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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को ईपदफा १ बमोजजम भद्रपरु नगरपाजलकाको नगर सभाले
स्वीकृ त गरी जारी गरे को तल लेजखए बमोजजमको ऐन ससवसाधारणको जानकारीका लाजग प्रकाशन गररएकोछ ।

भाग १
भद्रपुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५
प्रस्तावनााः
सहकारी मल्ू य, मान्यता र जसद्धान्त ऄनरू
ु प स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको पूँजू ी, प्रजवजध तथा प्रजतभालाइ
स्वावलम्बन र पारस्पररकताका अधारमा एकीकृ त गदै सदस्यहरूको अजथसक, सामाजजक तथा साूँस्कृ जतक ईन्नयन
गनस, समदु ायमा अधाररत, सदस्य के जन्द्रत, लोकताजन्िक, स्वायत्त र सश
ु ाजसत संगठनको रूपमा सहकारी
संस्थाहरूको प्रबद्धसन गनस, सहकारी खेती, ईद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामाजजक न्यायका
अधारमा अत्मजनभसर, तीब्र एवं जदगो रुपमा स्थानीय ऄथसतन्िलाइ सदृु ढ तल्ु याईन सहकारी संघ संस्थाहरुको दतास,
सञ्चालन एवम् जनयमन सम्बन्धी व्यवस्था गनस वाञ्छनीय भएकोले,
भद्रपरु नगरपाजलकाको नगरसभाले स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ दफा (११) को २ (ख) १ को
ऄजधकार प्रयोग गरर यो ऐन बनाएको छ ।
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पररच्छे द –१
प्रारलभभक
१.

सलं िप्त नाम र प्रारभभ :
(१) यस ऐनको नाम “भद्रपरु नगरपाजलकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहेकोछ ।
(२) यो ऐन तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा: जवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथस नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अन्तररक कायसजवजध” भन्नाले सहकारी संस्थाले दफा १८ बमोजजम बनाएको अन्तररक
कायसजवजध सम्झनपु छस ।
(ख) “कसरू ” भन्नाले दफा ७९ बमोजजमको कसरू सम्झनपु छस ।
(ग) “तोजकएको” वा “तोजकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयममा तोजकएको वा
तोजकए बमोजजम सम्झनपु छस ।
(घ) “पररवार” भन्नाले सदस्यको पजत वा पत्नी, छोरा, बहु ारी, छोरी, धमसपिु , धमसपिु ी, बाब,ु अमा,
सौतेनी अमा र अफूले पालन पोषण गनसु पने दाज,ु भाईज,ु भाआ, बहु ारी र जददी, बजहनी सम्झनपु छस ।
तर सो शब्दले ऄश
ं बण्डा गरी वा मानो छुरिइ अ-अफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको
पररवारको सदस्यलाइ जनाईने छै न ।
(ङ) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरे को रकम सम्झनपु छस ।
(च) “मन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी जवषय हेने संघीय मन्िालय सम्झनपु छस ।
(छ) “मख्ु य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संचालन गरे को व्यवसाजयक जियाकलापहरुमा पजछल्लो
अजथसक वषससम्ममा पररचाजलत बचतको दाजयत्व र पजछल्लो अजथसक वषसको सदस्यतफस को खररद
वा जबिी कारोबारमा कम्तीमा तीस प्रजतशतभन्दा बढी जहस्सा भएको कारोवार सम्झनपु छस ।
(ज) “रजजष्ट्रार” भन्नाले संघको रजजष्ट्रार सम्झनु पछस ।
(झ) “लेखा सपु रीवेक्षण सजमजत” भन्नाले दफा ३७ बमोजजमको लेखा सपु रीवेक्षण सजमजत सम्झनुपछस ।
(ञ) “जवजनयम” भन्नाले सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोजजम बनाएको जवजनयम सम्झनपु छस ।
(ट) “जवभाग” भन्नाले संघको सहकारी जवभाग सम्झनपु छस र सो शब्दले मन्िालयले सहकारी जनयमन गनस
तोके को महाशाखा समेतलाइ जनाईूँछ।
(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पजू ीको ऄश
ं सम्झनुपछस ।
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(ड) “सञ्चालक” भन्नाले सजमजतको सदस्य सम्झनपु छस र सो शब्दले सजमजतको ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष,
सजचव र कोषाध्यक्ष समेतलाइ जनाईूँछ ।
(ड) “सदस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप्त गरे का व्यजति  सम्झनपु छस ।
(ढ) “सजमजत” भन्नाले दफा ३० को ईपदफा (१) बमोजजमको सञ्चालक सजमजत सम्झनपु छस ।
(ण) “सहकारी मल्ू य” भन्नाले स्वावलम्वन, स्व–ईत्तरदाजयत्व, लोकतन्ि, समानता, समता, ऐक्यबद्धता,
आमान्दारी, खल
ु ापन, सामाजजक ईत्तरदाजयत्व तथा ऄरुको हेरचाह लगायत ऄन्तरासजष्ट्रय मान्यता
प्राप्त सहकारी सम्बन्धी मल्ू य सम्झनपु छस ।
(त) “सस्ं थाको व्यवसाय” भन्नाले जवजनयममा व्यवस्था भए बमोजजम सञ्चाजलत व्यवसाजयक
जियाकलाप सम्झनपु छस ।
(थ) “सहकारी जसद्धान्त” भन्नाले स्वैजछछक तथा खल
ु ा सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकताजन्िक जनयन्िण,
सदस्यको अजथसक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्िता, जशक्षा, तालीम र सचू ना, सहकारी-सहकारी
बीच पारस्पररक सहयोग र समदु ाय प्रजतको चासो लगायत ऄन्तरासजष्ट्रय मान्यता प्राप्त सहकारी
सम्बन्धी जसद्धान्त सम्झनपु छस ।
(द) "सस्ं था" भन्नाले दफा ३ बमोजजम गठन भइ दफा ६ बमोजजम दतास भएको जवषयगत वा बहुईद्देश्यीय
सहकारी संस्था सम्झनु पछस ।
(ध) “साधारणसभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको साधारणसभा सम्झनपु छस ।
(न) “प्राथजमक पूँजू ी कोष” भन्नाले शेयर पूँजू ी र जगेडा कोष सम्झनपु छस ।
(प) "दतास गने ऄजधकारी" भन्नाले दफा ६९ बमोजजमको दतास गने ऄजधकारी सम्झनपु दसछ ।
पररच्छे द–२

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताा
३.

संस्थाको गठन :
(१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागररकहरु अपसमा जमली जवषयगत वा बहुईद्देश्यीय सहकारी संस्था
गठन गनस सक्नेछन् ।
(२) ईपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भएतापजन जजमक , यवु ा लगायतले अफ्नो जम वा सीपमा
अधाररत भआ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्र जना नेपाली नागररकहरु भए पजन संस्था
गठन गनस सक्नेछन् ।
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(३) यस दफामा ऄन्यि जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भए तापजन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह
वा त्यस्ता सरकार वा तहको ऄनदु ान वा स्वाजमत्वमा संचाजलत जवद्यालय, जवश्वजवद्यालय वा
सगं जठत सस्ं थाबाट पाररजजमक पाईने पदमा वहाल रहेका कम्तीमा एकसय जना कमसचारी, जशक्षक
वा प्राध्यापकहरुले अपसमा जमली प्रचजलत काननू बमोजजम दतास भएको अफ्नो पेशागत
संगठनका अधारमा सदस्यता, प्रजतजनजधत्व र सेवा संचालनमा तोजकए बमोजजमका शतस बन्देजहरु
पालना गने गरी सस्ं था गठन गनस सक्नेछन् ।
तर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहेको एईटै कायासलयका कम्तीमा तीसजना कमसचारी, जशक्षक वा
प्राध्यापकहरुले अपसमा जमली सदस्यता, प्रजतजनजधत्व र सेवा सच
ं ालनमा तोजकए बमोजजमका शतस
बन्देजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनस सक्नेछन् ।
(४) यस दफा बमोजजम संस्था गठन गदास एक पररवार एक सदस्यका दरले ईपदफा (१) वा (२) मा
ईजल्लजखत संख्या पगु क
े ो हुनपु नेछ ।
तर संस्था दतास भआसके पजछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यजति ले सो संस्थाको सदस्यता जलन
बाधा पने छै न ।
४.

दताा नगरी सहकारी सस्था सच
ं ािन गना नहुने :
कसैले पजन यस ऐन बमोजजम दतास नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन गनस हुदूँ नै ।

५.

दतााको िालग दरखास्त लदनु पननाः
(१) सरकारी संस्थाले दतासक यस ऐन बमोजजम गठन भएकाf लाजग दतास गने ऄजधकारी समक्ष ऄनसु चू ी
-१ को ढाूँचामा दरखास्त जदनपु नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजमका दरखास्त साथ देहाय बमोजजमका कागजातहरू संलग्न गनसु पनेछ :–
(क) सहकारी संस्थाको प्रस्ताजवत जवजनयम,
(ख) सहकारी संस्थासञ्चालनको सम्भाब्यता ऄध्ययन प्रजतवेदन,
(ग) सदस्यले जलन स्वीकार गरे को शेयर संख्या र शेयर रकमको जववरण ।

६.

दताा गनाु पननाः
(१) दफा ५ को ईपदफा (१) बमोजजम प्राप्त दरखास्त सजहतको कागजातहरु छानजवन गदास देहाय
बमोजजम भएको पाआएमा दतास गने ऄजधकारीले दरखास्त परे को जमजतले तीस जदनजभि त्यस्तो
सहकारी संस्थादतास गरी ऄनसु चू ी - २ को ढाूँचामा दतास प्रमाणपि जदनु पनेछ:–
(क) दरखास्त साथ पेश भएको जवजनयम यो ऐन तथा यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयम बमोजजम
रहेको,
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(ख) प्रस्ताजवत सहकारी संस्थासहकारी मल्ू य, मान्यता र जसद्धान्त ऄनरुु प सञ्चालन हुन सक्ने
अधार रहेको,
(ग) सहकारी संस्था समदु ायमा अधाररत एवम् सदस्य के जन्द्रत भइ संचालन र जनयन्िण हुन
सक्ने स्पष्ट अधार रहेको ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम छानजवन गदास प्रस्ताजवत सहकारी संस्थाको जवजनयमको कुनै कुरामा संशोधन
गनसपु ने देजखएमा दतास गने ऄजधकारीले त्यस्तो सश
ु ाइ दरखास्त प्राप्त भएको
ं ोधन गनसपु ने व्यहोरा खल
जमजतले पन्र जदनजभि जनवेदकलाइ सचू ना गनसु पनेछ ।
(३) यस ऐनमा ऄन्यि जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भएतापजन यो ऐन प्रारम्भ हुदूँ ाका बखतदतास भइ
सञ्चालनमा रहेका नगरपाजलका जभि कायसक्षेि कायम गररएका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजजम
दतास भएको माजनने छ ।
(४) यस दफा बमोजजम सहकारी संस्था दतास गदास दतास गने ऄजधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना
गनसु पने गरी कुनै शतस तोक्न सक्नेछ ।
(५) ईपदफा (४) बमोजजम शतस तोजकएकोमासोको पालना गनसु सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको कतसव्य
हुनेछ।
७.

दताा गना अस्वीकार गना सकनेाः
(१) दफा ६ को ईपदफा सोही दफा ,मा ईजल्लजखत ऄवस्था नभएमा (१) बमोजजम जवजनयम संशोधनको
लाजग सचू ना जदएको ऄबजध जभि जनवेदकले संशोधन गनस ऄस्वीकार गरे मा त्यस्तो सचू ना पाएको
जमजतले तीस जदनजभि जबजनयम सश
ं ोधन नगरे मा वा सचू नामा ईल्लेख भए बमोजजम हुने गरी
जबजनयम संशोधन नगरे मा दतास गने ऄजधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दतास गनस ऄस्वीकार गनस
सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम सहकारी संस्था दतास गनस ऄस्वीकार गरे कोमा दतास गने ऄजधकारीले कारण
खल
ु ाइ तीन जदन जभि सोको जानकारी सम्बजन्धत जनवेदकहरूलाइ जदनु पनेछ ।

८.

सहकारी संस्था संगलठत संस्था हुनेाः
(१) सहकारी संस्था ऄजवजछछन्न ईत्तराजधकारवाला एक स्वशाजसत रसङ्गजठत संस्था हुनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लाजग एईटा छुिै छाप हुनेछ ।
(३) सहकारी सस्ं थाले यस ऐनको ऄधीनमा रही व्यजति  सरह चल ऄचल सम्पजत्त प्राप्त, ईपभोग, जविी वा
ऄन्य व्यवस्था गनस सक्नेछ।
(४) सहकारी संस्थाले व्यजति  सरह अफ्नो नामबाट नाजलस ईजरू गनस र सो ईपर पजन सोही नामबाट
नाजलस ईजरू लाग्न सक्नेछ।
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(५) सहकारी संस्थाले व्यजति  सरह करार गनस सक्नेछ ।
९.

सहकारी संस्थाको कायािेत्राः
(१)

दतास हुदूँ ाका बखत सहकारी सस्ं थाको कायस क्षेि देहाय बमोजजम हुनेछः
(क) बचत तथा ऋणको मख्ु य कारोवार गने संस्थाको हकमा एक वडा,
(ख) ऄन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा देहायका अधारमा तीन वडासम्म :
(१) सदस्यहरुवीच स्वाबलम्बनको पारस्पाररक ऄभ्यासको लाजग अपसी साझा वन्धन
(कमन बण्ड),
(२) व्यवसाजयक स्तरमा सेवा संचालन गनस अवश्यक सदस्य संख्या,
(३) संस्था संचालनमा सदस्यको सहभाजगतामल
ू क लोकताजन्िक जनयन्िण कायम हुने
गरी पायक पने स्थान ।

(२) ईपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भएतापजन संस्थाले दतास भइ व्यवसाजयक सेवा प्रारम्भ
गरे को दइु वषस पजछ देहायको अधारमा जोजडएको भौगोजलक क्षेि कायम रहने गरी अफ्नो कायसक्षेि
थप वडाहरूमा जवस्तार गनस सक्नेछ ।
(क) सस्ं थाको व्यवसाजयक जियाकलापको जवकास िममा सदस्यता बढाईन थप कायस क्षेि
अवश्यक परे को,
(ख) सस्ं थाको कायस सचं ालनमा सदस्यको प्रत्यक्ष जनयन्िण कायम राख्न रचनात्मक ईपायहरु
ऄवलम्बन गररएको,
(ग) बचत तथा ऋणको मख्ु य कारोबार गने सहकारी सस्ं थाको हकमा मापदण्ड ऄनसु ार भएको ।
(३) ईपदफा (१) र (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भए तापजन सस्ं थाको कायसक्षेिका वडाहरूमा
व्यावसाजयक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोजकएको रकम वा ऄनपु ातभन्दा कम
रकम वा ऄनपु ातको व्यावसाजयक सेवा सञ्चालन भएको देजखएको खण्डमा दतास गने ऄजधकारीले
व्यावसाजयक सेवा सञ्चालन भएका वडा माि कायसक्षेि कायम गने गरी जवजनयम संशोधन गनस
जनदेशन जदन सक्नेछ ।
(७) ईपदफा (३) बमोजजम दतास गने ऄजधकारीले जनदेशन जदएकोमा सहकारी सस्ं थाले एक वषसजभि
जवजनयम संशोधन गरी अफ्नो कायसक्षेि पनु ःजनधासरण गनसपु नेछ ।
(८) यस दफामा ऄन्यि जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भए तापजन सहकारी सस्ं थाले स्वेजछछक रूपमा जनु सक
ुै
समय कायसक्षेि घटाईने गरी पनु ःजनधासरण गनस जवजनयम संशोधन गनस सक्नेछ ।
(९) कायसक्षेि पनु ः जनधासरण सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोजकएबमोजजम हुनेछ ।
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जानकारी लदनपु नन :
नगरपाजलका भन्दा बढी कायसक्षेि कायम राखी दतास भइ सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले
नगरपाजलकामा सेवा सञ्चालन गदास सञ्चाजलत सेवाको जववरण सजहत दतास गने ऄजधकारीलाइ जानकारी
जदनपु नेछ ।

११.

लवषयगत आधारमा वगीकरण :
(१) सहकारी संस्थाको वगीकरण देहाय बमोजजम हुनेछः
(क) उत्पादक सस्ं थााः कृ जष, दग्ु ध, जचया, कजफ, ईख,ु फलफुल र माछापालन जवशेषका
जवषयगत र ऄगवु ा वाली एवम् ईत्पादनको योजना समेतका अधारमा ऄन्य
ईत्पादनमल
ू क सस्ं था;
(ख) उपभोक्ता संस्थााःईपभोति ा भण्डार, वचत तथा ऋण, ईजास र स्वास््य जवशेषका जवषयगत र
प्राथजमक अवश्यकता एवम् सेवाको योजना समेतका अधारमा ऄन्य ईपभोगजन्य संस्था;
(ग) श्रलमक संस्थााः हस्तकला,खाद्य पररकार,औद्योजगक ईत्पादन,भोजनालय र जम करार
जवशेषका जवषयगत र सीप वा जमको जवशेषता एवम् स्वरोजगारीको योजना समेतका
अधारमा ऄन्य जममा अधाररत संस्था;
(घ) बहुउद्देश्यीय संस्थााः ईत्पादन, ईपभोग र जम वा सीपमा अधाररत स्वरोजगारीका सेवा
समेत सञ्चालन गने ऄन्य बहुमख
ु ी सस्ं था ।
(२) ईपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा ईल्लेजखत जवषयमा जवजशष्टीकरण, अम प्रचलन र
ऄभ्यासको जवकासिम समेतको अधारमा तोजकए बमोजजमका जवषयहरु थप गनस सजकनेछ ।

१२.

(३) ईपदफा (१) र (२) मा जनु सुकै कुरा लेजखएको भए तापजन ईपदफा )१)बमोजजम ऄन्य संस्थाहरु
गठन गनस बाधा पनेछैन ।
कारोवार ,व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गना सकनेाः
(१) दफा ६ बमोजजम दतास प्रमाणपि प्राप्त गरे पजछ सस्ं थाले अफ्नो ईद्देश्य प्राजतिकका लाजग यस ऐन र
जवजनयमको ऄधीनमा रही अवश्यक कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनस
सक्नेछ ।
(२) प्रचजलत काननू मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भएतापजन संस्थाले ईपदफा (१) बमोजजम कारोवार,
व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनस छुिै संस्था दतास गनसपु ने छै न ।
तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनस प्रचजलत काननू
बमोजजम ऄनमु जतपि, स्वीकृ जत वा आजाजतपि जलनु पने रहेछ भने सो बमोजजम ऄनमु जतपि,
स्वीकृ जत वा आजाजतपि जलएर माि कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनसु पनेछ।
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(३) ईपदफा (२) बमोजजम संस्थाले प्रचजलत काननू बमोजजम ऄजधकार पाएको जनकाय वा
ऄजधकारीबाट ऄनमु जतपि, स्वीकृ जत वा आजाजतपि प्राप्त गरे मा पन्र जदन जभि सोको जानकारी
दतास गने ऄजधकारीलाइ जदनु पनेछ ।
(४) दइु वा दइु भन्दा बढी संस्थाले संयति 
ु वा साझेदारीमा अफ्नो ईत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको
लाजग यस ऐनको ऄधीनमा रही अवश्यक कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनस
सक्नेछन् ।
(५) ईपदफा (४) बमोजजमको कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गने सम्बन्धी ऄन्य
व्यबस्था तोजकए बमोजजम हुनेछ ।
१३.

दालयत्व सीलमत हुनेाः
(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दाजयत्व जनजले खररद गरे को वा खररद गनस
स्वीकार गरे को शेयरको ऄजधकतम रकमसम्म माि सीजमत रहनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको ऄन्त्यमा “जलजमटेड” भन्ने शब्द राख्नु पनेछ ।

१४.

सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त पािना गनाु पनन :
सहकारी सस्ं थाको गठन तथा सञ्चालन गदास सहकारीका मल्ू य, मान्यता र जसद्धान्तको पालना गनसु पनेछ ।
पररच्छे द–३

संस्थाका उद्देश्य तथा काया
१५.

संस्थाको उद्देश्य:
कायसक्षेिमा अधाररत र सदस्य के जन्द्रत भइ अफ्ना सदस्यहरूको अजथसक, सामाजजक तथा साूँस्कृ जतक
ईन्नयन गनसु सस्ं थाको मख्ु य ईद्देश्य हुनेछ ।

१६.

संस्थाको काया :
संस्थाका कायसहरू देहाय बमोजजम हुनेछन-् :
(क) सहकारीका मल्ू य, मान्यता र जसद्धान्तहरूको पालना गनेगराईने,
(ख) सदस्यको जहत प्रवद्धसनगने गरी व्यावसाजयक सेवाहरू प्रदान गने,
(ग) सदस्यलाइ जशक्षा, सचू ना र तालीम प्रदान गने ,
(ङ) सस्ं थाले गने ईत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड जनधासरण गरी गणु स्तर सधु ार, अजथसक
स्थाजयत्व र जोजखम व्यवस्थापनसम्बन्धी कायस गने,
(च) अन्तररक जनयन्िण प्रणाली लागू गने,
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(छ) संस्थाको व्यवसाजयक प्रवद्धसन तथा जवकास सम्बन्धी जियाकलापहरू सञ्चालन गने,
(ज) मन्िालय,रजजष्ट्रार, प्रादेजशक रजजष्ट्रार,स्थानीय तह वादतास गने ऄजधकारीको जनदेशन
पालना गने गराईने,
(झ) जवजनयममा ईजल्लजखत कायसहरू गने ।
पररच्छे द–४

लवलनयम तथा आन्तररक कायालवलध
१७.

लवलनयम बनाउनु पननाः
(१) सस्ं थाले यो ऐन र यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयम, जनदेजशका ,मापदण्ड र कायसजवजधको ऄधीनमा
रही अफ्नो कायस सञ्चालनको लाजग जवजनयम बनाईनु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजमको जवजनयम दतास गने ऄजधकारीबाट स्वीकृ त भए पजछ लागू हुनेछ ।

१८.

आन्तररक कायालवलध बनाउन सकने
(१) सस्ं थाले यो ऐन र यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयम, जनदेजशका, मापदण्ड र कायसजवजधको ऄधीनमा
रही अफ्नो अवश्यकता ऄनसु ार अफ्नो अन्तररक कायसजवजध बनाईन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजमको अन्तररक कायसजवजध सम्बजन्धत संस्थाको साधारणसभाले स्वीकृ त
गरे पजछ लागू हुनेछ ।

१९.

लवलनयम र आन्तररक कायालवलधमा संशोधनाः
(१) सस्ं थाको साधारणसभाको कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट जवजनयम र अन्तररक कायसजवजध
सश
ं ोधन हुन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम संशोधन भएको जवजनयम वा अन्तररक कायसजवजध दतास गने ऄजधकारीबाट
स्वीकृ त भएपजछ लागू हुनेछ ।
पररच्छे द–५

सदस्यता
२०.

संस्थाको सदस्यतााः
(१) ऄठार वषस ईमेर परू ा गरे का देहाय बमोजजमका नेपाली नागररकहरु संस्थाको सदस्य हुन सक्नेछनः्
(ख) संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरे को,
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(ग)

संस्थाको जवजनयममा ईजल्लजखत शतसहरु पालना गनस मन्जरु गरे को,

(घ)

संस्थाको जजम्मेवारी पालना गनस मन्जरु भएको,

(ङ)

सस्ं थाले गरे को कारोवारसूँग प्रजतस्पधास हुने गरी कारोवार नगरे को,

संस्थाको सदस्यता जलन योग्य रहेको स्वघोषणा (च)गरे को ।
(२) यस ऐनमा ऄन्यि जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भएतापजन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका जनकायहरु,
स्थानीय तहका साथै सस्ं थाको कायसक्षेि जभिका सामदु ाजयक वा सहकारी जवद्यालय, गठु ी, स्थानीय
क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएकाईपभोति ा समहू हरु संस्थाको सदस्य हुन बाधा पने छै न ।
(३)यस दफामा ऄन्यि जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भएतापजन स्वास््य सहकारी सस्ं थामा सहकारी सस्ं थाले
सदस्यता जलन वाधा पने छै न ।
२१.

सदस्यता प्राप्त गना लनवेदन लदनु पनन:
(१) सस्ं थाको सदस्यता जलन चाहने सम्बजन्धत व्यजति ले सस्ं थाको सजमजत समक्ष जनवेदन जदनु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम जनवेदनपरे को जमजतले पैंतीस जदन जभि सजमजतले यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगसत
बनेको जनयम तथा जवजनयमको ऄधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने जनणसय गनसु पनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोजजम जनणसय गदास सजमजतले सदस्यता प्रदान नगने जनणसय गरे मा सो को कारण खोली
सात जदनजभि जनवेदकलाइ जानकारी गराईनु पनेछ ।
(४) ईपदफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको जमजतले तीस जदनजभि सम्बजन्धत ब्यजति ले त्यस्तो सस्ं था
दतास गने ऄजधकारीसमक्ष ईजरू गनस सक्नेछ।
(५) ईपदफा (४) बमोजजम प्राप्त ईजरू ी छानजवन गदास जनवेदकलाइ सदस्यता प्रदान गनसु पने देजखएमा दतास
गने ऄजधकारीले त्यस्तो जनवेदकलाइ सदस्यता प्रदान गनसको लाजग सम्बजन्धत संस्थालाइ अदेश
जदन सक्नेछ।
(६) ईपदफा (५) बमोजजम अदेश भएमा सो अदेश प्राप्त गरे को सात जदन जभि सम्बजन्धत संस्थाले
जनवेदकलाइ सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दतास गने ऄजधकारीलाइ गराईनु पनेछ ।

२२.

सदस्य हुन नपाउनेाः
(१) कुनै व्यजति  एकै प्रकृ जतको एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्य हुन पाईने छै न ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु ऄजघ कुनै व्यजति  एकै प्रकृ जतको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य
रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको जमजतले तीनवषस जभि कुनै एक संस्थाको माि सदस्यता कायम
राख्नु पनेछ ।
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(२) यो ऐन प्रारम्भ हुदूँ ाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको जनकाय वा दफा २० को ईपदफा (२)
मा ईल्लेख भएदेजख बाहेकको ऄन्य कुनै कृ जिम व्यजति  सदस्य भएको भए पाूँचवषस जभि सदस्यता
ऄन्त्य गनसपु नेछ ।
२३.

सदस्यताको समालप्त:
(१)

ऄवस्थामा समातिक हुनेछः कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको—
(क)

सदस्यले अफ्नो सदस्यता त्याग गरे मा,

(ख)

लगातार बाजषसक साधारणसभामा जबना सचू ना तीन पटकसम्म ऄनपु जस्थत भएमा,

(ग)

यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयम वा जवजनयम बमोजजम सदस्यले पालना गनसपु ने
प्रावधानको बारम्बार ईल्लङ्घन गरे मा,

(घ)

२४.

संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोजजमको योग्यता नभएमा।

(२)

ईपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भए तापजन कुनै सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त वा भति 
ु ान गनसु
पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा जनजले जलएको ऋण,जतनसु पने कुनै दाजयत्व वा
ऄन्य कुनै सदस्यको तफस बाट जधतो वा जमानत बसेकोमा सोको दाजयत्व फरफारक नभएसम्म
जनजको सदस्यता समातिक हुने छै न ।

(३)

यस दफामा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भए तापजन साधारणसभा बोलाईने जनणसय भआसके पजछ
साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसैलाइ पजन सदस्यताबाट हटाईन सजकने छै न ।

सलु वधा प्राप्त गना नसकने :
कुनै सदस्यले सहकारी सस्ं थालाइ जतनसु पने कुनै दाजयत्व जनधासररत समयजभि भति 
ु ान नगरे मा वा
यो ऐनयस ऐन ऄन्तगसत वनेको जनयम तथा जवजनयम बमोजजम सदस्यले पालन गनसपु ने व्यवस्थाको ,
बारम्बार ईल्लंघन गरे मा त्यस्तो सदस्यले ऄन्य सदस्य सरहको सजु बधा प्राप्त गनस सक्ने छै न ।
पररच्छे द –६

साधारण सभा, सलमलत तथा िेखा सपु ररवेिण सलमलत
२५.

साधारणसभा:
(१) सहकारी संस्थाको सवोछच ऄङ्गको रुपमा साधारणसभा हुनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारणसभाका सदस्य हुने छन् ।
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(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा देहाय बमोजजम हुनेछ:–

२६.

(क)

प्रारजम्भक साधारण सभा,

(ख)

वाजषसक साधारण सभा,

(ग)

जवशेष साधारण सभा ।

प्रारलभभक साधारण सभाको काम, कताव्य र अलधकार:
प्रारजम्भक साधारणसभाको काम, कतसव्य र ऄजधकार देहाय बमोजजम हुनेछ :–
(क) प्रारजम्भक साधारणसभा हुने ऄजघल्लो जदनसम्मको काम कारबाही र अजथसक कारोबारको
जानकारी जलने,
(ख) चालू अजथसक वषसको लाजग वाजषसक कायसिम तथा बजेट स्वीकृ त गने,
(ग) प्रजतवेदन तथा जवत्तीय जववरण ऄनमु ोदन गने,
(घ) जवजनयममा ईल्लेख भए बमोजजम सजमजत वा लेखा सपु रीवेक्षण सजमजतको जनवासचन गने,
(ङ) अन्तररक कायसजवजध पाररत गने,
(च) लेखा परीक्षकको जनयजु ति  र जनजको पाररजजमक जनधासरण गने,
(छ) जवजनयममा तोजकए बमोजजमका ऄन्य कायसहरू गने ।

२७.

वालषाक साधारणसभाको काम, कताव्य र अलधकार :
वाजषसक साधारणसभाको काम, कतसव्य र ऄजधकार देहाय बमोजजम हुनेछ :–
(क) वाजषसक कायसिम तथा बजेट स्वीकृ जत गने,
(ख) वाजषसक लेखा परीक्षण प्रजतवेदन ऄनमु ोदन गने,
(ग) सजमजत वा लेखा सपु रीवेक्षण सजमजतको जनवासचन तथा जवघटन गने,
(घ) सञ्चालक वा लेखा सपु रीवेक्षण सजमजतको संयोजक वा सदस्यलाइ पदबाट हटाईने,
(ङ) सजमजत वा लेखा सपु रीवेक्षण सजमजतको वाजषसक प्रजतवेदन पाररत गने,
(च) जवजनयम संशोधन तथा अन्तररक कायसजवजध पाररत गने,
(छ) लेखा परीक्षकको जनयजु ति  र जनजको पाररजजमक जनधासरण गने,
(ज) संस्था एकीकरण वा जवघटन सम्बन्धी जनणसय गने,
(झ) पाररजजमक लगायतका सुजवधा तोक्ने,
(ञ) ऋण तथा ऄनदु ान प्रातिक गने सम्बन्धमा जनणसय गने,
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(ट) सदस्यको दाजयत्व जमनाहा जदने,
(ठ) सजमजतलाइ अवश्यक जनदेशन जदने,
(ड) जवजनयममा तोजकए बमोजजमका ऄन्य कायसहरू गने ।
२८.

साधारण सभाको बैठकाः
(१) सजमजतले सहकारी संस्था दतास भएको जमजतले तीन मजहनाजभि प्रारजम्भक साधारणसभा बोलाईनु
पनेछ ।
(२) सजमजतले प्रत्येक अजथसक वषस समातिक भएको जमजतले छ मजहनाजभि वाजषसक साधारणसभा बोलाईनु
पनेछ ।
(३) सजमजतले देहायको ऄवस्थामा जवशेष साधारण सभा बोलाईनु पनेछ :–
(क) संस्थाको काम जवशेषले जवशेष साधारण सभा बोलाईनुपनेसजमजतवाट जनणसय भएमा,
(ख) दफा ३८ को ईपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम लेखा सपु रीवेक्षण सजमजतको
जसफाररसमा,
(ग) कुनै सञ्चालकले जवशेष साधारणसभा बोलाईन पेश गरे को प्रस्ताव सजमजतद्धारा पाररत
भएमा,
(घ) जवशेष साधारणसभा बोलाईनु पने कारण खल
ु ाआ पजछचस प्रजतशत सदस्यले सजमजत समक्ष
जनवेदन जदएमा,
(ङ) दफा २९ को ईपदफा (१) बमोजजम दतास गने ऄजधकारीले जनदेशन जदएमा,
(४) ईपदफा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भए तापजन संस्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट
अफ्नो जजम्मेवारी परू ा नगरी सस्ं था सञ्चालनमा समस्या ईत्पन्न भएको ऄवस्थामा दतास गने
ऄजधकारीलाइ जानकारी जदइ साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहुमत सदस्य ईपजस्थत भइ जवशेष
साधारण सभा गनस सजकनेछ ।

२९.

लवशेष साधारण सभा बोिाउन लनदनशन लदन सकनेाः
(१) सस्ं थाको जनरीक्षण वा सपु रीवेक्षण गदास वा कसैको ईजरू ी परी छानजवन गदास देहायको ऄवस्था
देजखन अएमा दतास गने ऄजधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको सजमजतलाइ साधारणसभा बोलाईन
जनदेशन जदन सक्नेछ:–
(क) सहकारीको मल्ू य, मान्यता तथा जसद्धान्त जवपररत कायस गरे मा,
(ख) यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयम, जवजनयम तथा अन्तररक कायसजवजध जवपरीत कायस
गरे मा,
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(घ) दतास गने ऄजधकारीले जदएको जनदेशनको बारम्बार ईल्लङ्घन गरे मा,
(ङ) को ईपदफा ३१दफा (२) बमोजजम दतास गने ऄजधकारीले अदेश जदएमा ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम साधारणसभा बोलाईन जनदेशन प्राप्त भएमा सजमजतले सो जनदेशन प्राप्त
भएको जमजतले पैंतीस जदनजभि साधारणसभाको बैठक बोलाईनु पनेछ र साधारणसभाको बैठकमा
ईजरू ी वा जनरीक्षणका िममा देजखएका जवषयमा छलफल गरी सोको प्रजतवेदन दतास गने
ऄजधकारीसमक्ष पेश गनसु पनेछ ।
(३) ईपदफा (१) वा (२) मा ईजल्लजखत ऄवजधजभि सजमजतले साधारणसभा नबोलाएमा दतास गने
ऄजधकारीले त्यस्तो साधारणसभा बोलाईन सक्नेछ ।
(४) सहकारी सस्ं थाको साधारणसभाको लाजग गणपरू क सख्ं या तत्काल कायम रहेको सदस्य सख्ं याको
एकाईन्न प्रजतशत हुनेछ ।
तर पजहलो पटक डाजकएको साधारण सभामा गणपरु क सख्ं या नपगु मे ा त्यसको सात जदन
जभि दोस्रो पटक साधारण सभा बोलाईनु पने र यसरी दोस्रो पटक बोलाआएको साधारण सभामा
संचालक सजमजतको बहुमत सजहत एक जतहाइ साधारण सदस्यहरुको ईपजस्थजत भएमा साधारण
सभाको गणपरु क संख्या पगु क
े ो माजननेछ ।
(५) ईपदफा (४) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भए तापजन दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था सोही
ऄनसु ार हुनेछ ।
(६) दइु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गदास समान कायससचू ीमा तोजकए
बमोजजम सदस्य सख्ं याको अधारमा वडा-वडा वा ऄन्य पायकको स्थानमा सच
ं ालक
सदस्यहरुलाइ पठाइ साधारण सभा गनस र त्यस्तो सभाको जनणसय प्रमाजणत गनस प्रजतजनजधहरु छनौट
गरी त्यस्ता प्रजतजनजधहरुको ईपजस्थजतको सभाले ऄजन्तम जनणसय प्रमाजणत गने व्यवस्था जमलाईन
सक्नेछ ।
३०.

सञ्चािक सलमलताः
(१) सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट जनवासजचत एक सञ्चालक सजमजत रहनेछ ।
तर, एईटै व्यजति  लगातार एईटै पदमा दइु पटकभन्दा बढी सञ्चालक हुन पाईने छै न ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजमको सजमजतमा ईपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रजतशत मजहला सदस्यको
प्रजतजनजधत्व सजु नजित गनसु पनेछ ।
(३) एईटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै ऄवजधमा सञ्चालक तथा लेखा सजमजतको पदमा
ईम्मेदवार बन्न र जनवासजचत हुन सक्ने छै न ।
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(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमसचारी वा अफ्नो संस्थाले सदस्यता जलएको सहकारी
संघ वा बैङ्क बाहेक ऄको कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाईने छै न ।
तर वाजषसक दइु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले
त्यस्तो सहकारी संस्थामा कमसचारीको रुपमा काम गनस बाधा पने छै न । वाजषसक दइु करोडभन्दा बजढ
कारोवार गने संस्थामा कुनै संचालक कमसचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको जमजतले दइु वषसजभि
त्यस्तो संचालकले कमसचारीको पद त्याग गरी ऄको कमसचारीको व्यवस्था गनसपु नेछ ।
(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनऄ
ु जघ कुनै व्यजति  एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा ऄको संस्थाको
कमसचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको जमजतले एक वषसजभि कुनै एक संस्थाको माि सञ्चालक
वा कमसचारी रहनु पनेछ ।
(७) सजमजतको कायासवजध चार वषसको हुनेछ ।
३१.

सञ्चािक सलमलतको लनवााचनाः
(१) सजमजतले अफ्नो कायासवजध समातिक हुनु कजम्तमा एक मजहना ऄजघ ऄको सजमजतको जनवासचन गराईनु
पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम सजमजतको जनवासचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त
भएको जमजतले छ मजहनाजभि सजमजतको जनवासचन गराईन दतास गने ऄजधकारीले सम्बजन्धत
सजमजतलाइ अदेश जदन सक्नेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोजजम दतास गने ऄजधकारीले अदेश जदएकोमा सम्बजन्धत सजमजतले सो अदेश
बमोजजमको समयावजधजभि सजमजतको जनवासचन गराइ दतास गने ऄजधकारलाइ जानकारी गराईनु
पनेछ।
(४) ईपदफा (३) बमोजजम सजमजतको जनवासचन नगराएमा दतास गने ऄजधकारले त्यस्तो संस्थासदस्य
रहेको माजथल्लो संघ भए सो संघको प्रजतजनजध समेतलाइ सहभागी गराइ सजमजतको जनवासचन
सम्बन्धी सम्पणू स कायस गने गराईनेछ ।
(५) ईपदफा (४) बमोजजमको जनवासचन कायसमा सहयोग पर्ु याईनु सम्बजन्धत सजमजतका
पदाजधकारीहरूको कतसव्य हुनेछ ।
(६) ईपदफा (५) बमोजजम जनवासचन गराईूँदा लागेको सम्पणू स खचस सम्बजन्धत संस्थाले व्यहोनसु पनेछ।
(७) यस दफा बमोजजम सजमजतको ऄको जनवासचन नभएसम्मको लाजग सजमजतले जवजनयममा व्यवस्था
भए बमोजजम अफ्नो कायस सञ्चालन गनेछ ।
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सलमलतको काम, कताव्य र अलधकार :
यस ऐनमा ऄन्यि ईजल्लजखत काम, कतसव्य र ऄजधकारका ऄजतररति  सजमजतको काम, कतसव्य र
ऄजधकार देहाय बमोजजम हुनेछ :–
(क) सहकारीका मल्ू य, मान्यता र जसद्धान्त बमोजजम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गने,
(ख) अजथसक तथा प्रशासकीय कायस गने, गराईने,
(ग) प्रारजम्भक साधारणसभा, वाजषसक साधारणसभा तथा जवशेष साधारणसभा बोलाईने ,
(घ) साधारणसभाका जनणसयहरू कायासन्वयन गने, गराईने,
(ङ) सस्ं थाको नीजत, योजना, बजेट तथा बाजषसक कायसिमको तजमसु ा गरी साधारणसभा समक्ष
पेश गने,
(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाईने,
(छ) शेयर नामसारी तथा जफतास सम्बन्धी कायस गने,
(ज) सम्बजन्धत संघको सदस्यता जलने,
(झ) जवजनयम तथा अन्तररक कायसजवजध तयार गरी साधारणसभामा पेश गने,
(ञ) सस्ं थाको कायसक्षेि जभि सस्ं थाको कारोबार र व्यवसायको जहत प्रबद्धसनको लाजग अवश्यक
कायस गने, गराईने,

३३.

सञ्चािक पदमा बहाि नरहने:
देहायको कुनै ऄवस्थामा सञ्चालकअफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छै न-:
(क) जनजले जदएको राजीनामा सजमजतबाट स्वीकृ त भएमा,
(ख) जनजलाइ दफा ३४ ईपदफा (१) बमोजजम सञ्चालकबाट हटाईने जनणसय भएमा,
(ग) जनज ऄको संस्थाको सञ्चालक रहेमा,
(घ) जनज सोही वा ऄको सस्ं थाको कमसचारी रहेमा,
तर दफा ३० को ईपदफा (४) को प्रजतबन्धात्मक वाक्यांशमा लेजखएको कुरामा सोही
बमोजजम हुनेछ ।
(ङ) जनज सोही वा ऄको सस्ं थाको लेखा सपु रीवेक्षण सजमजतको पदमा रहेमा
(च) जनजको मृत्यु भएमा ।
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सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सकनेाः
(१) साधारण सभाले बहुमतको जनणसयबाट देहायको कुनै ऄवस्थामा सञ्चालकलाइ सजमजतको सञ्चालक
पदबाट हटाईन सक्नेछ: –
(क) अजथसक जहनाजमना गरी सम्बजन्धत संस्थालाइ हानी नोक्सानी पर्ु याएमा,
(ख) ऄनजधकृ त तवरले सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी जवषयको गोपजनयता भङ्ग
गरे मा,
(ग) सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग प्रजतस्पधास हुने गरी समान प्रकृ जतको कारोबार
वा व्यवसाय गरे मा,
(घ) सम्बजन्धत संस्थाको ऄजहत हुने कुनै कायस गरे मा,
(ङ) जनज शारीररक वा मानजसक रुपमा काम गनस नसक्ने भएमा,
(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयम वा जवजनयममा ईजल्लजखत
योग्यता नरहेमा ।
(२) कुनै सञ्चालकलाइ सजमजतको पदबाट हटाईने जनणसय गनसु ऄजघ त्यस्तो सञ्चालकलाइ
साधारणसभा समक्ष सफाइ पेश गने मनाजसब माजफकको मौका जदआनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोजजमको ऄवजधजभि कुनै सञ्चालकले सफाइ पेश नगरे मा वा जनजले पेश गरे को
सफाइ सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभाले त्यस्तो सञ्चालकलाइ पदबाट हटाईन सक्नेछ ।
(४) ईपदफा (३) बमोजजम सञ्चालकको पदबाट हटाआएको सदस्य सजमजतको दइु कायसकालसम्मको
जनवासचनमा ईम्मेदवार बन्न पाईने छै न ।
(५) ईपदफा (३) बमोजजम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारणसभाले बाूँकी ऄवजधको
लाजग ऄको सञ्चालकको जनवासचन गनेछ ।

३५.

लनजी स्वाथा समावेश भएको लनणाय प्रकृयामा सि
ं ग्न हुन नहुनेाः
(१) सञ्चालकले अफ्नो जनजी स्वाथस समावेश भएको जनणसय प्रजियामा संलग्न हुनहु दुूँ नै ।
(२) सञ्चालकले अफूलाइ माि व्यजति गत फाआदा हुने गरी सस्ं थामा कुनै कायस गनस गराईन हुदूँ नै ।
(३) कुनै सञ्चालकले ईपदफा (१) को जबपरीत हुने गरी वा अफ्नो ऄजधकारक्षेि भन्दा बाजहर गइ कुनै
काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रजत त्यस्तो सञ्चालक व्यजति गत रूपमा
ईत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य वा ऄन्य कुनै व्यजति लाइ हानी
नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी जनजको जायजेथाबाट ऄसूल ईपर गररनेछ ।
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सलमलतको लवघटन:
(१) साधारणसभाले देहायको ऄवस्थामा सजमजतको जवघटन गनस सक्नेछः–
(क) सजमजतको बदजनयतपणू स कायसबाट सस्ं थाको कारोबार जोजखममा परे मा,
(ख) संस्थाले जतनसपु ने दाजयत्व तोजकएको समयजभि भति 
ु ान गनस नसके मा,
(ग) जवजनयममा ईजल्लजखत ईद्देश्य र कायस जवपररतको काम गरे मा,
(घ) सजमजतले अफ्नो जजम्मेवारी परू ा नगरे मा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयमावलीमा ईजल्लजखत शतस वा दतास गने
ऄजधकारीले जदएको जनदेशनको बारम्बार ईल्लङ्घन गरे मा ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम सजमजत जवघटन भएमा साधारणसभाले नयाूँ सजमजतको जनवासचन गनेछ ।
(३) सजमजतले यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयम बमोजजम दतास गने ऄजधकारीले जदएको जनदेशन
पालना नगरे मा वा दफा २९ को ईपदफा (२) बमोजजम पेश भएको प्रजतवेदन समेतको अधारमा
दतास गने ऄजधकारीले सजमजतलाइ ईजरू ी वा जनरीक्षणको िममा देजखएका जवषयवस्तक
ु ो
गाजम्भयसताको अधारमा बढीमा छ मजहनाको समय जदइ सधु ार गने मौका जदन सक्नेछ र त्यस्तो
समयावजध जभि पजन सधु ार नगरे मा त्यस्तो सजमजत जवघटन गनेछ ।
(४) ईपदफा (३) बमोजजम सजमजत जवघटन भएमा त्यसरी जवघटन गररएको जमजतले तीन मजहना जभिमा
ऄको सजमजतको जनवासचन सम्पन्न गराईन र त्यस्तो जनवासचन नभएसम्म संस्थाको दैजनक कायस
सञ्चालन गनस दतास गने ऄजधकारीले तोजकए बमोजजमको एक तदथस सजमजत गठन गनसु पनेछ ।
(५) यस दफा बमोजजम ऄको सजमजतको जनवासचन गराईूँदा लागेको सम्पणू स खचस सम्बजन्धत संस्थाले
व्यहोनेछ ।

३७.

िेखा सुपरीवेिण सलमलतको गठनाः
(१) सस्ं थामा अन्तररक जनयन्िण प्रणालीलाइ सदृु ढ गनस तोजकए बमोजजमको योग्यता पगु क
े ा एकजना
संयोजक र दइु जना सदस्यहरू रहने गरी साधारणसभाले जनवासचनबाट लेखा सपु रीवेक्षण सजमजत
गठन गनेछ ।
(२) एईटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यजति  एकै ऄवजधमा एईटै सस्ं थाको सञ्चालक वा लेखा
सपु ररवेक्षण सजमजतको संयोजक वा सदस्य पदमा ईम्मेदवार बन्न र जनवासजचत हुन सक्ने छै न ।

३८.

िेखा सुपररवेिण सलमलतको काम, कताव्य र अलधकाराः
(१) लेखा सपु ररवेक्षण सजमजतको काम, कतसव्य र ऄजधकार देहाय बमोजजम हुनेछ: –
(क) प्रत्येक चौमाजसकमा सहकारी संस्थाको अन्तररक लेखापरीक्षण गने, गराईने,
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(ख) अन्तररक लेखापरीक्षण गदास लेखापरीक्षणका अधारभतू जसद्धान्तको पालना गने, गराईने,
(ग) जवत्तीय तथा अजथसक कारोवारको जनरीक्षण तथा मल्ू याङ्कन गने, गराईने,
(घ) सजमजतको काम कारवाहीको जनयजमत सपु ररवेक्षण गने र सजमजतलाइ अवश्यक सझु ाव
जदने,
(ङ) साधारणसभाको जनदेशन, जनणसय तथा सजमजतका जनणसय कायासन्वयन भए नभएको ऄनगु मन
गने,
(च) लेखा सम्बन्धी प्रजतवेदन र सजमजतको काम कारबाहीको सपु ररवेक्षण सम्बन्धी वाजषसक
प्रजतवेदन साधारणसभा समक्ष पेश गने,
(छ) अफूले पटक पटक जदएका सझु ाव कायासन्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको जहतमा
प्रजतकूल ऄसर परे मावा त्यस्तो संस्थाको नगद वा जजन्सी सम्पजत्तको व्यापक रूपमा
जहनाजमना वा ऄजनयजमतता भएको वा सस्ं था गम्भीर अजथसक सक
ं टमा पनस लागेकोमा
सोको कारण खल
ु ाइ जवशेष साधारणसभा बोलाईन सजमजत समक्ष जसफाररस गने ।
(ज) अवश्यक परे मा अन्तररक लेखा परीक्षक जनयजु ति का लाजग तीन जनाको नाम सञ्चालक
सजमजतमा जसफाररस गने ।
(२) लेखा सपु ररवेक्षण सजमजतको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दैजनक अजथसक प्रशासजनक कायसमा
सहभागी हुन पाईने छै न ।
पररच्छे द–७

बचत तथा ऋण पररचािन
३९.

सदस्य के लन्द्रत भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनाु पननाः
(१) सस्ं थाले अफ्ना सदस्यहरूको माि बचत स्वीकार गनस, सोको पररचालन गनस र सदस्यलाइ माि
ऋण प्रदान गनस सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भएतापजन बचत तथा ऋणको मख्ु य कारोबार गने गरी दतास
भएको संस्था बाहेक ऄन्य जवषयगत वा बहुईद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मख्ु य कारोबर गनस
पाईने छै न।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु ऄजघ बहुईद्देश्यीय वा जवषयगत संस्थाको रुपमा दतास भइ मख्ु य कारोवारको
रुपमा वचत तथा ऋणको कारोवार गदै अएको भए त्यस्तो सस्ं थाले तीन वषस जभिमा बचत तथा ऋणको
मख्ु य कारोबार नहुने गरी दतास हुदूँ ाका बखतमा ईल्लेख गररएको मख्ु य कारोबर गने गरी संस्था सञ्चालन
गनसपु नेछ ।
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(३) संस्थाले सदस्यलाइ प्रदान गने ऋणमा सेवा शल्ु क र नवीकरण शल्ु क जलन पाआने छै न ।
(४) बचत र ऋणको ब्याजदर जबचको ऄन्तर छ प्रजतशतभन्दा बढी हुने छै न ।
(५) सस्ं थाले प्रदान गरे को ऋणमा लाग्ने ब्याजलाइ मल
ू ऋणमा पूँजू ीकृ त गरी सोको अधारमा ब्याज
लगाईन पाआने छै न ।
(६) संस्थाले कुनैपजन कम्पनीको शेयर खररद गनस सक्ने छै न ।
तर
(१) सस्ं थाको दाजयत्व प्रजत प्रजतकूल नहुने गरी संस्थाले स्वप्रयोजनको लाजग ऄचल सम्पजत्त
खरीद तथा पवू ासधार जनमासण एवं सस्ं था र सदस्यहरुको जहतमा ईत्पादन र सेवाको क्षेिमा
प्राथजमक पूँजू ी कोष पररचालन गनस बाधा पने छै न ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु ऄजघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरे को भएमा त्यस्तो
शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको जमजतले एक वषस ऄवजधजभि हस्तान्तरण गररसक्नु पनेछ ।
(३) ईपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भए तापजन संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनु ऄजघ दतास
भएका साना जकसानद्वारा प्रबजद्धसत जवत्तीय संस्थाको शेयर खररद गनस बाधा पनेछैन ।
(७) संस्थाले शेयर पूँजू ी कोषको दश गणु ासम्म बचत संकलन गनस सक्नेछ ।
(८) सस्ं थाले दतास गदासका बखतका सदस्य बाहेक ऄन्य सदस्यलाइ सदस्यता प्राप्त गरे को तीन मजहना
ऄवजध व्यजतत नभइ ऋण लगानी गनस सक्ने छै न ।
४० .सन्दभा ब्याजदर सभबन्धी व्यवस्थााः
(१) सघं ीय काननु बमोजजम रजजष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सन्दभस व्याजदर तोक्न सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम तोजकएको सन्दभस ब्याजदर सस्ं थाका लाजग जनदेशक ब्याजदर हुनेछ ।
४१.

व्यलक्तगत बचतको सीमााः
संस्थामा सदस्यको व्यजति गत बचतको सीमा तीस लाखसम्म हुनेछ ।
पररच्छे द –९

आलथाक स्रोत पररचािन
४२.

शेयर लबक्री तथा लिताा सभबन्धी व्यबस्थााः
(१) संस्थाले अफ्नो सदस्यलाइ शेयर जबिी गनस सक्नेछ।

20

v08

१

eb|k'/, c;f/ !) ut], @)&% ;fn, ;+Vof @

(२) ईपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भए तापजन संस्थाले एकै सदस्यलाइ अफ्नो कुल शेयर
पूँजू ीको बीस प्रजतशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर जबिी गनस सक्ने छै न ।
तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूणस वा अजं शक स्वाजमत्व वा
जनयन्िण भएको संस्था वा जनकायको हकमा यो बन्देज लागू हुने छै न।
(४) संस्थाको शेयरको ऄजं कत मल्ू य प्रजत शेयर एक सय रुपैयाूँ हुनेछ ।
(५) संस्थाको शेयरपूँजू ी जवजनयममा ईल्लेख भए बमोजजम हुनेछ ।
(६) संस्थाले खल
ु ा बजारमा शेयर जबिी गनस पाईने छै न ।
(७) सस्ं थाको मल
ू धनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही सस्ं थाको ऋण वा दाजयत्व बाहेक ऄन्य
कुनै ऋण वा दाजयत्व वापत जललाम जबिी गररने छै न ।
४३.

रकम लिताा तथा खाता सञ्चािन सभबन्धी व्यवस्थााः
(१) कुनै सदस्यले सस्ं थाको सदस्यता त्याग गरी रकम जफतास जलन चाहेमा जनजको कुनै दाजयत्व भए
त्यस्तो दाजयत्व भति 
ु ान गरे को जमजतले एक मजहनाजभि जनजको बाूँकी रकम तोजकए बमोजजम
जनजलाइ जफतास गनसु पनेछ ।
(२) कुनै सदस्यले संस्थामा जम्मा गरे को बचत जफतास माग गरे मा जनजको कुनै दाजयत्व भए त्यस्तो
दाजयत्व किा गरी बाूँकी रकम तोजकए बमोजजम जनजलाइ जफतास गनसु पनेछ।
(३) संस्थाले बचत खाताहरु माि संचालन गनस सक्नेछ ।

४४.

ऋण वा अनदु ान लिन सकनेाः
(१) सस्ं थाले जवदेशी बैंक वा जवत्तीय सस्ं था वा ऄन्य जनकायबाट ऋण वा ऄनदु ान जलन वा त्यस्तो
जनकायसूँग साझेदारीमा काम गनस संघीय काननू बमोजजम स्वीकृ ती जलनु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम जवदेशी बैङ्क वा जनकायबाट ऋण वा ऄनदु ान जलन स्वीकृ तीको लाजग
तोजकए बमोजजमको जववरणहरु सजहत दतास गने ऄजधकारी समक्ष जनवेदन जदनु पनेछ ।

४५.

(३)

ईपदफा (२) बमोजजम जनवेदन प्रातिक भएमा दतास गने ऄजधकारीले नगर कायसपाजलकामा
कायसपाजलकामा प्रस्ताव पेश गनसपु नेछ ।

(४)

ईपदफा (३) बमोजजमको प्रस्ताव नगर कायसपाजलकाले ईपयति 
ु देखमे ा स्वीकृ तीको लाजग
मन्िालयमाजसफाररश गरर पठाईनेछ ।

नेपाि सरकारको सुरिण प्राप्त गना सकने )१( :
(१) सस्ं थाले जवदेशी बैङ्क वा जनकायसूँग जलने ऋणमा सरु क्षण प्राप्त गनसु पने भएमा संघीय काननू
बमोजजम स्वीकृ जतको लाजग दतास गने ऄजधकारी समक्ष प्रस्ताव सजहत जनवेदन जदनु पनेछ ।
21

v08

१

eb|k'/, c;f/ !) ut], @)&% ;fn, ;+Vof @

)२( दफा (१) बमोजजम प्रातिक प्रस्ताव ईपयति 
ु देजखएमा नगर कायसपाजलकाले सघं ीय काननु बमोजजम
स्वीकृ जतको लाजग मन्िालयमा जसफाररस गरर पठाईनु पनेछ ।
पररच्छे द –१०

संस्थाको कोष
४६

संस्थाको कोषाः
सस्ं थाको कोषमा देहाय बमोजजमको रकम रहनेछ:–
(क) शेयर जबिीबाट प्राप्त रकम,
(ख) बचतको रुपमा प्राप्त रकम,
(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम,
(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऄनदु ान रकम,
(ङ) जवदेशी सरकार वा ऄन्तरासजष्ट्रय सघं सस्ं थाबाट प्राप्त ऄनदु ान वा सहायताको रकम,
(च) व्यवसाजयक कायसबाट अजजसत रकम,
(छ) सदस्यता प्रवेश शल्ु क,
(ज) संस्थाको नाममा प्रातिक हुने ऄन्य जनु सक
ु ै रकम ।

४७ . जगेडा कोष
(१) सस्ं थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजमको कोषमा देहाय बमोजजमका रकम रहने छन् :–
(क) अजथसक वषसको खदू बचत रकमको कम्तीमा पछचीस प्रजतशत रकम,
(ख) कुनै संस्था, संघ वा जनकायले प्रदान गरे को पूँजू ीगत ऄनदु ान रकम,
(ग) जस्थर सम्पजत्त जविीबाट प्राप्त रकम,
(घ) ऄन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) ईपदफा (१) बमोजजमको जगेडा कोष ऄजवभाज्य हुनेछ ।
४८.

संरलित पूूँजी लिताा कोषाः
(१) संस्थामा एक संरजक्षत पूँजू ी जफतास कोष रहनेछ ।
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(२) दफा ४७ बमोजजमको जगेडा कोषमा सो दफाको ईपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम
छुि्याइ बाूँकी रहेको रकमको कम्तीमा पछचीस प्रजतशत रकम ईपदफा (१) बमोजजमको कोषमा
वाजषसक रुपमा जम्मा गनसु पनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोजजमको रकम सदस्यले गरे को संघीय काननु मा तोजकए बमोजजमको वाजषसक
कारोवारको अधारमा सम्बजन्धत सदस्यलाइ ईपलव्ध गराईनु पनेछ ।
४९.

सहकारी प्रबद्धान कोषसभबन्धी व्यवस्थााः
(१) सस्ं थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धसन गनसको लाजग दफा ४७ बमोजजम जगेडा कोषमा सो दफाको
ईपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छुट्याइ बाूँकी रहेको रकमको शन्ू य दशमलव पाूँच
प्रजतशतले हुन अईने रकम संघीय काननु मा व्यवस्था भए बमोजजमको सहकारी प्रवद्धसन
कोषमावाजषसक रुपमा जम्मा गनसु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजमको कोषको ईपयोग संघीय काननु व्यवस्था भएबमोजजम हुनेछ ।

५० . अन्य कोष सभबन्धी व्यवस्थााः
(१) दफा ४६ ,४७ ,४८ र मा ईजल्लजखत कोषका ऄजतररति  ४९ सस्ं थामा सहकारी जशक्षा कोष, शेयर
लाभांश कोष लगायत तोजकए बमोजजमका ऄन्य कोषहरु रहन सक्नेछन् ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम सो कोषको ईद्देश्य पजू तसका लाजग जवजनयममा तोजकए
बमोजजम ईपयोग गनस सजकनेछ ।
तर एक वषसको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूँजू ीको पन्र प्रजतशतभन्दा बढी हुनेछैन ।
पररच्छे द –११

अलभिेख र सच
ू ना
५१.

५२.

अलभिेख राख्नु पनन:
(१)

सस्ं थाले साधारणसभा, सजमजत तथा लेखा सपु ररबेक्षण सजमजत बैठकका जनणसय तथा काम
कारबाहीको ऄद्यावजधक ऄजभलेख सरु जक्षत साथ राख्नु पनेछ ।

(२)

सस्ं थाले कारोबारसूँग सम्बजन्धत तथा ऄन्य अवश्यक ऄजभलेखहरू तोजकए बमोजजम सरु जक्षत
साथ राख्नु पनेछ ।

लववरण उपिब्ध गराउनु पननाः
(१)

सस्ं थाले देहायका जववरणहरू सजहतको प्रजतवेदन अ.व. समातिक भएको तीन मजहना जभि दतास गने
ऄजधकारी समक्ष पेश गनसु पनेछ :–
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(क) कारोबारको चौमाजसक र वाजषसक प्रजतवेदन तथा लेखापरीक्षण प्रजतवेदन
(ख) बाजषसक कायसिम नीजत तथा योजना,
(ग) खदु बचत सम्बन्धी नीजत तथा योजना,
(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाूँकी कायासवजधको सचू ी,
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी,
(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूँजू ी,
(छ) सञ्चालक वा सदस्यले जलएको ऋण जतनस बाूँकी रहेको रकम,
(ज) दतास गने ऄजधकारीले समय समयमा तोजकजदएको ऄन्य जववरण ।
पररच्छे द – १२

िेखा र िेखापरीिण
५३.

कारोबारको िेखााः
सस्ं थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा अधाररत र कारोबारको यथाथस जस्थजत स्पष्ट रुपमा
देजखने गरी संघीय काननू बमोजजम रजजष्ट्रारले लागू गरे को लेखामान (एकाईजन्टङ स्ट्याण्डडस) र यस ऐन
गनसपु ने ऄन्य शतस तथा व्यवस्था बमोजजम राख्नु पनेछ । बमोजजम पालना

५४.

िेखापरीिणाः
(१) सस्ं थाले प्रत्येक अजथसक वषसको लेखापरीक्षण सो अजथसक वषस समातिक भएको जमजतले तीन मजहना
जभि प्रचजलत काननू बमोजजम आजाजतपि प्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा गराईनु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजमको ऄवजधजभि कुनै सस्ं थाले लेखापरीक्षण नगराएको पाआएमा दतास गने
ऄजधकारीले त्यस्तो संस्थाको लेखा परीक्षण आजाजतपिप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराईन सक्नेछ।
(३) ईपदफा (२) बमोजजम लेखापरीक्षण गराईूँदा लेखापरीक्षकलाइ जदनु पने पाररजजमक लगायतको
रकम सम्बजन्धत संस्थाले व्यहोनेछ ।
(४) ईपदफा (१) वा (२) बमोजजम लेखापरीक्षकले गरे को लेखापरीक्षण प्रजतवेदन ऄनमु ोदनको लाजग
साधारणसभा समक्ष पेश गनसु पनेछ ।
(५) ईपदफा (४) बमोजजम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रजतवेदन साधारणसभाबाट ऄनमु ोदन हुन नसके मा
पनु ः लेखापरीक्षणको लाजग साधारणसभाले दफा ५५ को ऄधीनमा रही ऄको लेखापरीक्षक जनयति 
ु
गनेछ ।
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िेखापरीिकको लनयुलक्त:
(१) सस्ं थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कायस गनस प्रचजलत काननू बमोजजम आजाजतपि प्राप्त
लेखापरीक्षकहरूमध्येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापरीक्षक जनयजु ति  गरी पाररजजमक समेत
तोक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम लेखापरीक्षक जनयति 
ु गदास एईटै व्यजति , फमस वा कम्पनीलाइ लगातार तीन
अजथसक वषसभन्दा बढी हुने गरी जनयति 
ु गनस सजकने छै न ।

५६.

िेखापरीिकमा लनयुक्त हुन नसकनेाः
(१) तथा जनयति 
ु भइ सके को भए सो पदमा बहाल देहायका व्यजति  लेखापरीक्षकमा जनयति 
ु हुनमा रहन
सक्ने छै न:(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक,
(ख) सम्बजन्धत संस्थाको सदस्य,
(ग) सहकारी सस्ं थाको जनयजमत पाररजजमक पाईने गरी जनयति 
ु सल्लाहकार वा कमसचारी,
(घ) लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसरू मा सजाय पाएको तीन वषसको ऄवजध भति 
ु ान नभएको,
(ङ) दामासाहीमा परे को,
(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैजतक पतन हुने ऄन्य फौजदारी कसरू मा सजाय पाएको पाूँच वषस भति 
ु ान
नभएको,
(ज) सम्बजन्धत संस्थासूँग स्वाथस बाजझएको व्यजति  ।
(२) लेखापरीक्षकले अफू जनयति 
ु हुनऄ
ु जघ ईपदफा (१) बमोजजम ऄयोग्य नभएको कुराको संस्था समक्ष
स्वघोषणा गनसपु नेछ ।
(३) कुनै लेखापरीक्षक अफ्नो कायसकाल समातिक नहुदूँ ै कुनै संस्थाको लेखापरीक्षण गनस ऄयोग्य भएमा वा
संस्थाको लेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने जस्थजत ईत्पन्न भएमा जनजले लेखापरीक्षण गनसु
पने वा गरररहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी जलजखत रुपमा सस्ं थालाइ जदनु पनेछ ।
(४) यस दफाको प्रजतकूल हुनेगरी जनयति 
ु भएको लेखापरीक्षकले गरे को लेखापरीक्षण मान्य हुने छै न ।
पररच्छे द – १३

छुट, सुलवधा र सहुलियत
५७ .छुट, सलु वधा र सहुलियत :
(१) सस्ं थालाइ प्रातिक हुने छुट, सजु वधा र सहुजलयत सघं ीय काननु बमोजजम हुनेछ ।
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(२) ईपदफा (१) मा ईल्लेजखत छुट, सजु वधा र सहुजलयत बाहेक संस्थालाइ प्रातिक हुने ऄन्य छुट, सजु वधा
र सहुजलयत तोजकए बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे द—१४

ऋण असुिी तथा बाूँकी बकयौता
५८.

ऋण असूि गननाः
(१) कुनै सदस्यले सस्ं थासूँग गरे को ऋण सम्झौता वा शतस कबजु लयतको पालना नगरे मा, जलखतको
भाखाजभि ऋणको सावाूँ ब्याज र हजासना चति 
ु ा नगरे मा वा ऋण जलएको रकम सम्बजन्धत काममा
नलगाइ जहनाजमना गरे को देजखएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण जलंदा राखेको जधतोलाइ सम्बजन्धत
संस्थाले जललाम जबिी गरी वा ऄन्य कुनै व्यवस्था गरी अफ्नो साूँवा, ब्याज र हजासना ऄसूल ईपर
गनस सक्नेछ। जधतो सम्बजन्धत संस्थाले सकारे पिात् पजन ऋणीले साूँवा ब्याज दवु ै भति 
ु ानी गरी
जधतो वापतको सम्पजत्त जफतास जलन चाहेमा जफतास गनसपु नेछ ।
(२) कुनै सदस्यले संस्थामा राखेको जधतो कुनै जकजसमले कसैलाइ हक छोजडजदएमा वा ऄन्य कुनै
कारणबाट त्यस्तो जधतोको मल्ू य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाइ जनजित म्याद जदइ थप जधतो सरु क्षण
राख्न लगाईन सजकनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोजजम ऋणीले थप जधतो नराखेमा वा ईपदफा (१) वा (२) बमोजजमको जधतोबाट
पजन साूँवा, ब्याज र हजासनाको रकम ऄसल
ू ईपर हुन नसके मा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने ऄन्य
जायजेथाबाट पजन साूँवा, ब्याज र हजासनाऄसल
ू ईपर गनस सजकनेछ ।
(४) यस दफा बमोजजम साूँवा, ब्याज र हजसना ऄसल
ू ईपर गदास लागेको खचसको रकम तथा ऄसल
ू ईपर
भएको साूँवा, व्याज र हजासनाको रकम किा गरी बाूँकी रहन अएको रकम सम्बजन्धत ऋणीलाइ
जफतास जदनु पनेछ ।
(५) यस दफा बमोजजम कुनै संस्थाले ऋणीको जधतो वा ऄन्य जायजेथा जललाम जबिी गदास जललाम
सकाने व्यजति को नाममा सो जधतो वा जायजेथा प्रचजलत काननू बमोजजम रजजष्ट्रेशन वा दाजखल
खारे ज गनसको लाजग सम्बजन्धत कायासलयमा लेखी पठाईनेछ र सम्बजन्धत कायासलयले पजन सोही
बमोजजम रजजष्ट्रेशन वा दाजखल खारे ज गरी सोको जानकारी सम्बजन्धत संस्थालाइ जदनु पनेछ ।
(६) यस दफा बमोजजम जधतो राखेको सम्पजत्त जललाम जबिी गदास कसैले सकार नगरे मा त्यस्तो सम्पजत्त
सम्बजन्धत संस्था अफैं ले सकार गनस सक्नेछ ।
(७) ईपदफा (६) बमोजजम अफैं ले सकार गरे मा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत संस्थाको नाममा रजजष्ट्रेशन
वा दाजखल खारे ज गनस सम्बजन्धत कायासलयमा लेखी पठाईनेछ र त्यसरी लेखी अएमा सम्बजन्धत
कायासलयले सोही बमोजजम रजजष्ट्रेशन वा दाजखल खारे ज गरी जदनु पनेछ ।
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५९. कािो सूची सभबन्धी व्यवस्थााः
सस्ं थाबाट ऋण जलइ रकमको ऄपचलन गने वा तोजकएको समयावजध जभि ऋणको साूँवा ब्याज
जफतास नगने व्यजति को नाम नामेशी सजहत कालोसचू ी प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोजजम
हुनेछ ।
६०.

कजाा सच
ू ना के न्द्र सभबन्धी व्यवस्थााः
कजास सचू ना के न्द्र सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोजजम हुनेछ ।

६१.

बाूँकी बकयौता असूि उपर गनन :
कसैले सस्ं थालाइ जतनसु बझु ाईनु पने रकम नजतरी बाूँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत
दतास गने ऄजधकारीले त्यस्तो व्यजति को जायजेथाबाट ऄसल
ू ईपर गररजदन सक्नेछ ।

६२.

रोकका राख्न िेखी पठाउने
(१) सस्ं था वा दतास गने ऄजधकारीले दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लाजग कुनै व्यजति को खाता,
जायजेथाको स्वाजमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा जबिी गनस नपाईने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्धत
जनकायमा लेखी पठाईन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम रोक्काको लाजग लेखी अएमा सम्बजन्धत जनकायले प्रचजलत काननू बमोजजम
त्यस्तो व्यजति को खाता, जायजेथाको स्वाजमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा जबिी गनस नपाईने गरी
रोक्का राख्न राखी जदनु पनेछ ।

६३.

अग्रालधकार रहनेाः
कुनै व्यजति ले संस्थालाइ जतनसु पने ऋण वा ऄन्य कुनै दाजयत्व नजतरे मा त्यस्तो व्यजति को
जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लाजग रकम छुिाइ बाूँकी रहन अएको रकममा
सस्ं थाको ऄग्राजधकार रहनेछ ।

६४ . कायावाही गना वाधा नपनन :
सस्ं थाले ऋण ऄसल
ु ी गने सम्बन्धमा कुनै व्यजति  वा सहकारी संस्था ईपर चलाएको कुनै
कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजति  वा सस्ं था ईपर यस ऐन तथा प्रचजलत काननू बमोजजमको कुनै
कसरू मा कारवाही चलाईन रोक लगाएको माजनने छै न ।
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एकीकरण, लबघटन तथा दताा खारे ज
६५.

एकीकरण तथा लवभाजन सभबन्धी व्यवस्थााः
(१) रही यस ऐनको ऄजधनमा दइु वा दइु भन्दा बढी सस्ं थाहरु एक अपसमा गाभी एकीकरण गनस वा एक
संस्थालाइ भौगोजलक कायस क्षेिको अधारमा दइु वा दइु भन्दा बढी संस्थामा जवभाजन गनस सजकनेछ
।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम एकीकरण वा जवभाजन गदास सम्बजन्धत संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य
संख्याको दइु जतहाआ बहुमतबाट जनणसय हुनु पनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोजजम एकीकरण वा जवभाजन गने जनणसय गदास एकीकरण वा जवभाजनका शतस र
कायसजवजध समेत खल
ु ाईनु पनेछ।

६६ . लवघटन र दताा खारेजाः
(१) कुनै संस्थामा देहायको ऄवस्था जवद्यमान भएमा साधारणसभाको तत्काल कायम रहेका दइु जतहाआ
बहुमत सदस्यको जनणसयबाट त्यस्तो संस्थाको जवघटन गने जनणसय गरी दतास खारे जीको स्वीकृ जतका
लाजग सजमजतले दतास गने ऄजधकारी समक्ष जनवेदन जदनसक्नेछ: –
(क) जवजनयममा ईजल्लजखत ईद्देश्य तथा कायस हाजसल गनस सम्भव नभएमा,
(ख) सदस्यको जहत गनस नसक्ने भएमा ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम प्राप्त जनवेदनमा छानजवन गदास त्यस्तो संस्थाको जवघटन गनस ईपयति 
ु देजखएमा
दतास गने ऄजधकारीले त्यस्तो संस्थाको दतास खारे ज गनस सक्नेछ।
(३) ईपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भए तापजन दतास गने ऄजधकारीले देहायको ऄवस्थामा माि
सस्ं थाको दतास खारे ज गनस सक्नेछ :–
(क) लगातार दइु वषससम्म कुनै कारोबार नगरी जनष्ट्कृय रहेको पाआएमा,
(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयमावली जवपरीतको कायस बारम्बार
गरे मा,
(ग) जवजनयममा ईजल्लजखत ईद्देश्य जवपरीत कायस गरे मा,
(घ) सहकारी मल्ू य, मान्यता र जसद्धान्त जवपरीत कायस गरे मा ।
(४) ईपदफा (२) वा (३) बमोजजम दतास खारे ज गनसु ऄजघ दतास गने ऄजधकारीले त्यस्तो संस्थालाइ
सनु वु ाइको लाजग पन्र जदनको समय जदनु पनेछ ।
(५) ईपदफा (२) वा (३) बमोजजम संस्थाको दतास खारे ज भएमा त्यस्तोसंस्था जवघटन भएको माजननेछ ।
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(७) ईपदफा (२) वा (३) बमोजजम संस्थाको दतास खारे जी भएमा त्यस्तो संस्थाको दतास प्रमाणपि स्वतः रद्द
भएको माजननेछ ।
६७. लिकवीडेटरको लनयुलक्त :
(१) दफा ६६ बमोजजम कुनै संस्थाको दतास खारे ज भएमा दतास गने ऄजधकारीले जलक्वीडेटर जनयुति  गनेछ
।
(२) ईपदफामा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भएतापजन संघीय काननु मा तोजकएको जसमासम्मको
सम्पजत्त भएको संस्थाको हकमा दतास गने ऄजधकारीले कुनै ऄजधकृ तस्तरका कमसचारीलाइ
जलक्वीडेटर जनयजु ति  गनस सक्नेछ ।
६८ .लिकवीडेशन पलछको सभपलतको उपयोग:
कुनै संस्थाको जलक्वीडेशन पिात् सबै दाजयत्व भति 
ु ान गरी बाूँकी रहन गएको सम्पजत्तको ईपयोग संघीय
काननु मा तोजकए बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे द –१६

दताा गनन अलधकारी
६९.

७०.

दताा गनन अलधकारी
(१) यस ऐन ऄन्तगसत दतास गने ऄजधकारीले गनसपु ने कायसहरू भद्रपरु नगरपाजलकाको प्रमख
ु प्रशासजकय
ऄजधकृ तले गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजमको दतास गने ऄजधकारीले यस ऐन बमोजजम अफूमा रहेको कुनै वा सम्पणू स
ऄजधकार अफू मातहतको ऄजधकृ तस्तरको कमसचारीलाइ प्रत्यायोजन गनस सक्नेछ ।
काम, कताव्य र अलधकार :
यस ऐनमा ऄन्यि ईजल्लजखत काम, कतसव्य तथा ऄजधकारको ऄजतररति  दतास गने ऄजधकारीको
काम, कतसव्य र ऄजधकार तोजकए बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे द –१७

लनरीिण तथा अनुगमन
७१.

लनरीिण तथा अलभिेख जाूँच गनन:
(१) दतास गने ऄजधकारीले संस्थाको जनु सक
ु ै वखत जनरीक्षण तथाऄजभलेख परीक्षण गनस, गराईन सक्नेछ
।
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(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जनु सक
ु ै बखत तोजकएको भन्दा बढी अजथसक कारोवार गने संस्थाको जहसाब
जकताब वा जवत्तीय कारोवारको जनरीक्षण वा जाूँच गनस, गराईन सक्नेछ।
(३) ईपदफा (२) को प्रयोजनको लाजग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अफ्ना कुनै ऄजधकारी वा जवशेषज्ञ खटाइ
अबश्यक जववरण वा सचू नाहरू संस्थाबाट जझकाइ जनरीक्षण तथा सपु रीवेक्षण गनस सक्नेछ ।
(४) ईपदफा (१) वा (२)बमोजजम जनरीक्षण वा जहसाब जाूँच गदास दतास गने ऄजधकारी वा नेपाल राष्ट्र
बैङ्कको ऄजधकार प्रातिक ऄजधकृ तले माग गरे को जानकारी सम्बजन्धत सस्ं थाले ईपलब्ध गराईनु
पनेछ ।
(५) ईपदफा (१) वा (२) बमोजजम जनरीक्षण वा जहसाब जाूँच गदास कुनै सस्ं थाको काम कारबाही यो ऐन,
यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयम, जनदेजशका, मापदण्ड वा कायसजवजध बमोजजम भएको नपाआएमा दतास
गने ऄजधकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बजन्धत संस्थालाइ अवश्यक जनदेशन जदन सक्नेछ र
त्यस्तो जनदेशनको पालना गनसु त्यस्तो सस्ं थाको कतसव्य हुनेछ ।
(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोजजम संस्थाको जनरीक्षण तथा सपु रीवेक्षण गदास नेपाल राष्ट्र
बैङ्कले प्रचजलत काननू बमोजजमको ऄजधकार प्रयोग गनस सक्नेछ।
(७) यस दफा बमोजजम सस्ं थाको जनरीक्षण तथा सपु रीवेक्षण गदास प्राप्त हुन अएको जानकारी नेपाल
राष्ट्र बैङ्कले भद्रपरु नगरपाजलकालाइ ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।
७२.

छानलबन गना सकने :
(१) कुनै संस्थाको व्यवसाजयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको जहत जवपरीत काम भएको वा
सो सस्ं थाको ईद्देश्य जवपरीत कायस गरे को भनी त्यस्तो सस्ं थाको कम्तीमा बीस प्रजतशत सदस्यले
छानजबनको लाजग जनवेदन जदएमा दतास गने ऄजधकारीले त्यस्तो संस्थाको छानजबन गनस, गराईन
सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम छानजबन गदास माग गरे को जववरण वा कागजात ईपलब्ध गराइ सहयोग गनसु
सम्बजन्धत सजमजतको कतसव्य हुनेछ ।
(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोजजम गररएको छानजबनको जानकारी सम्बजन्धत संस्थालाइ जलजखतरुपमा
जदनु पनेछ ।

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गनन संस्था को लनरीिण तथा अनुगमन सभबन्धी लवशेष व्यवस्थााः
(१) बचत तथा ऋणको मख्ु य कारोबार गने संस्थाले तोजकए बमोजजम ऄनुगमन प्रणालीऄवलम्बन गनसु
पनेछ ।
(२) दतास गने ऄजधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोजकए बमोजजमको ऄनगु मन
प्रणालीमा अधाररत भइ जनरीक्षण तथा ऄनगु मन गनेछ ।
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(३) ईपदफा (२) बमोजजम संस्थाको जनरीक्षण तथा ऄनगु मन दतास गने ऄजधकारीले अवश्यकता ऄनसु ार
नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका ऄन्य जनकायको सहयोग जलन सक्नेछ ।
७४. वालषाक प्रलतवेदन पेश गनापु ननाः
(१) दतास गने ऄजधकारीले अजथसक वषस समातिक भएको जमजतले तीन मजहनाजभि संस्थाको जनरीक्षण
सम्बन्धी वाजषसक प्रजतवेदन नगर कायसपाजलका समक्ष पेश गनसु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजमको प्रजतवेदनमा देहायका जववरणहरू खल
ु ाईनु पनेछ:–
(क) सञ्चालनमा रहेका संस्थाको जववरण,
(ख) ऄनगु मन गररएका सस्ं थाको सख्ं या तथा अजथसक कारोवारको जववरण,
(ग) सस्ं थामा सहकारी जसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयम, जवजनयम तथा
अन्तररक कायसजवजधको पालनाको ऄवस्था,
(घ) सस्ं थाका सदस्यले प्राप्त गरे को सेवा सजु वधाको ऄवस्था,
(ङ) संस्थाको जियाकलापमा सदस्यको सहभाजगताको स्तर ऄनपु ात,
(च) सस्ं थालाइ गरपाजलकाबाट प्रदान गररएको जवत्तीय ऄनदु ान तथा छुट सजु वधाको
सदपु योजगताको ऄवस्था,
(छ) सस्ं थाको अजथसक जियाकलाप तथा जवत्तीय ऄवस्था सम्बन्धी तोजकए बमोजजमका
जववरण,
(ज) संस्थामा अन्तररक जनयन्िण प्रणालीको ऄवस्था,
(झ) संस्थामा सश
ु ासन तथा जजम्मेवारीको ऄवस्था,
(ञ) संस्थामा रहेका कोषको जववरण,
(ट) संरजक्षत पूँजू ी जफतास कोष जवतरणको ऄवस्था,
(ठ) सहकारीको नीजत जनमासणमा सहयोग पग्ु ने अवश्यक कुराहरू,
(ड) सहकारी संस्थाको दतास, खारे जी तथा जवघटन सम्बन्धी जववरण,
(ढ) सस्ं थाले सञ्चालन गरे को दफा १२ बमोजजमको कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा
पररयोजनाको जववरण,
(ण) तोजकए बमोजजमका ऄन्य जववरण ।
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७५. आपसी सरु िण सेवा सच
ं ािन सभबन्धी व्यवस्थााः
(१) सस्ं थाले संघीय काननु मा व्यवस्था भएबमोजजम अफ्ना सदस्यहरुको बालीनाली वा वस्तभु ाईमा
भएको क्षजतको ऄंशपजू तस गने गरी अपसी सरु क्षण सेवा संचालन गनस सक्नेछ ।
७६. लस्थरीकरण कोष सभबन्धी व्यवस्थााः
(१) बचत तथा ऋण जवषयगत संस्थाहरू सम्भाजवतजोजखमबाट संरक्षणका लाजग संघीय काननु मा
व्यवस्था भएबमोजजम खडा हुने जस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
पररच्छे द –१८

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन
७७.

संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गना सलकनेाः
(१) यस ऐन बमोजजम गररएको जनरीक्षण वा जहसाब जाूँचबाट कुनै सस्ं थामा देहायको ऄवस्था जवद्यमान
रहेको देजखएमा कायसपाजलकाले त्यस्तो संस्थालाइ समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गनस
सक्नेछ:(क) सदस्यको जहत जवपरीत हुने गरी कुनै कायस गरे को,
(ख) सस्ं थाले परू ा गनसपु ने जवत्तीय दाजयत्व परू ा नगरे को वा भति 
ु ानी गनसपु ने दाजयत्व भति 
ु ानी गनस
नसके को वा भति 
ु ानी गनस नसक्ने ऄवस्था भएको,
(ग) सदस्यहरूको बचत जनधासररत शतस बमोजजम जफतास गनस नसके को,
(घ) यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयम तथा जवजनयम जवपरीत हुने गरी सस्ं था सञ्चालन
भएको,
(ङ) सस्ं था दामासाहीमा पनस सक्ने ऄबस्थामा भएको वा ईल्लेखनीय रुपमा गम्भीर अजथसक
कजठनाइ भोजगरहेको,
(च) कुनै संस्थाले सदस्यको बचत रकम जफतास गनसु पने ऄवजधमा जफतास नगरे को भनी त्यस्तो
संस्थाका कम्तीमा बीस प्रजतशत वा बीस जना मध्ये जनु कम हुन्छ सो बराबरका
सदस्यहरूले दतास गने ऄजधकारी समक्ष जनवेदन जदएकोमा छानजबन गदास खण्ड (क) देजख
(ङ) सम्मको कुनै ऄवस्था जवद्यमान भएको देजखएको ।
(२) ईपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेजखएको भए तापजन प्रचजलत काननू बमोजजम गठन गरे को अयोगले
कुनै संस्थालाइ समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनस जसफाररस गरे मा वा समस्याग्रस्त भनी पजहचान
गरे कोमा वा त्यस्तो अयोगमा परे को ईजरु ी संख्या, औजचत्य समेतको अधारमा कायसपाजलकाले
त्यस्तो सस्ं थालाइ समस्याग्रस्त सस्ं था घोषणा गनस सक्नेछ ।
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७८ . व्यवस्थापन सलमलतको गठनाः
(१) दफा ७७ बमोजजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापन तथा
दाजयत्व भति 
ु ानी सम्बन्धी कायसका लाजग व्यवस्थापन सजमजतको गठन गनस दतास गने ऄजधकारीले
कायसपाजलका समक्ष जसफाररस गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम जसफाररस भइ अएमा कायसपाजलकाले तोजकए बमोजजम व्यवस्थापन
सजमजतको गठन गनस सक्नेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोजजम गजठत व्यवस्थापन सजमजतको काम, कतसव्य र ऄजधकार तोजकए बमोजजम
हुनेछ ।
पररच्छे द–१९

कसूर, दण्ड जररवाना तथा पुनराबेदन
७९.

कसूर गरेको मालनने :
कसैले देहायको कुनै कायस गरे मा यस ऐन ऄन्तगसतको कसरू गरे को माजननेछ ।
(क) दतास नगरी वा खारे ज भएको संस्था सञ्चालन गरे मा वा कुनै व्यजति , फमस वा कम्पनीले
अफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको ऄग्रं ेजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार,
व्यवसाय, सेवा प्रवाह वा ऄन्य कुनै कायस गरे मा,
(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयम, जवजनयम बमोजजम बाहेक ऄन्य
कुनैपजन प्रयोजनको लाजग प्रयोग गरे मा,
(ग) तोजकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदास जमानत वा सरु क्षण नराखी ऋण प्रदान गरे मा,
(घ) सजमजतको सदस्य, व्यवस्थापकवा कमसचारीले संस्थाको सम्पजत्त, बचत वा शेयर रकम
जहनाजमना गरे मा,
(ङ) ऋण ऄसल
ू हुन नसक्ने गरी सजमजतका कुनै सदस्य, जनजको नातेदार वा ऄन्य व्यजति  वा
कमसचारीलाइ ऋण जदइ रकम जहनाजमना गरे मा,
(च) सजमजतका कुनै सदस्यले एक्लै वा ऄन्य सदस्यको जमलोमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत
रकम अफू खसु ी पररचालन गरी संस्थालाइ हानी नोक्सानी पर्ु याएमा,
(छ) झिु ा वा गलत जववरण पेश गरी कजास जलएमा, राखेको जधतो कछचा भएमा वा ऋण
जहनाजमना गरे मा,
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(ज) सस्ं थाले यस ऐन र यस ऐन ऄन्तगसत बनेका जनयम, जवजनयम जवपररत लगानी गरे मा वा
लगानी गने ईद्देश्यले रकम ईठाएमा,
(झ) कृ जिम व्यवसाय खडा गरी वा गराइ ऋण जलएमा वा जदएमा,
(ञ) जधतोको ऄस्वाभाजवक रुपमा बढी मल्ू याङ्कन गरी ऋण जलएमा वा जदएमा,
(ट) झिु ा जववरणको अधारमा पररयोजनाको लागत ऄस्वाभाजवक रुपमा बढाइ बढी ऋण
जलएमा वा जदएमा,
(ठ) कुनै व्यजति  वा संस्थालाइ एक पटक जदआसके को सरु क्षण रीतपवू क
स फुकुवा नभइ वा सो
सरु क्षणले खामेको मल्ू यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सरु क्षण ऄन्य संस्थामा राखी पनु ः ऋण
जलए वा जदएमा,
(ड) सस्ं थाबाट जनु प्रयोजनको लाजग ऋण सजु वधा जलएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाइ ऄन्यि
प्रयोग गरे वा गराएमा,
(ढ) सस्ं थाको कुनै कागजात वा खातामा लेजखएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाआ वा ईडाआ
ऄकै ऄथस जनस्कने व्यहोरा पारी जमलाइ लेख्ने वा ऄको जभन्नै जेस्ता राख्ने जस्ता काम
गरे बाट अफूलाइ वा ऄरु कसैलाइ फाआदा वा हाजन नोक्सानी गने ईद्देश्यले कीते गनस वा
ऄकासको हाजन नोक्सानी गने ईद्देश्यले नगरे वा नभएको झिु ा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा
जमजत, ऄङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराइ कागजात बनाइ वा बनाईन लगाइ
जालसाजी गरे वा गराएमा,
(ण) ऋणको जधतो स्वरुप राजखने चल ऄचल सम्पजत्त जललाम जबिी वा ऄन्य प्रयोजनको लाजग
मल्ू याङ्कन गदास मल्ू याङ्कनकतासले बढी, कम वा गलत मल्ू याङ्कन गरी संस्थालाइ हानी
नोक्सानी पर्ु याईने कायस गरे वा गराएमा,
(त) सस्ं थालाइ हानी नोक्सानी पर्ु याईने ईद्देश्यले कसैले कुनै काम गराईन वा नगराईन,
मोलाजहजा गनस वा गराईन, कुनै जकजसमको रकम जलन वा जदन, जबना मल्ू य वा कम मल्ू यमा
कुनै माल, वस्तु वा सेवा जलन वा जदन, दान, दातव्य, ईपहार वा चन्दा जलन वा जदन, गलत
जलखत तयार गनस वा गराईन, ऄनवु ाद गनस वा गराईन वा गैर काननू ी लाभ वा हानीपर्ु याईने
बदजनयतले कुनै कायस गरे वा गराएमा,
(थ) कुनै संस्था वा सोको सदस्य वा बचतकतास वा तीमध्ये कसैलाइ हानी नोक्सानी पग्ु ने गरी
लेखा परीक्षण गरे गराएमा वा लेखा परीक्षण गरे को झिु ो प्रजतवेदन तयार पारे मा वा पानस
लगाएमा ।
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सजायाः
(१) कसैले दफा ७९ को कसरू गरे मा देहाय बमोजजमको सजाय हुनेछ:(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ)को कसरू मा एक बषससम्म कै द र एकलाखरुपै ूँयासम्म जररवाना,
(ख) खण्ड (ठ) को कसरू मा दइु बषससम्म कै द र दइु लाख रुपै ूँयासम्म जररवाना,
(ग) खण्ड (ख) को कसरू मा जवगो बराबरको रकम जररवाना गरी तीन बषस सम्म कै द ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसरू मा जवगो भराइ
जवगो बमोजजम जररवाना गरी देहाय बमोजजमको कै द हुनेछ :(१) दश लाख रुपैयाूँसम्म जबगो भए एक वषससम्म कै द,
(२) दश लाख रुपैयाूँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँसम्म जबगो भए दइु वषस देजख तीन वषससम्म
कै द,
(३) पचास लाख रुपैयाूँ भन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म जबगो भए तीन वषस देजख चार
वषससम्म कै द,
(४) एक करोड रुपैयाूँ भन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म जबगो भए चार वषसदजे ख छ वषससम्म
कै द,
(५) दश करोड रुपैंयाूँ भन्दा बढी एक ऄबस रुपैयाूँसम्म जबगो भए छ वषसदजे ख अठ वषससम्म
कै द,
(६) एक ऄबस रुपैयाूँभन्दा बढीजजतसक
ु ै रुपैयाूँ जबगो भए पजन अठ वषसदजे ख दश वषससम्म
कै द,
(ङ) खण्ड (ढ) को कसरू मा दश बषससम्म कै द ।
(२) दफा ७९ को कसरू गनस ईद्योग गने वा त्यस्तो कसरू गनस मद्दत पर्ु याईने व्यजति लाइ मख्ु य
कसरू दारलाइ हुने सजायको अधा सजाय हुनेछ ।
(३) दफा ७९ कोकसरू गने वा त्यस्तो कसरू गनस मद्दत पर्ु याईनु कुनै जनकाय संस्था भए त्यस्तो जनकाय
सस्ं थाको प्रमख
ु कायसकारी वा पदाजधकारी वा कायसकारी हैजसयतमा कायस सम्पादन गने व्यजति लाइ
यस ऐन बमोजजम हुने सजाय हुनेछ ।

८१ . जररवाना हुनेाः
(१) दफा ८७ बमोजजम कसैको ईजरू ी परी वा संस्थाको जनरीक्षण ऄनगु मन वा जहसाब जकताबको जाूँच
गदास वा ऄन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायस गरे को पाआएमा दतास गने ऄजधकारीले
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त्यस्तो कायसको प्रकृ जत र गाम्भीयसको अधारमा त्यस्तो कायस गने व्यजति लाइ पाूँच लाख रुपै ूँयासम्म
जररवाना गनेछ -:
(क) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगसत बनेका जनयम जवपरीत सदस्यसूँग ब्याज जलएमा,
(ख) सस्ं थाले प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको ऄन्तर छ प्रजतशतभन्दा बढी कायम
गरे मा,
(ग) सस्ं थाले प्रदान गरे को ऋणमा लाग्ने ब्याजलाइ मल
ू कजासमा पूँजू ीकृ त गरी सोको अधारमा
ब्याज लगाएमा,
(घ) कुनै सदस्यलाइ अफ्नो पूँजू ीकोषको तोजकए बमोजजमको प्रजतशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण
प्रदान गरे मा,
(ङ) सस्ं था दतास गदासका बखतका सदस्य बाहेक ऄन्य सदस्यलाइ सदस्यता प्राप्त गरे को तीन
मजहना ऄवजध व्यजतत नभइ ऋण लगानी गरे मा,
(च) प्राथजमक पूँजू ी कोषको दश गणु ा भन्दा बढीहुने गरी बचत संकलन गरे मा,
(छ) शेयर पूँजू ीको पन्र प्रजतशतभन्दा बढी शेयर लाभांश जवतरण गरे मा,
(ज) संस्थाले अफ्नो कायसक्षेि बाजहर गइ कारोबार गरे मा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरे मा,
(झ) संस्थाले यो ऐन जवपरीत कृ जिम ब्यजति लाइ अफ्नो सदस्यता जदएमा ।
(२) ईपदफा (१) मा लेजखएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायस गरे को दतास गने ऄजधकारीले
त्यस्तो कायसको प्रकृ जत र गाम्भीयसको अधारमा त्यस्तो कायस गने व्यजति लाइ तीन लाख रुपैयाूँसम्म
जररवाना गनस सक्नेछः(क) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयम बमोजजम जदएको कुनै जनदेशन वा तोजकएको
मापदण्डको पालना नगरे मा,
(ख) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयम बमोजजम जदनपु ने कुनै जववरण, कागजात,
प्रजतबेदन, सचू ना वा जानकारी नजदएमा,
(ग) यस ऐन बमोजजम जनवासचन नगरी सजमजत तथा लेखा सपु रीवेक्षण सजमजतका पदाजधकारीहरु
अफू खश
ु ी पररवतसन गरे मा
(घ) कुनै संस्थाले दफा ६ को ईपदफा (४) बमोजजमको तोजकएको शतस पालन नगरे मा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयम जवपररत ऄन्य कायस गरे मा ।
(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोजजमको जररवाना गनसु ऄजघ दतास गने ऄजधकारीले सम्बजन्धत व्यजति  वा
संस्थालाइ सफाइ पेश गनस कम्तीमा पन्र जदनको समयावजध जदनु पनेछ ।
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८२ . रोकका राख्नेाः
(१) दतास गने ऄजधकारीले सम्बजन्धत संस्थालाइ दफा ८१ बमोजजम जररवाना गनसक
ु ा ऄजतररति  तीन
मजहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पजत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पजत्त रोक्का
राख्न सम्बजन्धत जनकायलाइ जसफाररस गनस सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजमको जसफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पजत वा बैङ्क खाता
रोक्का राखी सो को जानकारी दतास गने ऄजधकारीलाइ जदनु पनेछ ।
८३ . दोब्बर जररवाना हुने:
(१) दफा ८१ बमोजजम जररवाना भएको व्यजति  वा संस्थाले पनु : सोही कसरू गरे मा त्यस्तो व्यजति  वा
सस्ं थालाइ दतास गने ऄजधकारीले दोस्रो पटकदेजख प्रत्येक पटकको लाजग दोब्बर जररवाना गनेछ ।
८४ . अनुसन्धानको िालग िेखी पठाउन सकने
(१) दतास गने ऄजधकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोजजम अफ्नो काम, कतसव्य र ऄजधकारको
बमोजजमको कसरू गरे को थाहा पाएमा त्यस्तो कसरू का सम्बन्धमा यस ७९पालना गदास कसैले दफा
ऐन बमोजजम ऄनसु न्धान गनसको लाजग सम्बजन्धत जनकायमा लेखी पठाईन सक्नेछ ।
८५ . मुद्दासभबन्धी व्यवस्थााः
(१) दफा ८० बमोजजम सजाय हुने कसरू को मद्दु ा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोजजम हुनेछ ।
८६.

मुद्दा हेनन अलधकारी :
(१) दफा ८० बमोजजमको सजाय हुने कसरू सम्बन्धी मद्दु ाको कारवाही र जकनारा जजल्ला ऄदालतबाट
हुनेछ ।

८७ . उजूरी लदने हद भयाद
(१) बमोजजमको सजाय हुने कसरू गरे को वा गनस लागेको ८०कसैले दफा थाहा पाईने व्यजति ले त्यसरी
थाहा पाएको जमजतले नब्बे जदनजभि दतास गने ऄजधकारी समक्ष ईजरू ी जदनु पनेछ ।
(२) कसैले दफा ८० बमोजजम जररवाना हुने कायस गरे को थाहा पाईने व्यजति ले त्यसरी थाहा पाएको
जमजतले नब्बे जदन जभि दतास गने ऄजधकारी समक्ष ईजरू ीजदनु पनेछ ।
८८.

पनु रावेदन गना सकने :
(१) दफा ६ बमोजजम संस्था दतास गनस ऄस्वीकार गरे को वा दफा ६६ बमोजजम संस्था दतास खारे ज
गरे कोमा जचत्त नबझ्ु नेले सो जनणसयको जानकारी पाएको जमजतले पैंतीस जदनजभि दतास गने
ऄजधकारीको जनणसय ईपर कायसपाजलका समक्ष पनु रावेदन गनस सक्नेछ ।
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(२) दफा ८० बमोजजमको जररवानामा जचत्त नबझ्ु ने व्यजति ले त्यस्तो जनणसयको जानकारी पाएको जमजतले
पैंतीस जदनजभि देहाय बमोजजम पनु रावेदन गनस सक्नेछ:
(क) दतास गने ऄजधकारी र कायसपाजलकाले गरे को जनणसय ईपर सम्बजन्धत जजल्ला ऄदालतमा,
(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरे को जनणसय ईपरसम्बजन्धत ईछच ऄदालतमा ।
८९.

असूि उपर गररने :
यस पररछछे द बमोजजम कुनै व्यजति ले जतनसु पने जररवाना वा कुनै रकम नजतरी बाूँकी रहेकोमा
त्यस्तो जररवाना वा रकम जनजबाट सरकारी बाूँकी सरह ऄसल
ू ईपर गररनेछ ।
पररच्छे द–२०

लवलवध
९० . मतालधकारको प्रयोग :
कुनै सदस्यले सस्ं थाको जजतसक
ु ै शेयर खररद गरे को भए तापजन सम्बजन्धत सस्ं थाको कायस
सञ्चालनमा एक सदस्य एक मतको अधारमा अफ्नोमताजधकारको प्रयोग गनस सक्नेछ ।
९१.

सामालजक परीिण गराउन सकने
(१) सस्ं थाले जवजनयममा ईजल्लजखत ईद्देश्य प्राप्त गनसका लाजग सजमजतबाट भएका जनणसय र कायस,
सदस्यहरूले प्राप्त गरे का सेवा र सन्तष्टु ीको स्तर, सेवा प्राजप्तबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा
अएको अजथसक, सामाजजक, सांस्कृ जतक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक पररवतसन
लगायतका जवषयमा सामाजजक परीक्षण गराईन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीक्षणको प्रजतवेदन छलफलको लाजग सजमजतले
साधारणसभासमक्ष पेश गनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक परीक्षण प्रजतवेदन छलफल गरी साधारणसभाले
अवश्यकता ऄनसु ार सजमजतलाइ जनदेशन जदन सक्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजजमको सामाजजक परीक्षण प्रजतवेदनको एक प्रजत सम्बजन्धत संस्थाले दतास गने
ऄजधकारी समक्ष पेश गनसु पनेछ ।

९२.

सहकारी लशिााः
सहकारी क्षेिको प्रवधसनको लाजग जवद्यालय तहको पाठयिममा अधारभतू सहकारी सम्वन्धी
जवषयवस्तल
ु ाइ समावेश गनस सजकनेछ ।
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९३.

आलथाक सहयोग गना नहुने
संस्थाको रकमबाट सजमजतको जनणसय बमोजजम सदस्यहरुले अजथसक सहयोग जलन सक्नेछन्
तर सामाजजक कायसको लाजग गैर सदस्य व्यजति  वा सस्ं थाहरुलाइ समेत अजथसक सहयोग गनस बधा
पने छै न ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लाजग 'सामाजजक कायस' भन्नाले जशक्षा, स्वास््य, वातावरण
सरं क्षण, मानवीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धसन सम्बजन्ध कायसलाइ जनाईूँछ ।
९४. अन्तर सहकारी कारोवार गना सकनेाः
सस्ं थाहरुले तोजकए बमोजजम एक अपसमा ऄन्तर सहकारी कारोवार गनस सक्नेछन् ।
९५.

ठे ककापट्टा लदन नहुनेाः
सस्ं थाले अफ्नो सजमजतको कुनै सञ्चालक वा लेखा सपु रीवेक्षण सजमजतको संयोजक वा सदस्य
वा अफ्नो कमसचारीलाइ ठे क्कापिा जदन हुदनै ।

९६.

सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर हुने:
कुनै संस्थाले प्राप्त गरे को सरकारी ऄनदु ान वा कुनै सेवा सजु वधा दरुु पयोग गरे को पाआएमा
प्रचजलत काननू बमोजजम हुनेछ ।

९७ . कभपनी सभबन्धी प्रचलित ऐन िागू नहुने:
यस ऐन ऄन्तगसत दतास भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचजलत ऐन लागू हुने छै न ।
९८ . प्रचलित काननू बमोलजम कारवाही गना बाधा नपनन :
यस ऐनमा लेजखएको कुनै कुराले कुनै व्यजति  ईपर प्रचजलत काननू बमोजजम ऄदालतमा मद्दु ा
चलाईन बाधा पर्ु याएको माजनने छै न ।
९९.

सभपलि शुलद्धकरण लनवारण सभबन्धी कानुनी व्यवस्थाको पािना गनापु ननाः
सस्ं थाले सम्पजत्त शजु द्धकरण जनवारण सम्बन्धी सघं ीय/प्रदेश काननु मा भएका व्यवस्थाका साथै
तत् सम्बन्धमा मन्िालयले जारी गरे को मानदण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको जवत्तीय जानकारी एकाआबाट जारी
भएका जनदेजशकाहरूको पालना गनसपु नेछ ।

१००. लनयम बनाउने अलधकार:
यस ऐनको कायासन्वयनको लाजग कायसपाजलकाले अवश्यक जनयम बनाईन सक्नेछ ।
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१०१. मापदण्ड, लनदनलशका वा कायालवलध बनाई िागू गना सकने:
(१) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगसत बनेको जनयमको ऄधीनमा रही संस्थाको दतास, सञ्चालन ,जनरीक्षण तथा
ऄनगु मन लगायतका काम कारबाहीलाइ व्यवजस्थत र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनस
कायसपाजलकाले अवश्यकता ऄनसु ार मापदण्ड, जनदेजशका वा कायसजवजध बनाइ लागू गनस सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोजजमको मापदण्ड बनाईूँदा अवश्यकता ऄनसु ार रजजष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क,
मन्िालय र सम्बजन्धत ऄन्य जनकायको परामशस जलन सजकनेछ ।

अज्ञाले
तल
ु सी बहादरु जेष्ठ
(प्रमख
ु प्रशासकीय ऄजधकृ त)

प्रमाजणकरण जमजतः २०७५/०३/१०
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अनुसूची १
दतास दरखास्तको नमनु ा
जमजतः २०... । ...
जी प्रमख
ु प्रशासकीय ऄजधकृ तज्यू !
भद्रपरु नगरपाजलका,
नगर कायसपाजलकाको कायासलय, भद्रपरु , झापा ।
जवषयः सहकारी संस्थाको दतास ।
महोदय,
हामी देहायका व्यजति हरू देहायका कुरा खोली देहायको संस्था दतास गरी पाईन जनवेदन गदसछौ ूँ । ईद्देश्य
ऄनरू
ु प सस्ं थाले तत्काल गने कायसहरूको योजना र प्रस्ताजवत सस्ं थाको जवजनयम दआु प्रजत यसै साथ सल
ं ग्न राखी
पेस गरे का छौ ूँ ।
संस्था सम्बन्धी जववरण
(क) प्रस्ताजवत सस्ं थाको नामः(ख) ठे गानाः(ग) ईद्देश्यः(घ) मख्ु य कायसः(ङ) कायसक्षेिः(च) दाजयत्वः(छ) सदस्य सङ्ख्याः(१) मजहला ........ जना
(२) परुु ष ......... जना
(छ) प्रातिक सेयर पूँजु ीको रकमः- रु. ....
(ज) प्रातिक प्रवेश शल्ु कको रकमः- रु. ..... ।
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अनुसच
ू ी२
संस्था दतास प्रमाण-पिको नमनु ा
भद्रपरु नगरपाजलका
नगर कायसपाजलकाको कायासलय, झापा

सहकारी दताा प्रमाण-पत्र
दतास न.ं
.............................. भद्रपरु नगरपाजलका सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ......... बमोजजम जी ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... लाइ सीजमत दाजयत्व भएको संस्थामा दतास गरी स्वीकृ त जवजनयम सजहत यो प्रमाण-पि प्रदान
गररएकोछ ।

वगीकरणः ... ... ... ... ... ... ... ...
दतास गरे को जमजतः
दस्तखतः
दतास गने ऄजधकारीको नामः
कायासलयको छापः
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