
 

 

 

 

 

ईनरुवा नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्डः १ सखंयाः १   लिल ः २०७५।११।२५

 भाग-१ 

ईनरुवा नगरपालिका 

 

ईनरुवा नगरपालिका 

ईनरुवा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ 

Og?jf gu/;efaf6 :jLs[t ldltM @)&%.)#.@& 

k|dfl0fs/0f ldlt @)&%.)$.)! 

 

 प्रस्तावनााः सहकारी मूल्य, मान्यता र िस्ान्त अनरुूप 
स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको पूूँजी, प्रवविि तथा प्रितभालाई स्वाबलम्बन र 
पारस्पररकताका आिारमा एकीकृत गरै्द सर्दस्यहरूको आिथिक, सामाजजक तथा 
साूँस्कृितक उन्नयन गनि, समरु्दायमा आिाररत, सर्दस्य केजन्ित, लोकताजन्िक, 

स्वायत्त र सशुािसत संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रव ि्न गनि, 
सहकारी खेती, उद्योग, वस्त ु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामाजजक 
न्यायका आिारमा आत्मिनभिर, तीब्र एवं दर्दगो रुपमा स्थानीय अथितन्िलाई 
सदुृढ तलु्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको र्दताि, सञ्चालन, प्रवििन एवम ्
िनयमन सम्बन्िी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले, स्थािनय सरकार सञ्चालन 
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ऐन २०७४ को पररच्छेर्द ३ को र्दफा ११ को उपर्दफा २ को रे्दहाय 
(ख)adf]lhd सोही ऐन को पररच्छेर्द १५ को र्दफा १०२ को समेत अििकार 
प्रयोग गरर सजघय सहकारी ऐन २०७४ को अििनमा रवह  इनरूवा 
नगरपािलकाको  नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ।  

पररच्छेर्द –१ 

प्रारजम्भक 
 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “इनरूवा नगरपािलकाको 
सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

      (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागमेा यस ऐनमा,– 

(क) “आन्तररक कायिवविि” भन्नाले सहकारी संस्थाले र्दफा १८ 
बमोजजम बनाएको आन्तररक कायिवविि सम्झनपुछि ।  

(ख) “कसूर” भन्नाले र्दफा ८० बमोजजमको कसूर सम्झनपुछि । 

(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगित बनेको 
िनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोजजम सम्झनपुछि । 

(घ) “पररवार” भन्नाले सर्दस्यको पित वा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, 
िमिपिु, िमिपिुी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन 
पोषण गनुि पने र्दाज,ु भाउज,ु भाइ, बहुारी र दर्दर्दी, बवहनी, 
नाती नाितनी सम्झनपुछि। 

     तर सो शब्र्दले अंशबण्डा गरी वा मानो छुविई आ-आफ्नो पेशा 
व्यवसाय गरी बसेको पररवारको सर्दस्यलाई जनाउने छैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नाले सर्दस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम 
सम्झनपुछि । 

(च) “मन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्िी ववषय हेने संघीय मन्िालय 
सम्झनपुछि ।  

(छ) “मखु्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संचालन गरेको व्यवसावयक 
वियाकलापहरुमा पिछल्लो आिथिक वषिसम्ममा पररचािलत 
बचतको र्दावयत्व र पिछल्लो आिथिक वषिको सर्दस्यतफि को 
खररर्द वा िबिी कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रितशतभन्र्दा बढी 
वहस्सा भएको कारोवार सम्झनपुछि । 

(h_ “;xsf/L ljsf; af]8{” eGgfn] o; gu/kflnsfdf :yfkgf 

ePsf] Og?jf gu/ ;xsf/L ljsf; af]8{ eGg] ;+emg' k5{ . 
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(em) “रजजष्ट्रार” भन्नाले ;xsf/L P]g @)&% n] tf]s]]sf]  रजजष्ट्रार 
सम्झन ुपछि ।  

(`)  “लेखा सपुरीवेिण सिमित” भन्नाले र्दफा ३७ बमोजजमको लेखा 
सपुरीवेिण सिमित सम्झनपुछि । 

(6) “वविनयम” भन्नाले सम्बजन्ित सहकारी संस्थाको र्दफा १७ बमोजजम 
बनाएको वविनयम सम्झनपुछि । 

(7) “ववभाग” भन्नाले  सहकारी ववभाग सम्झनपुछि . 
(8) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको ववभाजजत अंश 

सम्झनपुछि ।  

(9) “सञ्चालक” भन्नाले सिमितको सर्दस्य सम्झनपुछि र सो शब्र्दले 
सिमितको अध्यि, उपाध्यि, सजचव र कोषाध्यि समेतलाई 
जनाउूँछ ।  

(0f) “सर्दस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सर्दस्यता प्राप् त गरेका व्यजि 
सम्झनपुछि। 

(t) “सिमित” भन्नाले  र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बमोजजमको 
सञ्चालक सिमित सम्झनपुछि ।  

(y) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्वावलम्वन, स्व–उत्तरर्दावयत्व, लोकतन्ि, 

समानता, समता, ऐक्यव्ता, इमान्र्दारी, खलुापन, सामाजजक 
उत्तरर्दावयत्व तथा अरुको हेरचाह लगायत अन्तरािवष्ट्रय  

मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी मूल्य सम्झनपुछि । 

(b) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नाले वविनयममा व्यवस्था भए बमोजजम 
सञ्चािलत व्यवसावयक वियाकलाप सम्झनपुछि ।  

(w) “सहकारी िस्ान्त” भन्नाले स्वैजच्छक तथा खलुा सर्दस्यता, 
सर्दस्यद्वारा लोकताजन्िक िनयन्िण, सर्दस्यको आिथिक 
सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्िता, जशिा, तालीम र सूचना, 
सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र समरु्दायप्रितको 
चासो लगायत अन्तरािवष्ट्रय मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी 
िस्ान्त सम्झनपुछि ।  

(g) "संस्था" भन्नाले र्दफा ३ बमोजजम गठन भई र्दफा ६ बमोजजम 
र्दताि भएको ववषयगत वा बहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्था 
सम्झन ुपछि । 

(k) “सािारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको सािारण सभा 
सम्झनपुछि । 

(km) “प्राथिमक पूूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूूँजी र जगडेा कोष 
सम्झनपुछि । 
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(a_ "र्दताि गने अििकारी" भन्नाले र्दफा ७० बमोजजमको र्दताि गने 
अििकारी सम्झनपुर्दिछ । 

-e_ æ:yflgo tx eGgfn]Æ Og?jf gu/kflnsfnfO{ ;Demfg'kb{5 . 

 

पररच्छेर्द–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा र्दताि 
 

३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागररकहरु आपसमा 
िमली ववषयगत वा वहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्था   

                         गठन गनि सक्नेछन ्।  

 (२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापिन श्रिमक, यवुा 
लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आिाररत भइ   

             व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्रजना नपेाली नागररकहरु 
भए पिन संस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

 (३) यस र्दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापिन नेपाल 
सरकार, प्ररे्दश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता   

      सरकार वा तहको अनरु्दान वा स्वािमत्वमा संचािलत ववद्यालय, 

ववश्वववद्यालय वा संगदठत संस्थाबाट पाररश्रिमक  

             पाउने पर्दमा वहाल रहेका कम्तीमा एकसय जना कमिचारी, जशिक 
वा प्राध्यापकहरुले आपसमा िमली प्रचिलत  

             कानून बमोजजम र्दताि भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आिारमा 
सर्दस्यता, प्रितिनिित्व र सेवा संचालनमा तोवकए  

             बमोजजमका शति बन्रे्दजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि 
सक्नेछन ्। 

         तर एकसय जनाभन्र्दा कम संख्या रहेको एउटै 
कायािलयका कम्तीमा तीसजना कमिचारी, जशिक वा     

प्राध्यापकहरुले आपसमा िमली सर्दस्यता, प्रितिनिित्व र सेवा 
संचालनमा तोवकए बमोजजमका शति बन्रे्दजहरु  

पालना गने गरी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

(४)  यस र्दफा बमोजजम संस्था गठन गर्दाि एक पररवार एक सर्दस्यका 
र्दरले उपर्दफा (१) वा(२)मा उजल्लजखत संख्या  

     पगुकेो हनुपुनेछ ।  

तर संस्था र्दताि भइसकेपिछ एकै पररवारका एकभन्र्दा बढी 
व्यजिलेसो संस्थाको सर्दस्यता िलन बािापनेछैन । 
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४. र्दताि नगरी  सहकारी सस्था संचालन गनि नहनु:े कसैले पिन यस ऐन 
बमोजजम र्दताि नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन गनि हुूँरै्दन। 
  

५. र्दतािको लािग र्दरखास्त दर्दन ु पने :(१) यस ऐन बमोजजम गठन भएका 
सहकारी संस्थाले र्दतािकालािग र्दताि गने अििकारी समि अनसूुची-१ को 
ढाूँचामा र्दरखास्त दर्दनपुनेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजमका र्दरखास्त साथ रे्दहाय बमोजजमका 
कागजातहरू संलग्न गनुि पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत वविनयम, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रितवेर्दन, 

(ग)  सर्दस्यले िलन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर 
रकमको वववरण । 

६. र्दताि गनुि पने :(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बमोजजम प्राप् त र्दरखास्त 
सवहतको कागजातहरु छानववन गर्दाि रे्दहाय बमोजजम भएको पाइएमा र्दताि 
गने अििकारीले र्दरखास्त परेको िमितले तीस दर्दनिभि त्यस्तो सहकारी 
संस्था र्दताि गरी अनसूुची-२ को ढाूँचामा र्दताि प्रमाणपि दर्दन ुपनेछ :– 

(क) र्दरखास्त साथ पेश भएको वविनयम यो ऐन तथा यस ऐन 
अन्तगित बनेको िनयम बमोजजम रहेको,  

(ख) प्रस्ताववत सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र 
िस्ान्त अनरुुप सञ्चालन हनु सक्न ेआिार रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था समरु्दायमा आिाररत एवम ् सर्दस्य केजन्ित 
भई संचालन र िनयन्िण हनु सक्न ेस्पष्ट आिार रहेको । 

(2) उपर्दफा (१) बमोजजम छानववन गर्दाि प्रस्ताववत सहकारी 
संस्थाको वविनयमको कुनै कुरामा संशोिन गनुिपने रे्दजखएमा 
र्दताि गने अििकारीले त्यस्तो संशोिन गनुिपने व्यहोरा 
खलुाई र्दरखास्त प्राप् त भएको िमितले पन्र दर्दनिभि 
िनवेर्दकलाई सूचना गनुि पनेछ । 

(3) यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापिन यो ऐन 
प्रारम्भ हुूँर्दाका बखत र्दताि भई सञ्चालनमा       रहेका 
इनरूवा नगरपािलका िभि कायिििे कायम गररएका सहकारी संस्था यसै 
ऐन बमोजजम र्दताि भएको       मािनने छ । 

(४) यस र्दफा बमोजजम सहकारी संस्था र्दताि गर्दाि र्दताि गने 
अििकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गनुि पने     गरी कुनै 
शति तोक्न सक्नेछ ।  
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(५) उपर्दफा (४) बमोजजम शति तोवकएकोमा सोको पालना गनुि 
सम्बजन्ित सहकारी संस्थाको कतिव्य हनुेछ। 

७. र्दताि गनि अस्वीकार गनि सक्न े :(१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) मा 
उजल्लजखत अवस्था नभएमा, सोही र्दफा बमोजजम वविनयम संशोिनको लािग 
सूचना दर्दएको अबिि िभि िनवेर्दकले संशोिन गनि अस्वीकार गरेमा त्यस्तो 
सूचना पाएको िमितले तीस दर्दनिभि िबिनयम संशोिन नगरेमा वा सूचनामा 
उल्लेख भए बमोजजम हनु े गरी िबिनयम संशोिन नगरेमा र्दताि गने 
अििकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सहकारी संस्था र्दताि गनि अस्वीकार 
गरेकोमा र्दताि गने अििकारीले कारण खलुाई तीन दर्दन िभि सोको 
जानकारी सम्बजन्ित िनवेर्दकहरूलाई दर्दन ुपनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगदठत संस्था हनु:े (१) सहकारी संस्था अववजच्छन्न 

उत्तराििकारवाला एक स्वशािसत र सङ्गदठत संस्था हनुेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लािग एउटा छुिै छाप 
हनुेछ । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अिीनमा रही व्यजि सरह 
चल अचल सम्पजत्त प्राप् त, उपभोग, वविी वा       अन्य 
व्यवस्था गनि सक्नेछ।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यजि सरह आफ्नो नामबाट नािलस उजूर 
गनि र सो उपर पिन सोही नामबाट नािलस       उजूर 
लाग्न सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्थाले व्यजि सरह करार गनि सक्नेछ । 

९.  सहकारी संस्थाको कायिििे : (१) र्दताि हुूँर्दाका बखत सहकारी संस्थाको कायि 
िेि रे्दहाय बमोजजम हनुेछाः  

  (क) नगरपािलकामा बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने 
संस्था र अन्य संस्थाको हकमा रे्दहायका  आिारमा   तोवकए बमोजजम एक 
स्थािनय तहसम्म x'g] 5 M- 

  (१) सर्दस्यहरुवीच स्वावलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लािग 
आपसी साझा बन्िन (कमन बण्ड), 

  (२) व्यावसावयक स्तरमा सेवा सञ्चालन गनि आवश्यक सर्दस्य 
सङ्खख्या, 
  (३) संस्था सञ्चालनमा सर्दस्यको सहभािगतामूलक लोकताजन्िक 
िनयन्िण कायम हनुे गरी पायक पने स्थान । 
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 (२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापिन संस्थाले र्दताि भई 
व्यावसावयक सेवा प्रारम्भ गरेको र्दईु वषिपिछ       रे्दहायको आिारमा 
जोिडएको भौगोिलक िेि कायम रहने गरी आफ्नो कायििेि ववस्तार गनि सक्नेछाः- 

 (क)  संस्थाको व्यावसावयक वियाकलापको ववकास िममा सर्दस्यता 
बढाउन थप कायििेि आवश्यक परेको, 
 (ख)  संस्थाको कायि सञ्चालनमा सर्दस्यको प्रत्यि िनयन्िण कायम /fVg 
रचनात्मक उपायहरु अवलम्बन गररएको, 
 (ग)  ;xsf/L P]g @)&$ sf] र्दफा १५ को उपर्दफा (६) बमोजजम lgwf{/Lt  

मापर्दण्ड प्रितकूल नरहेको । 

 (३) उपर्दफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापिन सर्दस्यको 
बसोबासको प्रकृित, पायक पने स्थान, स्थािनय     

            अवजस्थित र तोवकए बमोजजम ववशेष व्यावसावयक आवश्यकताका 
आिारमा कायििेि ववस्तार गनि सवकनेछ । 

 ($) यो ऐन प्रfरम्भ हुूँर्दाका बखत सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरुको कायििेि 
यसै ऐन अनसुार कायम भएको मािननेछ । 

     तर यो ऐन प्रारम्भ भएपिछ ती संस्थाहरुले एक वषििभि रे्दहायका 
वववरण खोली रजजष्ट्रार वा रजजष्ट्रारबाट अििकार   

           प्राप्त o; gu/kflnsfdf btf{ ug]{ clwsf/L elg tf]sLPsf] अििकारी 
समि यो ऐन k|f/De हुूँर्दाका बखतसम्मको    

           कायि सञ्चालन प्रितवेर्दन पेश गनुि पनेछाः- 

 (क) मौजरु्दा कायििेिको स्थानीय तह र वडा अनसुारको सर्दस्यता 
ववस्तारको अवस्था, 
 (ख) मौजरु्दा कायििेिको स्थानीय तह र वडा अनसुारको व्यावसावयक सेवा 
सञ्चालनको अवस्था, र 

 (ग) तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण । 

 (%) उपर्दफा ($) बमोजजम कायि सञ्चालन प्रितवेर्दन पेश भएपिछ रजजष्ट्रार वा 
रजजष्ट्रारबाट अििकार प्राप्त o;                
           gu/kflnsfdf btf{ ug]{ clwsf/L elg tf]sLPsf] अििकारीn]  आवश्यक 
जाूँचवझु समेत गरी सम्बजन्ित सहकारी   

           संस्थालाई रे्दहाय बमोजजम कायििेि पनुाःिनिािरण गनि िनरे्दशन दर्दन 
सक्नेछ । 

 (क) उपर्दफा ($) बमोजजमको वववरणमा उजल्लजखत सर्दस्यता ववस्तार 
नभएको वा तोवकएको सङ्खख्या भन्र्दा कम       सर्दस्यता ववस्तार 
भएको वा भौगोिलक िन/Gt/tf नभएको स्थानीय तह र वडा जझकी कायििेि घटाउने, 
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 (ख) उपर्दफा ($) बमोजजमको वववरणमा कुनै व्यावसावयक सेवा सञ्चालन 
नभएको वा जम्मा कारोबारको        तोवकएको रकम 
वा अनपुातभन्र्दा कम रकम वा अनपुातको व्यावसावयक सेवा सञ्चालन भएको रे्दजखएको 
वडा जझकी   

           कायििेि घटाउन,े 
 (ग) संस्थाको सञ्चालन खचि िाने्न गरी व्यावसावयक कायिकुशलता बढाउन र 
संस्था सञ्चालनमा सर्दस्यको सहभािगतामूलक  

           nf]कताजन्िक िनयन्िण कायम राख्न अितररि वडा जझकी उपयिु 
कायििेि कायम राख्g] 

 (घ) व्यावसावयक एवं प्रब्िनात्मक सेवाका लािग ववषयगत सङ्घ वा जजल्ला 
वा प्ररे्दश सङ्घको सर्दस्यताको प्रािप्तलाई सहज  

           तलु्याउन स्थानीय तह वा वडा जझकी उपयिु कायििेि कायम राख्न े। 

 (^) उपर्दफा (%) बमोजजम रजजष्ट्रार वा रजजष्ट्रारबाट अििकार प्राप्त 
अििकारीले िनरे्दशन दर्दएकोमा सहकारी संस्थाले एक     

           वषि  leि वविनयम संशोिन गरी आफ्नो कायििेि पनुाःिनिािरण गनुि 
पनेछ । 

 (&) उपर्दफा -^_ बमोजजम सम्बजन्ित सहकारी संस्थाले तोवकएको अविििभि 
आफ्नो कायििेि तीन मवहनािभि  

           पनुाःिनिािरण गनेछ । 

 (*) उपर्दफा (&) बमोजजम रजजष्ट्रार वा रजजष्ट्रारबाट अििकार प्राप्त 
अििकारीले कायििेि पनुाःिनिािरण गररदर्दएकोमा जचत्त       

           नबझु्ने सहकारी संस्थाले कायििेि पनुाःिनिािरणको जानकारी पाएको 
िमितले पैंतीस दर्दनिभि रजजष्ट्रारबाट अििकार  

           प्राप्त अििकारीले गरेको िनणिय भए /lhi6f/ समि र रजजष्ट्रारले गरेको 
िनणिय भए मन्िालय समि पनुरावलोकनका  

           लािग िनवेर्दन दर्दन सक्नेछ । 

 (() उपर्दफा (*) बमोजजम प्राप्त िनवेर्दनमा gu/ sfo{kflnsfn] साठी 
दर्दनिभि पनुरावलोकन गररसक्न ुपनेछ । 

 (१०) यस र्दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापिन सहकारी 
संस्थाले स्वेजच्छक रुपमा जनुसकैु समय कायििेि        घटाउन े गरी पनुाःिनिािरण 
गनि ljिनयम संशोिन गनि सक्नेछ । 

 (११) कायििेि पनुाः िनिािरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम 
हनुेछ । 

 (१२) उपर्दफा (२) र (३) बमोजजम कायििेि िबस्तारको प्रविया तोवकए 
बमोजजम हनुेछ । 
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१०. जानकारी दर्दनपुने: नगरपािलका भन्र्दा बढी कायििेि कायम राखी र्दताि भई 
सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले  नगरपािलकामा   

         सेवा सञ्चालन गर्दाि सञ्चािलत सेवाको वववरण सवहत र्दताि गने अििकारीलाई 
जानकारी दर्दनपुनेछ । 

११. ववषयगत आिारमा वगीकरण: (१)सहकारी संस्थाको वगीकरण रे्दहाय 
बमोजजम हनुेछाः 

 (क) उत्पार्दक संस्थााः कृवष, र्दगु्ि,  जचया, कवफ, उख,ु फलफुल र 
माछापालन ववशेषका ववषयगत र अगवुावाली एवम ्  

             उत्पार्दनको योजना समेतका आिारमा अन्य उत्पार्दनमूलक संस्था; 
 (ख) उपभोिा संस्थााः उपभोिा भण्डार, वचत तथा ऋण, उजाि र स्वास््य 

ववशेषका ववषयगत र प्राथिमक आवश्यकता  

            एवम ्सेवाको योजना समेतका आिारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था; 
 (ग) श्रिमक संस्थााः हस्तकला, खाद्य पररकार, औद्योिगक उत्पार्दन, 

भोजनालय र श्रम करार ववशेषका ववषयगत र सीप  

            वा श्रमको ववशेषता एवम ् स्वरोजगारीको योजना समेतका आिारमा 
अन्य श्रममा आिाररत संस्था; 

 (घ) बहउुदे्दश्यीय संस्थााः उत्पार्दन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आिाररत 
स्वरोजगारीका सेवा समेत सञ्चालन गने अन्य  

            बहमुखुी संस्था । 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लेजखत ववषयमा 
ववजशष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको ववकासिम समेतको 
आिारमा तोवकएबमोजजमका ववषयहरु थप गनि सवकनेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापिन उपर्दफा 
(१) बमोजजम अन्य संस्थाहरु गठन गनि बािा पनेछैन ।  

१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्न े:(१) र्दफा ६ 
बमोजजम र्दताि प्रमाणपि प्राप् त गरे पिछ   

           संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्रािप्तका लािग यस ऐन र वविनयमको अिीनमा 
रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा   

           पररयोजना सञ्चालन गनि सक्नेछ ।  

 (२) प्रचिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापिन संस्थाले उपर्दफा 
(१) बमोजजम कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा  

            पररयोजना सञ्चालन गनि छुिै संस्था र्दताि गनुिपने छैन । 

     तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन 
गनि प्रचिलत कानून बमोजजम अनमुितपि,   
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            स्वीकृित वा इजाजतपि िलन ुपने रहेछ भन ेसो बमोजजम अनमुितपि 
,स्वीकृित वा इजाजतपि िलएर माि  

            कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनुि पनेछ।  

 (३) उपर्दफा (२) बमोजजम संस्थाले प्रचिलत कानून बमोजजम अििकार 
पाएको िनकाय वा अििकारीबाट अनमुितपि,   

            स्वीकृित वा इजाजतपि प्राप् त गरेमा पन्र दर्दनिभि सोको जानकारी 
र्दताि गने अििकारीलाई दर्दन ुपनेछ । 

  (४) र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाले संयिु वा साझेर्दारीमा आफ्नो 
उत्पार्दन वा सेवाको बजारीकरणको लािग यस ऐनको  

            अिीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 
सञ्चालन गनि सक्नेछन ्। 

 (५) उपर्दफा (४) बमोजजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 
सञ्चालन गने सम्बन्िी अन्य व्यबस्था तोवकए  

            बमोजजम हनुेछ । 

 (६) प्रचिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापिन संस्थाले र्दफा 
(१) र (४) बमोजजम सञ्चालन गने कारोबार  

            व्यवसावयक उद्योग वा पररयोजनाको उत्पार्दन सहकारी ब्राण्डमा िबिी 
िबतरण गनि सवकनेछ । 

१३. र्दावयत्व सीिमत हनु े :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्िमा 
सर्दस्यको र्दावयत्व िनजले खररर्द गरेको वा खररर्द गनि स्वीकार गरेको 
शेयरको अििकतम रकमसम्म माि सीिमत रहनेछ ।  

 (२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “िलिमटेड” 

भने्न शब्र्द राख्न ुपनेछ ।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र िस्ान्त पालना गनुि पने: सहकारी संस्थाको 
गठन तथा सञ्चालन गर्दाि सहकारीका मूल्य,  मान्यता र िस्ान्तको पालना 
गनुि पनेछ ।     

 

      पररच्छेर्द–३ 

संस्थाका उद्दशे्य तथा कायि 
 

१५. संस्थाको उद्दशे्य : कायििेिमा आिाररत र सर्दस्य केजन्ित भई आफ्ना 
सर्दस्यहरूको आिथिक, सामाजजक तथा साूँस्कृितक  

                      समवृ् हािसल गनुि संस्थाको मखु्य उदे्दश्य हनुेछ ।   

१६. संस्थाको कायि : संस्थाका कायिहरू रे्दहाय बमोजजम हनुेछन:्- 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र िस्ान्तहरूको पालना 
गनेगराउने, 
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(ख) सर्दस्यको वहत प्रव्िन गने गरी व्यावसावयक सेवाहरू प्रर्दान 
गने, 

(ग) सर्दस्यलाई जशिा,  सूचना र तालीम प्रर्दान गने , 

(ङ) संस्थाले गने उत्पार्दन तथा सेवाको मापर्दण्ड िनिािरण गरी 
गणुस्तर सिुार, आिथिक स्थावयत्व र जोजखम व्यवस्थापन 
सम्बन्िी कायि गने,  

(च) आन्तररक िनयन्िण प्रणाली लागू गने, 

(छ) संस्थाको व्यवसावयक प्रव्िन तथा ववकास सम्बन्िी 
वियाकलापहरू सञ्चालन गने, 

(ज) मन्िालय, रजजष्ट्रार, प्रारे्दजशक रजजष्ट्रार, स्थानीय तह वा र्दताि 
गने अििकारीको िनरे्दशन पालना गने गराउन,े 

(झ) वविनयममा उजल्लजखत कायिहरू गने । 
 

पररच्छेर्द–४ 

वविनयम तथा आन्तररक कायिवविि 
 

१७. वविनयम बनाउन ु पने : (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको 
िनयम, िनरे्दजशका, मापर्दण्ड र कायिववििको  अिीनमा रही आफ्नो कायि 
सञ्चालनको लािग वविनयम बनाउन ुपनेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजमको वविनयम र्दताि गने अििकारीबाट स्वीकृत भए 
पिछ लागू हनुेछ । 

१८. आन्तररक कायिवविि बनाउन सक्न े:(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित 
बनेको िनयम, िनरे्दजशका, मापर्दण्ड, कायिवविी र वविनयमको अिीनमा रही 
आवश्यकता अनसुार आफ्नो आन्तररक कायिवविि बनाउन सक्नेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजमको आन्तररक कायिवविि सम्बजन्ित संस्थाको 
सािारण सभाले स्वीकृत गरेपिछ लागू हनुेछ । 

१९. वविनयम र आन्तररक कायिववििमा संशोिन :(१) संस्थाको सािारण सभाको 
कुल सर्दस्य संख्याको बहमुतबाट वविनयम र आन्तररक कायिवविि संशोिन 
हनु सक्नेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजम संशोिन भएको वविनयम र्दताि गने 
अििकारीबाट स्वीकृत भएपिछ लागू हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द–५ 

सर्दस्यता 
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२०. संस्थाको सर्दस्यता: (१) सोह्र वषि उमेर पूरा गरेका रे्दहाय बमोजजमका 
नेपाली नागररकहरु संस्थाको सर्दस्य हनु सक्नेछना्ः 

 (क) संस्थाको कायििेििभि बसोबास गरररहेको 
 (ख)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररर्द गरेको, 
 (ग)  संस्थाको वविनयममा उजल्लजखत शतिहरु पालना गनि मन्जरु गरेको, 
 (घ)  संस्थाको जजम्मेवारी पालना गनि मन्जरु भएको, 
 (ङ)  संस्थाले गरेको कारोवारसूँग प्रितस्पिाि हनु ेगरी कारोवार नगरेको, 
 (च)    संस्थाको सर्दस्यता िलन योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको । 

 (२) यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापिन नेपाल सरकार,  
प्ररे्दश सरकारका िनकायहरु,  स्थानीय तहका  

            साथै संस्थाको कायििेि िभिका सामरु्दावयक वा सहकारी ववद्यालय,  
गठुी,  स्थानीय क्लब,  स्थानीय तहमा गठन  

            भएका उपभोिा समूहहरु संस्थाको सर्दस्य हनु बािा पने छैन ।  

 (३) यस र्दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापिन स्वास््य 
सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सर्दस्यता िलन  

            वािा पने छैन । 

२१. सर्दस्यता प्राप् त गनि िनवेर्दन दर्दन ुपने: (१) संस्थाको सर्दस्यता िलन चाहन े
सम्बजन्ित व्यजिले संस्थाको सिमित समि  

            िनवेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजम िनवेर्दन परेको िमितले पैंतीस दर्दन िभि 
सिमितले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको िनयम  

            तथा वविनयमको अिीनमा रही सर्दस्यता प्रर्दान गने वा नगने िनणिय 
गनुि पनेछ । 

 (३) उपर्दफा (२) बमोजजम िनणिय गर्दाि सिमितले सर्दस्यता प्रर्दान नगने 
िनणिय गरेमा सो को कारण खोली सात दर्दनिभि  

            िनवेर्दकलाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

 (४) उपर्दफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको िमितले तीस दर्दनिभि 
सम्बजन्ित ब्यजिले त्यस्तो संस्था र्दताि गने  

           अििकारीसमि उजूर गनि सक्नेछ। 

 (५) उपर्दफा (४) बमोजजम प्राप् त उजूरी छानववन गर्दाि िनवेर्दकलाई 
सर्दस्यता प्रर्दान गनुि पने रे्दजखएमा र्दताि गने  

            अििकारीले त्यस्तो िनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनिको लािग 
सम्बजन्ित संस्थालाई आरे्दश दर्दन सक्नेछ। 

 (६) उपर्दफा (५) बमोजजम आरे्दश भएमा सो आरे्दश प्राप् त गरेको सात 
दर्दन िभि सम्बजन्ित संस्थाले िनवेर्दकलाई  
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            सर्दस्यता प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दताि गने अििकारीलाई गराउन ु
पनेछ ।  

२२. सर्दस्य हनु नपाउन े: (१) कुनै व्यजि एक स्थािनय तहको एकै प्रकृितको 
एकभन्र्दा वढी संस्थाको सर्दस्य हनु पाउन े 

           छैन ।  

        तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै व्यजि एकै प्रकृितको 
एकभन्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्य रहेको भए यो  

            ऐन प्रारम्भ भएको िमितले तीनवषि िभि कुनै एक संस्थाको माि 
सर्दस्यता कायम राख्न ुपनेछ । 

 (२) यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको िनकाय 
वा र्दफा २० को उपर्दफा (२) मा उल्लेख  

            भए रे्दजख बाहेकको अन्य कुनै कृििम व्यजि सर्दस्य भएको भए पाूँच 
वषि िभि सर्दस्यता अन्त्य गनुिपनेछ ।   

२३. सर्दस्यताको समािप्त:(१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्यता रे्दहायको अवस्थामा समाप्त 
हनुेछाः— 

 (क) सर्दस्यले आफ्नो सर्दस्यता त्याग गरेमा, 
 (ख) लगातार बावषिक सािारण सभामा िबना सूचना तीन पटकसम्म 
अनपुजस्थत भएमा, 
 (ग) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित वनकेो िनयम वा वविनयम बमोजजम सर्दस्यले 
पालना गनुिपने प्राविानको बारम्बार उल्लङ्घन      गरेमा, 
 (घ) संस्थाको सर्दस्यको हकमा र्दफा २० बमोजजमको योग्यता नभएमा। 

 (२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापिन कुनै सर्दस्यले 
संस्थाबाट प्राप् त वा भिुान गनुि पने कुनै रकम       भएमा सो फरफारक 
नभएसम्म वा िनजले िलएको ऋण, ितनुि पने कुनै र्दावयत्व वा अन्य कुनै सर्दस्यको 
तफि बाट   

            िितो वा जमानत बसेकोमा सोको र्दावयत्व फर फारक नभएसम्म 
िनजको सर्दस्यता समाप्त हनु ेछैन ।  

 (३) यस र्दफामा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापिन सािारण सभा 
बोलाउने िनणिय भइसकेपिछ सािारण सभा सम्पन्न     

           नभएसम्म कसैलाई पिन सर्दस्यताबाट हटाउन सवकन ेछैन । 

२४. सवुविा प्राप् त गनि नसक्न े: कुनै सर्दस्यले सहकारी संस्थालाई ितनुि पने कुनै 
र्दावयत्व िनिािररत समयिभि  भिुान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित 
वनेको िनयम तथा वविनयम बमोजजम सर्दस्यले पालन गनुिपने व्यवस्थाको 
बारम्बार उल्लंघन गरेमा त्यस्तो सर्दस्यले अन्य सर्दस्य सरहको सिुबिा 
प्राप् त गनि सक्न ेछैन । 
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पररच्छेर्द –६ 

सािारणसभा, सिमित तथा लेखा सपुररवेिण सिमित 

 

२५. सािारणसभा: (१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपमा सािारण  सभा 
हनुेछ । 

 (२)  सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू सािारण सभाका सर्दस्य हनु े
छन ्। 

 (३)  सहकारी संस्थाको सािारण सभा रे्दहाय बमोजजम हनुेछ:– 

 (क) प्रारजम्भक सािारण सभा, 
 (ख) वावषिक सािारण सभा, 
 (ग) ववशेष सािारण सभा । 

२६. प्रारजम्भक सािारण सभाको काम,  कतिव्य र अििकार: प्रारजम्भक सािारण 

सभाको काम,  कतिव्य र अििकार रे्दहाय बमोजजम हनुेछ :– 

 (क) प्रारजम्भक सािारण सभा हनु ेअजघल्लो दर्दनसम्मको काम कारबाही र 
आिथिक कारोबारको जानकारी िलन,े 

 (ख) चालू आिथिक वषिको लािग वावषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृत गने, 

 (ग) प्रितवेर्दन तथा ववत्तीय वववरण अनमुोर्दन गने, 

 (घ) वविनयममा उल्लेख भए बमोजजम सिमित वा लेखा सपुरीवेिण 
सिमितको िनवािचन गने, 

 (ङ) आन्तररक कायिवविि पाररत गने, 

 (च) लेखा परीिकको िनयजुि र िनजको पाररश्रिमक िनिािरण गने,  

 (छ) वविनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने । 

२७.    वावषिक सािारण सभाको काम, कतिव्य र अििकार : वावषिक सािारण सभाको 
काम, कतिव्य र अििकार रे्दहाय बमोजजम हनुेछ :– 

 (क) वावषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृित गने, 

 (ख) वावषिक लेखा परीिण प्रितवेर्दन अनमुोर्दन गने, 

 (ग) सिमित वा लेखा सपुरीवेिण सिमितको िनवािचन तथा ववघटन गने, 

 (घ) सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेिण सिमितको संयोजक वा सर्दस्यलाई 
पर्दबाट हटाउन,े 

 (ङ) सिमित वा लेखा सपुरीवेिण सिमितको वावषिक प्रितवेर्दन पाररत गने, 

 (च) वविनयम संशोिन तथा आन्तररक कायिवविि पाररत गने, 

 (छ) लेखा परीिकको िनयजुि र िनजको पाररश्रिमक िनिािरण गने, 

 (ज) संस्था एकीकरण वा ववघटन सम्बन्िी िनणिय गने, 

 (झ) पाररश्रिमक लगायतका सवुविा तोक्न,े 

 (ञ) ऋण तथा अनरु्दान प्राप्त गने सम्बन्िमा िनणिय गने, 
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 (ट) सर्दस्यको र्दावयत्व िमनाहा दर्दन,े 

 (ठ) सिमितलाई आवश्यक िनरे्दशन दर्दन,े 

 (ड) वविनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने । 

२८. सािारण सभाको बैठक :(१) सिमितले सहकारी संस्था र्दताि भएको िमितले 
तीन मवहनािभि प्रारजम्भक सािारण सभा   

            बोलाउन ुपनेछ । 

 (२) सिमितले प्रत्येक आिथिक वषि समाप्त भएको िमितले छ मवहनािभि 
वावषिक सािारण  सभा बोलाउन ुपनेछ । 

 (३) सिमितले रे्दहायको अवस्थामा ववशेष सािारण सभा बोलाउन ुपनेछ :– 

 (क) संस्थाको काम ववशेषले ववशेष सािारण सभा बोलाउन ुपने सिमितवाट 
िनणिय भएमा, 

 (ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम लेखा 
सपुरीवेिण सिमितको िसफाररसमा, 

 (ग) कुनै सञ्चालकले ववशेष सािारणसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव 
सिमित्ारा पाररत भएमा, 

 (घ) ववशेष सािारणसभा बोलाउन ु पने कारण खलुाइ पजच्चस प्रितशत 
सर्दस्यले सिमित समि िनवेर्दन दर्दएमा, 

 (ङ) र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बमोजजम र्दताि गने अििकारीले िनरे्दशन 
दर्दएमा, 

२९. ववशेष सािारण सभा बोलाउन िनरे्दशन दर्दन सक्न:े (१) संस्थाको िनरीिण वा 
सपुरीवेिण गर्दाि वा कसैको उजूरी परी   

            छानववन गर्दाि रे्दहायको अवस्था रे्दजखन आएमा र्दताि गने अििकारीले 
त्यस्तो सहकारी संस्थाको सिमितलाई ljz]if  

            सािारण सभा बोलाउन िनरे्दशन दर्दन सक्नेछ :–   

 (क) सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा िस्ान्त ववपररत कायि गरेमा,  
 (ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको िनयम, वविनयम तथा आन्तररक 

कायिवविि ववपरीत कायि गरेमा, 
 (ग) र्दताि गने अििकारीले दर्दएको िनरे्दशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 
 (घ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बमोजजम र्दताि गने अििकारीले आरे्दश 

दर्दएमा। 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजम  सािारण सभा बोलाउन िनरे्दशन प्राप् त भएमा 
सिमितले सो िनरे्दशन प्राप् त भएको िमितले  

            पैंतीस दर्दनिभि सािारणसभाको बैठक बोलाउन ु पनेछ र 
सािारणसभाको बैठकमा उजूरी वा िनरीिणका िममा   
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            रे्दजखएका ववषयमा छलफल गरी सोको प्रितवेर्दन र्दताि गने 
अििकारीसमि पेश गनुि पनेछ । 

 (३) उपर्दफा (१) वा (२) मा उजल्लजखत अविििभि सिमितले  
सािारणसभा नबोलाएमा र्दताि गने अििकारीले त्यस्तो  

            ljz]if सािारणसभा बोलाउन सक्नेछ । 

 (४) सहकारी संस्थाको सािारणसभाको लािग गणपूरक संख्या तत्काल कायम 

रहेको सर्दस्य संख्याको एकाउन्न प्रितशत  

            हनुेछ ।  

      तर पवहलो पटक डावकएको सािारण सभामा गणपरुक 
संख्या नपगुमेा त्यसको सात दर्दन िभि र्दोस्रो    

पटक  सािारण सभा बोलाउन ु पने र यसरी र्दोस्रो पटक 
बोलाइएको  सािारण सभामा संचालक सिमितको   

बहमुत सवहत एक ितहाई सािारण सर्दस्यहरुको उपजस्थित भएमा 
सािारण सभाको गणपरुक संख्या पगुकेो   

मािननेछ । 

(५) र्दईु हजार वा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको संस्थाले सािारण सभा गर्दाि 
समान कायिसूचीमा तोवकए बमोजजम सर्दस्य  

         संख्याको आिारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानमा संचालक 
सर्दस्यहरुलाई पठाई सािारण सभा गनि र  

         त्यस्तो सभाको िनणिय प्रमाजणत गनि प्रितिनििहरु छनौट गरी त्यस्ता 
प्रितिनििहरुको उपजस्थितको सभाले अजन्तम  

          िनणिय प्रमाजणत गने व्यवस्था िमलाउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चालक सिमित :(१)  सहकारी संस्थामा सािारणसभाबाट िनवािजचत एक 
सञ्चालक सिमित रहनेछ ।  

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजमको सिमितमा उपलब्ि भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस 
प्रितशत मवहला सर्दस्यको प्रितिनिित्व  

                         सिुनजित गनुि पनेछ ।  

 (३) एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै अवििमा सञ्चालक तथा 
लेखा सिमितको पर्दमा उम्मेर्दवार बन्न र  

                          िनवािजचत हनु सक्न ेछैन । 

 (४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमिचारी वा आफ्नो संस्थाले 
सर्दस्यता िलएको सहकारी संघ वा बैङ्कबाहेक  

                         अको कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैन । 

       तर वावषिक र्दईु करोड रुपैयाभन्र्दा कमको कारोवार गने 
सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी  
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 संस्थामा कमिचारीको रुपमा काम गनि बािा पने छैन । वावषिक र्दईु 
करोडभन्र्दा बवढ कारोवार गने संस्थामा कुनै  

 संचालक कमिचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको िमितले चार 
वषििभि त्यस्तो संचालकले कमिचारीको पर्द त्याग  

 गरी अको कमिचारीको व्यवस्था गनुिपनेछ ।  

(५) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ कुनै व्यजि एकभन्र्दा बढी संस्थाको सञ्चालक 
वा सोही वा अको संस्थाको कमिचारी   

          भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको िमितले एक वषििभि कुनै एक 
संस्थाको माि सञ्चालक वा कमिचारी रहन ुपनेछ । 

(६) सिमितको कायािविि चार वषिको हनुेछ । 

३१. सञ्चालक सिमितको िनवािचन :(१) सिमितले आफ्नो कायािविि समाप्त हनु ु
अजघ अको सिमितको िनवािचन गराउन ुपनेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजम सिमितको िनवािचन नगराएको जानकारी प्राप् त 
भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप् त भएको िमितले   

                          छ मवहनािभि सिमितको िनवािचन गराउन र्दताि गने अििकारीले 
सम्बजन्ित सिमितलाई आरे्दश दर्दन सक्नेछ । 

 (३) उपर्दफा (२) बमोजजम र्दताि गने अििकारीले आरे्दश दर्दएकोमा 
सम्बजन्ित सिमितले सो आरे्दश बमोजजमको  

                         समयाविििभि सिमितको िनवािचन गराई र्दताि गने अििकारलाई 
जानकारी गराउन ुपनेछ। 

 (४) उपर्दफा (३) बमोजजम सिमितको िनवािचन नगराएमा र्दताि गने 
अििकारले त्यस्तो संस्था सर्दस्य रहेको मािथल्लो संघ  

                           भए सो संघको प्रितिनिि समेतलाई सहभागीगराई सिमितको िनवािचन 
सम्बन्िी सम्पूणि कायि गने गराउनछे । 

 (५) उपर्दफा (४) बमोजजमको िनवािचन कायिमा सहयोग परु् याउन ु
सम्बजन्ित सिमितका पर्दाििकारीहरूको कतिव्य हनुेछ  

                         ।  

 (६) उपर्दफा (५) बमोजजम िनवािचन गराउूँर्दा लागकेो सम्पूणि खचि 
सम्बजन्ित संस्थाले व्यहोनुि पनेछ। 

 (७) यस र्दफा बमोजजम सिमितको अको िनवािचन नभए सम्मको लािग 
सिमितले वविनयममा व्यवस्था भए बमोजजम आफ्नो  

                          कायि सञ्चालन गनेछ ।  

३२. सिमितको काम, कतिव्य र अििकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लजखत काम, 

कतिव्य र अििकारका अितररि सिमितको  

                       काम, कतिव्य र अििकार रे्दहाय बमोजजम हनुेछ :– 
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 (क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र िस्ान्त बमोजजम सहकारी संस्थाको 
सञ्चालन गने, 

 (ख) आिथिक तथा प्रशासकीय कायि गने, गराउन,े 

 (ग) प्रारजम्भक सािारणसभा, वावषिक सािारणसभा तथा ववशेष सािारण  सभा 
बोलाउन,े 

 (घ) सािारण सभाका िनणियहरू कायािन्वयन गने, गराउने, 
 (ङ) संस्थाको नीित, योजना, बजेट तथा बावषिक कायििमको तजुिमा गरी 

सािारण  सभा समि पेश गने, 

 (च) संस्थाको सर्दस्यता प्रर्दान गने तथा सर्दस्यताबाट हटाउन,े  

 (छ) शेयर नामसारी तथा वफताि सम्बन्िी कायि गने, 

 (ज) सम्बजन्ित संघको सर्दस्यता िलने, 
 (झ) वविनयम तथा आन्तररक कायिवविि तयार गरी सािारण  सभामा पेश 

गने,  

 (ञ)  संस्थाको कायििेििभि संस्थाको कारोबार र व्यवसायको वहत 
प्रव्िनको लािग आवश्यक कायि गने,गराउन,े 

 (ट) वविनयममा तोवकए वमोजजम अन्य कायि गने गराउन े। 

३३. सञ्चालक पर्दमा बहाल नरहन:े रे्दहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो 
पर्दमा बहाल रहन सक्ने छैन:- 

 (क) िनजले दर्दएको राजीनामा सिमितबाट स्वीकृत भएमा, 
 (ख) िनजलाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बमोजजम सञ्चालकबाट हटाउन े

िनणिय भएमा, 
 (ग) िनज अको संस्थाको सञ्चालक रहेमा, 
 (घ) िनज सोही वा अको संस्थाको कमिचारी रहेमा, 
 तर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रितबन्िात्मक वाक्यांशमा लेजखएको 

कुरामा सोही बमोजजम हनुेछ । 

 (ङ) िनज सोही वा अको संस्थाको लेखा सपुरीवेिण सिमितको पर्दमा रहेमा 
 (च) िनजको मतृ्य ुभएमा। 

३४. सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्न:े (१) सािारण सभाले वहमुतको 
िनणियबाट रे्दहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालकलाई सिमितको सञ्चालक 
पर्दबाट हटाउन सक्नेछ :– 

 (क) आिथिक वहनािमना गरी सम्बजन्ित संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा, 
 (ख) अनििकृत तवरले सम्बजन्ित संस्थाको कारोबार सम्बन्िी ववषयको 

गोपिनयता भङ्ग गरेमा, 
 (ग) सम्बजन्ित संस्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग प्रितस्पिाि हनुे गरी समान 

प्रकृितको कारोबार वा व्यवसाय गरेमा, 
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 (घ) सम्बजन्ित संस्थाको अवहत हनुे कुनै कायि गरेमा,  
 (ङ) िनज शारीररक वा मानिसक रुपमा काम गनि नसक्न ेभएमा, 
 (च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको िनयम वा वविनयममा 

उजल्लजखत योग्यता नरहेमा । 

 (२) कुनै सञ्चालकलाई सिमितको पर्दबाट हटाउने िनणिय गनुि अजघ त्यस्तो 
सञ्चालकलाई सािारण  सभा समि सफाई पेश  

                         गने मनािसब मावफकको मौका दर्दइनेछ ।  

 (३) उपर्दफा (२) बमोजजमको अविििभि कुनै सञ्चालकले सफाई पेश 
नगरेमा वा िनजले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक  

                         नभएमा सािारण  सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्नेछ 
।  

 (४) उपर्दफा (३) बमोजजम सञ्चालकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य 
सिमितको र्दईु कायिकाल सम्मको िनवािचनमा  

                          उम्मेर्दवार बन्न पाउने छैन ।    

 (५) उपर्दफा (३) बमोजजम कुनै सञ्चालक पर्दबाट हटेमा त्यस्तो पर्दमा 
सािारण सभाले बाूँकी अवििको लािग अको  

                           सञ्चालकको िनवािचन गनेछ । 

३५. िनजी स्वाथि समावेश भएको िनणिय प्रकृयामा संलग्न हनु नहनु े  :(१) 
सञ्चालकले आफ्नो िनजी स्वाथि समावेश भएको िनणिय प्रवियामा संलग्न 
हनुहुुूँरै्दन । 

 (२) सञ्चालकले आफूलाईमाि व्यजिगत फाइर्दा हनुेगरी संस्थामा कुनै 
कायि गनि गराउन हुूँरै्दन । 

 (३) कुनै सञ्चालकले उपर्दफा (१) को िबपरीत हनु े गरी वा आफ्नो 
अििकार िेिभन्र्दा बावहर गई कुनै काम कारबाही  

                         गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रित त्यस्तो सञ्चालक व्यजिगत 
रूपमा उत्तरर्दायी हनुेछ र त्यस्तो काम   

                        कारबाहीबाट संस्थाको, सर्दस्य वा अन्य कुनै व्यजिलाई हानी नोक्सानी 
हनु गएको रहेछ भन ेत्यस्तो हानी नोक्सानी  

                         िनजको जायजेथाबाट असूल उपर गररनेछ । 

३६. सिमितको ववघटन :(१) सािारणसभाले रे्दहायको अवस्थामा सिमितको 
ववघटन गनि सक्नेछाः– 

 (क) सिमितको बर्दिनयतपूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोजखममा परेमा, 
 (ख) संस्थाले ितनुिपने र्दावयत्व तोवकएको समयिभि भिुान गनि नसकेमा, 
 (ग) वविनयममा उजल्लजखत उद्देश्य र कायि ववपररतको काम गरेमा,  
 (घ) सिमितले आफ्नो जजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 
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 (ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनकेो िनयमावलीमा उजल्लजखत शति वा 
र्दताि गने अििकारीले दर्दएको िनरे्दशनको   
                         बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजम सिमित ववघटन भएमा सािारणसभाले नयाूँ 
सिमितको िनवािचन गनेछ । 

 (३) सिमितले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको िनयम बमोजजम र्दताि गने 
अििकारीले दर्दएको िनरे्दशन पालना नगरेमा     

                       वा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बमोजजम पेश भएको प्रितवेर्दन समेतको 
आिारमा र्दताि गने अििकारीले     

                       सिमितलाई उजूरी वा िनरीिणको िममा रे्दजखएका ववषयवस्तकुो 
गाजम्भयिताको आिारमा बढीमा छ मवहनाको समय  

                        दर्दई सिुार गने मौका दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो समयाविि िभि पिन सिुार 
नगरेमा त्यस्तो सिमित ववघटन गनेछ । 

 (४) उपर्दफा (३) बमोजजम सिमित ववघटन भएमा त्यसरी ववघटन गररएको 
िमितले तीन मवहना िभिमा अको सिमितको   

                        िनवािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो िनवािचन नभएसम्म संस्थाको रै्दिनक 
कायि सञ्चालन गनि र्दताि गने अििकारीले  

                        तोवकए बमोजजमको एक तर्दथि सिमित गठन गनुि पनेछ । 

 (५) यस र्दफा बमोजजम अको सिमितको िनवािचन गराउूँर्दा लागकेो सम्पूणि 
खचि सम्बजन्ित संस्थाले व्यहोनेछ । 

३७. लेखा सपुरीवेिण सिमितको गठन :(१) संस्थामा आन्तररक िनयन्िण 
प्रणालीलाई सदुृढ गनि तोवकए बमोजजमको योग्यता  

                     पगुकेा एकजना संयोजक र र्दईुजना सर्दस्यहरू रहन े गरी सािारणसभाले 
िनवािचनबाट लेखा सपुरीवेिण सिमित गठन  

                     गनेछ । 

 (२) एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी व्यजि एकै अवििमा एउटै संस्थाको 
सञ्चालक वा लेखा सपुररवेिण सिमितको  

                        संयोजक वा सर्दस्य पर्दमा उम्मेर्दवार बन्न र िनवािजचत हनु सक्न ेछैन । 

३८. लेखा सपुररवेिण सिमितको काम, कतिव्य र अििकार :(१)  लेखा 
सपुररवेिण सिमितको काम, कतिव्य र अििकार रे्दहाय  बमोजजम 
हनुेछ :– 

 (क) प्रत्येक चौमािसकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक लेखापरीिण गने, 

गराउन,े 

 (ख) आन्तररक लेखापरीिण गर्दाि लेखापरीिणका आिारभतू िस्ान्तको 
पालना गने, गराउने, 
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 (ग) ववत्तीय तथा आिथिक कारोवारको िनरीिण तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
 (घ) सिमितको काम कारवाहीको िनयिमत सपुररवेिण गने र सिमितलाई 

आवश्यक सझुाव दर्दन,े 

 (ङ) सािारण सभाको िनरे्दशन, िनणिय तथा सिमितका िनणिय कायािन्वयन भए 
नभएको अनगुमन गने, 

 (च) लेखा सम्बन्िी प्रितवेर्दन र सिमितको काम कारबाहीको सपुररवेिण 
सम्बन्िी वावषिक प्रितवेर्दन सािारणसभा समि    

                         पेश गने,  

 (छ) आफूले पटक पटक दर्दएका सझुाव कायािन्वयन नभएको कारणबाट 
कुनै संस्थाको वहतमा प्रितकूल असर परेमा वा   

                         त्यस्तो संस्थाको नगर्द वा जजन्सी सम्पजत्तको व्यापक रूपमा वहनािमना 
वा अिनयिमतता भएको वा संस्था गम्भीर  

                         आिथिक संकटमा पनि लागकेोमा सोको कारण खलुाई ववशेष 
सािारणसभा बोलाउन सिमित समि िसफाररस गने । 

 (ज) आवश्यक परेमा आन्तररक लेखा परीिक िनयजुिका लािग तीन 
जनाको नाम सञ्चालक सिमितमा िसफाररस गने । 

              (२) लेखा सपुररवेिण सिमितको संयोजक वा सर्दस्य संस्थाको रै्दिनक आिथिक 
प्रशासिनक कायिमा सहभागी हनु पाउने छैन । 

 (३) लेखा सपुररवेिण सिमितका संयोजक एवं सर्दस्यहरुको पर्दको समाप्ती 
र्दफा ३३ र ३४ अनसुार हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द–७ 

बचत तथा ऋण पररचालन 

 

३९. सर्दस्य केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुि पने :(१) संस्थाले 
आफ्ना सर्दस्यहरूको माि बचत स्वीकार गनि,  सोको पररचालन गनि र 
सर्दस्यलाई माि ऋण प्रर्दान गनि सक्नेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापिन बचत तथा 
ऋणको मखु्य कारोबार गने गरी र्दताि भएको संस्था  बाहेक अन्य 
ववषयगत वा वहउुदे्दश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार गनि 
पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ बहउुदे्दश्यीय वा ववषयगत संस्थाको 
रुपमा र्दताि भई मखु्य कारोवारको रुपमा वचत  तथा ऋणको कारोवार 
गरै्द आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन वषि िभिमा वचत तथा ऋणको मखु्य 
कारोवार  नहनुे गरी र्दताि हुूँर्दाका बखतमा उल्लेख गररएको मखु्य कारोवार 
गने गरी संस्था सञ्चालन गनुिपनेछ । 
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(३) सहकारी संस्थाले सर्दस्यलाइ प्रर्दान गने ऋणमा रजजष्ट्रारले अन्यथा 
तोकेकोमा वाहेक सेवा शलु्क र नवीकरण शलु्क  सम्बजन्ित संस्थाको 
कयिववििमा तोके बमोजजम हनुेछ । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजर्दर िबचको अन्तर छ प्रितशतभन्र्दा बढी हनु े
छैन ।  

(५) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणमा लाग्न ेब्याजलाई मूल ऋणमा पूूँजीकृत 
गरी सोको आिारमा ब्याज लगाउन  पाइने  छैन । 

(६) संस्थाले कुनैपिन कम्पनीको शेयर खररर्द गनि सक्न ेछैन ।  

तर  

(१) संस्थाको र्दावयत्व प्रित प्रितकूल नहनु े गरी संस्थाले स्व 

प्रयोजनको लािग अचल सम्पजत्त खरीर्द तथा पूवाििार  िनमािण एवं 
संस्था र सर्दस्यहरुको वहतमा उत्पार्दन र सेवाको िेिमा प्राथिमक 
पूूँजी कोष पररचालन गनि वािा  पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर 
खररर्द गरेको भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको िमितले 
एक वषि अविििभि हस्तान्तरण गररसक्न ुपनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापिन  संस्थाले 
यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ र्दताि भएका साना वकसानद्वारा प्रवव्ित 
ववत्तीय संस्थाको शेयर खररर्द गनि बािा पनेछैन । 

(७) संस्थाले प्राथिमक पूजजकोषको पन्ि गणुासम्म बचत संकलन गनि 
सक्नेछ । 

(८) संस्थाले र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई 
सर्दस्यता प्राप् त गरेको तीन मवहना अविि  व्यितत  नभई ऋण 
लगानी गनि सक्न ेछैन । 

४०. सन्र्दभि व्याजर्दर सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) संघीय काननु बमोजजम रजजष्ट्रारले बचत 
तथा ऋणको सन्र्दभि व्याजर्दर तोक्न सक्नेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजम तोवकएको सन्र्दभि ब्याजर्दर संस्थाका 
लािग िनरे्दशक ब्याजर्दर हनुेछ । 

४१. व्यजिगत बचतको सीमा: संस्थामा सर्दस्यको व्यजिगत बचतको सीमा सम्बजन्ित 
संस्थाको वविनयममा तोवकए बमोजजम हनुेछ  
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पररच्छेर्द – ८ 

आिथिक स्रोत पररचालन 

 

४२. शेयर िबिी तथा वफताि सम्बन्िी व्यबस्था :(१) संस्थाले आफ्नो सर्दस्यलाई 
शेयर वविी गनि सक्नेछ।  

 (२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापिन संस्थाले एकै 
सर्दस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूूँजीको बीस   

          प्रितशतभन्र्दा बढी हनु ेगरी शेयर िबिी गनि सक्ने छैन ।  

तर नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार वा स्थानीय तहको पूणि वा 
आंजशक स्वािमत्व वा िनयन्िण भएको संस्था वा   

िनकायको हकमा यो बन्रे्दज लागू हनुे छैन। 

(३) संस्थाको शेयरको अंवकत मूल्य प्रित शेयर एक सय रुपैयाूँ हनुेछ ।  

(४)  संस्थाको शेयरपूूँजी वविनयममा उल्लेख भए बमोजजम हनुेछ । 
(५)  संस्थाले खलुा बजारमा शेयर िबिी गनि पाउने छैन । 

(६)  संस्थाको मूलिनको रुपमा रहेको कुनै सर्दस्यको शेयर सोही संस्थाको 
ऋण वा र्दावयत्व बाहेक अन्य कुनै  ऋण वा   

    र्दावयत्व वापत िललाम िबिी गररने छैन । 

४३. रकम वफताि तथा खाता सञ्चालन सम्बन्िी व्यवस्था :(1) कुनै सर्दस्यले 
संस्थाको सर्दस्यता त्याग गरी रकम वफताि िलन   चाहेमा िनजको कुनै 
र्दावयत्व भए त्यस्तो र्दावयत्व भिुान गरेको िमितले एक मवहनािभि िनजको 
बाूँकी रकम  तोवकए बमोजजम िनजलाई वफताि गनुि पनेछ । 

 (२) कुनै सर्दस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत वफताि माग गरेमा िनजको 
कुनै र्दावयत्व भए त्यस्तो र्दावयत्व किा गरी  

            बाूँकी रकम तोवकए बमोजजम िनजलाई वफताि गनुि पनेछ।  

 (३) संस्थाले ;j} k|sf/sf वचत खाताहरु संचालन गनि सक्नेछ ।    

४४. ऋण वा अनरु्दान िलन सक्न:े (१) ;xsf/L संस्थाले ववरे्दशी बैंक वा ववत्तीय 
संस्था वा अन्य िनकायबाट ऋण वा अनरु्दान  िलन वा त्यस्तो 
िनकायसूँग साझेर्दारीमा काम गनि सक्ने छ । 

 (२) उपर्दफा (१) वमोजजम ववरे्दशी बैङ्क वा िनकायबाट ऋण वा अनरु्दान 
िलन स्वीकृतीको लािग तोवकएवमोजजमको  वववरणहरु सवहत र्दताि 
गने अििकारी समि िनवेर्दन दर्दन ुपनेछ ।  

 (३) उपर्दफा (२) वमोजजम िनवेर्दन प्राप्त भएमा र्दताि गने अििकारीले नगर 
कायिपािलकामा प्रस्ताव पेश गनुि पनेछ ।  

 (४) उपर्दफा (३) बमोजजमको प्रस्ताव नगर कायिपािलकाले उपयिु रे्दखेमा 
स्वीकृतीकोलािग सम्वजन्ित मन्िालयमा  िसफाररस गरर पठाउनेछ ।  
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४५. नपेाल सरकारको सरुिण प्राप् त गनि सक्न:े (१) संस्थाले ववरे्दशी बैङ्क वा 
िनकायसूँग िलने ऋणमा सरुिण प्राप् त गनुि पने  भएमा संघीय कानून 
वमोजजम स्वीकृितको लािग र्दताि गने अििकारर समि प्रस्ताव सवहत िनवेर्दन 
दर्दन ुपने छ । 

 (२) र्दफा (१) वमोजजम प्राप्त प्रस्ताव उपयिु रे्दजखएमा नगर 
कायिपािलकाले संघीय काननु बमोजजम स्वीकृितको  लािग मन्िालयमा 
जशफाररस गरर पठाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेर्द – ९ 

संस्थाको कोष 

 

४६ संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषमा रे्दहाय बमोजजमको रकम रहनछे :– 

 (क) शेयर िबिीबाट प्राप् त रकम, 

 (ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

 (ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

 (घ) नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनरु्दान रकम, 

 (ङ) ववरे्दशी सरकार वा अन्तरािवष्ट्रय संघ संस्थाबाट प्राप् त अनरु्दान वा 
सहायताको रकम, 

 (च) व्यवसावयक कायिबाट आजजित रकम, 

 (छ) सर्दस्यता प्रवेश शलु्क, 

 (ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे अन्य जनुसकैु रकम । 

 (२) उपर्दफा (१) को ख08 (ङ) बमोजजमको रकम प्राप्त  गनुि अजघ अथि 
मन्िालयको जस्वकृित िलनपुनेछ । 

४७.  जगडेा कोष :(१) संस्थामा एक जगडेा कोष रहनेछ । 

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

 (क) आिथिक वषिको खूर्द बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रितशत रकम,  

 (ख) कुनै संस्था, संघ वा िनकायले प्रर्दान गरेको पूूँजीगत अनरु्दान रकम, 

 (ग) जस्थर सम्पजत्त वविीबाट प्राप् त रकम, 

 (घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

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

 

४८. संरजित पूूँजी वफताि कोषाः (१) संस्थामा एक संरजित पूूँजी वफताि कोष 
रहनेछ । 
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 (२) र्दफा ४७ बमोजजमको जगडेा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को 
खण्ड (क) बमोजजमको रकम छुट्ट्याई बाूँकी  

          रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रितशत रकम उपर्दफा (१) बमोजजमको 
कोषमा वावषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ । 

 (३) उपर्दफा (१) बमोजजमको रकम सर्दस्यले गरेको संघीय काननुमा 
तोवकए बमोजजमको वावषिक कारोवारको आिारमा  

          सम्बजन्ित सर्दस्यलाई उपलव्ि गराउन ुपनेछ ।  

४९. सहकारी प्रव्िन कोषसम्बन्िी व्यवस्था: (१) संस्थाले सहकारी व्यवसायको 
प्रव्िन गनिको लािग र्दफा ४७ बमोजजम जगडेा कोषमा सो र्दफाको 
उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छुयाई बाूँकी रहेको 
रकमको शून्य र्दशमलव पाूँच प्रितशतले हनु आउने रकम संघीय काननुमा 
व्यवस्था भए बमोजजमको सहकारी प्रव्िन कोषमा वावषिक रुपमा जम्मा गनुि 
पनेछ ।  

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषको उपयोग संघीय काननुमा व्यवस्था 
भएबमोजजम हनुेछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्िी व्यबस्थााः (१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा 
उजल्लजखत कोषका अितररि संस्थामा सहकारी जशिा कोष,  शेयर लाभांश 
कोष लगायत वविनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्
। 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूितिका 
लािग वविनयममा तोवकए बमोजजम उपयोग गनि सवकनेछ ।  

तर एक वषिको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूूँजीको अठार 
प्रितशतभन्र्दा बढी हनु ेछैन । 

 

पररच्छेर्द –१० 

अिभलेख र सूचना 
 

५१. अिभलेख राख्न ु पने : (१) संस्थाले सािारण सभा, सिमित तथा लेखा 
सपुररबेिण सिमित बैठकका िनणिय तथा काम   

            कारबाहीको अद्यावििक अिभलेख सरुजित साथ राख्न ुपनेछ । 

 (२) संस्थाले कारोबारसूँग सम्बजन्ित तथा अन्य आवश्यक अिभलेखहरू 
तोवकए बमोजजम सरुजित साथ राख्न ुपनेछ । 

५२. वववरण उपलब्ि गराउन ुपने :(१) संस्थाले रे्दहायका वववरणहरू सवहतको 
प्रितवेर्दन आ.व. समाप्त भएको तीन मवहना िभि र्दताि गने अििकारी समि 
पेश गनुि पनेछ :– 
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(क) कारोबारको चौमािसक र वावषिक प्रितवेर्दन तथा लेखापरीिण 
प्रितवेर्दन 

(ख) बावषिक कायििम नीित तथा योजना, 
(ग) खरु्द बचत सम्बन्िी नीित तथा योजना, 
(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाूँकी कायािवििको सूची, 
(ङ) सािारण  सभाको बैठक सम्बन्िी जानकारी, 
(च) शेयर सर्दस्य संख्या र शेयरपूूँजी,   
(छ) सञ्चालक वा सर्दस्यले िलएको ऋण ितनि बाूँकी रहेको 

रकम, 

(ज) र्दताि गने अििकारीले समय समयमा तोवकदर्दएको अन्य 
वववरण । 

 

पररच्छेर्द – ११ 

लेखा र लेखापरीिण 

 

५३. कारोबारको लेखा: संस्थाको  कारोबारको लेखा र्दोहोरो लेखा प्रणालीमा 
आिाररत र कारोबारको यथाथि जस्थित स्पष्टरुपमा रे्दजखन ेगरी संघीय कानून 
बमोजजम रजजष्ट्रारले लागू गरेको लेखामान (एकाउजन्टङ स्याण्डडि) र यस 
ऐन बमोजजम पालना गनुिपने अन्य शति तथा व्यवस्था बमोजजम राख्न ुपनेछ 
। 

५४. लेखापरीिण: (१) संस्थाले प्रत्येक आिथिक वषिको लेखापरीिण सो आिथिक 
वषि समाप्त भएको िमितले तीन मवहनािभि   

            प्रचिलत कानून बमोजजम इजाजतपि प्राप् त लेखापरीिकद्वारा गराउन ु
पनेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजमको अविि िभि कुनै संस्थाले लेखापरीिण 
नगराएको पाइएमा र्दताि गने अििकारीले त्यस्तो   

            संस्थाको लेखा परीिण इजाजतपिप्राप् त लेखापरीिकबाट गराउन 
सक्नेछ। 

 (३) उपर्दफा (२) बमोजजम लेखापरीिण गराउूँर्दा लेखापरीिकलाई दर्दन ु
पने पाररश्रिमक लगायतको रकम सम्बजन्ित  

            संस्थाले व्यहोनेछ ।  

 (४) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजम लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण 
प्रितवेर्दन अनमुोर्दनको लािग सािारणसभासमि  

            पेश गनुि पनेछ । 
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 (५) उपर्दफा (४) बमोजजम पेश भएको लेखापरीिण प्रितवेर्दन 
सािारणसभाबाट अनमुोर्दन हनु नसकेमा पनुाः लेखापरीिणको लािग 
सािारणसभाले र्दफा ५५ को अिीनमा रही अको लेखापरीिक िनयिु 
गनेछ । 

५५. लेखापरीिकको िनयजुि :(१) संस्थाको लेखापरीिण सम्बन्िी कायि गनि 
प्रचिलत कानून बमोजजम इजाजतपि प्राप् त लेखापरीिकहरू मध्येबाट 
सािारणसभाले एकजना लेखापरीिक िनयजुि गरी पाररश्रिमक समेत 
तोक्नेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजम लेखापरीिक िनयिु गर्दाि एउटै व्यजि, फमि 
वा कम्पनीलाई लगातार तीन आिथिक वषिभन्र्दा बढी हनुे गरी िनयिु गनि 
सवकने छैन । 

५६. लेखापरीिकमा िनयिु हनु नसक्न े :(१) रे्दहायका व्यजि लेखा परीिकमा 
िनयिु हनु तथा िनयिु भई सकेको भए सो पर्दमा बहाल रहन सक्ने छैन 
:- 

     (क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 
    (ख) सम्बजन्ित संस्थाको सर्दस्य, 

    (ग) सहकारी संस्थाको िनयिमत पाररश्रिमक पाउन े गरी िनयिु 
सल्लाहकार वा कमिचारी, 

    (घ) लेखापरीिण सम्बन्िी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषिको अविि 
भिुान नभएको,  

    (ङ) र्दामासाहीमा परेको, 
    (च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैितक पतन हनुे अन्य फौजर्दारी कसूरमा सजाय 

पाएको पाूँच वषि भिुान नभएको,  
    (छ) सम्बजन्ित संस्थासूँग स्वाथि बाजझएको व्यजि । 

(२) लेखापरीिकले आफू िनयिु हनुअुजघ उपर्दफा (१) बमोजजम अयोग्य 
नभएको कुराको संस्था समि स्वघोषणा गरन्पुनेछ ।  

(३) कुनै लेखा परीिक आफ्नो कायिकाल समाप्त नहुूँरै्द कुनै संस्थाको 
लेखापरीिण गनि अयोग्य भएमा वा संस्थाको लेखा परीिकको पर्दमा 
कायम रहन नसक्न े जस्थित उत्पन्न भएमा िनजले लेखा परीिण गनुि 
पने वा गरररहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी िलजखत 
रुपमा संस्थालाई दर्दन ुपनेछ । 

(४) यस र्दफाको प्रितकूल हनु े गरी िनयिु भएको लेखा  परीिकले 
गरेको लेखा  परीिण मान्य हनु ेछैन ।  
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पररच्छेर्द – १२ 

छुट,सवुविा र सहिुलयत 

 

५७.  छुट, सवुविा र सहिुलयत: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा िेखिएको 
भए तापलन सहकारी संस्थािाई देहाय  बमोखजमको छुट, सुविधा र 
सहुलियत प्राप्त हुनेछ :- 

 (क) सहकारी संस्थाले अचल सम्पजत्त बाहेक कारोबार सम्बन्िी कुने िलजखत 
रजजषे्ट्रशन गनुि, गराउन ुपने छैन । 

 (ख) सहकारी संस्थाले आफ्नो कायािलय तथा सेवा केन्िको भवन िनमािणका 
लािग अवश्यक पने जग्गा जिमन लगायतका  अचल सम्पजत्त खरीर्द 
गर्दाि आय वटकट र्दस्तरु वा रजजषे्ट्रशन र्दस्तरु लाग्ने छैन ।   

 तर, 
     (१) व्यावसावयक प्रयोजनका लािग जग्गा जिमन लगायतका अचल 

सम्पजत्त खररर्द गर्दाि प्रचिलत    कानून बमोजजम आय 
वटकट र्दस्तरु वा रजजषे्ट्रशन र्दस्तरु लाग्नेछ । 

     (२) रजजषे्ट्रशन र्दस्तरु छुट प्राप्त गरी खररर्द गररएको जग्गा जिमन 
लगायतका अचल सम्पजत्त प्रयोग    नगरी वविी 
गरेमा सो बापत छुट पाएको रजजषे्ट्रशन र्दस्तरु वफताि गनुि पनेछ । 

 (ग) सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दाि वा जमानत वापत राखेको जग्गा 
दृवष्ट बन्िक पाररत ubf{ कुनै पिन शलु्क  लाग्ने छैन । 

 (२) प्रचिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापिन सहकारी संस्थाले 
र्दफा ४७ को उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोजजम जगडेा कोषमा 
छुयाएको रकम, र्दफा ४८ को उपर्दफा (२) बमोजजम संरजित पूूँजी कोष 
र र्दफा ४९ बमोजजम सहकारी प्रव्िन कोषमा जम्मा गरेको रकममा 
आयकर लाग्ने छैन । 

  तर संरजित पूूँजी kmLतिf कोषबाट सर्दस्यले प्राप्त गरेको रकममा 
सर्दस्यको कर र्दावयत्वका सम्बन्िमा प्रचिलत कानून बमोजजम हनुेछ । 

 (३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपिमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारी 
संस्था आफ्नो प्रयोगको लािग आयात गने  मेजशनरी, औद्योिगक 
तथा कृवषयन्ि, उपकरण, पाटिपूजाि, कच्चा पर्दाथि तथा ढुवानीका 
सािनहरुमा लाग्ने भन्सार  महसलु वा मूल्य अिभववृ् कर प्रचिलत 
कानून बमोजजम छुट दर्दन सक्नेछ । 

 (४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपिमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारी 
संस्थाले उत्पार्दन गरेको मालसामानमा लाग्न े अन्ताःशलु्क वा मूल्य 
अिभववृ् कर प्रचिलत कानून बमोजजम आंजशक वा परैु छुट दर्दन सक्नेछ । 
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 (५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपिमा सूचना प्रकाजशत गरी सहकारी 
संस्थाले उत्पार्दन गरेको वस्त ुिनकासी गर्दाि  त्यस्तो वस्तमुा लाग्न े
िनकासी कर छुट र उद्योगलाई दर्दए सरह प्रचिलत कानून बमोजजम िनकासी 
नगर्द  अनरु्दान lर्दन सक्नेछ । 

 (६)   यस र्दफामा उजल्लजखत छुटहरुका अितररि cf}Bf]uLs व्यवसाय 
गने सहकारी संस्थालाई प्रचिलत कानून  बमोजजम उद्योगले पाए, सरहको र 
पूवाििार संरचनाको िनमािण तथा सञ्चालन वा lवशेषा उद्योग, व्यवसाय वा 
 सेवा सञ्चालन गने सहकारी संस्थालाई प्रचिलत कानून बमोजजम 
त्यस्तो उद्योग, व्यवसाय वा सेवाले पाए सरहको  छुट, सवुविा र 
संरिणसमेत प्रप्त हनुेछ । 

 (७) नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार वा स्थानीय तहले ववपन्न ग्रािमण 
मवहला, अपfङ्गता भएका व्यजि, मूि कमैया,  मिु हिलया, भिूमवहन 
कृषक, बेरोजगार, श्रिमक र र्दिलत तथा अल्पसङ्खख्यक जनजाित समेतका 
सीमान्तकृत समूहको सहकारी खेतीपाती वा सर्दस्याको श्रम वा सीपमा 
आिाररत स्वरोजगारीका उद्योगिन्र्दा प्रव्िन गनि  प्रचिलत कानून बमोजजम 
लाग्न ेजनुसकैु कर आंजशक वा परैु छुट दर्दन, ववउ पुूँजी, लागत सहभािगता 
अनरु्दान,  सहिुलयतपूणि ऋण लगायतको ववशेष ववत्तीय सवुविा तथा 
प्राववििक टेवा प्रर्दान गनि सक्नेछ । 

 (८) रुग्ण साविजजनक वा नीजज उद्योग सहकारीकरण गरी श्रिमकहरुले 
आफ्नै स्वािमत्वमा पनुाः सञ्चालन गनि चाहेमा  नेपाल सरकारले 
उद्योगको प्रकृित हेरी मनािसव अन 'पातमा बीउ पुूँजी, अनरु्दान ऋण वा 
सहिुलयतपूणि ऋण  कायमगरी स्वािमत्व हस्तान्तारण गनि वा नीजज 

स्वािमत्वमा कर छुट, जमानत वा उपयिु सहयोग गरी प्रोत्साहन 
 दर्दन सक्नेछ । 

 (९) नेपाल सहकारले नेपाल राजपिमा सूचना प्रकजशत गरी 
ववजशवष्टकृत सङ्घको ढाूँचामा सञ्चालन हनु ेसहकारी  औद्योिगक ग्राम, 
बजारस्थल समेतका ठुला सहकारी व्यवसावयक आयोजनाहरुलाई शेयर 
सहभािगता, पूवाििार  िनमाणि जग्गा वा जग्गा प्रािप्त र मआुब्जा वापतको 
रकम भिुानी, उत्पार्दनमा लाग्ने अन्ताःशलु्क वा मूल्य  अिभबवृ् कर 
आंजशक वा परैु छुट लगायतका सवुविा प्रर्दान गनि सक्नेछ । 

 (१०) यस र्दफा बमोजजमको छुट, सवुविा र सहिुलयत प्रािप्त सम्बन्िी 
प्रविया तोवकए बमोजजम हनुेछ । 
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पररच्छेर्द—१३ 

ऋण असलुी तथा बाूँकी बक्यौता 
 

५८. ऋण असूल गने: (१) कुनै सर्दस्यले संस्थासूँग गरेको ऋण सम्झौता वा 
शति कबिुलयतको पालना नगरेमा, िलखतको   

     भाखािभि ऋणको सावाूँ, ब्याज र हजािना चिुा नगरेमा वा ऋण 
िलएको रकम सम्बजन्ित काममा नलगाई  

           वहनािमना गरेको रे्दजखएमा त्यस्तो सर्दस्यले ऋण िलंर्दा राखेको िितोलाई 
सम्बजन्ित संस्थाले िललाम िबिी गरी वा  

           अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साूँवा, ब्याज र हजािना असूल उपर गनि 
सक्नछे।  

 (२) कुनै सर्दस्यले संस्थामा राखेको िितो कुनै वकिसमले कसैलाई हक 
छोिडदर्दएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो   

           िितोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई िनजित म्यार्द दर्दई थप 
िितो सरुिण राख् न लगाउन सवकनछे ।  

 (३) उपर्दफा (२) बमोजजम ऋणीले थप िितो नराखेमा वा उपर्दफा (१) 
वा (२) बमोजजमको िितोबाट पिन साूँवा,  

           ब्याज र हजािनाको रकम असूल उपर हनु नसकेमा त्यस्तो ऋणीको 
हक लाग्न ेअन्य जायजेथाबाट पिन साूँवा, ब्याज  

           र हजािना असूल उपर गनि सवकनेछ ।  

 (४) यस र्दफा बमोजजम साूँवा, ब्याज र हजिना असूल उपर गर्दाि लागकेो 
खचिको रकम तथा असूल उपर भएको साूँवा,  

           व्याज र हजािनाको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम 
सम्बजन्ित ऋणीलाई वफताि दर्दन ुपनेछ ।  

 (५) यस र्दफा बमोजजम कुनै संस्थाले ऋणीको िितो वा अन्य जायजेथा 
िललाम िबिी गर्दाि िललाम सकाने व्यजिको  

           नाममा सो िितो वा जायजेथा प्रचिलत कानून बमोजजम रजजषे्ट्रशन वा 
र्दाजखल खारेज गनिको लािग सम्बजन्ित   

           कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बजन्ित कायािलयले पिन सोही 
बमोजजम रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखल खारेज गरी सोको   

            जानकारी सम्बजन्ित संस्थालाई दर्दन ुपनेछ । 

 (६) यस र्दफा बमोजजम िितो राखेको सम्पजत्त िललाम िबिी गर्दाि कसैले 
सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्ित संस्था  

            आफैं ले सकार गनि सक्नेछ । 
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 (७) उपर्दफा (६) बमोजजम आफैं ले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्ित 
संस्थाको नाममा रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखल  

            खारेज गनि सम्बजन्ित कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी 
आएमा सम्बजन्ित कायािलयले सोही बमोजजम   

            रजजषे्ट्रशन वा र्दाजखल खारेज गरी दर्दन ुपनेछ । 

 (८) संस्थाले सर्दस्यलाई लगानी गरेको रकम तोवकएको अवििमा ऋणी 
सर्दस्यले नबझुाएमा स्थािनय तहले उि ऋण  

           असूल उपरको लािग स्थािनय तहबाट पाउने सेवा सवुविा बाट तत्काल 
बजञ्चत गरर ऋण अशलु उपर गररदर्दन सक्नेछ । 

 (९) ऋण असलुी सम्वजन्ि अन्यव्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

५९.  कालो सूची सम्बन्िी व्यवस्थााः संस्थाबाट ऋण िलई  रकमको अपचलन गने 
वा तोवकएको समयाविि िभि ऋणको साूँवा व्याज वफताि नगने व्यजिको 
नाम नामेशी सवहत कालोसूची प्रकाशन सम्बन्िी व्यवस्था संघीय काननु 
बमोजजम हनुेछ । 

६०. कजाि सूचना केन््र सम्बन्िी व्यवस्थााः कजाि सूचना केन्ि सम्बन्िी व्यवस्था 
संघीय काननु बमोजजम हनुेछ । 

६१ बाूँकी बक्यौता असूल उपर गने : कसैले संस्थालाई ितनुि बझुाउन ुपने रकम 
नितरी बाूँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज, xhf{gf समेत ;xsf/L 

;+:yfn] त्यस्तो व्यजिको जायजेथाबाट tf]lsP jdf]HLd असूल उपर गg{ 
सक्नेछ । 

६२.  रोक्का राख् न लेखी पठाउन:े (१) संस्था र्दताि गने अििकारीले र्दफा ५८ र 
६१ को प्रयोजनको लािग कुनै व्यजिको खाता, जायजेथाको स्वािमत्व 
हस्तान्तरण, नामसारी वा िबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् न सम्बजन्ित 
िनकायमा लेखी पठाउन   

           सक्नेछ ।  

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजम रोक्काको लािग लेखी आएमा सम्बजन्ित 
िनकायले प्रचिलत कानून बमोजजम त्यस्तो व्यजिको खाता, जाय जेथाको 
स्वािमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा िबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राखी दर्दन ु
पनेछ । 

६३. अग्राििकार रहन:े कुनै व्यजिले संस्थालाई ितनुि पने ऋण वा अन्य कुनै 
र्दावयत्व नितरेमा त्यस्तो व्यजिको जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक 
र्दाबी भए त्यसको लािग रकम छुिाई बाूँकी रहन आएको रकममा संस्थाको 
अग्राििकार  

           रहनेछ । 
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६४.  कायिवाही गनि वािा नपने: संस्थाले ऋण असलुी गने सम्बन्िमा कुनै व्यजि 
वा सहकारी संस्था उपर चलाएको कुनै कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो 
व्यजि वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचिलत कानून बमोजजमको कुनै 
कसूरमा कारवाही चलाउन रोक लगाएको मािनने छैन । 

 

पररच्छेर्द– १४ 

एकीकरण,  िबघटन तथा र्दताि खारेज 

 

६५. एकीकरण तथा ववभाजन सम्बन्िी व्यबस्था: (१) यस ऐनको अििनमा रही 
र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरण गनि वा एक 
संस्थालाई भौगोिलक कायि िेिको आिारमा र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थामा 
ववभाजन गनि   

     सवकनेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजन गर्दाि सम्बजन्ित 
संस्थाको कुल कायम रहेका सर्दस्य संख्याको     

            बहमुतबाट िनणिय हनु ुपनेछ ।           

 (३) उपर्दफा (२) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजन गने िनणिय गर्दाि 
एकीकरण वा ववभाजनका शति र कायिवविि समेत   

            खलुाउन ुपनेछ। 

६६.  ववघटन र र्दताि खारेज: (१) कुनै ;xsf/L संस्थामा रे्दहायको अवस्था 
ववद्यमान भएमा सािारण सभाको तत्काल कायम रहेका बहमुत सर्दस्यको 
िनणियबाट त्यस्तो संस्थाको ववघटन गने िनणिय गरी र्दताि खारेजीको 
स्वीकृितका लािग सिमितले र्दताि गने अििकारी समि िनवेर्दन दर्दनसक्नेछ 
:– 

  (क) वविनयममा उजल्लजखत उद्देश्य तथा कायि हािसल गनि सम्भव 
नभएमा,  

  (ख) सर्दस्यको वहत गनि नसक्न ेभएमा । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजम प्राप् त िनवेर्दनमा छानववन गर्दाि त्यस्तो संस्थाको 
ववघटन गनि उपयिु रे्दजखएमा र्दताि गने  अििकारीले त्यस्तो संस्थाको र्दताि 
खारेज गनि सक्नेछ। 

 (३) उपर्दफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापिन र्दताि गने 
अििकारीले रे्दहायको अवस्थामा माि संस्थाको  र्दताि खारेज गनि सक्नेछ 
:– 

(क) लगातार र्दईु वषिसम्म कुनै कारोबार नगरी िनष्कृय रहेको 
पाइएमा, 
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(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनकेो 
िनयमावली ववपरीतको कायि बारम्बार गरेमा, 

(ग) वविनयममा उजल्लजखत उदे्दश्य ववपरीत कायि गरेमा, 
(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र िस्ान्त ववपरीत कायि गरेमा । 

(४) उपर्दफा (२) वा (३) बमोजजम र्दताि खारेज गनुि अजघ र्दताि गने 
अििकारीले त्यस्तो संस्थालाई सनुवुाईको लािग पन्र 

 दर्दनको समय दर्दन ुपनेछ । 

(५) उपर्दफा (२) वा (३) बमोजजम संस्थाको र्दताि खारेज भएमा त्यस्तो 
संस्था ववघटन भएको मािननेछ ।  

(६) उपर्दफा (२) वा (३) बमोजजम संस्थाको र्दताि खारेजी भएमा त्यस्तो 
संस्थाको र्दताि प्रमाणपि स्वताः रद्द  भएको  मािननेछ । 

६७.  िलक्वीडेटरको िनयजुि: (१) र्दफा ६६ बमोजजम कुनै संस्थाको र्दताि खारेज 
भएमा र्दताि गने अििकारीले िलक्वीडेटर    िनयिुगनेछ ।  

 (२) उपर्दफामा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापिन संघीय काननुमा 
तोवकएको िसमा सम्मको सम्पजत्त         भएको संस्थाको 
हकमा र्दताि गने अििकारीले कुनै अििकृतस्तरका कमिचारीलाई िलक्वीडेटर िनयजुि गनि 
सक्नेछ । 

६८.  िलक्वीडेशन पिछको सम्पितको उपयोग: कुनै संस्थाको िलक्वीडेशन पिात ्
सबै र्दावयत्व भिुान गरी बाूँकी रहन गएको    सम्पजत्तको 
उपयोग संघीय काननुमा तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

पररच्छेर्द –१५ 

gu/ ;xsf/L ljsf; af]8{  

 

^(= gu/df /x]sf ;xsf/Lx?sf] sfo{ut h6Lntf / ;d:of sd / 

;dfwfg ug{, ;xsf/Lx?sf] k|a4{g,  ;'b[9Ls/0f / ljsf;sf nflu 

;xsf/L ;DaGwL aflif{s gLlt lgdf{0f ug]{, aflif{s sfo{qmdx?sf] th'{df 

 ug{, ;xsf/Lx? / gu/kflnsf ljr ;dGjo / ;xsfo{ ug{, 

;xeflutfd"ns cfly{s sfo{qmdx?sf]  lgdf{0f ug{ ;fy} cfjZos 

k/fdz{ bftfsf] ?kdf gu/sf] ;xsf/L ljsf;sf nflu pRr :t/Lo 

 e"ldsf  lgjf{x ug]{ u/L lgDg cg';f/sf] gu/ ;xsf/L ljsf; 

af]8{ /xg] 5 . 

s= cWoIf M gu/kflnsfsf] k|d"v (मेयर) 
v= ;b:o M gu/ ;ef;bx? dWo]af6 ltg hgf  

u= ;b:o M lhNnf ;xsf/L ;+3 ln= ;'g;/Ln] k7fPsf] Ps hgf 

3= ;b:o M ;xsf/L cleofgsdL{ af6 tLg hgf  
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ङ= ;b:o M gu/ ;xsf/L ;dGjo ;ldltn] k7fPsf rf/ hgf  

Rf= ;b:o ;lrj M k|d'v k|zf;lso clws[t   
 

पररच्छेर्द –१६ 

र्दताि गने अििकारी 
 

७०. र्दताि गने अििकारी: (१) यस ऐन अन्तगित र्दताि गने अििकारीले गनुिपने 
कायिहरू इनरुवा नगरपािलकाको प्रमखु   

           प्रशासवकय अििकृतले गनेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजमको र्दताि गने अििकारीले यस ऐन बमोजजम 
आफूमा रहेको कुनै वा सम्पूणि अििकार आफू    

           मातहतको अििकृतस्तरको कमिचारीलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 
७१. काम, कतिव्य र अििकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लजखत काम, कतिव्य तथा 

अििकारको अितररि र्दताि गने अििकारीको  काम, कतिव्य र अििकार 
तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

पररच्छेर्द –१७ 

िनरीिण तथा अनगुमन 

 

७२. िनरीिण तथा अिभलेख जाूँच गने: (१) र्दताि गने अििकारीले संस्थाको 
जनुसकैु वखत िनरीिण तथा अिभलेख परीिण  

            गनि, गराउन सक्नछे । 

 (२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जनुसकैु वखत तोवकएको भन्र्दा बढी आिथिक 
कारोवार गने संस्थाको वहसाव वकताव वा ववत्तीय   

           कारोवारको िनरीिण वा जाूँच गनि, गराउन सक्नेछ। 

 (३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको लािग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै 
अििकारी वा ववशेषज्ञ खटाई आबश्यक  वववरण  

           वा सूचनाहरू संस्थाबाट जझकाई िनरीिण तथा सपुरीवेिण गनि सक्नेछ 
। 

 (४) उपर्दफा (१) वा (२)बमोजजम िनरीिण वा वहसाब जाूँच गर्दाि र्दताि गने 
अििकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अििकार  

           प्राप्त अििकृतले माग गरेको जानकारी सम्बजन्ित संस्थाले उपलब्ि 
गराउन ुपनेछ ।  

 (५) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजम िनरीिण वा वहसाब जाूँच गर्दाि कुनै 
संस्थाको कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन  
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           अन्तगित बनकेो िनयम, िनरे्दजशका, मापर्दण्ड वा कायिवविि बमोजजम भएको 
नपाइएमा र्दताि गने अििकारी वा नपेाल  

           राष्ट्र बैङ्कले सम्बजन्ित संस्थालाई आवश्यक िनरे्दशन दर्दन सक्नेछ र 
त्यस्तो िनरे्दशनको पालना गनुि त्यस्तो संस्थाको  

           कतिव्य हनुेछ । 

 (६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस र्दफा बमोजजम संस्थाको िनरीिण तथा 
सपुरीवेिण गर्दाि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचिलत कानून  

           बमोजजमको अििकार प्रयोग गनि सक्नेछ। 

 (७) यस र्दफा बमोजजम संस्थाको िनरीिण तथा सपुरीवेिण गर्दाि प्राप् त हनु 
आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले इनरूवा  

           नगर कायिपािलकालाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।   

७३. छानववन गनि सक्न े:(१) कुनै संस्थाको व्यवसावयक कारोबार सन्तोषजनक 
नभएको, सर्दस्यको वहत ववपरीत काम भएको   

           वा सो संस्थाको उद्देश्य ववपरीत कायि गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको 
कम्तीमा पाूँच प्रितशत सर्दस्यले छानववनको लािग  

           िनवेर्दन दर्दएमा र्दताि गने अििकारीले त्यस्तो संस्थाको छानववन गनि, 
गराउन सक्नेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजम छािनवन गर्दाि माग गरेको वववरण वा कागजात 
उपलब्ि गराई सहयोग गनुि सम्बजन्ित  

            सिमितको कतिव्य हनुेछ ।  

 (३) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजम गररएको छानववनको जानकारी 
सम्बजन्ित संस्थालाई िलजखत रुपमा दर्दन ुपनेछ । 

७४. बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को िनरीिण तथा अनगुमन सम्बन्िी 
ववशेष व्यवस्था : (१) बचत तथा ऋणको मखु्य  

            कारोबार गने संस्था वा संघले तोवकए बमोजजम अनगुमन प्रणाली 
अवलम्बन गनुि पनेछ । 

 (२) रजजष्ट्रार वा रजजष्ट्रारबाट अििकार प्राप्त अििकारीले बचत तथा ऋणको 
कोबार गने संस्था, वा सङ्गको तोवकए  

           बमोजजमको अनगुमन प्रणालीमा आिाररत भई िनरीिण तथा अनगुमन 
गनेछ । 

 (३) उपर्दफा (२) बमोजजम संस्था वा सङ्गको िनरीिण तथा अनगुमन गर्दाि 
रजजष्ट्रार वा रजजष्ट्रारबाट अििकार प्राप्त  

            अििकारीले आवश्यकता अनसुार नेपाल राष्ट्र बैंङ्क लगायतका अन्य 
िनकायको सहयोग िलन सक्नेछ । 
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 (४) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने संस्था वा सङ्गको िनरीिण 
तथा अनगुमन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए  

            बमोजजम हनुेछ । 

७५. वावषिक प्रितवेर्दन पशे गनुिपने : (१) र्दताि गने अििकारीले आिथिक वषि समाप्त 
भएको िमितले तीन मवहनािभि संस्थाको िनरीिण सम्बन्िी वावषिक प्रितवेर्दन 
नगर कायिपािलका समि पेश गनुि पनेछ । 

 (२) उपर्दफा (१)  बमोजजमको प्रितवेर्दनमा रे्दहायका वववरणहरू खलुाउन ु
पनेछ:– 

 (क) सञ्चालनमा रहेका संस्थाको वववरण, 

 (ख) अनगुमन गररएका संस्थाको संख्या तथा आिथिक कारोवारको वववरण, 

 (ग) संस्थामा सहकारी िस्ान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको िनयम, 

वविनयम तथा आन्तररक कायिववििको  पालनाको अवस्था, 
 (घ) संस्थाका सर्दस्यले प्राप् त गरेको सेवा सवुविाको अवस्था, 
 (ङ) संस्थाको वियाकलापमा सर्दस्यको सहभािगताको स्तर अनपुात, 

 (च) संस्थालाई नगरपािलकाबाट प्रर्दान गररएको ववत्तीय अनरु्दान तथा छुट 
सवुविाको सर्दपुयोिगताको अवस्था,  

 (छ) संस्थाको आिथिक वियाकलाप तथा ववत्तीय अवस्था सम्बन्िी तोवकए 
बमोजजमका वववरण, 

 (ज) संस्थामा आन्तररक िनयन्िण प्रणालीको अवस्था, 
 (झ) संस्थामा सशुासन तथा जजम्मेवारीको अवस्था, 
 (ञ) संस्थामा रहेका कोषको वववरण, 

 (ट) संरजित पूूँजी वफताि कोष ववतरणको अवस्था, 
 (ठ) सहकारीको नीित िनमािणमा सहयोग पगु्न ेआवश्यक कुराहरू, 

 (ड) सहकारी संस्थाको र्दताि, खारेजी तथा ववघटन सम्बन्िी वववरण, 

 (ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको र्दफा १२ बमोजजमको कारोवार, व्यवसाय, 
उद्योग वा पररयोजनाको वववरण,  

 (ण) तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण । 

७६. आपसी सरुिण सेवा संचालन सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) संस्थाले संघीय काननुमा 
व्यवस्था भएबमोजजम आफ्ना सर्दस्यहरुको बालीनाली वा वस्तभुाउमा भएको 
िितको अंशपूिति गने गरी आपसी सरुिण सेवा संचालन गनि सक्नेछ । 

७७. जस्थरीकरण कोष सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) बचत तथा ऋण ववषयगत संस्थाहरू 
सम्भाववत जोजखमबाट संरिणका लािग संघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोजजम 
खडा हनु ेजस्थरीकरण कोषमा सहभागी हनु सक्नेछन ्। 
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पररच्छेर्द –१८ 
समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

 

७८. संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गनि सवकन:े (१) यस ऐन बमोजजम 
गररएको िनरीिण वा वहसाब जाूँचबाट कुनै संस्थामा रे्दहायको अवस्था 
ववद्यमान रहेको रे्दजखएमा कायिपािलकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त 
संस्थाको रुपमा घोषणा गनि सक्नछे:- 

(क) सर्दस्यको वहत ववपरीत हनुे गरी कुनै कायि गरेको, 
(ख) संस्थाले पूरा गनुिपने ववत्तीय र्दावयत्व पूरा नगरेको वा 

भिुानी गनुिपने र्दावयत्व भिुानी गनि नसकेको वा भिुानी 
गनि नसक्ने अवस्था भएको, 

(ग) सर्दस्यहरूको बचत िनिािररत शति बमोजजम वफताि गनि 
नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको िनयम तथा वविनयम 
ववपरीत हनुे गरी संस्था सञ्चालन भएको, 

(ङ) संस्था र्दामासाहीमा पनि सक्ने अबस्थामा भएको वा 
उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आिथिक कदठनाई भोिगरहेको, 

(च) कुनै संस्थाले सर्दस्यको बचत रकम वफताि गनुि पने अवििमा 
वफताि नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाका  कम्तीमा पच्चीस 
जना सर्दस्यहरूले र्दताि गने अििकारी समि िनवेर्दन 
दर्दएकोमा छानववन गर्दाि खण्ड (क) रे्दजख (ङ) सम्मको 
कुनै अवस्था ववद्यमान भएको रे्दजखएको । 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापिन प्रचिलत 
कानून बमोजजम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्थालाई 
समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि िसफाररस गरेमा वा 
समस्याग्रस्त भनी पवहचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा 
परेको उजरुी संख्या, औजचत्य समेतको आिारमा 
कायिपािलकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा 
गनि सक्नेछ । 

७९. व्यवस्थापन सिमितको गठन: (१) र्दफा ७८ बमोजजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा 
भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापन तथा र्दावयत्व भिुानी 
सम्बन्िी कायिकालािग व्यवस्थापन सिमितको गठन गनि र्दताि गने 
अििकारीले कायिपािलका समि  िसफाररस गनेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजम जशफाररस भई आएमा कायिपािलकाले तोवकए 
वमोजजम व्यवस्थापन सिमितको गठन गनि सक्ने  छ ।   
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 (३) उपर्दफा (२) बमोजजम गदठत व्यवस्थापन सिमितको काम, कतिव्य र 
अििकार तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द–१९ 

कसूर, र्दण्ड जररवाना तथा पनुराबेर्दन 

 

८०. कसूर गरेको मािनन े : कसैले रे्दहायको कुनै कायि गरेमा यस ऐन अन्तगितको 
कसूर गरेको मािननेछ ।  

(क) र्दताि नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेमा वा कुनै 
व्यजि, फमि वा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्र्द वा 
सो शब्र्दको अंग्रजेी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, 
व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अन्य कुनै कायि गरेमा, 

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

वविनयम बमोजजम बाहेक अन्य कुनै  पिन प्रयोजनको लािग 
प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोवकएको भन्र्दा बढी रकम ऋण प्रर्दान गर्दाि जमानत वा 
सरुिण नराखी ऋण प्रर्दान गरेमा, 

(घ) सिमितको सर्दस्य, व्यवस्थापक वा कमिचारीले संस्थाको 
सम्पजत्त, बचत वा शेयर रकम वहनािमना गरेमा, 

(ङ) ऋण असूल हनु नसक्न ेगरी सिमितका कुनै सर्दस्य, िनजको 
नातेर्दार वा अन्य व्यजि वा कमिचारीलाई ऋण दर्दई रकम 
वहनािमना गरेमा,  

(च) सिमितका कुनै सर्दस्यले एक्लै वा अन्य सर्दस्यको 
िमलोमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खसुी 
पररचालन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा,  

(छ) झिुा वा गलत वववरण पेश गरी कजाि िलएमा, राखेको िितो 
कच्चा भएमा वा ऋण वहनािमना गरेमा,  

(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तरग्त बनेका िनयम, 
वविनयम  ववपररत लगानी गरेमा वा लगानी गने उदे्दश्यले 
रकम उठाएमा,  

(झ) कृििम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण िलएमा वा 
दर्दएमा, 

(ञ) िितोको अस्वाभाववक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण 
िलएमा वा दर्दएमा, 
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(ट) झिुा वववरणको आिारमा पररयोजनाको लागत अस्वाभाववक 
रुपमा बढाई बढी ऋण िलएमा वा  दर्दएमा, 

(ठ) कुनै व्यजि वा संस्थालाई एक पटक दर्दइसकेको सरुिण 
रीतपूविक फुकुवा नभई वा सो सरुिणले खामेको 
मूल्यभन्र्दा बढी हनुेगरी सोही सरुिण अन्य संस्थामा राखी 
पनुाः ऋण िलए वा दर्दएमा, 

(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको लािग ऋण सवुविा िलएको हो 
सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यि प्रयोग गरे वा गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेजखएको कुनै कुरा 
कुनै तररकाले हटाइ वा उडाइ अकै अथि िनस्कने व्यहोरा 
पारी िमलाई लेख्न ेवा अको िभनै्न शे्रस्ता राख्न ेजस्ता काम 
गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइर्दा वा हािन 
नोक्सानी गने उदे्दश्यले कीते गनि वा अकािको हािन 
नोक्सानी गने उदे्दश्यले नगरे वा नभएको झिुा कुरा गरे वा 
भएको हो भनी वा िमित, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी 
सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई 
जालसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको िितो स्वरुप राजखने चल अचल सम्पजत्त िललाम 
िबिी वा अन्य प्रयोजनको लािग मूल्याङ्कन गर्दाि 
मूल्याङ्कनकतािले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी 
संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने कायि गरे वा गराएमा,  

(त) संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउन े उदे्दश्यले कसैले कुनै 
काम गराउन वा नगराउन, मोलावहजा गनि वा गराउन, कुनै 
वकिसमको रकम िलन वा दर्दन, िबना मूल्य वा कम मूल्यमा 
कुनै माल, वस्त ुवा सेवा िलन वा दर्दन, र्दान, र्दातव्य, उपहार 
वा चन्र्दा िलन वा दर्दन, गलत िलखत तयार गनि वा 
गराउन, अनवुार्द गनि वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा 
हानी परु् याउने बर्दिनयतले कुनै कायि गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सर्दस्य वा बचतकताि वा ती मध्ये 
कसैलाई हानी नोक्सानी पगु्ने गरी लेखा परीिण गरे 
गराएमा वा लेखा परीिण गरेको झिुो प्रितवेर्दन तयार 
पारेमा वा पानि लगाएमा। 

८१. सजायाः (१) कसैले र्दफा ८० को कसूर गरेमा रे्दहाय बमोजजमको सजाय 
हनुेछ :- 



सखंयाः  १                           स्थानीय राजपत्र                         लिल ः २०७५।११।२५ 

40 

 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषिसम्म कैर्द 
र एक लाख रुपैँयासम्म जररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा र्दईु बषिसम्म कैर्द र र्दईु लाख 
रुपैँयासम्म जररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा ववगो बराबरको रकम जररवाना गरी 
तीन बषि सम्म कैर्द , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) 
र (त) को कसूरमा ववगो भराई ववगो बमोजजम जररवाना 
गरी रे्दहाय बमोजजमको कैर्द हनुेछ :- 

 (१) र्दश लाख रुपैयाूँसम्म िबगो भए एक वषिसम्म कैर्द,  

 (२) र्दश लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँसम्म िबगो 
भए र्दईु वषि रे्दजख तीन वषिसम्म कैर्द, 

 (३) पचास लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म 
िबगो भए तीन वषि रे्दजख चार वषिसम्म कैर्द, 

 (४) एक करोड रुपैयाूँभन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयासम्म 
िबगो भए चार वषिरे्दजख छ वषिसम्म कैर्द, 

 (५) र्दश करोड रुपैंयाूँभन्र्दा बढी एक अबि रुपैयाूँसम्म िबगो 
भए छ वषिरे्दजख आठ वषिसम्म कैर्द, 

 (६) एक अबि रुपैयाूँभन्र्दा बढीजितसकैु रुपैयाूँ िबगो भए पिन 
आठ वषिरे्दजख र्दश वषिसम्म कैर्द, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमा  र्दश बषिसम्म कैर्द । 

(२) र्दफा ८० को कसूर गनि उद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गनि 
मद्दत परु् याउन े व्यजिलाई मखु्य कसूरर्दारलाई हनु े
सजायको आिा सजाय हनुेछ । 

(३) र्दफा ८० को कसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनि मद्दत 
परु् याउन ुकुनै िनकाय संस्था भए त्यस्तो िनकाय      

    संस्थाको प्रमखु कायिकारी वा पर्दाििकारी वा कायिकारी 
हैिसयतमा कायि सम्पार्दन गने व्यजिलाई यस ऐन   

    बमोजजम हनुे सजाय हनुेछ । 

८२.  जररवाना हनु े :(१) र्दफा ८८ बमोजजम कसैको उजूरी परी वा संस्थाको 
िनरीिण अनगुमन वा वहसाब वकताबको जाूँच  गर्दाि वा  अन्य कुनै 
व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै कायि गरेको पाइएमा र्दताि गने अििकारीले 
त्यस्तो कायिको  प्रकृित र गाम्भीयिको आिारमा त्यस्तो कायि गने 
व्यजिलाई पाूँच लाख रुपैँयासम्म जररवाना गनेछ :- 
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(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेका िनयम ववपरीत 
सर्दस्यसूँग ब्याज िलएमा, 

(ख) संस्थाले प्रर्दान गने बचत र ऋणको ब्याजर्दर बीचको अन्तर 
छ प्रितशतभन्र्दा बढी कायम गरेमा, 

(ग) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कजािमा 
पूूँजीकृत गरी सोको आिारमा ब्याज लगाएमा, 

(घ) कुनै सर्दस्यलाई आफ्नो पूूँजीकोषको तोवकए बमोजजमको 
प्रितशतभन्र्दा बढी हनु ेगरी ऋण प्रर्दान गरेमा, 

(ङ) संस्था र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई 
सर्दस्यता प्राप् त गरेको तीन मवहना अविि व्यितत नभई 
ऋण लगानी गरेमा, 

(च) प्राथिमक पूूँजी कोषको पन्र गणुा भन्र्दा बढीहनुे गरी बचत 
संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पूूँजीको अठार प्रितशतभन्र्दा बढी शेयर लाभांश 
ववतरण गरेमा,  

(ज) संस्थाले आफ्नो कायििेि बावहर गई कारोबार गरेमा वा गैर 
सर्दस्यसंग कारोवार गरेमा, 

(झ) संस्थाले यो ऐन ववपरीत कृििम ब्यजिलाई आफ्नो सर्दस्यता 
दर्दएमा । 

(२) उपर्दफा (१) मा लेजखएको व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै 
कायि गरेको र्दताि गने अििकारीले त्यस्तो     

     कायिको प्रकृित र गाम्भीयिको आिारमा त्यस्तो कायि गने 
व्यजिलाई तीन लाख रुपैयाूँसम्म जररवाना गनि     

     सक्नेछाः- 
(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको िनयम बमोजजम दर्दएको 

कुनै िनरे्दशन वा तोवकएको मापर्दण्डको पालना नगरेमा, 
(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको िनयम बमोजजम दर्दनपुने 

कुनै वववरण, कागजात, प्रितबेर्दन, सूचना वा जानकारी 
नदर्दएमा, 

(ग) यस ऐन बमोजजम िनवािचन नगरी सिमित तथा लेखा 
सपुरीवेिण सिमितका पर्दाििकारीहरु आफू खशुी पररवतिन 
गरेमा  

(घ) कुनै संस्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बमोजजमको 
तोवकएको शति पालन नगरेमा, 
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(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको िनयम ववपररत अन्य 
कायि गरेमा । 

(३) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजमको जररवाना गनुि अजघ र्दताि 
गने अििकारीले सम्बजन्ित व्यजि वा संस्थालाई  सफाई पेश गनि 
कम्तीमा पन्र दर्दनको समयाविि दर्दन ुपनेछ । 

८३.  रोक्का राख्न े :(१) र्दताि गने अििकारीले सम्बजन्ित संस्थालाई र्दफा ८२ 
बमोजजम जररवाना गनुिका अितररि तीन  

          मवहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पित तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्न े
तथा सम्पजत्त रोक्का राख् न सम्बजन्ित  

          िनकायलाई िसफाररस गनि सक्नेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजमको िसफाररस प्राप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको 
कारोबार, सम्पित वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो  

          को जानकारी र्दताि गने अििकारीलाई दर्दन ुपनेछ ।  

८४.  र्दोब्बर जररवाना हनु:े(१) र्दफा ८२ बमोजजम जररवाना भएको व्यजि वा 
संस्थाले पनु: सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यजि वा संस्थालाई र्दताि गने 
अििकारीले र्दोस्रो पटकरे्दजख प्रत्येक पटकको लािग र्दोब्बर जररवाना गनेछ 
।  

८५.  अनसुन्िानको लािग लेखी पठाउन सक्न े:र्दताि गने अििकारी वा नेपाल राष्ट्र 
बैङ्कले यस ऐन बमोजजम आफ्नो काम, कतिव्य र अििकारको पालना गर्दाि 
कसैले र्दफा ८० बमोजजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका 
सम्बन्िमा यस ऐन बमोजजम अनसुन्िान गनिको लािग सम्बजन्ित िनकायमा 
लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

८६.  मदु्दासम्बन्िी व्यवस्थााः र्दफा ८१ बमोजजम सजाय हनु े कसूरको मदु्दा 
सम्बन्िी व्यवस्था संघीय काननु बमोजजम हनुेछ । 

८७. मदु्दा हेने अििकारी: र्दफा ८१ बमोजजमको सजाय हनुे कसूर सम्बन्िी मदु्दाको 
कारवाही र वकनारा जजल्ला अर्दालतबाट हनुेछ । 

८८.  उजूरी दर्दन ेहर्द म्यार्द :(१) कसैले र्दफा ८१ बमोजजमको सजाय हनु ेकसूर 
गरेको वा गनि लागकेो थाहा पाउने व्यजिले त्यसरी थाहा पाएको िमितले 
नब्बे दर्दनिभि र्दताि गने अििकारी समि उजूरी दर्दन ुपनेछ । 

 (२) कसैले र्दफा  ८२ बमोजजम जररवाना हनु ेकायि गरेको थाहा पाउन े
व्यजिले त्यसरी थाहा पाएको िमितले नब्बे दर्दन िभि र्दताि गने अििकारी 
समि उजूरीदर्दन ुपनेछ ।  

८९. पनुरावेर्दन गनि सक्न े :(१) र्दफा ६ बमोजजम संस्था र्दताि गनि अस्वीकार 
गरेको वा र्दफा  ६६ बमोजजम संस्था र्दताि खारेज गरेकोमा जचत्त नबझु्नेले 
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सो िनणियको जानकारी पाएको िमितले पैंतीस दर्दनिभि र्दताि गने अििकारीको 
िनणियउपर कायिपािलकासमि पनुरावेर्दन गनि सक्नेछ ।  

 (२) र्दफा  ८२ बमोजजमको जररवानामा जचत्त नबझु्न े व्यजिले त्यस्तो 
िनणियको जानकारी पाएको िमितले पैंतीस दर्दनिभि  

            रे्दहाय बमोजजम पनुरावेर्दन गनि सक्नेछ: 
 (क) र्दताि गने अििकारी र कायिपािलकाले गरेको िनणिय उपर सम्बजन्ित 

जजल्ला अर्दालतमा, 
 (ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको िनणिय उपरसम्बजन्ित उच्च अर्दालतमा । 

९०. असूल उपर गररन े: यस पररच्छेर्द बमोजजम कुनै व्यजिले ितनुि पने जररवाना 
वा कुनै रकम नितरी बाूँकी रहेकोमा त्यस्तो जररवाना वा रकम िनजबाट 
सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेर्द–२० 

ववववि 

 

९१.  मताििकारको प्रयोग : कुनै सर्दस्यले संस्थाको जितसकैु शेयर खररर्द गरेको 
भए तापिन सम्बजन्ित संस्थाको कायि सञ्चालनमा एक सर्दस्य एक मतको 
आिारमा आफ्नो मताििकारको प्रयोग गनि सक्नेछ । 

९२. सामाजजक परीिण गराउन सक्न े:(१) संस्थाले वविनयममा उजल्लजखत 
उद्देश्य प्राप् त गनिका लािग सिमितबाट भएका िनणिय   

          र कायि, सर्दस्यहरूले प्राप् त गरेका सेवा र सन्तषु्टीको स्तर, सेवा प्राजप् तबाट 
सर्दस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आिथिक,  

          सामाजजक, सांस्कृितक तथा वातावरणीय पिमा सकारात्मक पररवतिन 
लगायतका ववषयमा सामाजजक परीिण गराउन   

          सक्नेछ ।  

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीिणको प्रितवेर्दन 
छलफलको लािग सिमितले सािारणसभा समि पेश   

              गनेछ । 

 (३) उपर्दफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक परीिण प्रितवेर्दन 
छलफल गरी सािारणसभाले आवश्यकता अनसुार  

           सिमितलाई िनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

 (४) यस र्दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण प्रितवेर्दनको एक प्रित 
सम्बजन्ित संस्थाले र्दताि गने अििकारी समि पेश  

           गनुि पनेछ । 
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९३. सहकारी जशिााः  सहकारी िेिको प्रवििनको लािग ववद्यालय तहको 
पाठयिममा आिारभतू सहकारी सम्वन्िी ववषयवस्तलुाई समावेश गनि 
सवकनेछ । 

९४. आिथिक सहयोग गनि नहनु:े संस्थाको रकमवाट सिमितको िनणिय वमोजजम 
सर्दस्यहरुले आिथिक सहयोग िलन सक्नेछन ्  

तर सामाजजक कायिकोलािग गैर सर्दस्य व्यजि वा संस्थाहरुलाई समेत 
आिथिक सहयोग गनि वािा पने छैन । 

स्पष्टीकरणाः यस र्दफाको प्रयोजनको लािग 'सामाजजक कायि' 
भन्नाले जशिा, स्वास््य, वातावरण संरिण, मानवीय सहायता, सहकाररता 
प्रब्िन सम्बजन्ि कायिलाई जनाउूँछ । 

९५. अन्तर सहकारी कारोवार गनि सक्नाेः (१) संस्थाहरुले तोवकए बमोजजम एक 
आपसमा अन्तर सहकारी कारोवार गनि सक्नेछन।् 

 (२) अन्तर सहकारी कारोबारको प्रविया तोवकए बमोजजम हनुेछ । 
९६. ठेक्कापिा दर्दन नहनु:े संस्थाले आफ्नो  सिमितको कुनै सञ्चालक वा लेखा 

सपुरीवेिण सिमितको संयोजक वा सर्दस्य वा आफ्नो कमिचारीलाई ठेक्कापिा 
दर्दन हरैु्दन । 

९७. सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हनु:े कुनै संस्थाले प्राप् त गरेको सरकारी 
अनरु्दान वा कुनै सेवा सवुविा र्दरुुपयोग गरेको पाइएमा प्रचिलत कानून 
बमोजजम सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर गररनेछ।  

९८.  कम्पनी सम्बन्िी प्रचिलत ऐन लागू नहनु े : यस ऐन अन्तगित र्दताि भएको 
संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्िी प्रचिलत ऐन  लागू हनु ेछैन ।  

९९.  प्रचिलत कानून बमोजजम कारवाही गनि वािा नपने : यस ऐनमा लेजखएको 
कुनै कुराले कुनै व्यजि उपर प्रचिलत कानून बमोजजम अर्दालतमा मदु्दा 
चलाउन बािा परु् याएको मािनन ेछैन । 

१००. सम्पजत्त शवु्करण िनवारण सम्बन्िी काननुी व्यवस्थाको पालना गनुिपनेाः 
संस्थाले सम्पजत्त शवु्करण िनवारण सम्बन्िी संघीय / प्ररे्दश काननुमा 
भएका व्यवस्थाका साथै तत ्सम्बन्िमा मन्िालयले जारी गरेको मानर्दण्ड र 
नेपाल राष्ट्र बैंकको ववत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका 
िनरे्दजशकाहरूको पालना गनुिपनेछ ।  

१०१. वववार्द समािानाः सहकारी संस्थाका ववच कुनै वववार्द उत्पन्न भएमा सो वववार्द 
िनरूपणकालािग सिमित गठन गनि सक्नेछ । 

१०२. प्रोत्साहन गनि सवकनाेः सहकारी िेिको प्रवििनकालािग उल्लेखिनय योगर्दान 
गने व्यजि, सहकारी संस्था लाइ प्रोत्साहन गनि सवकनेछ ।  

१०३.  िनयम बनाउन ेअििकार:  यस ऐनको कायािन्वयनको लािग कायिपािलकाले 
आवश्यक िनयम बनाउन सक्नेछ ।  
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१०४= सहकारी संस्थाहरूसंग सहकायि र समन्वय गनि ;dGjo ;ldlt रहन सक्नाेः  
 १) :yflgo txdf d'Vo sfof{no /x]sf ;j} ;xsf/L ;+:yfx?sf] 

k|ltlglwTj x'g] ul/ सहकारीहरूको प्रजशिण,   प्रवििन र िनयमन  tyf 

k|f]T;fxg लगायतका कायिहरूमा सहजता प्राप्त ug]{ p2]Zon] Go'gtd !! ;b:oLo 

Og?jf  gu/ ;xsf/L ;dGjo ;ldlt u7g ug{ ;sLg] 5 . of] ;dGjo ;ldlt 

lhNnf ;xsf/L ;+3 ln= ;'g;/L sf]  cleGg c+usf] ?kdf /xg] 5 . 

 @) उपर्दफा (1) वमोजजमको कायिका लािग जजल्ला सहकारी संघले अfफुले 
गठन गरेका ] समन्वय सिमितको नामावली :yflgo तहलाइ{ उपलब्ि गराउन ु
पनेछ । 

१०५.  नगरपािलकाले मवहला, गररब, अपाङ्ग, िसमान्तकृत, भमूीवहन तथा वपछडीएका 
वगि, s[ifsx?, श्रिमकहरु, साथै आम नागररकहरुको जजवनस्तरमा सिुार 
ल्याउन सहकारीको पहुूँच अिभववृ् गनि नीित िनयम बनाई nfu' गg]{5। 

१०६. मापर्दण्ड, िनरे्दजशका वा कायिवविि बनाई लागू गनि सक्न:े (१) यो ऐन वा यस 
ऐन अन्तगित बनेको िनयमको अिीनमा रही संस्थाको र्दताि, सञ्चालन, िनरीिण 
तथा अनगुमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवजस्थत र प्रभावकारी रुपमा 
सञ्चालन गनि कायिपािलकाले आवश्यकता अनसुार मापर्दण्ड, िनरे्दजशका वा 
कायिवविि बनाई लागू गनि सक्नेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोजजमको मापर्दण्ड बनाउूँर्दा आवश्यकता अनसुार 
रजजष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्िालय र सम्बजन्ित      अन्य 
िनकायको परामशि िलन सवकनेछ । 
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cg';"rL ! 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

         

 ldlt M @)=== . === 

>L /lh:6f/ Ho" Û 

Og?jf gu/gu/kflnsf   

Gfu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no  

Og?jf ,;'g;/L 

 

      

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

dxf]bo, 

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

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

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

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

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

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

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

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

 Og?jf gu/gu/kflnsf   

Gfu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no  

Og?jf ,;'g;/L 

 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

 

btf{ g+= M 

Og?jf gu/kflnsf ;xsf/L P]g @)&%sf] bkmf % adf]lhd >L === === === === === 

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

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

 

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

btf{ u/]sf] ldlt M 

b:tvt M 

 

 

 

 

 

 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 

sfof{nosf] 5fk M 
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