
 

 

 

 

स्थानीय राजपत्र  

टीकापरु नगरपालिकाद्वारा प्रकालित  

खण्ड (१) कैिािी असार २६ गत े, २०७५ साि , (सखं्या ५ )  

 

 

भाग -१  
 

स्थानीय सरकार सचंािन ऐन ,२०७५ का द ा १०२ का  प द ा ) २ (बमालजम  टीकापरु नगर काययपालिकाि ेबनाएका 

ति िलेखए बमालजमका ऐन साबयजलनक जानकारीका िालग दहेाय बमालजम प्रकािन गररएका छ | 

 

 

टीकापरु  नगरपालिकाका सहकारी ऐन, २०७५  

                                                                                            नगर सभाबाट स्वीकृत लमलत  : २०७५/०३/२५ 

 

 

प्रस्तावनााः सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त अनुरूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहकेा पूूँजी, प्रलवलि तथा प्रलतभािाई स्वाबिम्बन र पारस्पररकताका 

आिारमा एकीकृत गद ैसदस्यहरूका आर्थयक, सामालजक तथा साूँस्कृलतक  न्नयन गनय, समुदायमा आिाररत, सदस्य केलन्ित, िाकतालन्त्रक, स्वायत्त र 

सुिालसत संगठनका रूपमा सहकारी संस्थाहरूका प्रवद्धयन गनय, सहकारी खेती,  द्याग, वस्तु तथा सवेा व्यवसायका माध्यमबाट सामालजक न्यायका 

आिारमा आत्मलनभयर, तीब्र एवं ददगा रुपमा स्थानीय अथयतन्त्रिाई सुदढृ तुल्या न सहकारी संघ संस्थाहरुका दताय, सञ्चािन एवम् लनयमन सम्बन्िी 
व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकािे टीकापुर नगरपालिकाका  नगरसभािे या ऐन बनाएका छ। 
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पररच्छेद –१ 

       प्रारलम्भक 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनका नाम “टीकापुर नगरपालिकाका सहकारी ऐन, २०७५” रहेका छ । 

(२) या ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा: लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आन्तररक काययलवलि” भन्नािे सहकारी संस्थािे द ा १८ बमालजम बनाएका आन्तररक काययलवलि 
सम्झनुपछय ।  

(ख) “कसूर” भन्नािे द ा ७९ बमालजमका कसूर सम्झनुपछय । 

(ग) “तादकएका” वा “तादकए बमालजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयममा तादकएका वा तादकए 

बमालजम सम्झनुपछय । 

(घ) “पररवार” भन्नािे सदस्यका पलत वा पत्नी, छारा, बुहारी, छारी, िमयपुत्र, िमयपुत्री, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा 

र आ ूिे पािन पाषण गनुय पने दाजु, भा जु,भाइ, बुहारी र दददी, बलहनी सम्झनुपछय। 

तर सा िब्दिे अंिबण्डा गरीवा माना छुरिई आ-आफ्ना पेिा व्यवसाय गरी बसेका पररवारका 
सदस्यिाई जना ने छैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्थामा जम्मा गरेका रकम सम्झनुपछय । 

(च) “मन्त्रािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्िी लवषय हनेे संघीय मन्त्रािय सम्झनुपछय ।  

(छ) “मुख्य काराबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेका व्यवसालयक दियाकिापहरुमा पलछल्िा आर्थयक 

वषयसम्ममा पररचालित बचतका दालयत्व र पलछल्िा आर्थयक वषयका सदस्यत य का खररद वा लबिी 

कारावारमा कम्तीमा तीस प्रलतितभन्दा बढी लहस्सा भएका कारावार सम्झनुपछय ।   

(ज) “रलजष्ट्रार” भन्नािे संघका रलजष्ट्रार सम्झनु पछय ।  

(झ) “िेखा सुपरीवेिण सलमलत” भन्नािे द ा ३७ बमालजमका िेखा सुपरीवेिण सलमलत सम्झनुपछय । 

(ञ) “लवलनयम” भन्नािे सम्बलन्ित सहकारी संस्थाका द ा १७ बमालजम बनाएका लवलनयम सम्झनुपछय । 

(ट) “लवभाग” भन्नािे संघका सहकारी लवभाग सम्झनुपछय र सा िब्दिे मन्त्राियिे सहकारी लनयमन गनय ताकेका 

महािाखा समेतिाई जना ूँछ। 

(ठ) “िेयर” भन्नािे सहकारी संस्थाका िेयर पूजीका अंि सम्झनुपछय ।  
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(ड) “सञ्चािक” भन्नािे सलमलतका सदस्य सम्झनुपछय र सा िब्दिे सलमलतका अध्यि,  पाध्यि, सलचव र 

काषाध्यि समेतिाई जना ूँछ ।  

(ड) “सदस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाका सदस्यता प्राप् त गरेका व्यलि सम्झनुपछय। 

(ढ) “सलमलत” भन्नािे  द ा ३० का  पद ा (१) बमालजमका सञ्चािक सलमलत सम्झनुपछय ।  

(ण) “सहकारी मूल्य” भन्नािे स्वाविम्वन, स्व– त्तरदालयत्व, िाकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यवद्धता, इमान्दारी, 

खुिापन, सामालजक  त्तरदालयत्व तथा अरुका हेरचाह िगायत अन्तरायलष्ट्रय मान्यता प्राप्त सहकारी 
सम्बन्िी मूल्य सम्झनुपछय । 

(त) “संस्थाका व्यवसाय” भन्नािे लवलनयममा व्यवस्था भए बमालजम सञ्चालित व्यवसालयक दियाकिाप 

सम्झनुपछय ।  

(थ) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नािे स्वैलच्छक तथाखुिा सदस्यता, सदस्यद्वारा िाकतालन्त्रक लनयन्त्रण, सदस्यका 

आर्थयक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, लििा, तािीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक 
सहयाग र समुदायप्रलतका चासा िगायत अन्तरायलष्ट्रय मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी लसद्धान्त 
सम्झनुपछय ।  

(द) "संस्था" भन्नािे द ा ३ बमालजम गठन भई द ा ६ बमालजम दताय भएका लवषयगत वा बहु द्देश्यीय 
सहकारी संस्था सम्झनु पछय । 

(ि) “सािारण सभा” भन्नािे सहकारी संस्थाका सािारण सभा सम्झनुपछय । 

(न) “प्राथलमक पूूँजी काष” भन्नािे िेयर पूूँजी र जगेडा काष सम्झनुपछय । 

(प)  "दताय गने अलिकारी" भन्नािे द ा ६९ बमालजमका दताय गने अलिकारी सम्झनुपदयछ । 

पररच्छेद–२ 

सहकारी ससं्थाका गठन तथा दताय 

३. ससं्थाका गठन :(१) कम्तीमा तीस जना नेपािी नागररकहरु आपसमा  लमिी लवषयगत वा वहु द्देश्यीय सहकारी संस्था 
गठन गनय सके्नछन् ।  

(२) पद ा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएका भएतापलन श्रलमक, युवा िगायतिे आफ्ना श्रम वा सीपमा आिाररत 

भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाका हकमा पन्रजना नेपािी नागररकहरु भए पलन संस्था गठन गनय सके्नछन् । 

(३) यस द ामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएका भए तापलन नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता 

सरकार वा तहका अनुदान वा स्वालमत्वमा संचालित लवद्यािय, लवश्वलवद्यािय वा संगरठत संस्थाबाट पाररश्रलमक पा न े

पदमा वहाि रहेका कम्तीमा एकसय जना कमयचारी, लििक वा प्राध्यापकहरुिे आपसमा लमिी प्रचलित कानून बमालजम 

दताय भएका आफ्ना पेिागत संगठनका आिारमा सदस्यता, प्रलतलनलित्व र सेवा संचािनमा तादकए बमालजमका ितय 

बन्दजेहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनय सके्नछन् । 



खण्ड १ सखं्या ५ स्थानीय राजपत्र भाग १ लमलत २०७५ |०३| २६  

 

3 
 

तर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहेका ए टै कायायियका कम्तीमा तीसजना कमयचारी, लििक वा प्राध्यापकहरुिे 

आपसमा लमिी सदस्यता, प्रलतलनलित्व र सेवा संचािनमा तादकए बमालजमका ितय बन्दजेहरु पािना गने गरी संस्था गठन 

गनय सके्नछन् । 

(४)  यस द ा बमालजम संस्था गठन गदाय एक पररवार एक सदस्यका दरिे  पद ा (१) वा(२)मा  लल्िलखत 
संख्या पुगेका हुनुपनेछ ।  

तर संस्था दताय भइसकेपलछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यलििेसा संस्थाका सदस्यता लिन बािा पने  छैन । 

४. दताय नगरी  सहकारी सस्था सचंािन गनय नहुन:े कसैिे पलन  यस ऐन बमालजम दताय नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चािन 
गनय हुूँदनै।   

५. दतायका िालग दरखास्त ददन ुपन े :(१) यस ऐन बमालजम गठन भएका सरकारी संस्थािे दतायकािालग दताय गने अलिकारी 
समि अनुसूची-१ का ढाूँचामा दरखास्त ददनुपनेछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजमका दरखास्त साथ दहेाय बमालजमका कागजातहरू संिग्न गनुय पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाका प्रस्तालवत लवलनयम, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चािनका सम्भाब्यता अध्ययन प्रलतवेदन, 

(ग)  सदस्यिे लिन स्वीकार गरेका िेयर संख्या र िेयर रकमका लववरण । 

६. दताय गनुय पन े : (१) द ा ५ का  पद ा (१) बमालजम प्राप् त दरखास्त  सलहतका कागजातहरु  छानलवन गदाय दहेाय 
बमालजम भएका पाइएमा दताय गने अलिकारीिे दरखास्त परेका लमलतिे तीस ददनलभत्र त्यस्ता सहकारी संस्था दताय गरी 
अनुसूची-२ का ढाूँचामा दताय प्रमाणपत्र ददनु पनेछ :– 

(क) दरखास्त साथ पेि भएका लवलनयम या ऐन तथा यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयम बमालजम रहकेा,  

(ख) प्रस्तालवत सहकारी संस्था सहकारी मूल्य,  मान्यता र लसद्धान्त अनुरुप सञ्चािन हुन सके्न आिार रहेका, 

(ग) सहकारी संस्था समुदायमा आिाररत एवम् सदस्य केलन्ित भई संचािन र लनयन्त्रण हुन सके्न स्पष्ट आिार 
रहेका । 

(2)  पद ा (१) बमालजम छानलवन गदाय प्रस्तालवत सहकारी संस्थाका लवलनयमका कुनै कुरामा संिािन गनुयपने 
दलेखएमा दताय गने अलिकारीिे त्यस्ता संिािन गनुयपने व्यहारा खुिाई दरखास्त प्राप् त भएका लमलतिे पन्र ददनलभत्र 
लनवेदकिाई सूचना गनुय पनेछ । 

(3) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएका भएतापलन या ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत दताय भई सञ्चािनमा 
रहेका टीकापुर नगरपालिका लभत्र काययिेत्र कायम गररएका सहकारी संस्था यसै ऐन बमालजम दताय भएका मालनने छ । 

(४) यस द ा बमालजम सहकारी संस्था दताय गदाय दताय गने अलिकारीिे त्यस्ता सहकारी संस्थािे पािना गनुय पने 

गरी कुनै ितय ताक्न सके्नछ ।  
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(५)  पद ा (४) बमालजम ितय तादकएकामा साका पािना गनुय सम्बलन्ित सहकारी संस्थाका कतयव्य हुनेछ। 

७. दताय गनय अस्वीकार गनय सके्न :(१) द ा ६ का  पद ा (१) मा  लल्िलखत अवस्था नभएमा, साही द ा बमालजम 
लवलनयम संिािनका िालग सूचना ददएका अबलि लभत्र लनवेदकिे संिािन गनय अस्वीकार गरेमा त्यस्ता सूचना पाएका 
लमलतिे तीस ददनलभत्र लबलनयम सिंािन नगरेमा वा सूचनामा  ल्िेख भए बमालजम हुने गरी लबलनयम  संिािन नगरेमा 
दताय गने अलिकारीिे त्यस्ता सहकारी संस्था दताय गनय अस्वीकार गनय सके्नछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजम सहकारी संस्था दताय गनय अस्वीकार गरेकामा दताय गने अलिकारीिे कारण खुिाई 
तीन ददन लभत्र साका जानकारी सम्बलन्ित लनवेदकहरूिाई ददनु पनेछ ।  

८. सहकारी ससं्था संगरठत ससं्था हुन:े (१) सहकारी संस्था अलवलच्छन्न  त्तरालिकारवािा एक स्विालसत र सङ्गरठत संस्था 
हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका काम कारबाहीका िालग ए टा छुिै छाप हुनेछ । 

(३) सहकारी संस्थािे यस ऐनका अिीनमा रही व्यलि सरह चि अचि सम्पलत्त प्राप् त,  पभाग, लविी वा अन्य 
व्यवस्था गनय सके्नछ।  

(४) सहकारी संस्थािे व्यलि सरह आफ्ना नामबाट नालिस  जूर गनय र सा  पर पलन साही नामबाट नालिस 
 जरू िाग्न सके्नछ। 

(५) सहकारी संस्थािे व्यलि सरह करार गनय सके्नछ । 

९. सहकारी ससं्थाका काययिते्र : (१) दताय हुूँदाका बखत सहकारी संस्थाका कायय िेत्र दहेाय बमालजम हुनेछाः  

(क)  बचत तथा ऋणका मुख्य कारावार गने संस्थाका हकमा एक वडा,  

(ख)  अन्य संस्थाका हकमा एक वडा वा दहेायका आिारमा तीन वडासम्म : 

(१)  सदस्यहरुवीच स्वाबिम्बनका पारस्पाररक अभ्यासका िालग आपसी साझा वन्िन (कमन बण्ड), 

(२)  व्यवसालयक स्तरमा सेवा संचािन गनय आवश्यक सदस्य संख्या, 

(३) संस्था संचािनमा सदस्यका सहभालगतामूिक िाकतालन्त्रक लनयन्त्रण कायम हुने गरी पायक पने स्थान । 

(२)   पद ा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएका भएतापलन संस्थािे दताय भई व्यवसालयक सेवा प्रारम्भ गरेका 
दईुवषय पलछ दहेायका आिारमा जालडएका भौगालिक िेत्र कायम रहने गरी आफ्ना काययिेत्र थप वडाहरूमा लवस्तार गनय 

सके्नछ ।  

(क) संस्थाका व्यवसालयक दियाकिापका लवकास िममा सदस्यता बढा न थप कायय िेत्र आवश्यक परेका, 

(ख) संस्थाका कायय संचािनमा सदस्यका प्रत्यि लनयन्त्रण कायम राख्न रचनात्मक  पायहरु अविम्बन 
गररएका, 
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(ग) बचत तथा ऋणका मुख्य काराबार गने सहकारी संस्थाका हकमा मापदण्ड अनुसार भएका । 

(३)  पद ा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएका भए तापलन संस्थाका काययिेत्रका वडाहरूमा व्यावसालयक 

सेवा सञ्चािन नभएका वा जम्मा काराबारका तादकएका रकम वा अनुपातभन्दा कम रकम वा अनुपातका व्यावसालयक सेवा 

सञ्चािन भएका दलेखएका खण्डमा दताय गने अलिकारीिे व्यावसालयक सेवा सञ्चािन भएका वडा मात्र काययिेत्र कायम गने 

गरी लवलनयम संिािन गनय लनदिेन ददन सके्नछ । 

(७)   पद ा (३) बमालजम दताय गने अलिकारीिे लनदिेन ददएकामा सहकारी संस्थािे एक वषयलभत्र 
लवलनयम संिािन गरी आफ्ना काययिेत्र पुनाःलनिायरण गनुयपनेछ ।  

(८) यस द ामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएका भए तापलन सहकारी संस्थािे स्वेलच्छक रूपमा जुनसुकै समय 

काययिेत्र घटा ने गरी पुनाःलनिायरण गनय लवलनयम संिािन गनय सके्नछ ।  

(९) काययिेत्र पुनाः लनिायरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तादकएबमालजम हुनेछ ।   

 

१०. जानकारी ददनुपने: टीकापुर नगरपालिकाभन्दा बढी काययिेत्र कायम राखी दताय भई सञ्चािनमा रहकेा संस्थाहरूिे टीकापुर 
नगरपालिकामा सेवा सञ्चािन गदाय सञ्चालित सेवाका लववरण सलहत दताय गने अलिकारीिाई जानकारी ददनुपनेछ । 

११. लवषयगत आिारमा वगीकरण: (१) सहकारी संस्थाका वगीकरण दहेाय बमालजम हुनेछाः 

(क)  त्पादक ससं्थााः कृलष, दगु्ि, लचया, कद , खु, ि ुि र माछापािन लविेषका लवषयगत र अगुवावािी 

एवम्  त्पादनका याजना समेतका आिारमा अन्य  त्पादनमूिक संस्था; 

(ख)  पभािा ससं्थााः  पभािा भण्डार, वचत तथा ऋण,  जाय र स्वास््य  लविेषका लवषयगत र प्राथलमक 

आवश्यकता एवम् सेवाका याजना समेतका आिारमा अन्य  पभागजन्य संस्था; 
(ग) श्रलमक ससं्थााः हस्तकिा, खाद्य पररकार, औद्यालगक  त्पादन, भाजनािय र श्रम करार लविेषका लवषयगत 

र सीप वा श्रमका लविेषता एवम् स्वराजगारीका याजना समेतका आिारमा अन्य श्रममा आिाररत संस्था; 

(घ) बहु द्देश्यीय ससं्थााः  त्पादन,  पभाग र श्रम वा सीपमा आिाररत स्वराजगारीका सेवा समेत सञ्चािन गने 

अन्य बहुमुखी संस्था । 

(२)  पद ा (१) का खण्ड (क), (ख) र (ग) मा  ल्िेलखत लवषयमा लवलिष्टीकरण, आम प्रचिन र अभ्यासका लवकासिम 

समेतका आिारमा तादकएबमालजमका लवषयहरु थप गनय सदकनेछ ।  

 

(३)  पद ा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएका भए तापलन  पद ा (१) बमालजम अन्य संस्थाहरु गठन गनय बािा 
पनेछैन ।  

 

१२. कारावार, व्यवसाय,  द्याग वा पररयाजना सञ्चािन गनय सके्न :(१) द ा ६ बमालजम दताय प्रमाणपत्र प्राप् त गरे पलछ 
संस्थािे आफ्ना  द्देश्य प्रालप्तका िालग यस ऐन र लवलनयमका अिीनमा रही आवश्यक कारावार, व्यवसाय,  द्याग 

वा पररयाजना सञ्चािन गनय सके्नछ ।  
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(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा िेलखएका भएतापलन संस्थािे  पद ा (१) बमालजम कारावार, 
व्यवसाय,  द्याग वा पररयाजना सञ्चािन गनय छुिै संस्था दताय गनुयपने छैन । 

तर त्यस्ता कारावार, व्यवसाय,  द्याग वा पररयाजना सञ्चािन गनय प्रचलित कानून बमालजम अनुमलतपत्र, 
स्वीकृलत वा इजाजतपत्र लिनु पने रहछे भने सा बमालजम अनमुलतपत्र ,स्वीकृलत वा इजाजतपत्र लिएर मात्र 

कारावार, व्यवसाय,  द्याग वा पररयाजना सञ्चािन गनुय पनेछ।  

(४)  पद ा (३) बमालजम संस्थािे प्रचलित कानून बमालजम अलिकार पाएका लनकाय वा 
अलिकारीबाट अनुमलतपत्र, स्वीकृलत वा इजाजतपत्र प्राप् त गरेमा पन्र ददनलभत्र साका जानकारी दताय गने 
अलिकारीिाई ददनु पनेछ । 

(५) दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थािे संयुि वा साझेदारीमा आफ्ना  त्पादन वा सेवाका बजारीकरणका 
िालग यस ऐनका अिीनमा रही आवश्यक कारावार, व्यवसाय,  द्याग वा पररयाजना सञ्चािन गनय सके्नछन् । 

(६)  पद ा (५) बमालजमका कारावार, व्यवसाय,  द्याग वा पररयाजना सञ्चािन गने सम्बन्िी अन्य 

व्यबस्था तादकए बमालजम हुनेछ । 

१३. दालयत्व सीलमत हुन े:(१) सहकारी संस्थाका काराबारका सम्बन्िमा सदस्यका दालयत्व लनजिे खररद गरेका वा खररद गनय 
स्वीकार गरेका िेयरका अलिकतम रकमसम्म मात्र सीलमत रहनेछ ।  

(२)  सहकारी संस्थाका नाममा “सहकारी” र नामका अन्त्यमा “लिलमटेड” भन्ने िब्द राख्नुपनेछ ।  

१४. सहकारीका मलू्य, मान्यता र लसद्धान्त पािना गनुय पन:े सहकारी संस्थाका गठन तथा सञ्चािन गदाय सहकारीका मूल्य, 

मान्यता र लसद्धान्तका पािना गनुय पनेछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

ससं्थाका  द्देश्य तथा कायय 

१५. ससं्थाका  द्देश्य : काययिेत्रमा आिाररत र सदस्य केलन्ित भई आफ्ना सदस्यहरूका आर्थयक, सामालजक तथा साूँस्कृलतक 

 न्नयन गनुय संस्थाका मुख्य  द्देश्य हुनेछ ।   

१६. ससं्थाका कायय : संस्थाका काययहरू दहेाय बमालजम हुनेछन्:- 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तहरूका पािना गनेगरा ने, 

(ख) सदस्यका लहत प्रवद्धयनगने गरी व्यावसालयक सेवाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदस्यिाई लििा, सूचना र तािीम प्रदान गने , 

(ङ) संस्थािे गने  त्पादन तथा सेवाका मापदण्ड लनिायरण गरी गुणस्तर सुिार, आर्थयक स्थालयत्व र जालखम 

व्यवस्थापनसम्बन्िी कायय गने,  
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(च) आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी िागू गने, 

(छ) संस्थाका व्यवसालयक प्रवद्धयन तथा लवकास सम्बन्िी दियाकिापहरू सञ्चािन गने, 

(ज) मन्त्रािय, रलजष्ट्रार, प्रादलेिक रलजष्ट्रार, स्थानीय तह वा दताय गने अलिकारीका लनदिेन पािना गने गरा ने, 

(झ) लवलनयममा  लल्िलखत काययहरू गने । 

 

पररच्छेद–४ 

लवलनयम तथा आन्तररक काययलवलि 

१७. लवलनयम बना न ु पन े : (१) ससं्थािे या ऐन, यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयम, लनदलेिका, मापदण्ड र काययलवलिका 
अिीनमा रही आफ्ना कायय सञ्चािनका िालग लवलनयम बना नु पनेछ । 

(२)   पद ा (१) बमालजमका लवलनयम दताय गने अलिकारीबाट स्वीकृत भए पलछ िागू हुनेछ । 

१८. आन्तररक काययलवलि बना न सके्न :(१) संस्थािे या ऐन, यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयम, लनदलेिका, मापदण्ड, काययलविी र 
लवलनयमका अिीनमा रही आवश्यकता अनुसार आफ्ना आन्तररक काययलवलि बना न सके्नछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजमका आन्तररक काययलवलि सम्बलन्ित संस्थाका सािारणसभािे स्वीकृत गरेपलछ िागू 
हुनेछ । 

१९. लवलनयम र आन्तररक काययलवलिमा सिंािन :(१) संस्थाका सािारणसभाका कुि सदस्य संख्याका बहुमतबाट लवलनयम र 
आन्तररक काययलवलि संिािन हुन सके्नछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजम संिािन भएका लवलनयम वा आन्तररक काययलवलि दताय गने अलिकारीबाट स्वीकृत 
भएपलछ िागू हुनेछ । 

पररच्छेद–५ 

सदस्यता 

२०. ससं्थाका सदस्यता: (१) साह्र वषय  मेर पूरा गरेका दहेाय बमालजमका नेपािी नागररकहरु संस्थाका सदस्य हुन सके्नछन्ाः 

  (ख)  संस्थाका कम्तीमा एक िेयर खररद गरेका, 

  (ग)  संस्थाका लवलनयममा  लल्िलखत ितयहरु पािना गनय मन्जुर गरेका, 

  (घ)  संस्थाका लजम्मेवारी पािना गनय मन्जुर भएका, 

  (ङ)  संस्थािे गरेका कारावारसूँग प्रलतस्पिाय हुने गरी कारावार नगरेका, 

  (च)   संस्थाका सदस्यता लिन याग्य रहेका स्वघाषणा गरेका । 
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(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएका भएतापलन नेपाि सरकार, प्रदिे सरकारका लनकायहरु, स्थानीय 

तहका साथै संस्थाका काययिेत्र लभत्रका सामुदालयक वा सहकारी लवद्यािय, गुठी, स्थानीय क्िब, स्थानीय तहमा गठन भएका 
 पभािा समूहहरु संस्थाका सदस्य हुन बािा पने छैन ।  

(३) यस द ामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएका भएतापलन स्वास््य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थािे सदस्यता 
लिन वािा पने छैन । 

२१. सदस्यता प्राप्त गनय लनवदेन ददन ु पने: (१) संस्थाका सदस्यता लिन चाहने सम्बलन्ित व्यलििे संस्थाका सलमलत समि 
लनवेदन ददनु पनेछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजम लनवेदनपरेका लमलतिे पैंतीस ददन लभत्र सलमलतिे या ऐन, यस ऐन अन्तगयत बनेका 

लनयम तथा लवलनयमका अिीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने लनणयय गनुयपनेछ । 

(३)  पद ा (२) बमालजम लनणयय गदाय सलमलतिे सदस्यता प्रदान नगने लनणयय गरेमा सा का कारण खािी सात 
ददनलभत्र लनवेदकिाई जानकारी गरा नु पनेछ । 

(४)  पद ा (३) बमालजम जानकारी पाएका लमलतिे तीस ददनलभत्र सम्बलन्ित ब्यलििे त्यस्ता संस्था दताय गने 
अलिकारीसमि  जरू गनय सके्नछ। 

(५)  पद ा (४) बमालजम प्राप्त  जूरी छानलवन गदाय लनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनुय पने दलेखएमा दताय गन े
अलिकारीिे त्यस्ता लनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनयका िालग सम्बलन्ित संस्थािाई आदिे ददन सके्नछ। 

(६)  पद ा (५) बमालजम आदिे भएमा सा आदिे प्राप्त गरेका सात ददन लभत्र सम्बलन्ित संस्थािे लनवेदकिाई 
सदस्यता प्रदान गरी साका जानकारी दताय गने अलिकारीिाई गरा नु पनेछ ।  

२२. सदस्य हुन नपा न े: (१) कुनै व्यलि एकै प्रकृलतका एकभन्दा वढी संस्थाका सदस्य हुन पा ने छैन ।  

  तर या ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ कुनै व्यलि एकै प्रकृलतका एकभन्दा बढी संस्थाका सदस्य रहकेा भए या ऐन प्रारम्भ 

भएका लमलतिे तीनवषय लभत्र कुनै एक संस्थाका मात्र सदस्यता कायम राख्नु पनेछ । 

(२) या ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाि सरकारका लनकाय वा द ा २० का  पद ा (२) मा 
 ल्िेख भएदलेख बाहकेका अन्य कुनै कृलत्रम व्यलि सदस्य भएका भए पाूँचवषय लभत्र सदस्यता अन्त्य गनुयपनेछ ।  

   

२३. सदस्यताका समालप्त:(१) कुनै सदस्यका सदस्यता दहेायका अवस्थामा समाप्त हुनेछाः— 

(क) सदस्यिे आफ्ना सदस्यता त्याग गरेमा, 

(ख) िगातार बार्षयक सािारणसभामा लबना सूचना तीन पटकसम्म अनुपलस्थत भएमा, 

(ग) या ऐन, यस ऐन अन्तगयत वनेका लनयम वा लवलनयम बमालजम सदस्यिे पािना गनुयपने प्राविानका बारम्बार 
 ल्िङ्घन गरेमा, 
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(घ) संस्थाका सदस्यका हकमा द ा २० बमालजमका याग्यता नभएमा। 

(२)  पद ा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएका भए तापलन कुनै सदस्यिे संस्थाबाट प्राप् त वा भुिान गनुय पने कुनै 
रकम भएमा सा  र ारक नभएसम्म वा लनजिे लिएका ऋण, लतनुय पने कुनै दालयत्व वा अन्य कुनै सदस्यका त य बाट लिता 
वा जमानत बसेकामा साका दालयत्व  र ारक नभएसम्म लनजका सदस्यता समाप्त हुने छैन ।  

(३) यस द ामा जुनसुकै कुरा िेलखएका भए तापलन सािारणसभा बािा ने लनणयय भइसकेपलछ सािारणसभा 
सम्पन्न नभएसम्म कसैिाई पलन सदस्यताबाट हटा न सदकने छैन । 

२४. सलुविा प्राप्त गनय नसके्न : कुनै सदस्यिे सहकारी संस्थािाई लतनुय पने कुनै दालयत्व लनिायररत समयलभत्र  भुिान नगरेमा वा या 
ऐन, यस ऐन अन्तगयत वनेका लनयम तथा लवलनयम बमालजम सदस्यिे पािन गनुयपने व्यवस्थाका बारम्बार  ल्िंघन गरेमा 
त्यस्ता सदस्यिे अन्य सदस्य सरहका सुलबिा प्राप् त गनय सके्न छैन । 

पररच्छेद –६ 

सािारणसभा, सलमलत तथा िखेा सपुररविेण सलमलत 

 

२५. सािारणसभा: (१) सहकारी संस्थाका सवोच्च अङ्गका रुपमा सािारणसभा हुनेछ । 

   (२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू सािारणसभाका सदस्य हुने छन् । 

   (३) सहकारी संस्थाका सािारणसभा दहेाय बमालजम हुनेछ:– 

(क) प्रारलम्भक सािारणसभा, 

(ख) वार्षयक सािारणसभा, 

(ग) लविेष सािारणसभा । 

२६. प्रारलम्भक सािारण सभाका काम, कतयव्य र अलिकार: प्रारलम्भक सािारणसभाका काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमालजम 

हुनेछ :– 

(क) प्रारलम्भक सािारणसभा हुने अलघल्िा ददनसम्मका काम कारबाही र आर्थयक काराबारका जानकारी लिने, 

(ख) चािू आर्थयक वषयका िालग वार्षयक काययिम तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रलतवेदन तथा लवत्तीय लववरण अनुमादन गन,े 

(घ) लवलनयममा  ल्िेख भए बमालजम सलमलत वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतका लनवायचन गने, 

(ङ) आन्तररक काययलवलि पाररत गने, 



खण्ड १ सखं्या ५ स्थानीय राजपत्र भाग १ लमलत २०७५ |०३| २६  

 

10 
 

(च) िेखा परीिकका लनयुलि र लनजका पाररश्रलमक लनिायरण गने,  

(छ) लवलनयममा तादकए बमालजमका अन्य काययहरू गने । 

२७. वार्षयक सािारणसभाका काम, कतयव्य र अलिकार : वार्षयक सािारणसभाका काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमालजम  हुनेछ 

:– 

(क) वार्षयक काययिम तथा बजेट स्वीकृलत गने, 

(ख) वार्षयक िेखा परीिण प्रलतवेदन अनुमादन गने, 

(ग) सलमलत वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतका लनवायचन तथा लवघटन गने, 

(घ) सञ्चािक वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतका संयाजक वा सदस्यिाई पदबाट हटा ने, 

(ङ) सलमलत वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतका वार्षयक प्रलतवेदन पाररत गने, 

(च) लवलनयम संिािन तथा आन्तररक काययलवलि पाररत गने, 

(छ) िेखा परीिकका लनयुलि र लनजका पाररश्रलमक लनिायरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण वा लवघटन सम्बन्िी लनणयय गने, 

(झ) पाररश्रलमक िगायतका सुलविा ताके्न, 

(ञ) ऋण तथा अनुदान प्राप्त गने सम्बन्िमा लनणयय गने, 

(ट) सदस्यका दालयत्व लमनाहा ददने, 

(ठ) सलमलतिाई आवश्यक लनदिेन ददने, 

(ड) लवलनयममा तादकए बमालजमका अन्य काययहरू गने । 

२८. सािारणसभाका बठैक :(१) सलमलतिे सहकारी संस्था दताय भएका लमलतिे तीन मलहनालभत्र प्रारलम्भक सािारणसभा 
बािा नु पनेछ । 

(२) सलमलतिे प्रत्येक आर्थयक वषय समाप्त भएका लमलतिे छ मलहनालभत्र वार्षयक सािारणसभा बािा नु पनेछ । 

(३) सलमलतिे दहेायका अवस्थामा लविेष सािारण सभा बािा नु पनेछ :– 

(क) संस्थाका काम लविेषिे लविेष सािारण सभा बािा नुपने सलमलतवाट लनणयय भएमा, 

(ख) द ा ३८ का  पद ा (१) का खण्ड (छ) बमालजम िेखा सुपरीवेिण सलमलतका लस ाररसमा, 
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(ग) कुनै सञ्चािकिे लविेष सािारणसभा बािा न पेि गरेका प्रस्ताव सलमलतद्धारा पाररत भएमा, 

 (घ) लविेष सािारणसभा बािा नु पने कारण खुिाइ पलच्चस प्रलतित सदस्यिे सलमलत समि लनवेदन ददएमा, 

(ङ) द ा २९ का पद ा (१) बमालजम दताय गने अलिकारीिे लनदिेन ददएमा, 

(४)  पद ा (३) मा जुनसुकै कुरा िेलखएका भए तापलन संस्थाका सञ्चािक वा व्यवस्थापकबाट आफ्ना लजम्मेवारी 
पूरा नगरी संस्था सञ्चािनमा समस्या  त्पन्न भएका अवस्थामा दताय गने अलिकारीिाई जानकारी ददई 
सािारण सदस्यहरू मध्येबाट बहुमत सदस्य  पलस्थत भई लविेष सािारण सभा गनय सदकनेछ । 

२९. लविेष सािारणसभा बािा न लनदिेन ददन सके्न: (१) संस्थाका लनरीिण वा सुपरीवेिण गदाय वा कसैका  जूरी परी 
छानलवन गदाय दहेायका अवस्था दलेखन आएमा दताय गने अलिकारीिे त्यस्ता सहकारी संस्थाका सलमलतिाई सािारणसभा 

बािा न लनदिेन ददन सके्नछ :–   

(क)  सहकारीका मूल्य, मान्यता तथा लसद्धान्त लवपररत कायय गरेमा,  

(ख)  या ऐन, यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयम, लवलनयम तथा आन्तररक काययलवलि लवपरीत कायय गरेमा, 

(घ) दताय गने अलिकारीिे ददएका लनदिेनका बारम्बार  ल्िङ्घन गरेमा, 

(ङ) द ा ३१ का  पद ा (२) बमालजम दताय गने अलिकारीिे आदिे ददएमा। 

(२)  पद ा (१) बमालजम सािारणसभा बािा न लनदेिन प्राप् त भएमा सलमलतिे सा लनदिेन प्राप् त भएका 
लमलतिे पैंतीस ददनलभत्र सािारणसभाका बैठक बािा नु पनेछ र सािारणसभाका बैठकमा  जूरी वा लनरीिणका िममा 

दलेखएका लवषयमा छि ि गरी साका प्रलतवेदन दताय गने अलिकारीसमि पेि गनुय पनेछ । 

(३)  पद ा (१) वा (२) मा  लल्िलखत अवलिलभत्र सलमलतिे सािारणसभा नबािाएमा दताय गने अलिकारीिे 
त्यस्ता सािारणसभा बािा न सके्नछ । 

(४) सहकारी संस्थाका सािारणसभाका िालग गणपूरक संख्या तत्काि कायम रहकेा सदस्य संख्याका एका न्न 
प्रलतित हुनेछ ।  

तर पलहिा पटक डादकएका सािारण सभामा गणपुरक संख्या नपुगेमा त्यसका सात ददन लभत्र दास्रा पटक 

सािारण सभा बािा नु पने र यसरी दास्रा पटक बािाइएका सािारण सभामा संचािक सलमलतका बहुमत सलहत एक 

लतहाई सािारण सदस्यहरुका  पलस्थलत भएमा सािारण सभाका गणपुरक संख्या पुगेका मालननेछ । 

(५)  पद ा (४) मा जुनसुकै कुरा िेलखएका भए तापलन द ा २८ का (४) मा भएका व्यवस्था साहीअनुसार हुनेछ । 

(६) दईु हजार वा साभन्दा बढी सदस्य भएका संस्थािे सािारण सभा गदाय समान काययसूचीमा तादकए बमालजम 
सदस्य संख्याका आिारमा वडा-वडा वा अन्य पायकका स्थानमा संचािक सदस्यहरुिाई पठाई सािारण सभा गनय र त्यस्ता 

सभाका लनणयय प्रमालणत गनय प्रलतलनलिहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रलतलनलिहरुका  पलस्थलतका सभािे अलन्तम लनणयय प्रमालणत 

गने व्यवस्था लमिा न सके्नछ । 
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३०. सञ्चािक सलमलत :(१)  सहकारी संस्थामा सािारणसभाबाट लनवायलचत एक सञ्चािक सलमलत रहनेछ ।  

  तर,  ए टै व्यलि िगातार ए टै पदमा दईु पटकभन्दा बढी सञ्चािक हुन पा ने छैन । 

(२)  पद ा (१) बमालजमका सलमलतमा  पिब्ि भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रलतित मलहिा सदस्यका 
प्रलतलनलित्व सुलनलित गनुय पनेछ ।  

(३) ए टै पररवारका एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवलिमा सञ्चािक तथा िेखा सलमलतका पदमा  म्मेदवार बन्न र 
लनवायलचत हुन सके्न छैन । 

(४) कुनै संस्थाका सञ्चािक साही संस्थाका कमयचारी वा आफ्ना संस्थािे सदस्यता लिएका सहकारी संघ वा बैङ्क 
बाहके अको कुनै संस्थाका संचािक बन्न पा ने छैन । 

तर वार्षयक दईु कराड रुपैयाभन्दा कमका कारावार गने सहकारी संस्थाका सञ्चािकिे त्यस्ता सहकारी संस्थामा 

कमयचारीका रुपमा काम गनय बािा पने छैन । वार्षयक दईु कराडभन्दा बदढ कारावार गने संस्थामा कुनै संचािक कमयचारी 

रहेका भए या ऐन प्रारम्भ भएका लमलतिे दईु वषयलभत्र त्यस्ता संचािकिे कमयचारीका पद त्याग गरी अको कमयचारीका 

व्यवस्था गनुयपनेछ ।  

(६) या ऐन प्रारम्भ हुनुअलघ कुन ैव्यलि एकभन्दा बढी संस्थाका सञ्चािक वा साही वा अको संस्थाका कमयचारी 
भएकामा या ऐन प्रारम्भ भएका लमलतिे एक वषयलभत्र कुनै एक संस्थाका मात्र सञ्चािक वा कमयचारी रहनु पनेछ । 

(७) सलमलतका कायायवलि चार वषयका हुनेछ । 

३१. सञ्चािक सलमलतका लनवायचन :(१) सलमलतिे आफ्ना कायायवलि समाप्त हुनु कलम्तमा एक मलहना अलघ अको सलमलतका 
लनवायचन गरा नु पनेछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजम सलमलतका लनवायचन नगराएका जानकारी प्राप् त भएमा त्यस्ता जानकारी प्राप् त 
भएका लमलतिे छ मलहनालभत्र सलमलतका लनवायचन गरा न दताय गने अलिकारीिे सम्बलन्ित सलमलतिाई आदिे ददन सके्नछ । 

(३)  पद ा (२) बमालजम दताय गने अलिकारीिे आदिे ददएकामा सम्बलन्ित सलमलतिे सा आदिे बमालजमका 
समयावलिलभत्र सलमलतका लनवायचन गराई दताय गने अलिकारिाई जानकारी गरा नु पनेछ। 

(४)  पद ा (३) बमालजम सलमलतका लनवायचन नगराएमा दताय गने अलिकारिे त्यस्ता संस्था सदस्य रहकेा 
मालथल्िा संघ भए सा संघका प्रलतलनलि समेतिाई सहभागीगराई सलमलतका लनवायचन सम्बन्िी सम्पूणय कायय गने गरा नेछ । 

(५)  पद ा (४) बमालजमका लनवायचन काययमा सहयाग पुर् या नु सम्बलन्ित सलमलतका पदालिकारीहरूका 
कतयव्य हुनेछ ।  

(६)  पद ा (५) बमालजम लनवायचन गरा ूँ दा िागेका सम्पूणय खचय सम्बलन्ित संस्थािे व्यहानुय पनेछ। 

(७) यस द ा बमालजम सलमलतका अको लनवायचन नभएसम्मका िालग सलमलतिे लवलनयममा व्यवस्था भए 
बमालजम आफ्ना कायय सञ्चािन गनेछ ।  
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३२. सलमलतका काम, कतयव्य र अलिकार : यस ऐनमा अन्यत्र  लल्िलखत काम, कतयव्य र अलिकारका अलतररि सलमलतका काम, 

कतयव्य र अलिकार देहाय बमालजम हुनेछ :– 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त बमालजम सहकारी संस्थाका सञ्चािन गने, 

(ख) आर्थयक तथा प्रिासकीय कायय गने, गरा ने, 

(ग) प्रारलम्भक सािारणसभा, वार्षयक सािारणसभा तथा लविेष सािारणसभा बािा ने, 

(घ) सािारणसभाका लनणययहरू कायायन्वयन गने, गरा ने, 

(ङ) संस्थाका नीलत, याजना, बजेट तथा बार्षयक काययिमका तजुयमा गरी सािारणसभा समि पेि गने, 

(च) संस्थाका सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटा ने,  

(छ) िेयर नामसारी तथा द ताय सम्बन्िी कायय गने, 

(ज) सम्बलन्ित संघका सदस्यता लिने, 

(झ) लवलनयम तथा आन्तररक काययलवलि तयार गरी सािारणसभामा पेि गने,  

(ञ) संस्थाका काययिेत्रलभत्र संस्थाका काराबार र व्यवसायका लहत प्रवद्धयनका िालग आवश्यक कायय गने, गरा ने, 

३३. सञ्चािक पदमा बहाि नरहन:े दहेायका कुनै अवस्थामा सञ्चािक आफ्ना पदमा बहाि रहन सके्न छैन:- 

(क) लनजिे ददएका राजीनामा सलमलतबाट स्वीकृत भएमा, 

(ख) लनजिाई द ा ३४  पद ा (१) बमालजम सञ्चािकबाट हटा ने लनणयय भएमा, 

(ग) लनज अको संस्थाका सञ्चािक रहमेा, 

(घ) लनज साही वा अको संस्थाका कमयचारी रहमेा, 

तर द ा ३० का  पद ा (४) का प्रलतबन्िात्मक वाक्यांिमा िेलखएका कुरामा साहीबमालजम हुनेछ । 

(ङ) लनज साही वा अको संस्थाका िेखा सुपरीवेिण सलमलतका पदमा रहमेा 

(च) लनजका मृत्यु भएमा। 

३४. सञ्चािकिाई पदबाट हटा न सके्न: (१) सािारणसभािे वहुमतका लनणययबाट दहेायका कुनै अवस्थामा सञ्चािकिाई 
सलमलतका सञ्चािक पदबाट हटा न सके्नछ :– 

(क) आर्थयक लहनालमना गरी सम्बलन्ित संस्थािाई हानी नाक्सानी परु् याएमा, 
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(ख) अनलिकृत तवरिे सम्बलन्ित संस्थाका काराबार सम्बन्िी लवषयका गापलनयता भङ्ग गरेमा, 

(ग) सम्बलन्ित संस्थाका काराबार र व्यवसायसूँग प्रलतस्पिाय हुने गरी समान प्रकृलतका काराबार वा व्यवसाय 
गरेमा, 

(घ) सम्बलन्ित संस्थाका अलहत हुने कुनै कायय गरेमा,  

(ङ) लनज िारीररक वा मानलसक रुपमा काम गनय नसके्न भएमा, 

(च) कुनै सञ्चािकमा या ऐन, यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयम वा लवलनयममा  लल्िलखत याग्यता नरहमेा । 

(२) कुनै सञ्चािकिाई सलमलतका पदबाट हटा ने लनणयय गनुय अलघ त्यस्ता सञ्चािकिाई सािारणसभा समि 
स ाई पेि गने मनालसब माद कका मौका ददइनेछ ।  

(३)  पद ा (२) बमालजमका अवलिलभत्र कुनै सञ्चािकिे स ाई पेि नगरेमा वा लनजिे पेि गरेका स ाई 
सन्ताषजनक नभएमा सािारणसभािे त्यस्ता सञ्चािकिाई पदबाट हटा न सके्नछ ।  

(४)  पद ा (३) बमालजम सञ्चािकका पदबाट हटाइएका सदस्य सलमलतका दईु काययकािसम्मका लनवायचनमा 
 म्मेदवार बन्न पा ने छैन ।    

(५)  पद ा (३) बमालजम कुनै सञ्चािक पदबाट हटेमा त्यस्ता पदमा सािारणसभािे बाूँकी अवलिका िालग 
अको सञ्चािकका लनवायचन गनेछ । 

३५. लनजी स्वाथय समाविे भएका लनणयय प्रकृयामा सिंग्न हुन नहुन े :(१) सञ्चािकिे आफ्ना लनजी स्वाथय समावेि भएका लनणयय 
प्रदियामा संिग्न हुनुहुूँदनै । 

(२) सञ्चािकिे आ ूिाई मात्र व्यलिगत  ाइदा हुनेगरी संस्थामा कुनै कायय गनय गरा न हुूँदनै । 

(३) कुनै सञ्चािकिे  पद ा (१) का लबपरीत हुने गरी वा आफ्ना अलिकारिेत्र भन्दा बालहर गई कुनै काम 

कारबाही गरे गराएमा त्यस्ता काम कारबाही प्रलत त्यस्ता सञ्चािक व्यलिगत रूपमा  त्तरदायी हुनेछ र त्यस्ता काम 

कारबाहीबाट संस्थाका, सदस्य वा अन्य कुनै व्यलििाई हानी नाक्सानी हुन गएका रहेछ भने त्यस्ता हानी नाक्सानी लनजका 

जायजेथाबाट असूि  पर गररनेछ । 

३६. सलमलतका लवघटन :(१) सािारणसभािे दहेायका अवस्थामा सलमलतका लवघटन गनय सके्नछाः– 

(क) सलमलतका बदलनयतपूणय काययबाट संस्थाका काराबार जालखममा परेमा, 

(ख) संस्थािे लतनुयपने दालयत्व तादकएका समयलभत्र भुिान गनय नसकेमा, 

(ग) लवलनयममा  लल्िलखत  द्देश्य र कायय लवपररतका काम गरेमा,  

(घ) सलमलतिे आफ्ना लजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 
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(ङ) या ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयमाविीमा  लल्िलखत ितय वा दताय गने अलिकारीिे ददएका लनदिेनका 

बारम्बार  ल्िङ्घन गरेमा । 

(२)  पद ा (१) बमालजम सलमलत लवघटन भएमा सािारणसभािे नयाूँ सलमलतका लनवायचन गनेछ । 

(३) सलमलतिे या ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयम बमालजम दताय गने अलिकारीिे ददएका लनदेिन पािना 
नगरेमा वा द ा २९ का  पद ा (२) बमालजम पेि भएका प्रलतवेदन समेतका आिारमा दताय गने अलिकारीिे सलमलतिाई 
 जरूी वा लनरीिणका िममा दलेखएका लवषयवस्तुका गालम्भययताका आिारमा बढीमा छ मलहनाका समय ददई सुिार गने 

मौका ददन सके्नछ र त्यस्ता समयावलि लभत्र पलन सुिार नगरेमा त्यस्ता सलमलत लवघटन गनेछ । 

(४)  पद ा (३) बमालजम सलमलत लवघटन भएमा त्यसरी लवघटन गररएका लमलतिे तीन मलहना लभत्रमा अको 
सलमलतका लनवायचन सम्पन्न गरा न र त्यस्ता लनवायचन नभएसम्म संस्थाका दलैनक कायय सञ्चािन गनय दताय गने अलिकारीिे 

तादकए बमालजमका एक तदथय सलमलत गठन गनुय पनेछ । 

(५) यस द ा बमालजम अको सलमलतका लनवायचन गरा ूँ दा िागेका सम्पूणय खचय सम्बलन्ित संस्थािे व्यहानेछ । 

३७. िेखा सपुरीविेण सलमलतका गठन :(१) संस्थामा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीिाई सुदढृ गनय तादकए बमालजमका याग्यता 
पुगेका एकजना संयाजक र दईुजना सदस्यहरू रहने गरी सािारणसभािे लनवायचनबाट िेखा सुपरीवेिण सलमलत गठन गनेछ 
। 

(२) ए टै पररवारका एकभन्दा बढी व्यलि एकै अवलिमा ए टै संस्थाका सञ्चािक वा िेखा सुपररवेिण 
सलमलतका संयाजक वा सदस्य पदमा  म्मेदवार बन्न र लनवायलचत हुन सके्न छैन । 

३८. िेखा सपुररविेण सलमलतका काम, कतयव्य र अलिकार :(१)  िेखा सुपररवेिण सलमलतका काम, कतयव्य र अलिकार दहेाय 

बमालजम हुनेछ :– 

(क) प्रत्येक चौमालसकमा सहकारी संस्थाका आन्तररक िेखापरीिण गने, गरा ने, 

(ख) आन्तररक िेखापरीिण गदाय िेखापरीिणका आिारभूत लसद्धान्तका पािना गने, गरा ने, 

(ग) लवत्तीय तथा आर्थयक कारावारका लनरीिण तथा मूल्याङ्कन गने, गरा ने, 

(घ) सलमलतका काम कारवाहीका लनयलमत सुपररवेिण गने र सलमलतिाई आवश्यक सुझाव ददने, 

(ङ) सािारणसभाका  लनदिेन, लनणयय तथा सलमलतका लनणयय कायायन्वयन भए नभएका अनुगमन गने, 

(च) िेखा सम्बन्िी प्रलतवेदन र सलमलतका काम कारबाहीका सुपररवेिण सम्बन्िी वार्षयक प्रलतवेदन 
सािारणसभा समि पेि गने,  

(छ) आ ूिे पटक पटक ददएका सुझाव कायायन्वयन नभएका कारणबाट कुनै संस्थाका लहतमा प्रलतकूि असर परेमा 
वा त्यस्ता संस्थाका नगद वा लजन्सी सम्पलत्तका व्यापक रूपमा लहनालमना वा अलनयलमतता भएका वा संस्था 
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गम्भीर आर्थयक संकटमा पनय िागेकामा साका कारण खुिाई लविेष सािारणसभा बािा न सलमलत समि 
लस ाररस गने । 

(ज) आवश्यक परेमा आन्तररक िेखा परीिक लनयुलिका िालग तीन जनाका नाम सञ्चािक सलमलतमा लस ाररस 
गने । 

(२) िेखा सुपररवेिण सलमलतका संयाजक वा सदस्य संस्थाका दलैनक आर्थयक प्रिासलनक काययमा सहभागी हुन 
पा ने छैन । 

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

 

३९. सदस्य केलन्ित भई बचत तथा ऋणका काराबार गनुय पन े:(१) संस्थािे आफ्ना सदस्यहरूका मात्र बचत स्वीकार गनय, साका 
पररचािन गनय र सदस्यिाई मात्र ऋण प्रदान गनय सके्नछ । 

(२)  पद ा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएका भएतापलन बचत तथा ऋणका मुख्य काराबार गने गरी दताय भएका 
संस्था बाहके अन्य लवषयगत वा वहु द्देश्यीय संस्थािे बचत तथा ऋणका मुख्य कारावार गनय पा ने छैन।  

तर या ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ बहु द्देश्यीय वा लवषयगत संस्थाका रुपमा दताय भई मुख्य कारावारका रुपमा वचत 

तथा ऋणका कारावार गदै आएका भए त्यस्ता संस्थािे तीन वषय लभत्रमा वचत तथा ऋणका मुख्य कारावार नहुने गरी दताय 

हुूँदाका बखतमा  ल्िेख गररएका मुख्य कारावार गने गरी संस्था सञ्चािन गनुयपनेछ । 

(३) संस्थािे सदस्यिाई प्रदान गने ऋणमा सेवा िुल्क र नवीकरण िुल्क लिन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणका ब्याजदर लबचका अन्तर छ प्रलतितभन्दा बढी हुने छैन ।  

(५) संस्थािे प्रदान गरेका ऋणमा िागे्न ब्याजिाई मूि ऋणमा पूूँजीकृत गरी साका आिारमा ब्याज िगा न 
पाइने छैन । 

(६) संस्थािे कुनैपलन कम्पनीका िेयर खररद गनय सके्न छैन ।  

तर  

(१) संस्थाका दालयत्वप्रलत प्रलतकूि नहुने गरी संस्थािे स्वप्रयाजनका िालग अचि सम्पलत्त खरीद तथा 
पूवायिार लनमायण एवं संस्था र सदस्यहरुका लहतमा  त्पादन र सेवाका िेत्रमा प्राथलमक पूूँजी काष 

पररचािन गनय वािा पने छैन । 

(२) या ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ कुनै संस्थािे कुनै कम्पनीका िेयर खररद गरेका भएमा त्यस्ता िेयर या ऐन 
प्रारम्भ भएका लमलतिे एक वषय अवलिलभत्र हस्तान्तरण गररसकु्न पनेछ । 

 (३)  पद ा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएका भए तापलनसंस्थािे या ऐन प्रारम्भ हुनुअलघ दताय भएका साना 

दकसानद्वारा प्रवर्द्धयत लवत्तीय संस्थाका िेयर खररद गनय बािा पनेछैन । 

(७) संस्थािे प्राथलमक पूूँजी काषका पन्र गुणासम्म वचत संकिन गनय सके्नछ । 
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(८) संस्थािे दताय गदायका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त गरेका तीन मलहना अवलि 
व्यलतत नभई ऋण िगानी गनय सके्न छैन । 

४०. सन्दभय व्याजदर सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) संघीय कानुन बमालजम रलजष्ट्रारिे बचत तथा ऋणका सन्दभय व्याजदर ताक्न सके्नछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजम तादकएका सन्दभय ब्याजदर संस्थाका िालग लनदिेक ब्याजदर हुनेछ । 

४१. व्यलिगत बचतका सीमा: संस्थामा सदस्यका व्यलिगत बचतका सीमा तीस िाखसम्म हुनेछ । 

 

पररच्छेद –९ 

आर्थयक स्रात पररचािन 

४२. ियेर लबिी तथा द ताय सम्बन्िी व्यबस्था :(१) संस्थािे आफ्ना सदस्यिाई िेयर लविी गनय सके्नछ।  

(२)  पद ा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएका भए तापलन संस्थािे एकै सदस्यिाई आफ्ना कुि िेयर पूूँजीका बीस 
प्रलतितभन्दा बढी हुने गरी िेयर लबिी गनय सके्न छैन ।  

तर नेपाि सरकार, प्रदिे सरकार वा स्थानीय तहका पूणय वा आलंिक स्वालमत्व वा लनयन्त्रण भएका संस्था वा 
लनकायका हकमा या बन्दजे िागू हुने छैन। 

(४) संस्थाका िेयरका अंदकत मूल्य प्रलत िेयर एक सय रुपैयाूँ हुनेछ ।  

(५) संस्थाका िेयरपूूँजी लवलनयममा  ल्िेख भए बमालजम हुनेछ । 

(६) संस्थािे खुिा बजारमा िेयर लबिी गनय पा ने छैन । 

(७) संस्थाका मूििनका रुपमा रहकेा कुनै सदस्यका िेयर साही संस्थाका ऋण वा दालयत्व बाहके अन्य कुनै ऋण 
वा दालयत्व वापत लििाम लबिी गररने छैन । 

४३. रकम द ताय तथा खाता सञ्चािन सम्बन्िी व्यवस्था :(1) कुनै सदस्यिे संस्थाका सदस्यता त्याग गरी रकम द ताय लिन 
चाहमेा लनजका कुनै दालयत्व भए त्यस्ता दालयत्व भुिान गरेका लमलतिे एक मलहनालभत्र लनजका बाूँकी रकम तादकए 
बमालजम लनजिाई द ताय गनुय पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्थामा जम्मा गरेका बचत द ताय माग गरेमा लनजका कुनै दालयत्व भए त्यस्ता दालयत्व किा 
गरी बाूँकी रकम तादकए बमालजम लनजिाई द ताय गनुय पनेछ।  

(३) संस्थािे वचत खाताहरु मात्र संचािन गनय सके्नछ ।    

४४. ऋण वा अनदुान लिन सके्न: (१) संस्थािे लवदिेी बैंक वा लवत्तीय संस्था वा अन्य लनकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा 
त्यस्ता लनकायसूँग साझेदारीमा काम गनय संघीय कानून वमालजम स्वीकृती लिनु पने छ । 

(२)  पद ा (१) वमालजम लवदिेी बैङ्क वा लनकायबाट ऋण वा अनुदान लिन स्वीकृतीका िालग 
तादकएवमालजमका लववरणहरु सलहत दताय गने अलिकारी समि लनवेदन ददनु पनेछ ।  
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(३)  पद ा (२) वमालजम लनवेदन प्राप्त भएमा दताय गने अलिकारीिे नगर काययपालिकामा प्रस्ताव पेि गनुय 
पनेछ ।  

(४)  पद ा (३) बमालजमका प्रस्ताव नगर काययपालिकािे  पयुि दखेेमा स्वीकृतीकािालग मन्त्राियमा 
लि ाररस गरर पठा नेछ ।  

४५. नपेाि सरकारका सरुिण प्राप् त गनय सके्न: (१) संस्थािे लवदिेी बङै्क वा लनकायसूँग लिने ऋणमा सुरिण प्राप्त गनुय पन े
भएमा संघीय कानून वमालजम स्वीकृलतकािालग दताय गने अलिकारर समि प्रस्ताव सलहत लनवेदन ददनु पने छ । 

(२)  द ा (१) वमालजम प्राप्त प्रस्ताव  पयुि दलेखएमा नगर काययपालिकािे संघीय कानुन बमालजम 
स्वीकृलतका िालग मन्त्राियमा लि ाररस गरर पठा नु पनेछ ।  

 

पररच्छेद –१० 

ससं्थाका काष 

४६ ससं्थाका काष : (१) संस्थाका काषमा दहेाय बमालजमका रकम रहनेछ :– 

(क) िेयर लबिीबाट प्राप्त रकम, 

(ख) बचतका रुपमा प्राप्त रकम, 

(ग) ऋणका रुपमा प्राप्त रकम, 

(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, 

(ङ) लवदिेी सरकार वा अन्तरायलष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहायताका रकम, 

(च) व्यवसालयक काययबाट आर्जयत रकम, 

(छ) सदस्यता प्रवेि िुल्क, 

(ज) संस्थाका नाममा प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम । 

४७.  जगडेा काष :(१) संस्थामा एक जगेडा काष रहनेछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजमका काषमा दहेाय बमालजमका रकम रहने छन् :– 

(क) आर्थयक वषयका खूद बचत रकमका कम्तीमा पच्चीस प्रलतित रकम,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा लनकायिे प्रदान गरेका पूूँजीगत अनुदान रकम, 

(ग) लस्थर सम्पलत्त लविीबाट प्राप्त रकम, 
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(घ)  अन्य स्रातबाट प्राप्त रकम । 

(३)  पद ा (१) बमालजमका जगेडा काष अलवभाज्य हुनेछ । 

४८. सरंलित पूूँजी द ताय काषाः (१) ससं्थामा एक संरलित पूूँजी द ताय काष रहनेछ । 

(२) द ा ४७ बमालजमका जगेडा काषमा सा द ाका  पद ा (२) का खण्ड (क) बमालजमका रकम छुट्ट्याई 

बाूँकी रहेका रकमका कम्तीमा पच्चीस प्रलतित रकम  पद ा (१) बमालजमका काषमा वार्षयक रुपमा जम्मा गनुय पनेछ । 

(३)  पद ा (१) बमालजमका रकम सदस्यिे गरेका संघीय कानुनमा तादकए बमालजमका वार्षयक कारावारका 
आिारमा सम्बलन्ित सदस्यिाई  पिव्ि गरा नु पनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धयन काषसम्बन्िी व्यवस्था: (१) संस्थािे सहकारी व्यवसायका प्रवद्धयन गनयका िालग द ा ४७ बमालजम जगेडा 
काषमा सा द ाका  पद ा (२) का खण्ड (क) बमालजमका रकम छुयाई बाूँकी रहेका रकमका िून्य दिमिव पाूँच 

प्रलतितिे हुन आ ने रकम संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमालजमका सहकारी प्रवद्धयन काषमा वार्षयक रुपमा जम्मा गनुय 
पनेछ ।  

(२)  पद ा (१) बमालजमका काषका  पयाग संघीय कानुन व्यवस्था भएबमालजम हुनेछ । 

५०.  अन्य काष सम्बन्िी व्यबस्थााः (१) द ा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा  लल्िलखत काषका अलतररि संस्थामा सहकारी लििा 
काष, िेयर िाभांि काष िगायत तादकए बमालजमका अन्य काषहरु रहन सके्न छन् । 

(२)  पद ा (१) बमालजमका काषका रकम सा काषका  द्देश्य पूर्तयका िालग लवलनयममा तादकए बमालजम 
 पयाग गनय सदकनेछ ।  

तर एक वषयका िेयर िाभांिका रकम िेयर पूूँजीका अठार प्रलतितभन्दा बढी हुने छैन । 

 

पररच्छेद –११ 

अलभिखे र सचूना 

५१. अलभिखे राख्न ु पन े : (१) संस्थािे सािारण सभा, सलमलत तथा िेखा सुपररबेिण सलमलत बैठकका लनणयय तथा काम 
कारबाहीका अद्यावलिक अलभिेख सुरलित साथ राख्नु पनेछ । 

(२) संस्थािे काराबारसूँग सम्बलन्ित तथा अन्य आवश्यक अलभिेखहरू तादकए बमालजम सुरलित साथ राख्नु 
पनेछ । 

५२. लववरण  पिब्ि गरा न ुपन े :(१) संस्थािे दहेायका लववरणहरू सलहतका प्रलतवेदन आ.व. समाप्त भएका तीन मलहना 
लभत्र दताय गने अलिकारी समि पेि गनुय पनेछ :– 

(क) काराबारका चौमालसक र वार्षयक प्रलतवेदन तथा िेखापरीिण प्रलतवेदन 
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(ख) बार्षयक काययिम नीलत तथा याजना, 

(ग) खुद बचत सम्बन्िी नीलत तथा याजना, 

(घ) सञ्चािकका नाम तथा बाूँकी कायायवलिका सूची, 

(ङ) सािारणसभाका बैठक सम्बन्िी जानकारी, 

(च) िेयर सदस्य संख्या र िेयरपूूँजी,   

(छ) सञ्चािक वा सदस्यिे लिएका ऋण लतनय बाूँकी रहकेा रकम, 

(ज) दताय गने अलिकारीिे समय समयमा तादकददएका अन्य लववरण । 

 

पररच्छेद – १२ 

िेखा र िखेापरीिण 

 

५३. काराबारका िखेा: संस्थाका  काराबारका िेखा दाहारा िेखा प्रणािीमा आिाररत र काराबारका यथाथय लस्थलत स्पष्टरुपमा 
दलेखने गरी संघीय कानून बमालजम रलजष्ट्रारिे िागू गरेका िेखामान (एका लन्टङ स्याण्डडय) र यस ऐन बमालजम पािना 
गनुयपने अन्य ितय तथा व्यवस्था बमालजम राख्नु पनेछ । 

५४. िेखापरीिण: (१) संस्थािे प्रत्यके आर्थयक वषयका िेखापरीिण सा आर्थयक वषय समाप्त भएका लमलतिे तीन मलहनालभत्र 
प्रचलित कानून बमालजम इजाजतपत्र प्राप् त िेखापरीिकद्वारा गरा नु पनेछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजमका अवलि लभत्र कुनै संस्थािे िेखापरीिण नगराएका पाइएमा दताय गने अलिकारीिे 
त्यस्ता संस्थाका िेखा परीिण इजाजतपत्रप्राप् त िेखापरीिकबाट गरा न सके्नछ। 

(३)  पद ा (२) बमालजम िेखापरीिण गरा ूँ दा िेखापरीिकिाई ददनु पने पाररश्रलमक िगायतका रकम 
सम्बलन्ित संस्थािे व्यहानेछ ।  

(४)  पद ा (१) वा (२) बमालजम िेखापरीिकिे गरेका िेखापरीिण प्रलतवेदन अनुमादनका िालग 
सािारणसभासमि पेि गनुय पनेछ । 

(५)  पद ा (४) बमालजम पेि भएका िेखापरीिण प्रलतवेदन सािारणसभाबाट अनुमादन हुन नसकेमा पुनाः 
िेखापरीिणका िालग सािारणसभािे द ा ५५ का अिीनमा रही अको िेखापरीिक लनयुि गनेछ । 

५५. िेखापरीिकका लनयलुि :(१) संस्थाका िेखापरीिण सम्बन्िी कायय गनय प्रचलित कानून बमालजम इजाजतपत्र प्राप् त 
िेखापरीिकहरू मध्येबाट सािारणसभािे एकजना िेखापरीिक लनयुलि गरी पाररश्रलमक समेत ताके्नछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजम िेखापरीिक लनयुि गदाय ए टै व्यलि,  मय वा कम्पनीिाई िगातार तीन आर्थयक 

वषयभन्दा बढी हुने गरी लनयुि गनय सदकने छैन । 
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५६. िेखापरीिकमा लनयिु हुन नसके्न :(१) दहेायका व्यलि िेखापरीिकमा लनयुि हुन तथा लनयुि भई सकेका भए सा पदमा 
बहाि रहन सके्न छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाका सञ्चािक, 

(ख) सम्बलन्ित संस्थाका सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाका लनयलमत पाररश्रलमक पा ने गरी लनयुि सल्िाहकार वा कमयचारी, 

(घ) िेखापरीिण सम्बन्िी कसूरमा सजाय पाएका तीन वषयका अवलि भुिान नभएका,  

(ङ) दामासाहीमा परेका, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैलतक पतन हुने अन्य  ौजदारी कसूरमा सजाय पाएका पाूँच वषय भुिान नभएका,  

(ज) सम्बलन्ित संस्थासूँग स्वाथय बालझएका व्यलि । 

(२) िेखापरीिकिे आ ू लनयुि हुनुअलघ  पद ा (१) बमालजम अयाग्य नभएका कुराका संस्था समि 
स्वघाषणा गर्नुपनेछ ।  

(३) कुनै िेखापरीिक आफ्ना काययकाि समाप्त नहुूँद ैकुनै संस्थाका िेखापरीिण गनय अयाग्य भएमा वा संस्थाका 
िेखापरीिकका पदमा कायम रहन नसके्न लस्थलत  त्पन्न भएमा लनजिे िेखापरीिण गनुय पने वा गरररहेका काम तत्काि 
राकी सा कुराका जानकारी लिलखत रुपमा संस्थािाई ददनु पनेछ । 

(४) यस द ाका प्रलतकूि हुनेगरी लनयुि भएका िेखापरीिकिे गरेका िेखापरीिण मान्य हुने छैन ।  

 

 

पररच्छेद – १३ 

छुट, सलुविा र सहुलियत 

५७. छुट, सलुविा र सहुलियत:(१) संस्थािाई प्राप्त हुने छुट, सुलविा र सहुलियत संघीय कानुन बमालजम हुनेछ । 

 (२)  पद ा (१) मा  ल्िेलखत छुट, सुलविा र सहुलियत बाहके संस्थािाई प्राप्त हुने अन्य छुट, सुलविा र सहुलियत तादकए 

बमालजम हुनेछ ।  

 

 

पररच्छेद—१४ 

ऋण असिुी तथा बाूँकी बक्यौता 

५८. ऋण असिू गन:े (१) कुनै सदस्यिे संस्थासूँग गरेका ऋण सम्झौता वा ितय कबुलियतका पािना नगरेमा, लिखतका 
भाखालभत्र ऋणका सावाूँ, ब्याज र हजायना चुिा नगरेमा वा ऋण लिएका रकम सम्बलन्ित काममा निगाई लहनालमना 
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गरेका दलेखएमा त्यस्ता सदस्यिे ऋण लिंदा राखेका लितािाई सम्बलन्ित संस्थािे लििाम लबिी गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था 

गरी आफ्ना साूँवा, ब्याज र हजायना असूि  पर गनय सके्नछ। लिता सम्बलन्ित संस्थािे सकारे पिात् पलन ऋणीिे साूँवा 
ब्याज दवुै भुिानी गरी लिता बापतका सम्पलत्त द ताय लिन चाहमेा द ताय गनुयपनेछ । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्थामा राखेका लिता कुनै दकलसमिे कसैिाई हक छालडददएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्ता 
लिताका मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्ता ऋणीिाई लनलित म्याद ददई थप लिता सुरिण राख् न   िगा न सदकनेछ । 

(३)  पद ा (२) बमालजम ऋणीिे थप लिता नराखेमा वा  पद ा (१) वा (२) बमालजमका लिताबाट पलन 
साूँवा, ब्याज र हजायनाका रकम असूि  पर हुन नसकेमा त्यस्ता ऋणीका हक िागे्न अन्य जायजेथाबाट पलन साूँवा, ब्याज र 
हजायना असूि  पर गनय सदकनेछ ।  

(४) यस द ा बमालजम साूँवा, ब्याज र हजयना असूि  पर गदाय िागेका खचयका रकम तथा असूि  पर भएका 
साूँवा, व्याज र हजायनाका रकम किा गरी बाूँकी रहन आएका रकम सम्बलन्ित ऋणीिाई द ताय ददनु पनेछ ।  

(५) यस द ा बमालजम कुनै संस्थािे ऋणीका लिता वा अन्य जायजेथा लििाम लबिी गदाय लििाम सकाने 
व्यलिका नाममा सा लिता वा जायजेथा प्रचलित कानून बमालजम रलजष्ट्रिेन वा दालखि खारेज गनयका िालग सम्बलन्ित 

कायायियमा िेखी पठा नेछ र सम्बलन्ित कायायियिे पलन साही बमालजम रलजष्ट्रिेन वा दालखि खारेज गरी साका जानकारी 

सम्बलन्ित संस्थािाई ददनु पनेछ । 

(६) यस द ा बमालजम लिता राखेका सम्पलत्त लििाम लबिी गदाय कसैिे सकार नगरेमा त्यस्ता सम्पलत्त सम्बलन्ित 
संस्था आ ैं िे सकार गनय सके्नछ । 

(७)  पद ा (६) बमालजम आ ैं िे सकार गरेमा त्यस्ता सम्पलत्त सम्बलन्ित संस्थाका नाममा रलजष्ट्रिेन वा 
दालखि खारेज गनय सम्बलन्ित कायायियमा िेखी पठा नेछ र त्यसरी िेखी आएमा सम्बलन्ित कायायियिे साही बमालजम 

रलजष्ट्रिेन वा दालखि खारेज गरी ददनु पनेछ । 

५९.  कािा सूची सम्बन्िी व्यवस्थााः संस्थाबाट ऋण लिई  रकमका अपचिन गने वा तादकएका समयावलि लभत्र ऋणका साूँवा व्याज 
द ताय नगने व्यलिका नाम नामेिी सलहत कािासूची प्रकािन सम्बन्िी व्यवस्था संघीय कानुन बमालजम हुनेछ । 

६०. कजाय सचूना केन्दर् सम्बन्िी व्यवस्थााः कजाय सूचना केन्ि सम्बन्िी व्यवस्था संघीय कानुन बमालजम हुनेछ । 

६१ बाूँकी बक्यौता असिू  पर गन े: कसैिे संस्थािाई लतनुय बुझा नु पने रकम नलतरी बाूँकी राखेमा त्यस्ता रकम र साका ब्याज 
समेत दताय गने अलिकारीिे त्यस्ता व्यलिका जायजेथाबाट असूि  पर गररददन सके्नछ । 

६२. राक्का राख् न िखेी पठा न:े (१) संस्था वा दताय गने अलिकारीिे द ा ५८ र ६१ का प्रयाजनका िालग कुनै व्यलिका खाता, 
जायजेथाका स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा लबिी गनय नपा न ेगरी राक्का राख् न सम्बलन्ित लनकायमा िेखी पठा न 
सके्नछ ।  

(२)  पद ा (१) बमालजम राक्काका िालग िेखी आएमा सम्बलन्ित लनकायिे प्रचलित कानून बमालजम त्यस्ता 
व्यलिका खाता,जाय जेथाका स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा लबिी गनय नपा ने गरी राक्का राख् नराखी ददनु पनेछ । 
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६३. अग्रालिकार रहन:े कुनै व्यलििे संस्थािाई लतनुय पने ऋण वा अन्य कुनै दालयत्व नलतरेमा त्यस्ता व्यलिका जायजेथामा नेपाि 
सरकारका कुनै हक दाबी भए त्यसका िालग रकम छुिाई बाूँकी रहन आएका रकममा संस्थाका अग्रालिकार रहनेछ । 

६४.  काययवाही गनय वािा नपने: संस्थािे ऋण असुिी गने सम्बन्िमा कुनै व्यलि वा सहकारी संस्था  पर चिाएका कुनै 
कारवाहीका कारणबाट त्यस्ता व्यलि वा संस्था  पर यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमालजमका कुनै कसूरमा कारवाही 

चिा न राक िगाएका मालनने छैन । 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  लबघटन तथा दताय खारेज 

६५. एकीकरण तथा लवभाजन सम्बन्िी व्यबस्था: (१) यस ऐनका अलिनमा रही दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा 
गाभी एकीकरण गनय वा एक संस्थािाई भौगालिक कायय िेत्रका आिारमा दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थामा लवभाजन गनय 

सदकनेछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजम एकीकरण वा लवभाजन गदाय सम्बलन्ित संस्थाका कुि कायम रहेका सदस्य संख्याका 
दईु लतहाइ बहुमतबाट लनणयय हुनु पनेछ ।           

(३)  पद ा (२) बमालजम एकीकरण वा लवभाजन गने लनणयय गदाय एकीकरण वा लवभाजनका ितय र काययलवलि 
समेत खुिा नु पनेछ। 

६६.  लवघटन र दताय खारेज: (१) कुनै संस्थामा दहेायका अवस्था लवद्यमान भएमा सािारण सभाका तत्काि कायम रहकेा दईु 
लतहाइ बहुमत सदस्यका लनणययबाट त्यस्ता संस्थाका लवघटन गने लनणयय गरी दताय खारेजीका स्वीकृलतका िालग सलमलतिे 
दताय गने अलिकारी समि लनवेदन ददनसके्नछ :– 

(क) लवलनयममा  लल्िलखत  द्देश्य तथा कायय हालसि गनय सम्भव नभएमा,  

(ख) सदस्यका लहत गनय नसके्न भएमा । 

(२)  पद ा (१) बमालजम प्राप् त लनवेदनमा छानलवन गदाय त्यस्ता संस्थाका लवघटन गनय  पयुि देलखएमा 
दताय गने अलिकारीिे त्यस्ता संस्थाका दताय खारेज गनय सके्नछ। 

(३)  पद ा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएका भए तापलन दताय गने अलिकारीिे दहेायका अवस्थामा मात्र 
संस्थाका दताय खारेज गनय सके्नछ :– 

(क) िगातार दईु वषयसम्म कुनै काराबार नगरी लनष्कृय रहेका पाइएमा, 

(ख) कुनै संस्थािे या ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयमाविी लवपरीतका कायय बारम्बार गरेमा, 
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(ग) लवलनयममा  लल्िलखत  द्देश्य लवपरीत कायय गरेमा, 

(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त लवपरीत कायय गरेमा । 

(४)  पद ा (२) वा (३) बमालजम दताय खारेज गनुय अलघ दताय गने अलिकारीिे त्यस्ता संस्थािाई सुनुवाईका 
िालग पन्र ददनका समय ददनु पनेछ । 

(५)  पद ा (२) वा (३) बमालजम संस्थाका दताय खारेज भएमा त्यस्ता संस्था लवघटन भएका मालननछे ।  

(७)  पद ा (२) वा (३) बमालजम संस्थाका दताय खारेजी भएमा त्यस्ता संस्थाका दताय प्रमाणपत्र स्वताः रद्द 
भएका मालननेछ । 

६७. लिक्वीडेटरका लनयलुि: (१) द ा ६६ बमालजम कुनै संस्थाका दताय खारेज भएमा दताय गने अलिकारीिे लिक्वीडेटर लनयुि गनेछ 
।  

(२)  पद ामा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएका भएतापलन संघीय कानुनमा तादकएका लसमा सम्मका सम्पलत्त भएका संस्थाका हकमा 
दताय गने अलिकारीिे कुनै अलिकृतस्तरका कमयचारीिाई लिक्वीडेटर लनयुलि गनय सके्नछ । 

६८. लिक्वीडेिन पलछका सम्पलतका  पयाग: कुनै संस्थाका लिक्वीडेिन पिात् सबै दालयत्व भुिान गरी बाूँकी रहन गएका सम्पलत्तका 
 पयाग संघीय कानुनमा तादकए बमालजम हुनेछ । 

पररच्छेद –१६ 

दताय गन ेअलिकारी 

 

६९. दताय गन ेअलिकारी: (१) यस ऐन अन्तगयत दताय गने अलिकारीिे गनुयपने काययहरू  टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख 
प्रिासदकय अलिकृतिे गनेछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजमका दताय गने अलिकारीिे यस ऐन बमालजम आ ूमा रहकेा कुनै वा सम्पूणय अलिकार आ ू 

मातहतका अलिकृतस्तरका कमयचारीिाई प्रत्यायाजन गनय सके्नछ । 
७०. काम, कतयव्य र अलिकार : यस ऐनमा अन्यत्र  लल्िलखत काम, कतयव्य तथा अलिकारका अलतररि दताय गने अलिकारीका 

काम, कतयव्य र अलिकार तादकए बमालजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद –१७ 

लनरीिण तथा अनगुमन 

 

७१. लनरीिण तथा अलभिखे जाूँच गन:े (१) दताय गने अलिकारीिे संस्थाका जुनसुकै वखत लनरीिण तथा अलभिेख परीिण 
गनय, गरा न सके्नछ । 

(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जुनसुकै वखत तादकएका भन्दा बढी आर्थयक कारावार गने संस्थाका लहसाव दकताव वा 
लवत्तीय कारावारका लनरीिण वा जाूँच गनय, गरा न सके्नछ। 
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(३)  पद ा (२) का प्रयाजनका िालग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै अलिकारी वा लविेषज्ञ खटाई आबश्यक  
लववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट लझकाई लनरीिण तथा सुपरीवेिण गनय सके्नछ । 

(४)  पद ा (१) वा (२) बमालजम लनरीिण वा लहसाब जाूँच गदाय दताय गने अलिकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्कका 
अलिकार प्राप्त अलिकृतिे माग गरेका जानकारी सम्बलन्ित संस्थािे  पिब्ि गरा नु पनेछ ।  

(५)  पद ा (१) वा (२) बमालजम लनरीिण वा लहसाब जाूँच गदाय कुनै संस्थाका कामकारबाही या ऐन, यस ऐन 

अन्तगयत बनेका लनयम, लनदलेिका, मापदण्ड वा काययलवलि बमालजम भएका नपाइएमा दताय गने अलिकारी वा नेपाि राष्ट्र 

बैङ्किे सम्बलन्ित संस्थािाई आवश्यक लनदिेन ददन सके्नछ र त्यस्ता लनदिेनका पािना गनुय त्यस्ता संस्थाका कतयव्य हुनेछ । 

(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस द ा बमालजम संस्थाका लनरीिण तथा सुपरीवेिण गदाय नेपाि राष्ट्र बैङ्किे प्रचलित 
कानून बमालजमका अलिकार प्रयाग गनय सके्नछ। 

(७) यस द ा बमालजम संस्थाका लनरीिण तथा सुपरीवेिण गदाय प्राप् त हुन आएका जानकारी नेपाि राष्ट्र बैङ्किे 
टीकापुर नगर काययपालिकािाई  पिब्ि गरा नु पनेछ ।   

७२. छानलवन गनय सके्न :(१) कुनै संस्थाका व्यवसालयक काराबार सन्ताषजनक नभएका, सदस्यका लहत लवपरीत काम भएका वा 
सा संस्थाका  द्देश्य लवपरीत कायय गरेका भनी त्यस्ता संस्थाका कम्तीमा वीस प्रलतित सदस्यिे छानलवनका िालग लनवेदन 
ददएमा दताय गने अलिकारीिे त्यस्ता संस्थाका छानलवन गनय, गरा न सके्नछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजम छालनवन गदाय माग गरेका लववरण वा कागजात  पिब्ि गराई सहयाग गनुय 
सम्बलन्ित सलमलतका कतयव्य हुनेछ ।  

(३)  पद ा (१) वा (२) बमालजम गररएका छानलवनका जानकारी सम्बलन्ित संस्थािाई लिलखत रुपमा ददन ु
पनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणका काराबार गन ेससं्था का लनरीिण तथा अनगुमन सम्बन्िी लविषे व्यवस्था :(१) बचत तथा ऋणका मुख्य 
काराबार गने संस्थािे तादकए बमालजम अनुगमन प्रणािी अविम्बन गनुय पनेछ । 

(२) दताय गने अलिकारीिे बचत तथा ऋणका काराबार गने संस्थाका तादकए बमालजमका अनुगमन प्रणािीमा 
आिाररत भई लनरीिण तथा अनुगमन गनेछ । 

(३)  पद ा (२) बमालजम संस्थाका लनरीिण तथा अनुगमन दताय गने अलिकारीिे आवश्यकता अनुसार नेपाि 
राष्ट्र बैङ्क िगायतका अन्य लनकायका सहयाग लिन सके्नछ । 

७४.वार्षयक प्रलतवदेन पिे गनुयपन े: (१) दताय गने अलिकारीिे आर्थयक वषय समाप्त भएका लमलतिे तीन मलहनालभत्र संस्थाका लनरीिण 
सम्बन्िी वार्षयक प्रलतवेदन नगर काययपालिका समि पेि गनुय पनेछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजमका प्रलतवेदनमा दहेायका लववरणहरू खुिा नु पनेछ:– 

(क) सञ्चािनमा रहकेा संस्थाका लववरण, 
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(ख) अनुगमन गररएका संस्थाका संख्या तथा आर्थयक कारावारका लववरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी लसद्धान्त र या ऐन, यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयम, लवलनयम तथा आन्तररक काययलवलिका 

पािनाका अवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यिे प्राप् त गरेका सेवा सुलविाका अवस्था, 

(ङ) संस्थाका दियाकिापमा सदस्यका सहभालगताका स्तर अनुपात, 

(च) संस्थािाई नगरपालिकाबाट प्रदान गररएका लवत्तीय अनुदान तथा छुट सुलविाका सदपुयालगताका अवस्था,  

(छ) संस्थाका आर्थयक दियाकिाप तथा लवत्तीय अवस्था सम्बन्िी तादकए बमालजमका लववरण, 

(ज) संस्थामा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीका अवस्था, 

(झ) संस्थामा सुिासन तथा लजम्मवेारीका अवस्था, 

(ञ) संस्थामा रहकेा काषका लववरण, 

(ट) संरलित पूूँजी द ताय काष लवतरणका अवस्था, 

(ठ) सहकारीका नीलत लनमायणमा सहयाग पुग्ने आवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाका दताय, खारेजी तथा लवघटन सम्बन्िी लववरण, 

(ढ) संस्थािे सञ्चािन गरेका द ा १२ बमालजमका कारावार, व्यवसाय,  द्याग वा पररयाजनाका लववरण,  

(ण) तादकए बमालजमका अन्य लववरण । 

७५. आपसी सरुिण सवेा सचंािन सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) संस्थािे संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमालजम आफ्ना सदस्यहरुका 
बािीनािी वा वस्तुभा मा भएका िलतका अंिपूर्तय गने गरी आपसी सुरिण सेवा संचािन गनय सके्नछ । 

७६. लस्थरीकरण काष सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) बचत तथा ऋण लवषयगत संस्थाहरू सम्भालवत जालखमबाट संरिणका िालग संघीय 
कानुनमा व्यवस्था भएबमालजम खडा हुने लस्थरीकरण काषमा सहभागी हुन सके्नछन् । 

 

 

 

 

पररच्छेद –१८ 

समस्याग्रस्त ससं्थाका व्यवस्थापन 
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७७. ससं्था समस्याग्रस्त भएका घाषणा गनय सदकने: (१) यस ऐन बमालजम गररएका लनरीिण वा लहसाब जाूँचबाट कुनै 
संस्थामा दहेायका अवस्था लवद्यमान रहेका दलेखएमा काययपालिकािे त्यस्ता संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्थाका रुपमा घाषणा 

गनय सके्नछ:- 

(क) सदस्यका लहत लवपरीत हुने गरी कुनै कायय गरेका, 

(ख) संस्थािे पूरा गनुयपन े लवत्तीय दालयत्व पूरा नगरेका वा भुिानी गनुयपने दालयत्व भुिानी गनय नसकेका वा 
भुिानी गनय नसके्न अवस्था भएका, 

(ग) सदस्यहरूका बचत लनिायररत ितय बमालजम द ताय गनय नसकेका, 

(घ) या ऐन, यस ऐन अन्तगयत बनकेा लनयम तथा लवलनयम लवपरीत हुने गरी संस्था  सञ्चािन भएका, 

(ङ) संस्था दामासाहीमा पनय सके्न अबस्थामा भएका वा  ल्िेखनीय रुपमा गम्भीर आर्थयक करठनाई भालगरहेका, 

(च) कुनै संस्थािे सदस्यका बचत रकम द ताय गनुय पने अवलिमा द ताय नगरेका भनी त्यस्ता संस्थाका  कम्तीमा 
वीस प्रलतित वा वीस जना मध्ये जुन कम हुन्छ सा वरावरका सदस्यहरूिे दताय गने अलिकारी समि 
लनवेदन ददएकामा छानलवन गदाय खण्ड (क) दलेख (ङ) सम्मका कुनै अवस्था लवद्यमान भएका दलेखएका । 

(२)  पद ा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएका भए तापलन प्रचलित कानून बमालजम गठन गरेका आयागिे कुनै 

संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घाषणा गनय लस ाररस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पलहचान गरेकामा वा त्यस्ता आयागमा 

परेका  जुरी संख्या, औलचत्य समेतका आिारमा काययपालिकािे त्यस्ता संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घाषणा गनय सके्नछ । 

७८. व्यवस्थापन सलमलतका गठन: (१) द ा ७७ बमालजम समस्याग्रस्त संस्था घाषणा भएकामा त्यस्ता संस्थाका सम्पलत्त 
व्यवस्थापन तथा दालयत्व भुिानी सम्बन्िी काययकािालग व्यवस्थापन सलमलतका गठन गनय दताय गने अलिकारीिे 
काययपालिका समि  लस ाररस गनेछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजम लि ाररस भई आएमा काययपालिकािे तादकए वमालजम व्यवस्थापन सलमलतका गठन 
गनय सके्न छ ।   

(३)  पद ा (२) बमालजम गरठत व्यवस्थापन सलमलतका काम, कतयव्य र अलिकार तादकए बमालजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद–१९ 

कसरू, दण्ड जररवाना तथा पनुराबदेन 

७९. कसरू गरेका मालनन े: कसैिे दहेायका कुनै कायय गरेमा यस ऐन अन्तगयतका कसूर गरेका मालननेछ ।  

(क) दताय नगरी वा खारेज भएका संस्था सञ्चािन गरेमा वा कुनै व्यलि,  मय वा कम्पनीिे आफ्ना नाममा 
सहकारी िब्द वा सा िब्दका अंग्रेजी रुपान्तरण राखी कुनै काराबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अन्य कुनै 
कायय गरेमा, 
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(ख) सदस्यका बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयम, लवलनयम बमालजम बाहके अन्य कुनै  पलन 
प्रयाजनका िालग प्रयाग गरेमा,  

(ग) तादकएका भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाय जमानत वा सुरिण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, 

(घ) सलमलतका सदस्य, व्यवस्थापक वा कमयचारीिे संस्थाका सम्पलत्त, बचत वा िेयर रकम लहनालमना गरेमा, 

(ङ) ऋण असूि हुन नसके्न गरी सलमलतका कुनै सदस्य, लनजका नातेदार वा अन्य व्यलि वा कमयचारीिाई ऋण 
ददई रकम लहनालमना गरेमा,  

(च) सलमलतका कुनै सदस्यिे एक्िै वा अन्य सदस्यका लमिामतामा संस्थाका िेयर वा बचत रकम आ ू खुसी 
पररचािन गरी संस्थािाई हानी नाक्सानी पुर् याएमा,  

(छ) झुिा वा गित लववरण पेि गरी कजाय लिएमा, राखेका लिता कच्चा भएमा वा ऋण लहनालमना गरेमा,  

(ज) संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका लनयम, लवलनयम  लवपररत िगानी गरेमा वा िगानी गने 

 द्देश्यिे रकम  ठाएमा,  

(झ) कृलत्रम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा ददएमा, 

(ञ) लिताका अस्वाभालवक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण लिएमा वा ददएमा, 

(ट) झुिा लववरणका आिारमा पररयाजनाका िागत अस्वाभालवक रुपमा बढाई बढी ऋण लिएमा वा  ददएमा, 

(ठ) कुनै व्यलि वा संस्थािाई एक पटक ददइसकेका सुरिण रीतपूवयक  ुकुवा नभई वा सा सुरिणिे खामेका 
मूल्यभन्दा बढी हुनेगरी साही सुरिण अन्य संस्थामा राखी पुनाः ऋण लिए वा ददएमा, 

(ड) संस्थाबाट जुन प्रयाजनका िालग ऋण सुलविा लिएका हा साही प्रयाजनमा निगाई अन्यत्र प्रयाग गरे वा 
गराएमा, 

(ढ) संस्थाका कुनै कागजात वा खातामा िेलखएका कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाइ वा  डाइ अकै अथय लनस्कने 
व्यहारा पारी लमिाई िेख्ने वा अको लभन्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट आ ूिाई वा अरु कसैिाई  ाइदा 

वा हालन नाक्सानी गने  द्देश्यिे कीते गनय वा अकायका हालन नाक्सानी गने  द्देश्यिे नगरे वा नभएका झुिा 

कुरा गरे वा भएका हा भनी वा लमलत, अङ्क वा व्यहारा  रक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा 

बना न िगाई जािसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणका लिता स्वरुप रालखन ेचि अचि सम्पलत्त लििाम लबिी वा अन्य प्रयाजनका िालग मूल्याङ्कन गदाय 
मूल्याङ्कनकतायिे बढी, कम वा गित मूल्याङ्कन गरी संस्थािाई हानी नाक्सानी पुर् या ने कायय गरे वा 

गराएमा,  

(त) संस्थािाई हानी नाक्सानी पुर् या ने  द्देश्यिे कसैिे कुनै काम गरा न वा नगरा न, मािालहजा गनय वा 

गरा न, कुनै दकलसमका रकम लिन वा ददन, लबना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माि, वस्तु वा सेवा लिन वा 
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ददन, दान, दातव्य,  पहार वा चन्दा लिन वा ददन, गित लिखत तयार गनय वा गरा न, अनुवाद गनय वा 

गरा न वा गैर कानूनी िाभ वा हानी पुर् या ने बदलनयतिे कुनै कायय गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनै संस्था वा साका सदस्य वा बचतकताय वा ती मध्ये कसैिाई हानी नाक्सानी पुग्ने गरी िेखा परीिण गरे 
गराएमा वा िेखा परीिण गरेका झुिा प्रलतवेदन तयार पारेमा वा पानय िगाएमा। 

८०. सजायाः (१) कसैिे द ा ७९ का कसूर गरेमा दहेाय बमालजमका सजाय हुनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) का कसूरमा एक बषयसम्म कैद र एक िाख रुपै ूँयासम्म जररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) का कसूरमा दईु बषयसम्म कैद र दईु िाख रुपै ूँयासम्म जररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) का कसूरमा लवगा बराबरका रकम जररवाना गरी तीन बषय सम्म कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) का कसूरमा लवगा भराई लवगा 
बमालजम जररवाना गरी दहेाय बमालजमका कैद हुनेछ :- 

(१) दि िाख रुपैयाूँसम्म लबगा भए एक वषयसम्म कैद,  

(२) दि िाख रुपैयाूँभन्दा बढी पचास िाख रुपैयाूँसम्म लबगा भए दईु वषय दलेख तीन वषयसम्म कैद, 

(३) पचास िाख रुपैयाूँभन्दा बढी एक कराड रुपैयाूँसम्म लबगा भए तीन वषय दलेख चार वषयसम्म कैद, 

(४) एक कराड रुपैयाूँभन्दा बढी दि कराड रुपैयासम्म लबगा भए चार वषयदलेख छ वषयसम्म कैद, 

(५) दि कराड रुपैंयाूँभन्दा बढी एक अबय रुपैयाूँसम्म लबगा भए छ वषयदलेख आठ वषयसम्म कैद, 

(६) एक अबय रुपैयाूँभन्दा बढीजलतसुकै रुपैयाूँ लबगा भए पलन आठ वषयदलेख दि वषयसम्म कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) का  कसूरमा  दि बषयसम्म कैद । 

(२) द ा ७९ का कसूर गनय  द्याग गने वा त्यस्ता कसूर गनय मद्दत पुर् या ने व्यलििाई मुख्य कसूरदारिाई हुने 
सजायका आिा सजाय हुनेछ । 

(३) द ा ७९ का कसूर गने वा त्यस्ता कसूर गनय मद्दत पुर् या नु कुनै लनकाय संस्था भए त्यस्ता लनकाय संस्थाका 
प्रमुख काययकारी वा पदालिकारी वा काययकारी हलैसयतमा कायय सम्पादन गने व्यलििाई यस ऐन बमालजम हुने सजाय हुनेछ 

। 

८१.  जररवाना हुन े:(१) द ा ८७ बमालजम कसैका  जूरी परी वा संस्थाका लनरीिण अनुगमन वा लहसाब दकताबका जाूँच गदाय 
वा अन्य कुनै व्यहाराबाट कसैिे देहायका कुनै कायय गरेका पाइएमा दताय गने अलिकारीिे त्यस्ता काययका प्रकृलत र गाम्भीययका 

आिारमा त्यस्ता कायय गने व्यलििाई पाूँच िाख रुपै ूँयासम्म जररवाना गनेछ :- 

(क) या ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयम लवपरीत सदस्यसूँग ब्याज लिएमा, 
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(ख) संस्थािे प्रदान गने बचत र ऋणका ब्याजदर बीचका अन्तर छ प्रलतितभन्दा बढी कायम गरेमा, 

(ग) संस्थािे प्रदान गरेका ऋणमा िागे्न ब्याजिाई मूि कजायमा पूूँजीकृत गरी साका आिारमा ब्याज िगाएमा, 

(घ) कुनै सदस्यिाई आफ्ना पूूँजीकाषका तादकए बमालजमका प्रलतितभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, 

(ङ) संस्था दताय गदायका बखतका सदस्य बाहके अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप्त गरेका तीन मलहना अवलि व्यलतत 
नभई ऋण िगानी गरेमा, 

(च) प्राथलमक पूूँजी काषका पन्र गुणा भन्दा बढी हुने गरी बचत संकिन गरेमा, 

(छ) िेयर पूूँजीका अठार प्रलतितभन्दा बढी िाभांि लवतरण गरेमा,  

(ज) संस्थािे आफ्ना काययिेत्र बालहर गई काराबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग कारावार गरेमा, 

(झ) संस्थािे या ऐन लवपरीत कृलत्रम ब्यलििाई आफ्ना सदस्यता ददएमा । 

 (२)  पद ा (१) मा िेलखएका व्यहाराबाट कसैिे देहायका कुनै कायय गरेका दताय गने अलिकारीिे 
त्यस्ता काययका प्रकृलत र गाम्भीययका आिारमा त्यस्ता कायय गने व्यलििाई तीन िाख रुपैयाूँसम्म जररवाना गनय सके्नछाः- 

(क) या ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयम बमालजम ददएका कुनै लनदिेन वा तादकएका मापदण्डका पािना 
नगरेमा, 

(ख) या ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयम बमालजम ददनुपने कुनै लववरण, कागजात, प्रलतबेदन, सूचना वा 
जानकारी नददएमा, 

(ग) यस ऐन बमालजम लनवायचन नगरी सलमलत तथा िेखा सुपरीवेिण सलमलतका पदालिकारीहरु आ ू खुिी 
पररवतयन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थािे द ा ६ का  पद ा (४) बमालजमका तादकएका ितय पािन नगरेमा, 

(ङ) या ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयम लवपररत अन्य कायय गरेमा । 

(३)  पद ा (१) वा (२) बमालजमका जररवाना गनुय अलघ दताय गने अलिकारीिे सम्बलन्ित व्यलि वा संस्थािाई 
स ाई पेि गनय कम्तीमा पन्र ददनका समयावलि ददनु पनेछ । 

८२.  राक्का राख्न े :(१) दताय गने अलिकारीिे सम्बलन्ित संस्थािाई द ा ८१ बमालजम जररवाना गनुयका अलतररि तीन 
मलहनासम्म त्यस्ता संस्थाका काराबार, सम्पलत तथा बैङ्क खाता राक्का राख्ने तथा सम्पलत्त राक्का राख् न सम्बलन्ित 
लनकायिाई लस ाररस गनय सके्नछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजमका लस ाररस प्राप्त भएमा त्यस्ता संस्थाका काराबार, सम्पलत वा बैङ्क खाता राक्का 
राखी सा का जानकारी दताय गने अलिकारीिाई ददनु पनेछ ।  
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८३.  दाब्बर जररवाना हुन:े(१) द ा ८१ बमालजम जररवाना भएका व्यलि वा संस्थािे पुन: साही कसूर गरेमा त्यस्ता व्यलि वा 
संस्थािाई दताय गने अलिकारीिे दास्रा पटकदलेख प्रत्येक पटकका िालग दाब्बर जररवाना गनेछ ।  

८४.  अनसुन्िानका िालग िखेी पठा न सके्न :दताय गने अलिकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन बमालजम आफ्ना काम, कतयव्य र 
अलिकारका पािना गदाय कसैिे द ा ७९ बमालजमका कसूर गरेका थाहा पाएमा त्यस्ता कसूरका सम्बन्िमा यस ऐन 
बमालजम अनुसन्िान गनयका िालग सम्बलन्ित लनकायमा िेखी पठा न सके्नछ ।  

८५.  मदु्दासम्बन्िी व्यवस्थााः द ा ८० बमालजम सजाय हुने कसूरका मुद्दा सम्बन्िी व्यवस्था संघीय कानुन बमालजम हुनेछ । 

८६. मदु्दा हने ेअलिकारी: द ा ८० बमालजमका सजाय हुने कसूर सम्बन्िी मुद्दाका कारवाही र दकनारा लजल्िा अदाितबाट हुनेछ 
। 

८७.   जरूी ददन ेहद म्याद :  (१) कसैिे द ा ८० बमालजमका सजाय हुने कसूर गरेका वा गनय िागेका थाहा पा ने व्यलििे 
त्यसरी थाहा पाएका लमलतिे नब्बे ददनलभत्र दताय गने अलिकारी समि  जूरी ददनु पनेछ । 

(२) कसैिे द ा ८० बमालजम जररवाना हुने कायय गरेका थाहा पा ने व्यलििे त्यसरी थाहा पाएका लमलतिे नब्बे 
ददन लभत्र दताय गने अलिकारी समि  जूरी ददनु पनेछ ।  

८८. पनुरावदेन गनय सके्न :(१) द ा ७ बमालजम संस्था दताय गनय अस्वीकार गरेका वा द ा ६६ बमालजम संस्था दताय खारेज 
गरेकामा लचत्त नबुझ्नेिे सा लनणययका जानकारी पाएका लमलतिे पैंतीस ददनलभत्र दताय गने अलिकारीका लनणयय पर 

काययपालिका समि पुनरावेदन गनय सके्नछ ।  

(२) द ा ८० बमालजमका जररवानामा लचत्त नबुझ्ने व्यलििे त्यस्ता लनणययका जानकारी पाएका लमलतिे पैंतीस 
ददनलभत्र दहेाय बमालजम पुनरावेदन गनय सके्नछ: 

(क) दताय गने अलिकारी र काययपालिकािे गरेका लनणयय  पर सम्बलन्ित लजल्िा अदाितमा, 

(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेका लनणयय  परसम्बलन्ित  च्च अदाितमा । 

८९. असिू  पर गररन े : यस पररच्छेद बमालजम कुनै व्यलििे लतनुय पने जररवाना वा कुनै रकम नलतरी बाूँकी रहकेामा त्यस्ता 
जररवाना वा रकम लनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूि  पर गररनेछ । 

पररच्छेद–२० 

लवलवि 

९०.  मतालिकारका प्रयाग : कुनै सदस्यिे संस्थाका जलतसुकै िेयर खररद गरेका भए तापलन सम्बलन्ित संस्थाका कायय सञ्चािनमा 
एक सदस्य एक मतका आिारमा आफ्ना मतालिकारका प्रयाग गनय सके्नछ । 

९१. सामालजक परीिण गरा न सके्न :(१) संस्थािे लवलनयममा  लल्िलखत  द्देश्य प्राप् त गनयका िालग सलमलतबाट भएका लनणयय 
र कायय, सदस्यहरूिे प्राप् त गरेका सेवा र सन्तुष्टीका स्तर, सेवा प्रालप् तबाट सदस्यहरूका जीवनस्तरमा आएका आर्थयक, 

सामालजक, सांस्कृलतक तथा वातावरणीय पिमा सकारात्मक पररवतयन िगायतका लवषयमा सामालजक परीिण गरा न 

सके्नछ ।  
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(२)  पद ा (१) बमालजम भएका सामालजक परीिणका प्रलतवेदन छि िका िालग सलमलतिे सािारणसभा समि पेि 
गनेछ । 

(३)  पद ा (२) बमालजम पेि भएका सामालजक परीिण प्रलतवेदन छि ि गरी सािारणसभािे आवश्यकता अनुसार 
सलमलतिाई लनदिेन ददन सके्नछ । 

(४) यस द ा बमालजमका सामालजक परीिण प्रलतवेदनका एक प्रलत सम्बलन्ित संस्थािे दताय गने अलिकारी समि पेि गनुय 
पनेछ । 

९२. सहकारी लििााः  सहकारी िते्रका प्रवियनका िालग लवद्यािय तहका पाठयिममा आिारभूत सहकारी सम्वन्िी 
लवषयवस्तुिाई समावेि गनय सदकनेछ । 

९३. आर्थयक सहयाग गनय नहुन:े संस्थाका रकमवाट सलमलतका लनणयय वमालजम सदस्यहरुिे आर्थयक सहयाग लिन सके्नछन्   
तर सामालजक काययकािालग गैर सदस्य व्यलि वा संस्थाहरुिाई समेत आर्थयक सहयाग गनय वािा पने छैन । 

स्पष्टीकरणाः यस द ाका प्रयाजनका िालग 'सामालजक कायय' भन्नािे लििा, स्वास््य, वातावरण संरिण, मानवीय 

सहायता, सहकाररता प्रबद्धयन सम्बलन्ि काययिाई जना ूँछ । 
९४. अन्तर सहकारी कारावार गनय सके्नाः  संस्थाहरुिे तादकए बमालजम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारावार गनय सके्नछन् ।  

९५. ठेक्कापिा ददन नहुन:े संस्थािे आफ्ना  सलमलतका कुनै सञ्चािक वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतका संयाजक वा सदस्य वा आफ्ना 
कमयचारीिाई ठेक्कापिा ददन हुदनै । 

९६. सरकारी बाूँकी सरह असिू  पर हुन:े कुनै संस्थािे प्राप् त गरेका सरकारी अनुदान वा कुनै सेवा सुलविा दरुुपयाग गरेका 
पाइएमा प्रचलित कानून बमालजम सरकारी बाूँकी सरह असूि  पर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्िी प्रचलित ऐन िाग ूनहुने : यस ऐन अन्तगयत दताय भएका संस्थाका हकमा कम्पनी सम्बन्िी प्रचलित ऐन  
िागू हुने छैन ।  

९८.  प्रचलित काननू बमालजम कारवाही गनय वािा नपन े : यस ऐनमा िेलखएका कुनै कुरािे कुनै व्यलि  पर प्रचलित कानून 
बमालजम अदाितमा मुद्दा चिा न बािा पुर् याएका मालनने छैन । 

९९. सम्पलत्त िलुद्धकरण लनवारण सम्बन्िी काननुी व्यवस्थाका पािना गनुयपनेाः संस्थािे सम्पलत्त िुलद्धकरण लनवारण सम्बन्िी 
संघीय / प्रदिे कानुनमा भएका व्यवस्थाका साथै तत् सम्बन्िमा मन्त्राियिे जारी गरेका मानदण्ड र नेपाि राष्ट्र बैंकका 
लवत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका लनदलेिकाहरूका पािना गनुयपनेछ ।  

१००. लनयम बना न ेअलिकार: यस ऐनका कायायन्वयनकािालग काययपालिकािे आवश्यक लनयम बना न सके्नछ । 

१०१.  मापदण्ड, लनदलेिका वा काययलवलि बनाई िागू गनय सके्न: (१) या ऐन वा यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयमका अिीनमा रही 
संस्थाका दताय, सञ्चािन, लनरीिण तथा अनुगमन िगायतका काम कारबाहीिाई व्यवलस्थत र प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन 
गनय काययपालिकािे आवश्यकता अनुसार मापदण्ड, लनदलेिका वा काययलवलि बनाई िागू गनय सके्नछ । 

(२)  पद ा (१) बमालजमका मापदण्ड बना ूँ दा आवश्यकता अनुसार रलजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रािय र सम्बलन्ित 
अन्य लनकायका परामिय लिन सदकनेछ । 
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cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

6Lsfk'/ gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 6Lsfk'/, s}nfnL . 

 

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

dxf]bo, 

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

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

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

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

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

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

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

======= gu/ काययपालिकाका sfof{no ======== . 

;xsf/L btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

============================== 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 

 

 

 

 

 cf1fn], 

                                                                                        gfd M– w|'j/fh cfrfo{ 

                                                                                      k|d'v k|zf;sLo clws[t 

                             6Lsfk'/ gu/sfo{kflsfsf] sfof{no 


