयजखि खयरेज गना सम्बजन्ित कय्याि्मय िेखी पठयउनेछ र त््सरी िेखी आएमय सम्बजन्ित कय्याि्िे सोही 
बमोजजम रजजषे्ट्रशन वय दयजखि खयरेज गरी ददन ुपनेछ । 

५९.  कयिो सूची सम्बन्िी व््वर्सथयाः संर्सथयबयट ऋण लिई  रकमको अपचिन गने वय तोवकएको सम्यवलि लभि ऋणको 
सयँवय व््यज वफतया नगने व््जिको नयम नयमेशी सवहत कयिोसूची प्रकयशन सम्बन्िी व््वर्सथय संघी् कयननु 
बमोजजम हनुेछ । 

६०. कजया सूचनय केन््र सम्बन्िी व््वर्सथयाः कजया सूचनय केन्ि सम्बन्िी व््वर्सथय संघी् कयननु बमोजजम हनुेछ । 

६१ बयकँी बक््ौतय असूि उपर गने : कसैिे संर्सथयियई लतनुा बझुयउन ुपने रकम नलतरी बयँकी रयखेमय त््र्सतो रकम र 
सोको ब््यज समेत दतया गने अलिकयरीिे त््र्सतो व््जिको जय्जेथयबयट असूि उपर गररददन सक्नेछ । 

६२. रोक्कय रयख् न िेखी पठयउन:े (१) संर्सथय वय दतया गने अलिकयरीिे दफय ५८ र ६१ को प्र्ोजनको ियलग कुनै व््जिको 
खयतय, जय्जेथयको र्सवयलमत्व हर्सतयन्तरण, नयमसयरी वय लबिी गना नपयउने गरी रोक्कय रयख् न सम्बजन्ित लनकय्मय 
िेखी पठयउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफय (१) बमोजजम रोक्कयको ियलग िेखी आएमय सम्बजन्ित लनकय्िे प्रचलित कयनून बमोजजम 
त््र्सतो व््जिको खयतय,जय् जेथयको र्सवयलमत्व हर्सतयन्तरण, नयमसयरी वय लबिी गना नपयउने गरी रोक्कय रयख् नरयखी 
ददन ुपनेछ । 

६३. अग्रयलिकयर रहन:े कुनै व््जििे संर्सथयियई लतनुा पने ऋण वय अन्् कुनै दयव्त्व नलतरेमय त््र्सतो व््जिको 
जय्जेथयमय नेपयि सरकयरको कुनै हक दयबी भए त््सको ियलग रकम छुियई बयँकी रहन आएको रकममय 
संर्सथयको अग्रयलिकयर रहनेछ । 

६४.  कय्ावयही गना वयिय नपने: संर्सथयिे ऋण असिुी गने सम्बन्िमय कुनै व््जि वय सहकयरी संर्सथय उपर चियएको 
कुनै कयरवयहीकय कयरणबयट त््र्सतो व््जि वय संर्सथय उपर ्स ऐन तथय प्रचलित कयनून बमोजजमको कुनै कसूरमय 
कयरवयही चियउन रोक िगयएको मयलनने छैन । 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  लबघटन तथय दतया खयरेज 

६५. एकीकरण तथय ववभयजन सम्बन्िी व््बर्सथय: (१) ्स ऐनको अलिनमय रही दईु वय दईुभन्दय बढी संर्सथयहरु एक 
आपसमय गयभी एकीकरण गना वय एक संर्सथयियई भौगोलिक कय्ा िेिको आियरमय दईु वय दईुभन्दय बढी संर्सथयमय 
ववभयजन गना सवकनेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोजजम एकीकरण वय ववभयजन गदया सम्बजन्ित संर्सथयको कुि कय्म रहेकय सदर्स् 
संख््यको दईु लतहयइ बहमुतबयट लनणा्  हनु ुपनेछ ।           

(३) उपदफय (२) बमोजजम एकीकरण वय ववभयजन गने लनणा्  गदया एकीकरण वय ववभयजनकय शता र 
कय्ाववलि समेत खिुयउन ुपनेछ। 
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६६.  ववघटन र दतया खयरेज: (१) कुनै संर्सथयमय देहय्को अवर्सथय ववद्यमयन भएमय सयियरण सभयको तत्कयि कय्म 
रहेकय दईु लतहयइ बहमुत सदर्स्को लनणा् बयट त््र्सतो संर्सथयको ववघटन गने लनणा्  गरी दतया खयरेजीको र्सवीकृलतकय 
ियलग सलमलतिे दतया गने अलिकयरी समि लनवेदन ददनसक्नेछ :– 

(क) ववलन्ममय उजल्िजखत उद्देश्् तथय कय्ा हयलसि गना सम्भव नभएमय,  

(ख) सदर्स्को वहत गना नसक्न ेभएमय । 

(२) उपदफय (१) बमोजजम प्रयप् त लनवेदनमय छयनववन गदया त््र्सतो संर्सथयको ववघटन गना उप्िु 
देजखएमय दतया गने अलिकयरीिे त््र्सतो संर्सथयको दतया खयरेज गना सक्नेछ। 

(३) उपदफय (२) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए तयपलन दतया गने अलिकयरीिे देहय्को अवर्सथयमय 
मयि संर्सथयको दतया खयरेज गना सक्नेछ :– 

(क) िगयतयर दईु वषासम्म कुनै कयरोबयर नगरी लनष्कृ् रहेको पयइएमय, 

(ख) कुनै संर्सथयिे ्ो ऐन वय ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्मयविी ववपरीतको कय्ा बयरम्बयर गरेमय, 

(ग) ववलन्ममय उजल्िजखत उद्देश्् ववपरीत कय्ा गरेमय, 

(घ) सहकयरी मूल््, मयन््तय र लसद्धयन्त ववपरीत कय्ा गरेमय । 

(४) उपदफय (२) वय (३) बमोजजम दतया खयरेज गनुा अजघ दतया गने अलिकयरीिे त््र्सतो संर्सथयियई 
सनुवुयईको ियलग पन्र ददनको सम् ददन ुपनेछ । 

(५) उपदफय (२) वय (३) बमोजजम संर्सथयको दतया खयरेज भएमय त््र्सतो संर्सथय ववघटन भएको मयलननेछ 
।  

(७) उपदफय (२) वय (३) बमोजजम संर्सथयको दतया खयरेजी भएमय त््र्सतो संर्सथयको दतया प्रमयणपि र्सवताः 
रद्द भएको मयलननेछ । 

६७. लिक्वीडेटरको लन्जुि: (१) दफय ६६ बमोजजम कुनै संर्सथयको दतया खयरेज भएमय दतया गने अलिकयरीिे लिक्वीडेटर 
लन्िु गनेछ ।  

(२) उपदफयमय (१) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भएतयपलन संघी् कयननुमय तोवकएको लसमय सम्मको सम्पजत्त भएको 
संर्सथयको हकमय दतया गने अलिकयरीिे कुनै अलिकृतर्सतरकय कमाचयरीियई लिक्वीडेटर लन्जुि गना सक्नेछ । 

६८. लिक्वीडेशन पलछको सम्पलतको उप्ोग: कुनै संर्सथयको लिक्वीडेशन पियत ्सबै दयव्त्व भिुयन गरी बयँकी रहन गएको 
सम्पजत्तको उप्ोग संघी् कयननुमय तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

पररच्छेद –१६ 

दतया गने अलिकयरी 
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६९. दतया गने अलिकयरी: (१)्स ऐन अन्तगात दतया गने अलिकयरीिे गनुापने कय्ाहरू मर्स्याङ्दी गयउँपयलिकयको प्रमखु 
प्रशयसवक् अलिकृतिे गनेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोजजमको दतया गने अलिकयरीिे ्स ऐन बमोजजम आफूमय रहेको कुनै वय सम्पूणा 
अलिकयर आफू मयतहतको अलिकृतर्सतरको कमाचयरीियई प्रत््य्ोजन गना सक्नेछ । 

७०. कयम, कताव्् र अलिकयर : ्स ऐनमय अन््ि उजल्िजखत कयम, कताव्् तथय अलिकयरको अलतररि दतया गने 
अलिकयरीको कयम, कताव्् र अलिकयर तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

  

 

 

पररच्छेद –१७ 

लनरीिण तथय अनगुमन 

७१. लनरीिण तथय अलभिेख जयचँ गने: (१) दतया गने अलिकयरीिे संर्सथयको जनुसकैु वखत लनरीिण तथय अलभिेख 
परीिण गना, गरयउन सक्नेछ । 

(२) नेपयि रयष्ट्र बैंङ्किे जनुसकैु वखत तोवकएको भन्दय बढी आलथाक कयरोवयर गने संर्सथयको वहसयव 
वकतयव वय ववत्ती् कयरोवयरको लनरीिण वय जयँच गना, गरयउन सक्नेछ। 

(३) उपदफय (२) को प्र्ोजनको ियलग नेपयि रयष्ट्र बैङ्किे आफ्नय कुनै अलिकयरी वय ववशेषज्ञ खटयई 
आबश््क  वववरण वय सूचनयहरू संर्सथयबयट जझकयई लनरीिण तथय सपुरीवेिण गना सक्नेछ । 

(४) उपदफय (१) वय (२)बमोजजम लनरीिण वय वहसयब जयँच गदया दतया गने अलिकयरी वय नपेयि रयष्ट्र 
बैङ्कको अलिकयर प्रयप्त अलिकृतिे मयग गरेको जयनकयरी सम्बजन्ित संर्सथयिे उपिब्ि गरयउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफय (१) वय (२) बमोजजम लनरीिण वय वहसयब जयँच गदया कुनै संर्सथयको कयमकयरबयही ्ो 
ऐन, ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्म, लनदेजशकय, मयपदण्ड वय कय्ाववलि बमोजजम भएको नपयइएमय दतया गने अलिकयरी 
वय नेपयि रयष्ट्र बैङ्किे सम्बजन्ित संर्सथयियई आवश््क लनदेशन ददन सक्नेछ र त््र्सतो लनदेशनको पयिनय गनुा 
त््र्सतो संर्सथयको कताव्् हनुेछ । 

(६) नेपयि रयष्ट्र बैङ्किे ्स दफय बमोजजम संर्सथयको लनरीिण तथय सपुरीवेिण गदया नेपयि रयष्ट्र बैङ्किे 
प्रचलित कयनून बमोजजमको अलिकयर प्र्ोग गना सक्नेछ। 

(७) ्स दफय बमोजजम संर्सथयको लनरीिण तथय सपुरीवेिण गदया प्रयप् त हनु आएको जयनकयरी नेपयि 
रयष्ट्र बैङ्किे मर्स्याङ्दी गयउँकय्ापयलिकयियई उपिब्ि गरयउन ुपनेछ ।   

७२. छयनववन गना सक्न े:(१) कुनै संर्सथयको व््वसयव्क कयरोबयर सन्तोषजनक नभएको, सदर्स्को वहत ववपरीत कयम 
भएको वय सो संर्सथयको उद्देश्् ववपरीत कय्ा गरेको भनी त््र्सतो संर्सथयको कम्तीमय वीस प्रलतशत सदर्स्िे 
छयनववनको ियलग लनवेदन ददएमय दतया गने अलिकयरीिे त््र्सतो संर्सथयको छयनववन गना, गरयउन सक्नेछ । 
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(२) उपदफय (१) बमोजजम छयलनवन गदया मयग गरेको वववरण वय कयगजयत उपिब्ि गरयई सह्ोग 
गनुा सम्बजन्ित सलमलतको कताव्् हनुेछ ।  

(३) उपदफय (१) वय (२) बमोजजम गररएको छयनववनको जयनकयरी सम्बजन्ित संर्सथयियई लिजखत रुपमय 
ददन ुपनेछ । 

७३. बचत तथय ऋणको कयरोबयर गने संर्सथय को लनरीिण तथय अनगुमन सम्बन्िी ववशेष व््वर्सथय :(१) बचत तथय ऋणको 
मखु्् कयरोबयर गने संर्सथयिे तोवकए बमोजजम अनगुमन प्रणयिी अविम्बन गनुा पनेछ । 

(२) दतया गने अलिकयरीिे बचत तथय ऋणको कयरोबयर गने संर्सथयको तोवकए बमोजजमको अनगुमन 
प्रणयिीमय आियररत भई लनरीिण तथय अनगुमन गनेछ । 

(३) उपदफय (२) बमोजजम संर्सथयको लनरीिण तथय अनगुमन दतया गने अलिकयरीिे आवश््कतय अनसुयर 
नेपयि रयष्ट्र बैङ्क िगय्तकय अन्् लनकय्को सह्ोग लिन सक्नेछ । 

 

७४.वयवषाक प्रलतवेदन पेश गनुापने : (१) दतया गने अलिकयरीिे आलथाक वषा समयप्त भएको लमलतिे तीन मवहनयलभि संर्सथयको 
लनरीिण सम्बन्िी वयवषाक प्रलतवेदन गयउँ \ नगर कय्ापयलिकय समि पेश गनुा पनेछ । 

(२) उपदफय (१)  बमोजजमको प्रलतवेदनमय देहय्कय वववरणहरू खिुयउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चयिनमय रहेकय संर्सथयको वववरण, 

(ख) अनगुमन गररएकय संर्सथयको संख््य तथय आलथाक कयरोवयरको वववरण, 

(ग) संर्सथयमय सहकयरी लसद्धयन्त र ्ो ऐन, ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्म, ववलन्म तथय आन्तररक 
कय्ाववलिको पयिनयको अवर्सथय, 

(घ) संर्सथयकय सदर्स्िे प्रयप् त गरेको सेवय सवुवियको अवर्सथय, 

(ङ) संर्सथयको वि्यकियपमय सदर्स्को सहभयलगतयको र्सतर अनपुयत, 

(च) संर्सथयियई गयउँपयलिकयबयट प्रदयन गररएको ववत्ती् अनदुयन तथय छुट सवुवियको सदपु्ोलगतयको 
अवर्सथय,  

(छ) संर्सथयको आलथाक वि्यकियप तथय ववत्ती् अवर्सथय सम्बन्िी तोवकए बमोजजमकय वववरण, 

(ज) संर्सथयमय आन्तररक लन्न्िण प्रणयिीको अवर्सथय, 

(झ) संर्सथयमय सशुयसन तथय जजम्मेवयरीको अवर्सथय, 

(ञ) संर्सथयमय रहेकय कोषको वववरण, 

(ट) संरजित पूजँी वफतया कोष ववतरणको अवर्सथय, 
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(ठ) सहकयरीको नीलत लनमयाणमय सह्ोग पगु्ने आवश््क कुरयहरू, 

(ड) सहकयरी संर्सथयको दतया, खयरेजी तथय ववघटन सम्बन्िी वववरण, 

(ढ) संर्सथयिे सञ्चयिन गरेको दफय १२ बमोजजमको कयरोवयर, व््वसय्, उद्योग वय परर्ोजनयको वववरण, 

(ण) तोवकए बमोजजमकय अन्् वववरण । 

७५. आपसी सरुिण सेवय संचयिन सम्बन्िी व््वर्सथयाः (१) संर्सथयिे संघी् कयननुमय व््वर्सथय भएबमोजजम आफ्नय 
सदर्स्हरुको बयिीनयिी वय वर्सतभुयउमय भएको िलतको अंशपूलता गने गरी आपसी सरुिण सेवय संचयिन गना सक्नेछ 
। 

७६. जर्सथरीकरण कोष सम्बन्िी व््वर्सथयाः (१) बचत तथय ऋण ववष्गत संर्सथयहरू सम्भयववत जोजखमबयट संरिणकय ियलग 
संघी् कयननुमय व््वर्सथय भएबमोजजम खडय हनुे जर्सथरीकरण कोषमय सहभयगी हनु सक्नेछन ्। 

पररच्छेद –१८ 

समर्स्यग्रर्सत संर्सथयको व््वर्सथयपन 

७७. संर्सथय समर्स्यग्रर्सत भएको घोषणय गना सवकन:े (१) ्स ऐन बमोजजम गररएको लनरीिण वय वहसयब जयँचबयट कुनै 
संर्सथयमय देहय्को अवर्सथय ववद्यमयन रहेको देजखएमय कय्ापयलिकयिे त््र्सतो संर्सथयियई समर्स्यग्रर्सत संर्सथयको रुपमय 
घोषणय गना सक्नेछ:- 

(क) सदर्स्को वहत ववपरीत हनुे गरी कुनै कय्ा गरेको, 

(ख) संर्सथयिे पूरय गनुापने ववत्ती् दयव्त्व पूरय नगरेको वय भिुयनी गनुापने दयव्त्व भिुयनी गना नसकेको 
वय भिुयनी गना नसक्ने अवर्सथय भएको, 

(ग) सदर्स्हरूको बचत लनियाररत शता बमोजजम वफतया गना नसकेको, 

(घ) ्ो ऐन, ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्म तथय ववलन्म ववपरीत हनुे गरी संर्सथय  सञ्चयिन भएको, 

(ङ) संर्सथय  दयमयसयहीमय पना सक्ने अबर्सथयमय भएको वय उल्िेखनी् रुपमय गम्भीर आलथाक कदठनयई 
भोलगरहेको, 

(च) कुनै संर्सथयिे सदर्स्को बचत रकम वफतया गनुा पने अवलिमय वफतया नगरेको भनी त््र्सतो संर्सथयकय  
कम्तीमय वीस प्रलतशत वय वीस जनय मध््े जनु कम हनु्छ सो वरयवरकय सदर्स्हरूिे दतया गने 
अलिकयरी समि लनवेदन ददएकोमय छयनववन गदया खण्ड (क) देजख (ङ) सम्मको कुनै अवर्सथय 
ववद्यमयन भएको देजखएको । 

(२) उपदफय (१) मय जनुसकैु कुरय िेजखएको भए तयपलन प्रचलित कयनून बमोजजम गठन गरेको आ्ोगिे 
कुनै संर्सथयियई समर्स्यग्रर्सत संर्सथय घोषणय गना लसफयररस गरेमय वय समर्स्यग्रर्सत भनी पवहचयन गरेकोमय वय त््र्सतो 
आ्ोगमय परेको उजरुी संख््य, औजचत्् समेतको आियरमय कय्ापयलिकयिे त््र्सतो संर्सथयियई समर्स्यग्रर्सत संर्सथय 
घोषणय गना सक्नेछ । 
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७८. व््वर्सथयपन सलमलतको गठन: (१) दफय ७७ बमोजजम समर्स्यग्रर्सत संर्सथय घोषणय भएकोमय त््र्सतो संर्सथयको सम्पजत्त 
व््वर्सथयपन तथय दयव्त्व भिुयनी सम्बन्िी कय्ाकयियलग व््वर्सथयपन सलमलतको गठन गना दतया गने अलिकयरीिे 
कय्ापयलिकय समि  लसफयररस गनेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोजजम जशफयररस भई आएमय कय्ापयलिकयिे तोवकए वमोजजम व््वर्सथयपन सलमलतको 
गठन गना सक्नेछ ।   

(३) उपदफय (२) बमोजजम गदठत व््वर्सथयपन सलमलतको कयम, कताव्् र अलिकयर तोवकए बमोजजम 
हनुेछ । 

 

पररच्छेद–१९ 

कसूर, दण्ड जररवयनय तथय पनुरयबेदन 

७९. कसूर गरेको मयलनन े: कसैिे देहय्को कुनै कय्ा गरेमय ्स ऐन अन्तगातको कसूर गरेको मयलननेछ ।  

(क) दतया नगरी वय खयरेज भएको संर्सथय सञ्चयिन गरेमय वय कुनै व््जि, फमा वय कम्पनीिे आफ्नो 
नयममय सहकयरी शब्द वय सो शब्दको अंग्रजेी रुपयन्तरण रयखी कुनै कयरोबयर, व््वसय्, सेवय प्रवयह  
वय अन्् कुनै कय्ा गरेमय, 

(ख) सदर्स्को बचत ्स ऐन र ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्म, ववलन्म बमोजजम बयहेक अन्् कुनै  
पलन प्र्ोजनको ियलग प्र्ोग गरेमय,  

(ग) तोवकएको भन्दय बढी रकम ऋण प्रदयन गदया जमयनत वय सरुिण नरयखी ऋण प्रदयन गरेमय, 

(घ) सलमलतको सदर्स्, व््वर्सथयपक वय कमाचयरीिे संर्सथयको सम्पजत्त, बचत वय शे्र रकम वहनयलमनय 
गरेमय, 

(ङ) ऋण असूि हनु नसक्ने गरी सलमलतकय कुनै सदर्स्, लनजको नयतेदयर वय अन्् व््जि वय कमाचयरीियई 
ऋण ददई रकम वहनयलमनय गरेमय,  

(च) सलमलतकय कुनै सदर्स्िे एक्िै वय अन्् सदर्स्को लमिोमतोमय संर्सथयको शे्र वय बचत रकम 
आफू खसुी पररचयिन गरी संर्सथयियई हयनी नोक्सयनी परु् ् यएमय,  

(छ) झिुय वय गित वववरण पेश गरी कजया लिएमय, रयखेको लितो कच्चय भएमय वय ऋण वहनयलमनय 
गरेमय,  

(ज)  संर्सथयिे ्स ऐन र ्स ऐन अन्तरग्त बनेकय लन्म, ववलन्म  ववपररत िगयनी गरेमय वय िगयनी 
गने उद्देश््िे रकम उठयएमय,  

(झ) कृलिम व््वसय् खडय गरी वय गरयई ऋण लिएमय वय ददएमय, 

(ञ) लितोको अर्सवयभयववक रुपमय बढी मूल््यङ्कन गरी ऋण लिएमय वय ददएमय, 
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(ट) झिुय वववरणको आियरमय परर्ोजनयको ियगत अर्सवयभयववक रुपमय बढयई बढी ऋण लिएमय वय  
ददएमय, 

(ठ) कुनै व््जि वय संर्सथयियई एक पटक ददइसकेको सरुिण रीतपूवाक फुकुवय नभई वय सो सरुिणिे 
खयमेको मूल््भन्दय बढी हनुेगरी सोही सरुिण अन्् संर्सथयमय रयखी पनुाः ऋण लिए वय ददएमय, 

(ड) संर्सथयबयट जनु प्र्ोजनको ियलग ऋण सवुविय लिएको हो सोही प्र्ोजनमय निगयई अन््ि प्र्ोग 
गरे वय गरयएमय, 

(ढ) संर्सथयको कुनै कयगजयत वय खयतयमय िेजखएको कुनै कुरय कुनै तररकयिे हटयइ वय उडयइ अकै अथा 
लनर्सकने व््होरय पयरी लमियई िे्न  ेवय अको लभन्नै शे्रर्सतय रय्न  ेजर्सतय कयम गरेबयट आफूियई वय 
अरु कसैियई फयइदय वय हयलन नोक्सयनी गने उद्देश््िे कीते गना वय अकयाको हयलन नोक्सयनी गने 
उद्देश््िे नगरे वय नभएको झिुय कुरय गरे वय भएको हो भनी वय लमलत, अङ्क वय व््होरय फरक पयरी 
सहीछयप गरी गरयई कयगजयत बनयई वय बनयउन िगयई जयिसयजी गरे वय गरयएमय,  

(ण) ऋणको लितो र्सवरुप रयजखने चि अचि सम्पजत्त लिियम लबिी वय अन्् प्र्ोजनको ियलग मूल््यङ्कन 
गदया मूल््यङ्कनकतयािे बढी, कम वय गित मूल््यङ्कन गरी संर्सथयियई हयनी नोक्सयनी परु् ् यउने कय्ा 
गरे वय गरयएमय,  

(त) संर्सथयियई हयनी नोक्सयनी परु् ् यउने उद्देश््िे कसैिे कुनै कयम गरयउन वय नगरयउन, मोियवहजय गना 
वय गरयउन, कुनै वकलसमको रकम लिन वय ददन, लबनय मूल्् वय कम मूल््मय कुनै मयि, वर्सत ुवय 
सेवय लिन वय ददन, दयन, दयतव््, उपहयर वय चन्दय लिन वय ददन, गित लिखत त्यर गना वय गरयउन, 

अनवुयद गना वय गरयउन वय गैर कयनूनी ियभ वय हयनी परु् ् यउने बदलन्तिे कुनै कय्ा गरे वय 
गरयएमय, 

(थ) कुनै संर्सथय वय सोको सदर्स् वय बचतकतया वय ती मध््े कसैियई हयनी नोक्सयनी पगु्ने गरी िेखय 
परीिण गरे गरयएमय वय िेखय परीिण गरेको झिुो प्रलतवेदन त्यर पयरेमय वय पयना िगयएमय । 

८०. सजय्ाः (१) कसैिे दफय ७९ को कसूर गरेमय देहय् बमोजजमको सजय् हनुेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमय एक बषासम्म कैद र एक ियख रुपैँ्यसम्म जररवयनय, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमय दईु बषासम्म कैद र दईु ियख रुपैँ्यसम्म जररवयनय, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमय ववगो बरयबरको रकम जररवयनय गरी तीन बषा सम्म कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमय ववगो भरयई ववगो 
बमोजजम जररवयनय गरी देहय् बमोजजमको कैद हनुेछ :- 

(१) दश ियख रुपै्यँसम्म लबगो भए एक वषासम्म कैद,  

(२) दश ियख रुपै्यँभन्दय बढी पचयस ियख रुपै्यँसम्म लबगो भए दईु वषा देजख तीन वषासम्म कैद, 
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(३) पचयस ियख रुपै्यँभन्दय बढी एक करोड रुपै्यँसम्म लबगो भए तीन वषा देजख चयर वषासम्म कैद, 

(४) एक करोड रुपै्यँभन्दय बढी दश करोड रुपै्यसम्म लबगो भए चयर वषादेजख छ वषासम्म कैद, 

(५) दश करोड रुपैं्यँभन्दय बढी एक अबा रुपै्यँसम्म लबगो भए छ वषादेजख आठ वषासम्म कैद, 

(६) एक अबा रुपै्यँभन्दय बढीजलतसकैु रुपै्यँ लबगो भए पलन आठ वषादेजख दश वषासम्म कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमय  दश बषासम्म कैद । 

(२) दफय ७९ को कसूर गना उद्योग गने वय त््र्सतो कसूर गना मद्दत परु् ् यउने व््जिियई मखु्् 
कसूरदयरियई हनुे सजय्को आिय सजय् हनुेछ । 

(३) दफय ७९ को कसूर गने वय त््र्सतो कसूर गना मद्दत परु् ् यउन ुकुनै लनकय् संर्सथय भए त््र्सतो 
लनकय् संर्सथयको प्रमखु कय्ाकयरी वय पदयलिकयरी वय कय्ाकयरी हैलस्तमय कय्ा सम्पयदन गने व््जिियई ्स ऐन 
बमोजजम हनुे सजय् हनुेछ । 

८१.  जररवयनय हनु े:(१) दफय ८७ बमोजजम कसैको उजूरी परी वय संर्सथयको लनरीिण अनगुमन वय वहसयब वकतयबको 
जयँच गदया वय अन्् कुनै व््होरयबयट कसैिे देहय्को कुनै कय्ा गरेको पयइएमय दतया गने अलिकयरीिे त््र्सतो 
कय्ाको प्रकृलत र गयम्भी्ाको आियरमय त््र्सतो कय्ा गने व््जिियई पयँच ियखरु पैँ्यसम्म जररवयनय गनेछ :- 

(क) ्ो ऐन वय ्स ऐन अन्तगात बनेकय लन्म ववपरीत सदर्स्सँग ब््यज लिएमय, 

(ख) संर्सथयिे प्रदयन गने बचत र ऋणको ब््यजदर बीचको अन्तर छ प्रलतशतभन्दय बढी कय्म गरेमय, 

(ग) संर्सथयिे प्रदयन गरेको ऋणमय ियग्ने ब््यजियई मूि कजयामय पूँजीकृत गरी सोको आियरमय ब््यज 
िगयएमय, 

(घ) कुनै सदर्स्ियई आफ्नो पूजँीकोषको तोवकए बमोजजमको प्रलतशतभन्दय बढी हनुे गरी ऋण प्रदयन 
गरेमय, 

(ङ) संर्सथय दतया गदयाकय बखतकय सदर्स् बयहेक अन्् सदर्स्ियई सदर्स्तय प्रयप् त गरेको तीन मवहनय 
अवलि व््लतत नभई ऋण िगयनी गरेमय, 

(च) प्रयथलमक पूजँी कोषको दश गणुय भन्दय बढीहनुे गरी बचत संकिन गरेमय, 

(छ) शे्र पूजँीको पन्र प्रलतशतभन्दय बढी शे्र ियभयंश ववतरण गरेमय,  

(ज) संर्सथयिे आफ्नो कय्ािेि बयवहर गई कयरोबयर गरेमय वय गैर सदर्स्संग कयरोवयर गरेमय, 

(झ) संर्सथयिे ्ो ऐन ववपरीत कृलिम ब््जिियई आफ्नो सदर्स्तय ददएमय । 

 (२) उपदफय (१) मय िेजखएको व््होरयबयट कसैिे देहय्को कुनै कय्ा गरेको दतया गने 
अलिकयरीिे त््र्सतो कय्ाको प्रकृलत र गयम्भी्ाको आियरमय त््र्सतो कय्ा गने व््जिियई तीन ियख रुपै्यँसम्म 
जररवयनय गना सक्नेछाः- 
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(क) ्ो ऐन वय ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्म बमोजजम ददएको कुनै लनदेशन वय तोवकएको मयपदण्डको 
पयिनय नगरेमय, 

(ख) ्ो ऐन वय ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्म बमोजजम ददनपुने कुनै वववरण, कयगजयत, प्रलतबेदन, 
सूचनय वय जयनकयरी नददएमय, 

(ग) ्स ऐन बमोजजम लनवयाचन नगरी सलमलत तथय िेखय सपुरीवेिण सलमलतकय पदयलिकयरीहरु आफू 
खशुी पररवतान गरेमय  

(घ) कुनै संर्सथयिे दफय ६ को उपदफय (४) बमोजजमको तोवकएको शता पयिन नगरेमय, 

(ङ) ्ो ऐन वय ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्म ववपररत अन्् कय्ा गरेमय । 

(३) उपदफय (१) वय (२) बमोजजमको जररवयनय गनुा अजघ दतया गने अलिकयरीिे सम्बजन्ित व््जि वय 
संर्सथयियई सफयई पेश गना कम्तीमय पन्र ददनको सम्यवलि ददन ुपनेछ । 

८२.  रोक्कय रय्न  े:(१) दतया गने अलिकयरीिे सम्बजन्ित संर्सथयियई दफय ८१ बमोजजम जररवयनय गनुाकय अलतररि तीन 
मवहनयसम्म त््र्सतो संर्सथयको कयरोबयर, सम्पलत तथय बैङ्क खयतय रोक्कय रय्न  ेतथय सम्पजत्त रोक्कय रयख् न सम्बजन्ित 
लनकय्ियई लसफयररस गना सक्नछे । 

(२) उपदफय (१) बमोजजमको लसफयररस प्रयप् त भएमय त््र्सतो संर्सथयको कयरोबयर, सम्पलत वय बैङ्क खयतय 
रोक्कय रयखी सो को जयनकयरी दतया गने अलिकयरीियई ददन ुपनेछ ।  

८३.  दोब्बर जररवयनय हनु:े(१) दफय ८१ बमोजजम जररवयनय भएको व््जि वय संर्सथयिे पनु: सोही कसूर गरेमय त््र्सतो 
व््जि वय संर्सथयियई दतया गने अलिकयरीिे दोस्रो पटकदेजख प्रत््ेक पटकको ियलग दोब्बर जररवयनय गनेछ ।  

८४.  अनसुन्ियनको ियलग िेखी पठयउन सक्न े:दतया गने अलिकयरी वय नेपयि रयष्ट्र बैङ्किे ्स ऐन बमोजजम आफ्नो कयम, 
कताव्् र अलिकयरको पयिनय गदया कसैिे दफय ७९ बमोजजमको कसूर गरेको थयहय पयएमय त््र्सतो कसूरकय 
सम्बन्िमय ्स ऐन बमोजजम अनसुन्ियन गनाको ियलग सम्बजन्ित लनकय्मय िेखी पठयउन सक्नेछ ।  

८५.  मदु्दयसम्बन्िी व््वर्सथयाः दफय ८० बमोजजम सजय् हनुे कसूरको मदु्दय सम्बन्िी व््वर्सथय संघी् कयननु बमोजजम 
हनुेछ । 

८६. मदु्दय हेने अलिकयरी: दफय ८० बमोजजमको सजय् हनुे कसूर सम्बन्िी मदु्दयको कयरवयही र वकनयरय जजल्िय 
अदयितबयट हनुेछ । 

८७.  उजूरी ददन ेहद म््यद :(१) कसैिे दफय ८० बमोजजमको सजय् हनुे कसूर गरेको वय गना ियगेको थयहय पयउने 
व््जििे त््सरी थयहय पयएको लमलतिे नब्बे ददनलभि दतया गने अलिकयरी समि उजूरी ददन ुपनेछ । 

(२) कसैिे दफय ८० बमोजजम जररवयनय हनुे कय्ा गरेको थयहय पयउने व््जििे त््सरी थयहय पयएको 
लमलतिे नब्बे ददन लभि दतया गने अलिकयरी समि उजूरीददन ुपनेछ ।  
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८८. पनुरयवेदन गना सक्न े:(१) दफय ६ बमोजजम संर्सथय दतया गना अर्सवीकयर गरेको वय दफय 8८ बमोजजम संर्सथय दतया 
खयरेज गरेकोमय जचत्त नबझु्नेिे सो लनणा् को जयनकयरी पयएको लमलतिे पैंतीस ददनलभि दतया गने अलिकयरीको 
लनणा् उपर कय्ापयलिकयसमि पनुरयवेदन गना सक्नेछ ।  

(२) दफय ८० बमोजजमको जररवयनयमय जचत्त नबझु्न ेव््जििे त््र्सतो लनणा् को जयनकयरी पयएको लमलतिे 
पैंतीस ददनलभि देहय् बमोजजम पनुरयवेदन गना सक्नेछ: 

(क) दतया गने अलिकयरी र कय्ापयलिकयिे गरेको लनणा्  उपर सम्बजन्ित जजल्िय अदयितमय, 

(ख) नेपयि रयष्ट्र बैङ्किे गरेको लनणा्  उपर सम्बजन्ित उच्च अदयितमय । 

८९. असूि उपर गररन े: ्स पररच्छेद बमोजजम कुनै व््जििे लतनुा पने जररवयनय वय कुनै रकम नलतरी बयँकी रहेकोमय 
त््र्सतो जररवयनय वय रकम लनजबयट सरकयरी बयँकी सरह असूि उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद–२० 

ववववि 

९०.  मतयलिकयरको प्र्ोग : कुनै सदर्स्िे संर्सथयको जलतसकैु शे्र खररद गरेको भए तयपलन सम्बजन्ित संर्सथयको कय्ा 
सञ्चयिनमय एक सदर्स् एक मतको आियरमय आफ्नो मतयलिकयरको प्र्ोग गना सक्नेछ । 

९१. सयमयजजक परीिण गरयउन सक्न े:(१) संर्सथयिे ववलन्ममय उजल्िजखत उद्देश्् प्रयप् त गनाकय ियलग सलमलतबयट भएकय 
लनणा्  र कय्ा, सदर्स्हरूिे प्रयप् त गरेकय सेवय र सन्तषु्टीको र्सतर, सेवय प्रयजप् तबयट सदर्स्हरूको जीवनर्सतरमय आएको 
आलथाक, सयमयजजक, सयंर्सकृलतक तथय वयतयवरणी् पिमय सकयरयत्मक पररवतान िगय्तकय ववष्मय सयमयजजक 
परीिण गरयउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफय (१) बमोजजम भएको सयमयजजक परीिणको प्रलतवेदन छिफिको ियलग सलमलतिे 
सयियरणसभय समि पेश गनेछ । 

(३) उपदफय (२) बमोजजम पेश भएको सयमयजजक परीिण प्रलतवेदन छिफि गरी सयियरणसभयिे 
आवश््कतय अनसुयर सलमलतियई लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(४) ्स दफय बमोजजमको सयमयजजक परीिण प्रलतवेदनको एक प्रलत सम्बजन्ित संर्सथयिे दतया गने 
अलिकयरी समि पेश गनुा पनेछ । 

९२. सहकयरी जशियाः  सहकयरी िेिको प्रविानको ियलग ववद्ययि् तहको पयठ्िममय आियरभतू सहकयरी सम्वन्िी 
ववष्वर्सतिुयई समयवेश गना सवकनेछ । 

९३. आलथाक सह्ोग गना नहनु:े संर्सथयको रकमवयट सलमलतको लनणा्  वमोजजम सदर्स्हरुिे आलथाक सह्ोग लिन 
सक्नेछन ्  

तर सयमयजजक कय्ाकोियलग गैर सदर्स् व््जि वय संर्सथयहरुियई समेत आलथाक सह्ोग गना वयिय पने छैन । 
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र्सपष्टीकरणाः ्स दफयको प्र्ोजनको ियलग 'सयमयजजक कय्ा' भन्नयिे जशिय, र्सवयर्स््, वयतयवरण संरिण, मयनवी् 
सहय्तय, सहकयररतय प्रबद्धान सम्बजन्ि कय्ाियई जनयउँछ । 

९४. अन्तर सहकयरी कयरोवयर गना सक्नाेः  संर्सथयहरुिे तोवकए बमोजजम एक आपसमय अन्तर सहकयरी कयरोवयर गना 
सक्नेछन ्।  

९५. ठेक्कयपिय ददन नहनु:े संर्सथयिे आफ्नो  सलमलतको कुनै सञ्चयिक वय िेखय सपुरीवेिण सलमलतको सं्ोजक वय सदर्स् 
वय आफ्नो कमाचयरीियई ठेक्कयपिय ददन हदैुन । 

९६. सरकयरी बयकँी सरह असूि उपर हनु:े कुनै संर्सथयिे प्रयप् त गरेको सरकयरी अनदुयन वय कुनै सेवय सवुविय दरुुप्ोग 
गरेको पयइएमय प्रचलित कयनून बमोजजम सरकयरी बयँकी सरह असूि उपर गररनेछ ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्िी प्रचलित ऐन ियगू नहनु े : ्स ऐन अन्तगात दतया भएको संर्सथयको हकमय कम्पनी सम्बन्िी 
प्रचलित ऐन  ियगू हनुे छैन ।  

९८.  प्रचलित कयनून बमोजजम कयरवयही गना वयिय नपने : ्स ऐनमय िेजखएको कुनै कुरयिे कुनै व््जि उपर प्रचलित 
कयनून बमोजजम अदयितमय मदु्दय चियउन बयिय परु् ् यएको मयलनने छैन । 

९९. सम्पजत्त शवुद्धकरण लनवयरण सम्बन्िी कयननुी व््वर्सथयको पयिनय गनुापनेाः संर्सथयिे सम्पजत्त शवुद्धकरण लनवयरण 
सम्बन्िी संघी् / प्रदेश कयननुमय भएकय व््वर्सथयकय सयथै तत ्सम्बन्िमय मन्ियि्िे जयरी गरेको मयनदण्ड र 
नेपयि रयष्ट्र बैंकको ववत्ती् जयनकयरी एकयइबयट जयरी भएकय लनदेजशकयहरूको पयिनय गनुापनेछ ।  

१००. लन्म बनयउन ेअलिकयर:  ्स ऐनको कय्यान्व्नकोियलग कय्ापयलिकयिे आवश््क लन्म बनयउन सक्नेछ । 

१०१.  मयपदण्ड, लनदेजशकय वय कय्ाववलि बनयई ियगू गना सक्न:े (१) ्ो ऐन वय ्स ऐन अन्तगात बनेको लन्मको अिीनमय 
रही संर्सथयको दतया, सञ्चयिन, लनरीिण तथय अनगुमन िगय्तकय कयम कयरबयहीियई व््वजर्सथत र प्रभयवकयरी रुपमय 
सञ्चयिन गना कय्ापयलिकयिे आवश््कतय अनसुयर मयपदण्ड, लनदेजशकय वय कय्ाववलि बनयई ियगू गना सक्नेछ । 

(२) उपदफय (१) बमोजजमको मयपदण्ड बनयउँदय आवश््कतय अनसुयर रजजष्ट्रयर, नेपयि रयष्ट्र बैङ्क, मन्ियि् 
र सम्बजन्ित अन्् लनकय्को परयमशा लिन सवकनेछ । 
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btf{ b/vf:tsf] gd'gf 



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

35 
 

 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

======= ufpF sfo{kflnsfsf]  sfof{no ======== . 

 

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

dxf]bo, 

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

;+:yfn] tTsfn ug]{ sfo{x¿sf] of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} ;fy ;+nUg /fvL k]; u/]sf 

5f}F . 

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

 -@_ 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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;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

======= ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no ======== . 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

============================== ufpFkflnsf ;xsf/L P]g, === sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === === === === === 
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