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अर्जनुधारा रार्पत्र 

अर्जनुधारा नगरपामिका, झापाद्वारा प्रकाशिि 

खण्ड ४, संख्या २, िमनश्चरे, ज्येष्ठ २८ गिे, २०७८ साि 
 

भाग १ 

अर्जनुधारा नगरपामिका, झापाको आठौँ नगरसभािे देहाय बिोशर्िको अर्जनुधारा नगरपामिकाको सहकारी 
ऐन, २०७७ पाररि गरेकािे सबैको र्ानकाररका िामग प्रकािन गररएको छ । 

अर्जनुधारा नगरपामिकाको सहकारी ऐन, २०७७ 
 

प्रस्िावनााः सहकारी िूल्य, िान्यिा र मसद्धान्ि अनजरूप स्थानीयस्िरिा छररएर रहेको पूूँर्ी, प्रववमध िथा प्रमिभािाई 
स्वाबिम्बन र पारस्पररकिाका आधारिा एकीकृि गदै सदस्यहरूको आमथकु, सािाशर्क िथा साूँस्कृमिक उन्नयन गन,ु 

सिजदायिा आधाररि, सदस्य केशन्िि, िोकिाशन्त्रक, स्वायत्त र सजिामसि संगठनको रूपिा सहकारी संस्थाहरूको प्रवदु्धन 
गन,ु सहकारी खेिी, उद्योग, वस्िज िथा सेवा व्यवसायका िा्यिबा  सािाशर्क न्यायका आधारिा आ्िमनभरु, िीब्र 
एवं ददगो रुपिा स्थानीय अथिुन्त्रिाई सजदृढ िजल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दिाु, सञ्चािन एवि ् मनयिन 
सम्बन्धी व्यवस्था गन ुवाञ्छनीय भएकोिे, अर्जनुधारा नगरपामिकाको  नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद –१ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाि “अर्जनुधारा नगरपामिकाको सहकारी ऐन, २०७7” रहेको छ 
। 

(२) यो ऐन िजरुन्ि प्रारम्भ हजनेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथ ुनिागेिा यस ऐनिा,– 

(क) “आन्िररक कायवुवमध” भन्नािे सहकारी संस्थािे दफा 22 बिोशर्ि बनाएको आन्िररक 
कायवुवमध सम्झनजपछु ।  

(ख) “कसूर” भन्नािे दफा 84 बिोशर्िको कसूर सम्झनजपछु । 

(ग) “िोवकएको” वा “िोवकए बिोशर्ि” भन्नािे यस ऐन अन्िगिु बनेको दफािा िोवकएको वा 
िोवकए बिोशर्ि सम्झनजपछु । 

(घ) “पररवार” भन्नािे सदस्यको पमि वा पत्नी, छोरा, बजहारी, छोरी, धिपुजत्र, धिपुजत्री, बाबज, आिा, 
सौिेनी आिा र आफूिे पािन पोषण गनज ुपने दार्ज, भाउर्ज, भाइ, बजहारी र दददी, बवहनी 
सम्झनजपछु। 
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िर सो िब्दिे अंिबण्डा गरी वा िानो छज दिई आ-आफ्नो पेिा व्यवसाय गरी बसेको 
पररवारको सदस्यिाई र्नाउने छैन ।  

(ङ) “बचि” भन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्थािा र्म्िा गरेको रकि सम्झनजपछु । 

(च) “िन्त्रािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्धी ववषय हेने संघीय िन्त्रािय सम्झनजपछु ।  

(छ) “िजख्य कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्यवसावयक वियाकिापहरुिा पमछल्िो 
आमथकु वषसुम्ििा पररचामिि बचिको दावय्व र पमछल्िो आमथकु वषकुो सदस्यिफुको 
खररद वा मबिी कारोवारिा कम्िीिा िीस प्रमिििभन्दा बढी वहस्सा भएको कारोवार 
सम्झनजपछु ।   

(र्) “रशर्ष्ट्रार” भन्नािे संघको रशर्ष्ट्रार सम्झनज पछु ।  

(झ) “िेखा सजपरीवेिण समिमि” भन्नािे दफा 42 बिोशर्िको िेखा सजपरीवेिण समिमि सम्झनजपछु 
। 

(ञ) “ववमनयि” भन्नािे सम्बशन्धि सहकारी संस्थाको दफा 22 बिोशर्ि बनाएको ववमनयि सम्झनजपछु 
। 

( ) “ववभाग” भन्नािे संघको सहकारी ववभाग सम्झनजपछु र सो िब्दिे िन्त्राियिे सहकारी मनयिन 
गन ुिोकेको िहािाखा सिेििाई र्नाउूँछ। 

(ठ) “िेयर” भन्नािे सहकारी संस्थाको िेयर पूर्ीको अंि सम्झनजपछु ।  

(ड) “सञ्चािक” भन्नािे समिमिको सदस्य सम्झनजपछु र सो िब्दिे समिमिको अ्यि, उपा्यि, 

सशचव र कोषा्यि सिेििाई र्नाउूँछ ।  

(ड) “सदस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्यिा प्राप् ि गरेका व्यशि सम्झनजपछु। 

(ढ) “समिमि” भन्नािे  दफा 35 को उपदफा (१) बिोशर्िको सञ्चािक समिमि सम्झनजपछु ।  

(ण) “सहकारी िूल्य” भन्नािे स्वाविम्वन, स्व–उत्तरदावय्व, िोकिन्त्र, सिानिा, सििा, ऐक्यवद्धिा, 
इिान्दारी, खजिापन, सािाशर्क उत्तरदावय्व िथा अरुको हेरचाह िगायि अन्िराुवष्ट्रय 
 िान्यिा प्राप् ि सहकारी सम्बन्धी िूल्य सम्झनजपछु । 

(ि) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नािे ववमनयििा व्यवस्था भए बिोशर्ि सञ्चामिि व्यवसावयक 
वियाकिाप सम्झनजपछु ।  

(थ) “सहकारी मसद्धान्ि” भन्नािे स्वैशच्छक िथा खजिा सदस्यिा, सदस्यद्वारा िोकिाशन्त्रक मनयन्त्रण, 

सदस्यको आमथकु सहभागीिा, स्वायत्तिा र स्विन्त्रिा, शििा, िािीि र सूचना, सहकारी-
सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र सिजदायप्रमिको चासो िगायि अन्िराुवष्ट्रय िान्यिा 
प्राप् ि सहकारी सम्बन्धी मसद्धान्ि सम्झनजपछु ।  

(द) "संस्था" भन्नािे दफा ३ बिोशर्ि गठन भई दफा ६ बिोशर्ि दिाु भएको ववषयगि वा 
बहजउद्देश्यीय सहकारी संस्था सम्झनज पछु । 

(ध) “साधारण सभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनजपछु । 

(न) “प्राथमिक पूूँर्ी कोष” भन्नािे िेयर पूूँर्ी र र्गेडा कोष सम्झनजपछु । 

(प)  "दिाु गने अमधकारी" भन्नािे दफा 74 बिोशर्िको दिाु गने अमधकारी सम्झनजपदुछ । 
पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन िथा दिा ु
३. संस्थाको गठन :(१) कम्िीिा िीस र्ना नेपािी नागररकहरु आपसिा  मििी ववषयगि वा वहजउद्देश्यीय 

सहकारी संस्था गठन गन ुसक्नछेन ्।  
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(२) उपदफा (१) िा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भएिापमन श्रमिक, यजवा िगायििे आफ्नो श्रि वा सीपिा 
आधाररि भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकिा पन्रर्ना नेपािी नागररकहरु भए पमन 
संस्था गठन गन ुसक्नेछन ्। 

(३) यस दफािा अन्यत्र र्जनसजकै कज रा िेशखएको भए िापमन नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार, स्थानीय िह 
वा ्यस्िा सरकार वा िहको अनजदान वा स्वामि्विा संचामिि ववद्यािय, ववश्वववद्यािय वा संगदठि 
संस्थाबा  पाररश्रमिक पाउने पदिा वहाि रहेका कम्िीिा एकसय र्ना किचुारी, शििक वा 
प्रा्यापकहरुिे आपसिा मििी प्रचमिि कानून बिोशर्ि दिाु भएको आफ्नो पेिागि संगठनका 
आधारिा सदस्यिा, प्रमिमनमध्व र सेवा संचािनिा िोवकए बिोशर्िका िि ुबन्देर्हरु पािना गने 
गरी संस्था गठन गन ुसक्नेछन ्। 

िर एकसय र्नाभन्दा कि संख्या रहेको एउ ै कायाुियका कम्िीिा िीसर्ना किचुारी, शििक 
वा प्रा्यापकहरुिे आपसिा मििी सदस्यिा, प्रमिमनमध्व र सेवा संचािनिा िोवकए बिोशर्िका 
िि ुबन्देर्हरु पािना गने गरी संस्था गठन गन ुसक्नेछन ्। 

(४)  यस दफा बिोशर्ि संस्था गठन गदाु एक पररवार एक सदस्यका दरिे उपदफा (१) वा(२)िा 
उशल्िशखि संख्या पजगेको हजन जपनेछ ।  

िर संस्था दिाु भइसकेपमछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यशििे सो संस्थाको सदस्यिा मिन 
बाधापनेछैन । 

(५) उपदफा (१) िा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भए िापमन  बचि िथा ऋणको कारोवार गने संस्था 
गठन गदाु कम्िीिा एकसय र्ना नेपािी नागररकहरुको सहभामगिा हजन ज पनेछ । 

(6) यस दफािा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भए िापमन वविेष नगर मबकास सकारीको गठन गदाु 
कशम्ििा 30 र्ना सहकारी संस्थाहरु, मनशर्िेत्र, व्यवसावयक संस्था िथा सिजह एवं अर्जनुधारा 
नगरवामस ि्येबा  सहभामग हजन सक्ने । 
 

४. दिा ुनगरी  सहकारी सस्था संचािन गन ुनहजन:े कसैिे पमन  यस ऐन बिोशर्ि दिाु नगरी सहकारी स्थापना 
िथा सञ्चािन गन ुहजूँदैन।   

५. दिाकुो िामग दरखास्ि ददनज पने :(१) यस ऐन बिोशर्ि गठन भएका सरकारी संस्थािे दिाुकािामग दिाु 
गने अमधकारी सिि दरखास्ि ददनजपनेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोशर्िका दरखास्ि साथ देहाय बिोशर्िका कागर्ािहरू संिग्न गनज ुपनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्िाववि ववमनयि, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्भाब्यिा अ्ययन प्रमिवेदन, 

(ग)  सदस्यिे मिन स्वीकार गरेको िेयर संख्या र िेयर रकिको वववरण । 

६. दिा ुगनज ुपने :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोशर्ि प्राप् ि दरखास्ि  सवहिको कागर्ािहरु  छानववन 
गदाु देहाय बिोशर्ि भएको पाइएिा दिाु गने अमधकारीिे दरखास्ि परेको मिमििे िीस ददनमभत्र ्यस्िो 
सहकारी संस्था दिाु गरी दिाु प्रिाणपत्र ददनज पनेछ :– 

(क) दरखास्ि साथ पेि भएको ववमनयि यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगिु बनेको मनयि बिोशर्ि 
रहेको,  

(ख) प्रस्िाववि सहकारी संस्था सहकारी िूल्य,  िान्यिा र मसद्धान्ि अनजरुप सञ्चािन हजन सक्न े
आधार रहेको, 
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(ग) सहकारी संस्था सिजदायिा आधाररि एवि ्सदस्य केशन्िि भई संचािन र मनयन्त्रण हजन सक्न े
स्पष्ट आधार रहेको । 

(2) उपदफा (१) बिोशर्ि छानववन गदाु प्रस्िाववि सहकारी संस्थाको ववमनयिको कज नै कज रािा 
संिोधन गनजपुने देशखएिा दिाु गने अमधकारीिे ्यस्िो संिोधन गनजपुने व्यहोरा खजिाई दरखास्ि 
प्राप् ि भएको मिमििे पन्र ददनमभत्र मनवेदकिाई सूचना गनज ुपनेछ । 

(3) यस ऐनिा अन्यत्र र्जनसजकै कज रा िेशखएको भएिापमन यो ऐन प्रारम्भ हजूँदाका बखि दिाु भई 
सञ्चािनिा रहेका अर्जनुधारा नगरपामिका मभत्र कायिुेत्र कायि गररएका  सहकारी संस्था यसै 
ऐन बिोशर्ि दिाु भएको िामनने छ । 

(४)  यस दफा बिोशर्ि सहकारी संस्था दिाु गदाु दिाु गने अमधकारीिे ्यस्िो सहकारी संस्थािे 
पािना गनज ुपने गरी कज नै िि ुिोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोशर्ि िि ुिोवकएकोिा सोको पािना गनज ुसम्बशन्धि सहकारी संस्थाको किवु्य 
हजनेछ। 

७. दिा ुगन ुअस्वीकार गन ुसक्न े:(१) दफा ६ को उपदफा (१) िा उशल्िशखि अवस्था नभएिा, सोही दफा 
बिोशर्ि ववमनयि संिोधनको िामग सूचना ददएको अबमध मभत्र मनवेदकिे संिोधन गन ुअस्वीकार गरेिा 
्यस्िो सूचना पाएको मिमििे िीस ददनमभत्र ववमनयि संिोधन नगरेिा वा सूचनािा उल्िेख भए बिोशर्ि 
हजने गरी ववमनयि  संिोधन नगरेिा दिाु गने अमधकारीिे ्यस्िो सहकारी संस्था दिाु गन ुअस्वीकार गन ु
सक्नेछ । 

 

(२) उपदफा (१) बिोशर्ि सहकारी संस्था दिाु गन ुअस्वीकार गरेकोिा दिाु गने अमधकारीिे कारण 
खजिाई िीन ददन मभत्र सोको र्ानकारी सम्बशन्धि मनवेदकहरूिाई ददनज पनेछ ।  

 

८. सहकारी संस्था संगदठि संस्था हजन:े (१) सहकारी संस्था अववशच्छन्न उत्तरामधकारवािा एक स्विामसि र 
सङ्गदठि संस्था हजनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काि कारबाहीको िामग एउ ा छज िै छाप हजनेछ । 

(३) सहकारी संस्थािे यस ऐनको अधीनिा रही व्यशि सरह चि अचि सम्पशत्त प्राप् ि, उपभोग, वविी 
वा अन्य व्यवस्था गन ुसक्नेछ।  

(४) सहकारी संस्थािे व्यशि सरह आफ्नो नािबा  नामिस उरू्र गन ुर सो उपर पमन सोही नािबा  
नामिस उरू्र िाग्न सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्थािे व्यशि सरह करार गन ुसक्नेछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायिुते्र : (१) दिाु हजूँदाका बखि सहकारी संस्थाको काय ुिेत्र देहाय बिोशर्ि हजनेछाः  

(क)  बचि िथा ऋणको िजख्य कारोवार गने संस्थाको हकिा एक वडा,  
(ख)  अन्य संस्थाको हकिा एक वडा वा देहायका आधारिा िीन वडासम्ि : 

(१)  सदस्यहरुवीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िामग आपसी साझा वन्धन 
(किन बण्ड), 

(२)  व्यवसावयक स्िरिा सेवा संचािन गन ुआवश्यक सदस्य संख्या, 
(३) संस्था संचािनिा सदस्यको सहभामगिािूिक िोकिाशन्त्रक मनयन्त्रण कायि हजने 

गरी पायक पने स्थान । 
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(४)  उपदफा (१) िा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भएिापमन संस्थािे दिाु भई 
व्यवसावयक सेवा प्रारम्भ गरेको एकवष ु पमछ देहायको आधारिा र्ोमडएको 
भौगोमिक िेत्र कायि रहने गरी आफ्नो कायिुेत्र थप वडाहरूिा ववस्िार गन ु
सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसावयक वियाकिापको ववकास िििा सदस्यिा बढाउन 
थप काय ुिेत्र आवश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको काय ु संचािनिा सदस्यको प्र्यि मनयन्त्रण कायि राख्न 
रचना्िक उपायहरु अविम्बन गररएको, 

(ग) बचि िथा ऋणको िजख्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकिा 
िापदण्ड अनजसार भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) िा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भए िापमन संस्थाको कायिुेत्रका 
वडाहरूिा व्यावसावयक सेवा सञ्चािन नभएको वा र्म्िा कारोबारको िोवकएको 
रकि वा अनजपािभन्दा कि रकि वा अनजपािको व्यावसावयक सेवा सञ्चािन 
भएको देशखएको खण्डिा दिाु गने अमधकारीिे व्यावसावयक सेवा सञ्चािन भएका 
वडा िात्र कायिुेत्र कायि गने गरी ववमनयि संिोधन गन ुमनदेिन ददन सक्नेछ 
। 

(4)  उपदफा (३) बिोशर्ि दिाु गने अमधकारीिे मनदेिन ददएकोिा सहकारी संस्थािे 
एक वषमुभत्र ववमनयि संिोधन गरी आफ्नो कायिुेत्र पजनाःमनधाुरण गनजपुनेछ ।  

(5) यस दफािा अन्यत्र र्जनसजकै कज रा िेशखएको भए िापमन सहकारी संस्थािे 
स्वेशच्छक रूपिा र्जनसजकै सिय कायिुेत्र घ ाउन ेगरी पजनाःमनधाुरण गन ुववमनयि 
संिोधन गन ुसक्नेछ ।  

(6) कायिुेत्र पजनाः मनधाुरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था िोवकएबिोशर्ि हजनेछ ।   

 

१०. र्ानकारी ददनजपने: अर्जनुधारा नगरपामिकाभन्दा बढी कायिुेत्र कायि राखी दिाु भई सञ्चािनिा रहेका 
संस्थाहरूिे अर्जनुधारा नगरपामिकािा सेवा सञ्चािन गदाु सञ्चामिि सेवाको वववरण सवहि दिाु गने 
अमधकारीिाई र्ानकारी ददनजपनेछ । 

  

११. ववषयगि आधारिा वगीकरण: (१)सहकारी संस्थाको वगीकरण देहाय बिोशर्ि हजनेछाः 
(क) उ्पादक संस्थााः कृवष, दजग्ध,  शचया, कवफ, उखज, फिफज ि र िाछापािन वविेषका 

ववषयगि र अगजवावािी एवि ्उ्पादनको योर्ना सिेिका आधारिा अन्य उ्पादनिूिक 
संस्था; 

(ख) उपभोिा संस्थााः उपभोिा भण्डार, वचि िथा ऋण, उर्ाु र स्वास््य  वविेषका ववषयगि र 
प्राथमिक आवश्यकिा एवि ्सेवाको योर्ना सिेिका आधारिा अन्य उपभोगर्न्य संस्था; 

(ग) श्रमिक संस्थााः हस्िकिा, खाद्य पररकार, औद्योमगक उ्पादन, भोर्नािय र श्रि करार 
वविेषका ववषयगि र सीप वा श्रिको वविेषिा एवि ्स्वरोर्गारीको योर्ना सिेिका 
आधारिा अन्य श्रििा आधाररि संस्था; 

(घ) बहजउद्दशे्यीय संस्थााः उ्पादन, उपभोग र श्रि वा सीपिा आधाररि स्वरोर्गारीका सेवा सिेि 
सञ्चािन गने अन्य बहजि जखी संस्था;  
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(ङ)  नगर मबकास सहकारी संस्थााः नेपािको संमबधानिे अंमगकार गरेको िीन खम्बे अथ ुनीमििाई 

कायाुन्वयन गन ु सरकार, सहकारी र मनशर् िेत्र मबच साझेदारीको मसद्धान्ि अनजरुप एक 
नगर ववकास सहकारी संस्था । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) िा उल्िेशखि ववषयिा ववशिष्टीकरण, आि प्रचिन र 
अभ्यासको ववकासिि सिेिको आधारिा िोवकएबिोशर्िका ववषयहरु थप गन ुसवकनेछ ।  

 

(३) उपदफा (१) र (२) िा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भए िापमन उपदफा (१) बिोशर्ि अन्य संस्थाहरु 
गठन गन ुबाधा पनेछैन ।  

 

१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोर्ना सञ्चािन गन ुसक्न े:(१) दफा ६ बिोशर्ि दिाु प्रिाणपत्र 
प्राप् ि गरे पमछ संस्थािे आफ्नो उद्देश्य प्रामप्तका िामग यस ऐन र ववमनयिको अधीनिा रही 
आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोर्ना सञ्चािन गन ुसक्नेछ ।  

(2) प्रचमिि कानूनिा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भएिापमन संस्थािे उपदफा (१) बिोशर्ि कारोवार, 
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोर्ना सञ्चािन गन ुछज िै संस्था दिाु गनजपुने छैन । 

 

िर ्यस्िो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोर्ना सञ्चािन गन ु प्रचमिि कानून बिोशर्ि 
अनजिमिपत्र, स्वीकृमि वा इर्ार्िपत्र मिनज पने रहेछ भने सो बिोशर्ि अनजिमिपत्र, स्वीकृमि वा 
इर्ार्िपत्र मिएर िात्र कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोर्ना सञ्चािन गनज ुपनेछ।  

 

(3) उपदफा (2) बिोशर्ि संस्थािे प्रचमिि कानून बिोशर्ि अमधकार पाएको मनकाय वा 
अमधकारीबा  अनजिमिपत्र, स्वीकृमि वा इर्ार्िपत्र प्राप् ि गरेिा पन्र ददनमभत्र सोको र्ानकारी 
दिाु गने अमधकारीिाई ददनज पनेछ । 

(4) दजई वा दजईभन्दा बढी संस्थािे संयजि वा साझेदारीिा आफ्नो उ्पादन वा सेवाको 
बर्ारीकरणको िामग यस ऐनको अधीनिा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोर्ना सञ्चािन गन ुसक्नेछन ्। 

(5) उपदफा (4) बिोशर्िको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोर्ना सञ्चािन गने सम्बन्धी 
अन्य व्यबस्था िोवकए बिोशर्ि हजनेछ । 

१३. दावय्व सीमिि हजन े:(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धिा सदस्यको दावय्व मनर्िे खररद गरेको 
वा खररद गन ुस्वीकार गरेको िेयरको अमधकिि रकिसम्ि िात्र सीमिि रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाििा “सहकारी” र नािको अन््यिा “मिमि ेड” भन्ने िब्द राख्नज पनेछ ।  

१४. सहकारीका िूल्य, िान्यिा र मसद्धान्ि पािना गनज ु पने: सहकारी संस्थाको गठन िथा सञ्चािन गदा ु
सहकारीका िूल्य, िान्यिा र मसद्धान्िको पािना गनज ुपनेछ ।  

पररच्छेद–३ 

संस्थाका उद्दशे्य िथा काय ु

१५. संस्थाको उद्दशे्य : कायिुेत्रिा आधाररि र सदस्य केशन्िि भई आफ्ना सदस्यहरूको आमथकु, सािाशर्क िथा 
साूँस्कृमिक उन्नयन गनज ुसंस्थाको िजख्य उद्देश्य हजनेछ ।   

१६. संस्थाको काय ु: संस्थाका कायहुरू देहाय बिोशर्ि हजनेछन:्- 

(क) सहकारीका िूल्य, िान्यिा र मसद्धान्िहरूको पािना गने गराउन,े 

(ख) सदस्यको वहि प्रवदु्धनगने गरी व्यावसावयक सेवाहरू प्रदान गने, 
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(ग) सदस्यिाई शििा, सूचना र िािीि प्रदान गने , 

(ङ) संस्थािे गने उ्पादन िथा सेवाको िापदण्ड मनधाुरण गरी गजणस्िर सजधार, आमथकु स्थावय्व 
र र्ोशखि व्यवस्थापनसम्बन्धी काय ुगने,  

(च) आन्िररक मनयन्त्रण प्रणािी िागू गने, 

(छ) संस्थाको व्यवसावयक प्रवदु्धन िथा ववकास सम्बन्धी वियाकिापहरू सञ्चािन गने, 

(र्) िन्त्रािय, रशर्ष्ट्रार, प्रादेशिक रशर्ष्ट्रार, स्थानीय िह वा दिाु गने अमधकारीको मनदेिन पािना 
गने गराउन,े 

(झ) ववमनयििा उशल्िशखि कायहुरू गने । 

17.  नगर मबकास सहकारीको उदेश्याः  नगर मबकास सहकारीिा सरकार, सहकारी र  मनशर् िेत्रको संयजि 
सहभामगिािा गठन गरी िगामनको आधारिा िजनाफा मबिरण गने र स्थामनय सरकार एंव सरकारर िेत्रबा  
भएको िगामनको िजनाफा नगरको नीमि कायिुि िजिाववक आमथकु िथा सािाशर्क ववकासिा खच ु
गररनेछ।  

 

पररच्छेद–4 
नगर ववकास सहकारी संम्बशन्ध व्यवस्था 

18.  नगर ववकास सहकारीको स्थापनााः (1) नगर मभत्रका सहकारीको नेिृ् व गन ु एवि ् नगरको आमथकु, 

सािाशर्क उन्ननय गन ुएक वविेष नगर ववकास सहकारीको स्थापना गनेछ । 
 (2) अर्जनुधारा नगरपामििा संन्चामिि सहकारी संस्थाहरु, यस पामिका मभत्र कायिुेत्र भई संन्चामिि 

सहकारीहरु, सािजदावयक संस्था िथा उद्योमग, व्यवसावय सिजह, सािजदावयक वन एवि ् अर्जनुधारा 
नगरवामसहरु नगर मबिेष सहकारी संस्थाको सदस्य हजन सक्नेछन ्। 

19.  नगर ववकास सहकारीका िक्ष्यहरुाः (1) नगर ववकास सहकारीका देहाय बिोशर्िको िक्ष्यहरु हजनेछ । 

(क) सिदृ्ध अर्जनुधारा, सजशख अर्जनुधाराबामसको मनिाुण गनज,ु 
(ख) कृषी िथा पिज र्न्य उ्पादनिा आ्िमनभरु भई मनयाुि िििा मबकास गरर व्यवसावयक बनाउनज 

िथा उद्योग एंव औधोमगक िेत्रको मबकास गरर अर्जनुधारा नगरपामिकािाई आमथकु रुपिा 
सबमिकरण गन,ु 

(ग) स्थामनय सरकार, सहकारी र मनशर् िेत्रको सहकाय ुएवं साझेदारर िाफुि मबकासका गमिमबमधिाई 
अशघ   बढाउन । 

(2) नगर ववकास सहकारी िाफुि नगरको कृवष, पिजपशिं, िौमिक उपर् िथा मसप संम्बशन्ध कायिुि 

सञ्चािन गन ुसवकने छ। 

20.  नगर ववकास सहकारीका कायहुरुाः (1) नगर ववकास सहकारीका कायहुरु देहाय बिोशर्िको हजनेछ । 

(क) कृवषिा आधाररि वस्िजको उ्पादन िथा उ्पादक्विा ववृद्ध, भण्डारण,  औधोमगकरण र 
बर्ाररकरण गने, 

(ख) स्थामनय सरकार, सहकारी र सािजदावयक संस्थाको सहभामगिािा सहकायिु जिक साझेदारर गने, 

(ग) कृवष उपर् वैंक स्थापना गने, 

(घ) साझेदारर कायिुि िाफुि सािाशर्क, आमथकु एंव साूँस्कृमिक पररयोर्ना संञ्चान गने, 
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(ङ) संस्थािे एकि वा साझेदाररिा संस्थागि सदस्य वा िेयर सदस्यहरुसंग व्यवसावयक सहकायिुा 
उ्पादन, प्रिोधन िथा बर्ाररकरणको काय ुगने, 

(च) मनशर् िथा सावरु्मनक र्ग्गा र्मिन भाडाूँिा मिने/ददने िथा आवश्यक प्रयोर्नका िामग उपभोग 
सिेि गनेछ,  

(छ) अर्जनुधारा बामसको न्यजनिि सािाशर्क सजरिाको प्र्याभ जि गने, 

(र्) आमथकु, सािाशर्क िथा साूँस्कृमिक मबकासिा अर्जनुधारा नगरपामिकाबामसिाई गोिबद्ध गने, 

(झ) भ जमि, पूर्ी ीँ र प्रववमधको संयोर्न िाफुि कृवष भ जमिको सदजपयोग गरर कृवषको व्यवसावयक उ्पादन 
बढाउन भमूि बैकको स्थापना गने,  

(ञ) कृवष उपर्, िाछािासज, अण्डा, दजधदवह आददको व्यवसावयक उ्पादन गरर मनयाुि िििाको मबकास 
गने, 

( ) िघज उद्यि, घरेिज िथा साना उद्योगहरु, पय ुन उद्योग, िैशिक सेवा एंव स्वास््य सेवा संञ्चािन 
गने/गराउन,े 

(ठ) वडा िथा  ोि  ोििा कृवष उपर्को संकिन िथा सजपथ िजल्यको मबवि वविरण केन्ि स्थापना 
गरर संन्चािन गने, 

(ड) आमथकु व्यवस्थापनकािामग ववमिय कारोवार गने, 

(ढ) नगरिाई आधजमनक प्रववमधबा  सम्पन्न बनाई व्यवसावयकरण गने, 

(ण) सहकारी िेत्रिा देशखएको कमिकिर्ोररको सजधार र सिन्वय गने, 

(ि) सदस्यहरु एंव आि नागररकिाई प्रदान गने सेवाको गजणस्िररयिा िथा पररणा्िकिािा बवृद्ध गने, 

(थ) र्निा आवसका कायिुि संञ्चािन गने, 

(द) नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार, स्थामनय सरकार, संघसंस्था  र अन्य मनकायबा  ददईने ऋण िथा 
अनजदान प्राप्त गने । 

 

21.  नगर ववकास सहकारी बोडाुः नगर ववकास सहकारी र नगरपामिकाको िेत्रामधकार मभत्र पने सहकारीको 
वहि, प्रवदु्धन िथा मनयिन गन ु एक नगर स्िररय नगर ववकास सहकारी बोड रहनेछ । नगर ववकास 
सहकारी बोडुको स्थापना िोवकए बिोशर्ि हजनेछ । 

 

 

पररच्छेद–5 
ववमनयि िथा आन्िररक कायवुवमध 

22. ववमनयि बनाउनज पने : (१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्िगिु बनेको दफा, मनदेशिका, िापदण्ड र 
कायवुवमधको अधीनिा रही आफ्नो काय ुसञ्चािनको िामग ववमनयि बनाउनज पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशर्िको ववमनयि दिाु गने अमधकारीबा  स्वीकृि भए पमछ िागू हजनेछ । 

23. आन्िररक कायवुवमध बनाउन सक्न े :(१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्िगिु बनेको मनयि, मनदेशिका, 
िापदण्ड, कायवुवधी र ववमनयिको अधीनिा रही आवश्यकिा अनजसार आफ्नो आन्िररक कायवुवमध बनाउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशर्िको आन्िररक कायवुवमध सम्बशन्धि संस्थाको साधारणसभािे स्वीकृि गरेपमछ 
िागू हजनेछ । 
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24. ववमनयि र आन्िररक कायवुवमधिा संिोधन :(१) संस्थाको साधारणसभाको कज ि सदस्य संख्याको बहजििबा  
ववमनयि र आन्िररक कायवुवमध संिोधन हजन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशर्ि संिोधन भएको ववमनयि वा आन्िररक कायवुवमध दिाु गने 
अमधकारीबा  स्वीकृि भएपमछ िागू हजनेछ । 

 

पररच्छेद–6 

सदस्यिा 
 

२5. संस्थाको सदस्यिा: (१) अठार वष ुउिेर पूरा गरेका देहाय बिोशर्िका नेपािी नागररकहरु संस्थाको सदस्य 
हजन सक्नेछना्ः 

  (क)  संस्थाको कम्िीिा एक िेयर खररद गरेको, 
  (ख)  संस्थाको ववमनयििा उशल्िशखि ििहुरु पािना गन ुिन्र्जर गरेको, 
  (ग)  संस्थाको शर्म्िेवारी पािना गन ुिन्र्जर भएको, 
  (घ)  संस्थािे गरेको कारोवारसूँग प्रमिस्पधाु हजने गरी कारोवार नगरेको, 
  (ङ)   संस्थाको सदस्यिा मिन योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनिा अन्यत्र र्जनसजकै कज रा िेशखएको भएिापमन नेपाि सरकार, प्रदेि सरकारका मनकायहरु, 

स्थानीय िहका साथै संस्थाको कायिुेत्र मभत्रका सािजदावयक वा सहकारी ववद्यािय, गजठी, स्थानीय 
क्िब, स्थानीय िहिा गठन भएका उपभोिा सिूहहरु संस्थाको सदस्य हजन बाधा पने छैन ।  

(३) यस दफािा अन्यत्र र्जनसजकै कज रा िेशखएको भएिापमन स्वास््य सहकारी संस्थािा सहकारी 
संस्थािे सदस्यिा मिन वाधा पने छैन । 

26. सदस्यिा प्राप् ि गन ु मनवेदन ददनज पने: (१) संस्थाको सदस्यिा मिन चाहने सम्बशन्धि व्यशििे संस्थाको 
समिमि सिि मनवेदन ददनज पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशर्ि मनवेदन परेको मिमििे पैंिीस ददन मभत्र समिमििे यो ऐन, यस ऐन अन्िगिु 
बनेको मनयि िथा ववमनयिको अधीनिा रही सदस्यिा प्रदान गने वा नगने मनणयु गनज ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशर्ि मनणयु गदाु समिमििे सदस्यिा प्रदान नगने मनणयु गरेिा सो को कारण 
खोिी साि ददनमभत्र मनवेदकिाई र्ानकारी गराउनज पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोशर्ि र्ानकारी पाएको मिमििे िीस ददनमभत्र सम्बशन्धि ब्यशििे ्यस्िो संस्था 
दिाु गने अमधकारीसिि उरू्र गन ुसक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बिोशर्ि प्राप् ि उरू्री छानववन गदाु मनवेदकिाई सदस्यिा प्रदान गनज ुपने देशखएिा 
दिाु गने अमधकारीिे ्यस्िो मनवेदकिाई सदस्यिा प्रदान गनकुो िामग सम्बशन्धि संस्थािाई 
आदेि ददन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बिोशर्ि आदेि भएिा सो आदेि प्राप् ि गरेको साि ददन मभत्र सम्बशन्धि संस्थािे 
मनवेदकिाई सदस्यिा प्रदान गरी सोको र्ानकारी दिाु गने अमधकारीिाई गराउनज पनेछ ।  

२7. सदस्य हजन नपाउन े: (१) कज नै व्यशि एकै प्रकृमिको एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्य हजन पाउने छैन ।  

 

िर यो ऐन प्रारम्भ हजन ज अशघ कज नै व्यशि एकै प्रकृमिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको 
भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मिमििे िीनवष ु मभत्र कज नै एक संस्थाको िात्र सदस्यिा कायि राख्नज 
पनेछ । 
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(२) कज नै संस्थािा नेपाि सरकारको मनकाय वा दफा 25 को उपदफा (२) वा नगर ववकास सहकारी 
देशख बाहेकको अन्य कज नै कृमत्रि व्यशि सदस्य भएको भए दजईवष ुमभत्र सदस्यिा अन््य गनजपुनेछ 
।  

   

२8. सदस्यिाको सिामप्त:(१) कज नै सदस्यको सदस्यिा देहायको अवस्थािा सिाप्त हजनेछाः— 

(क) सदस्यिे आफ्नो सदस्यिा ्याग गरेिा, 
(ख) िगािार बावषकु साधारणसभािा मबना सूचना िीन प कसम्ि अनजपशस्थि भएिा, 
(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्िगिु वनेको मनयि वा ववमनयि बिोशर्ि सदस्यिे पािना गनजपुने 

प्रावधानको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा, 
(घ) संस्थाको सदस्यको हकिा दफा २5 बिोशर्िको योग्यिा नभएिा। 

(२) उपदफा (१) िा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भए िापमन कज नै सदस्यिे संस्थाबा  प्राप् ि वा भ जिान 
गनज ु पने कज नै रकि भएिा सो फरफारक नभएसम्ि वा मनर्िे मिएको ऋण, मिनज ु पने कज नै 
दावय्व वा अन्य कज नै सदस्यको िफुबा  मधिो वा र्िानि बसेकोिा सोको दावय्व फरफारक 
नभएसम्ि मनर्को सदस्यिा सिाप्त हजने छैन ।  

(३) यस दफािा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भए िापमन साधारणसभा बोिाउने मनणयु भइसकेपमछ 
साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्ि कसैिाई पमन सदस्यिाबा  ह ाउन सवकने छैन । 

२9. सजववधा प्राप् ि गन ुनसक्न े : कज नै सदस्यिे सहकारी संस्थािाई मिनज ु पने कज नै दावय्व मनधाुररि सियमभत्र  
भ जिान नगरेिा वा यो ऐन, यस ऐन अन्िगिु वनेको मनयि िथा ववमनयि बिोशर्ि सदस्यिे पािन गनजपुने 
व्यवस्थाको बारम्बार उल्िंघन गरेिा ्यस्िो सदस्यिे अन्य सदस्य सरहको सजमबधा प्राप् ि गन ुसक्ने छैन । 

 

 

पररच्छेद –7 

साधारणसभा, समिमि िथा िेखा सजपररवेिण समिमि 

 

30. साधारणसभा: (१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपिा साधारणसभा हजनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारणसभाका सदस्य हजने छन ्। 

(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा देहाय बिोशर्ि हजनेछ:– 

(क) प्रारशम्भक साधारणसभा, 
(ख) वावषकु साधारणसभा, 
(ग) वविेष साधारणसभा । 

31. प्रारशम्भक साधारण सभाको काि, किवु्य र अमधकार: प्रारशम्भक साधारणसभाको काि, किवु्य र अमधकार 
देहाय बिोशर्ि हजनेछ :– 

(क) प्रारशम्भक साधारणसभा हजने अशघल्िो ददनसम्िको काि कारबाही र आमथकु कारोबारको 
र्ानकारी मिने, 

(ख) चािू आमथकु वषकुो िामग वावषकु कायिुि िथा बरे्  स्वीकृि गने, 

(ग) प्रमिवेदन िथा ववत्तीय वववरण अनजिोदन गने, 

(घ) ववमनयििा उल्िेख भए बिोशर्ि समिमि वा िेखा सजपरीवेिण समिमिको मनवाुचन गने, 

(ङ) आन्िररक कायवुवमध पाररि गने, 

(च) िेखा परीिकको मनयजशि र मनर्को पाररश्रमिक मनधाुरण गने,  

(छ) ववमनयििा िोवकए बिोशर्िका अन्य कायहुरू गने । 
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32. वावषकु साधारणसभाको काि, किवु्य र अमधकार : वावषकु साधारणसभाको काि, किवु्य र अमधकार देहाय 
बिोशर्ि  हजनेछ :– 

(क) वावषकु कायिुि िथा बरे्  स्वीकृमि गने, 

(ख) वावषकु िेखा परीिण प्रमिवेदन अनजिोदन गने, 

(ग) समिमि वा िेखा सजपरीवेिण समिमिको मनवाुचन िथा ववघ न गने, 

(घ) सञ्चािक वा िेखा सजपरीवेिण समिमिको संयोर्क वा सदस्यिाई पदबा  ह ाउने, 
(ङ) समिमि वा िेखा सजपरीवेिण समिमिको वावषकु प्रमिवेदन पाररि गने, 

(च) ववमनयि संिोधन िथा आन्िररक कायवुवमध पाररि गने, 

(छ) िेखा परीिकको मनयजशि र मनर्को पाररश्रमिक मनधाुरण गने, 

(र्) संस्था एकीकरण वा ववघ न सम्बन्धी मनणयु गने, 

(झ) पाररश्रमिक िगायिका सजववधा िोक्ने, 
(ञ) ऋण िथा अनजदान प्राप्त गने सम्बन्धिा मनणयु गने, 

( ) सदस्यको दावय्व मिनाहा ददने, 
(ठ) समिमििाई आवश्यक मनदेिन ददने, 
(ड) ववमनयििा िोवकए बिोशर्िका अन्य कायहुरू गने । 

33. साधारणसभाको बैठक :(१) समिमििे सहकारी संस्था दिाु भएको मिमििे िीन िवहनामभत्र प्रारशम्भक 
साधारणसभा बोिाउनज पनेछ । 

(२) समिमििे प्र्येक आमथकु वष ुसिाप्त भएको मिमििे छ िवहनामभत्र वावषकु साधारणसभा बोिाउनज 
पनेछ। 

(३) समिमििे देहायको अवस्थािा वविेष साधारण सभा बोिाउनज पनेछ :– 

(क) संस्थाको काि वविेषिे वविेष साधारण सभा बोिाउनजपने समिमिवा  मनणयु भएिा, 
(ख) दफा 43 को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बिोशर्ि िेखा सजपरीवेिण समिमिको 

मसफाररसिा, 
(ग) कज नै सञ्चािकिे वविेष साधारणसभा बोिाउन पेि गरेको प्रस्िाव समिमिद्धारा पाररि भएिा, 
(घ) वविेष साधारणसभा बोिाउनज पने कारण खजिाइ पशच्चस प्रमििि सदस्यिे समिमि सिि 

मनवेदन ददएिा, 
(ङ) दफा 34 को   उपदफा (१) बिोशर्ि दिाु गने अमधकारीिे मनदेिन ददएिा, 

(४) उपदफा (३) िा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भए िापमन संस्थाको सञ्चािक वा व्यवस्थापकबा  
आफ्नो शर्म्िेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चािनिा सिस्या उ्पन्न भएको अवस्थािा दिाु गने 
अमधकारीिाई र्ानकारी ददई साधारण सदस्यहरू ि्येबा  बहजिि सदस्य उपशस्थि भई वविेष 
साधारण सभा गन ुसवकनेछ । 

34. वविेष साधारणसभा बोिाउन मनदेिन ददन सक्न:े (१) संस्थाको मनरीिण वा सजपरीवेिण गदाु वा कसैको 
उरू्री परी छानववन गदाु देहायको अवस्था देशखन आएिा दिाु गने अमधकारीिे ्यस्िो सहकारी संस्थाको 
समिमििाई साधारणसभा बोिाउन मनदेिन ददन सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको िूल्य, िान्यिा िथा मसद्धान्ि ववपररि काय ुगरेिा,  
(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्िगिु बनेको मनयि,  ववमनयि िथा आन्िररक कायवुवमध ववपरीि काय ु

गरेिा, 
(घ) दिाु गने अमधकारीिे ददएको मनदेिनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा, 
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(ङ) दफा ३6 को उपदफा (२) बिोशर्ि दिाु गने अमधकारीिे आदेि ददएिा। 

(२) उपदफा (१) बिोशर्ि साधारणसभा बोिाउन मनदेिन प्राप् ि भएिा समिमििे सो मनदेिन प्राप् ि 
भएको मिमििे पैंिीस ददनमभत्र साधारणसभाको बैठक बोिाउनज पनेछ र साधारणसभाको बैठकिा 
उरू्री वा मनरीिणका िििा देशखएका ववषयिा छिफि गरी सोको प्रमिवेदन दिाु गने 
अमधकारीसिि पेि गनज ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (१) वा (२) िा उशल्िशखि अवमधमभत्र समिमििे साधारणसभा नबोिाएिा दिाु गने 
अमधकारीिे ्यस्िो साधारणसभा बोिाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको िामग गणपूरक संख्या ि्काि कायि रहेको सदस्य संख्याको 
एकाउन्न प्रमििि हजनेछ ।  

िर पवहिो प क डावकएको साधारण सभािा गणपजरक संख्या नपजगेिा ्यसको साि ददन मभत्र 
दोस्रो प क साधारण सभा बोिाउनज पने र यसरी दोस्रो प क बोिाइएको साधारण सभािा संचािक 
समिमिको बहजिि सवहि एक मिहाई साधारण सदस्यहरुको उपशस्थमि भएिा साधारण सभाको गणपजरक 
संख्या पजगेको िामननेछ । 

 

(५) उपदफा (४) िा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भए िापमन दफा 33 को (४) िा भएको व्यवस्था 
सोहीअनजसार हजनेछ । 

(६) दजई हर्ार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थािे साधारण सभा गदाु सिान कायसूुचीिा िोवकए 
बिोशर्ि सदस्य संख्याको आधारिा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानिा संचािक सदस्यहरुिाई 
पठाई साधारण सभा गन ुर ्यस्िो सभाको मनणयु प्रिाशणि गन ुप्रमिमनमधहरु छनौ  गरी ्यस्िा 
प्रमिमनमधहरुको उपशस्थमिको सभािे अशन्िि मनणयु प्रिाशणि गने व्यवस्था मििाउन सक्नेछ । 

३5. सञ्चािक समिमि :(१)  सहकारी संस्थािा साधारणसभाबा  मनवाुशचि एक सञ्चािक समिमि रहनेछ ।  

  िर,  एउ ै व्यशि िगािार एउ ै पदिा दजई प कभन्दा बढी सञ्चािक हजन पाउने छैन । 
(२) उपदफा (१) बिोशर्िको समिमििा उपिब्ध भएसम्ि कम्िीिा िेत्तीस प्रमििि िवहिा सदस्यको 

प्रमिमनमध्व सजमनशश्चि गनज ुपनेछ ।  

(३) एउ ै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवमधिा सञ्चािक िथा िेखा समिमिको पदिा 
उम्िेदवार बन्न र मनवाुशचि हजन सक्ने छैन । 

(४) कज नै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको किचुारी वा आफ्नो संस्थािे सदस्यिा मिएको सहकारी 
संघ वा बैङ्कबाहेक अको कज नै संस्थाको संचािक बन्न पाउने छैन । 

 

िर वावषकु दजई करोड रुपैयाभन्दा किको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे ्यस्िो 
सहकारी संस्थािा किचुारीको रुपिा काि गन ुबाधा पने छैन । वावषकु दजई करोडभन्दा बवढ कारोवार 
गने संस्थािा कज नै संचािक किचुारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मिमििे दजई वषमुभत्र ्यस्िो 
संचािकिे किचुारीको पद ्याग गरी अको किचुारीको व्यवस्था गनजपुनेछ ।  

(5) यो ऐन प्रारम्भ हजन जअशघ कज नै व्यशि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चािक वा सोही वा अको संस्थाको 
किचुारी भएकोिा यो ऐन प्रारम्भ भएको मिमििे एक वषमुभत्र कज नै एक संस्थाको िात्र सञ्चािक 
वा किचुारी रहनज पनेछ । 

(6) समिमिको कायाुवमध चार वषकुो हजनेछ । 
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(7) यस दफािा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भए िापमन नगर मबकास सहकारीको हकिा अन्य सहकारी 
िथा संस्थाको प्रमिमनमध संन्चािक समिमििा बस्न बाधा पने छैन । 

३6. सञ्चािक समिमिको मनवाचुन :(१) समिमििे आफ्नो कायाुवमध सिाप्त हजन ज कशम्ििा एक िवहना अशघ अको 
समिमिको मनवाुचन गराउनज पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशर्ि समिमिको मनवाुचन नगराएको र्ानकारी प्राप् ि भएिा ्यस्िो र्ानकारी 
प्राप् ि भएको मिमििे छ िवहनामभत्र समिमिको मनवाुचन गराउन दिाु गने अमधकारीिे सम्बशन्धि 
समिमििाई आदेि ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशर्ि दिाु गने अमधकारीिे आदेि ददएकोिा सम्बशन्धि समिमििे सो आदेि 
बिोशर्िको सियावमधमभत्र समिमिको मनवाुचन गराई दिाु गने अमधकारिाई र्ानकारी गराउनज 
पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोशर्ि समिमिको मनवाुचन नगराएिा दिाु गने अमधकारिे ्यस्िो संस्था सदस्य 
रहेको िामथल्िो संघ भए सो संघको प्रमिमनमध सिेििाई सहभागीगराई समिमिको मनवाुचन 
सम्बन्धी सम्पूण ुकाय ुगने गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोशर्िको मनवाुचन कायिुा सहयोग पजर् याउनज सम्बशन्धि समिमिका 
पदामधकारीहरूको किवु्य हजनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोशर्ि मनवाुचन गराउूँदा िागेको सम्पूण ुखच ुसम्बशन्धि संस्थािे व्यहोनज ुपनेछ। 

(७) यस दफा बिोशर्ि समिमिको अको मनवाुचन नभएसम्िको िामग समिमििे ववमनयििा व्यवस्था भए 
बिोशर्ि आफ्नो काय ुसञ्चािन गनेछ ।  

३7. समिमिको काि, किवु्य र अमधकार : यस ऐनिा अन्यत्र उशल्िशखि काि, किवु्य र अमधकारका अमिररि 
समिमिको काि, किवु्य र अमधकार देहाय बिोशर्ि हजनेछ :– 

(क) सहकारीका िूल्य, िान्यिा र मसद्धान्ि बिोशर्ि सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने, 

(ख) आमथकु िथा प्रिासकीय काय ुगने, गराउन,े 

(ग) प्रारशम्भक साधारणसभा, वावषकु साधारणसभा िथा वविेष साधारणसभा बोिाउने, 
(घ) साधारणसभाका मनणयुहरू कायाुन्वयन गने, गराउन,े 

(ङ) संस्थाको नीमि, योर्ना, बरे्  िथा बावषकु कायिुिको िर्जिुा गरी साधारणसभा सिि पेि 
गने, 

(च) संस्थाको सदस्यिा प्रदान गने िथा सदस्यिाबा  ह ाउने,  
(छ) िेयर नािसारी िथा वफिाु सम्बन्धी काय ुगने, 

(र्) सम्बशन्धि संघको सदस्यिा मिन,े 

(झ) ववमनयि िथा आन्िररक कायवुवमध ियार गरी साधारणसभािा पेि गने,  

(ञ) संस्थाको कायिुेत्रमभत्र संस्थाको कारोबार र व्यवसायको वहि प्रवदु्धनको िामग आवश्यक 
काय ुगने,गराउन,े 

३8. सञ्चािक पदिा बहाि नरहन:े देहायको कज नै अवस्थािा सञ्चािक आफ्नो पदिा बहाि रहन सक्ने छैन:- 

(क) मनर्िे ददएको रार्ीनािा समिमिबा  स्वीकृि भएिा, 
(ख) मनर्िाई दफा ३9 उपदफा (१) बिोशर्ि सञ्चािकबा  ह ाउने मनणयु भएिा, 
(ग) मनर् अको संस्थाको सञ्चािक रहेिा, 
(घ) मनर् सोही वा अको संस्थाको किचुारी रहेिा, 
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िर दफा ३5 को उपदफा (४) को प्रमिबन्धा्िक वाक्यांििा िेशखएको कज रािा 
सोहीबिोशर्ि हजनेछ । 

(ङ) मनर् सोही वा अको संस्थाको िेखा सजपरीवेिण समिमिको पदिा रहेिा 
(च) मनर्को िृ् यज भएिा। 

३9. सञ्चािकिाई पदबा  ह ाउन सक्न:े (१) साधारणसभािे वहजििको मनणयुबा  देहायको कज नै अवस्थािा 
सञ्चािकिाई समिमिको सञ्चािक पदबा  ह ाउन सक्नेछ :– 

(क) आमथकु वहनामिना गरी सम्बशन्धि संस्थािाई हानी नोक्सानी पजर् याएिा, 
(ख) अनमधकृि िवरिे सम्बशन्धि संस्थाको कारोबार सम्बन्धी ववषयको गोपमनयिा भङ्ग गरेिा, 
(ग) सम्बशन्धि संस्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग प्रमिस्पधाु हजने गरी सिान प्रकृमिको कारोबार 

वा व्यवसाय गरेिा, 
(घ) सम्बशन्धि संस्थाको अवहि हजने कज नै काय ुगरेिा,  
(ङ) मनर् िारीररक वा िानमसक रुपिा काि गन ुनसक्ने भएिा, 
(च) कज नै सञ्चािकिा यो ऐन, यस ऐन अन्िगिु बनेको मनयि वा ववमनयििा उशल्िशखि योग्यिा 

नरहेिा । 

(२) कज नै सञ्चािकिाई समिमिको पदबा  ह ाउने मनणयु गनज ुअशघ ्यस्िो सञ्चािकिाई साधारणसभा 
सिि सफाई पेि गने िनामसब िावफकको िौका ददइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोशर्िको अवमधमभत्र कज नै सञ्चािकिे सफाई पेि नगरेिा वा मनर्िे पेि गरेको 
सफाई सन्िोषर्नक नभएिा साधारणसभािे ्यस्िो सञ्चािकिाई पदबा  ह ाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोशर्ि सञ्चािकको पदबा  ह ाइएको सदस्य समिमिको दजई कायकुािसम्िको 
मनवाुचनिा उम्िेदवार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपदफा (३) बिोशर्ि कज नै सञ्चािक पदबा  ह ेिा ्यस्िो पदिा साधारणसभािे बाूँकी अवमधको 
िामग अको सञ्चािकको मनवाुचन गनेछ । 

40. मनर्ी स्वाथ ु सिावेि भएको मनणयु प्रकृयािा संिग्न हजन नहजन े  :(१) सञ्चािकिे आफ्नो मनर्ी स्वाथ ु
सिावेि भएको मनणयु प्रवियािा संिग्न हजन जहजूँदैन । 

(२) सञ्चािकिे आफूिाईिात्र व्यशिगि फाइदा हजनेगरी संस्थािा कज नै काय ुगन ुगराउन हजूँदैन । 

(३) कज नै सञ्चािकिे उपदफा (१) को मबपरीि हजने गरी वा आफ्नो अमधकारिेत्रभन्दा बावहर गई कज नै 
काि कारबाही गरे गराएिा ्यस्िो काि कारबाही प्रमि ्यस्िो सञ्चािक व्यशिगि रूपिा 
उत्तरदायी हजनेछ र ्यस्िो काि कारबाहीबा  संस्थाको, सदस्य वा अन्य कज नै व्यशििाई हानी 
नोक्सानी हजन गएको रहेछ भने ्यस्िो हानी नोक्सानी मनर्को र्ायरे्थाबा  असूि उपर गररनेछ 
। 

41. समिमिको ववघ न :(१) साधारणसभािे देहायको अवस्थािा समिमिको ववघ न गन ुसक्नेछाः– 

(क) समिमिको बदमनयिपूण ुकायबुा  संस्थाको कारोबार र्ोशखििा परेिा, 
(ख) संस्थािे मिनजपुने दावय्व िोवकएको सियमभत्र भ जिान गन ुनसकेिा, 
(ग) ववमनयििा उशल्िशखि उद्देश्य र काय ुववपररिको काि गरेिा,  
(घ) समिमििे आफ्नो शर्म्िेवारी पूरा नगरेिा, 
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगिु बनेको मनयिाविीिा उशल्िशखि िि ुवा दिाु गने  अमधकारीिे 

ददएको मनदेिनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा । 

(२) उपदफा (१) बिोशर्ि समिमि ववघ न भएिा साधारणसभािे नयाूँ समिमिको मनवाुचन गनेछ । 
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(३) समिमििे यो ऐन वा यस ऐन अन्िगिु बनेको मनयि बिोशर्ि दिाु गने अमधकारीिे ददएको 
मनदेिन पािना नगरेिा वा दफा 34 को उपदफा (२) बिोशर्ि पेि भएको प्रमिवेदन 
सिेिको आधारिा दिाु गने अमधकारीिे समिमििाई उरू्री वा मनरीिणको िििा देशखएका 
ववषयवस्िजको गाशम्भयिुाको आधारिा बढीिा छ िवहनाको सिय ददई सजधार गने िौका ददन 
सक्नेछ र ्यस्िो सियावमध मभत्र पमन सजधार नगरेिा ्यस्िो समिमि ववघ न गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोशर्ि समिमि ववघ न भएिा ्यसरी ववघ न गररएको मिमििे िीन िवहना मभत्रिा 
अको समिमिको मनवाुचन सम्पन्न गराउन र ्यस्िो मनवाुचन नभएसम्ि संस्थाको दैमनक काय ु
सञ्चािन गन ुदिाु गने अमधकारीिे िोवकए बिोशर्िको एक िदथ ुसमिमि गठन गनज ुपनेछ । 

(५) यस दफा बिोशर्ि अको समिमिको मनवाुचन गराउूँदा िागकेो सम्पूण ु खच ु सम्बशन्धि संस्थािे 
व्यहोनेछ । 

42. िेखा सजपरीवेिण समिमिको गठन :(१) संस्थािा आन्िररक मनयन्त्रण प्रणािीिाई सजदृढ गन ु िोवकए 
बिोशर्िको योग्यिा पजगेका एकर्ना संयोर्क र दजईर्ना सदस्यहरू रहने गरी साधारणसभािे मनवाुचनबा  
िेखा सजपरीवेिण समिमि गठन गनेछ । 

(२) एउ ै पररवारको एकभन्दा बढी व्यशि एकै अवमधिा एउ ै संस्थाको सञ्चािक वा िेखा 
सजपररवेिण समिमिको संयोर्क वा सदस्य पदिा उम्िेदवार बन्न र मनवाुशचि हजन सक्ने छैन । 

43. िेखा सजपररवेिण समिमिको काि, किवु्य र अमधकार :(१)  िेखा सजपररवेिण समिमिको काि, किवु्य र 
अमधकार देहाय बिोशर्ि हजनेछ :– 

(क) प्र्येक चौिामसकिा सहकारी संस्थाको आन्िररक िेखापरीिण गने, गराउने, 
(ख) आन्िररक िेखापरीिण गदाु िेखापरीिणका आधारभिू मसद्धान्िको पािना गने, गराउन,े 

(ग) ववत्तीय िथा आमथकु कारोवारको मनरीिण िथा िूल्याङ्कन गने, गराउन,े 

(घ) समिमिको काि कारवाहीको मनयमिि सजपररवेिण गने र समिमििाई आवश्यक सजझाव ददने, 
(ङ) साधारणसभाको मनदेिन, मनणयु िथा समिमिका मनणयु कायाुन्वयन भए नभएको अनजगिन गने, 

(च) िेखा सम्बन्धी प्रमिवेदन र समिमिको काि कारबाहीको सजपररवेिण सम्बन्धी वावषकु 
प्रमिवेदन साधारणसभा सिि पेि गने,  

(छ) आफूिे प क प क ददएका सजझाव कायाुन्वयन नभएको कारणबा  कज नै संस्थाको वहििा 
प्रमिकूि असर परेिा वा ्यस्िो संस्थाको नगद वा शर्न्सी सम्पशत्तको व्यापक रूपिा 
वहनामिना वा अमनयमिििा भएको वा संस्था गम्भीर आमथकु संक िा पन ुिागेकोिा सोको 
कारण खजिाई वविेष साधारणसभा बोिाउन समिमि सिि मसफाररस गने । 

(र्) आवश्यक परेिा आन्िररक िेखा परीिक मनयजशिका िामग िीन र्नाको नाि सञ्चािक 
समिमििा मसफाररस गने । 

(२) िेखा सजपररवेिण समिमिको संयोर्क वा सदस्य संस्थाको दैमनक आमथकु प्रिासमनक कायिुा 
सहभागी हजन पाउने छैन । 

पररच्छेद–8 

बचि िथा ऋण पररचािन 

44. सदस्य केशन्िि भई बचि िथा ऋणको कारोबार गनज ुपने :(१) संस्थािे आफ्ना सदस्यहरूको िात्र बचि 
स्वीकार गन,ु सोको पररचािन गन ुर सदस्यिाई िात्र ऋण प्रदान गन ुसक्नेछ । 



खण्ड ४ संख्या २    अर्जनुधारा रार्पत्र     भाग १      मिमि २०७८/०२/२८ 

16 
 

(२) उपदफा (१) िा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भएिापमन बचि िथा ऋणको िजख्य कारोबार गने गरी 
दिाु भएको संस्था बाहेक अन्य ववषयगि वा वहजउद्देश्यीय संस्थािे बचि िथा ऋणको िजख्य 
कारोवार गन ुपाउने छैन।  

 

िर यो ऐन प्रारम्भ हजन ज अशघ बहजउद्देश्यीय वा ववषयगि संस्थाको रुपिा दिाु भई िजख्य 
कारोवारको रुपिा वचि िथा ऋणको कारोवार गदै आएको भए ्यस्िो संस्थािे िीन वष ुमभत्रिा 
वचि िथा ऋणको िजख्य कारोवार नहजने गरी दिाु हजूँदाका बखििा उल्िेख गररएको िजख्य 
कारोवार गने गरी संस्था सञ्चािन गनजपुनेछ । 

(३) संस्थािे सदस्यिाई प्रदान गने ऋणिा  दिाु गने अमधकाररिे अन्यथा िोकेकोिा बाहेक सेवा िजल्क 
र नवीकरण िजल्क सम्बशन्धि संस्थाको कायवुवमधिे िोके बिोशर्ि हजनेछ ।  

(४) बचि र ऋणको ब्यार्दर मबचको अन्िर छ प्रमिििभन्दा बढी हजने छैन ।  

(५) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणिा िाग्ने ब्यार्िाई िूि ऋणिा पूूँर्ीकृि गरी सोको आधारिा ब्यार् 
िगाउन पाइने छैन । 

(६) संस्थािे कज नैपमन कम्पनीको िेयर खररद गन ुसक्ने छैन ।  

िर  

(१) संस्थाको दावय्वप्रमि प्रमिकूि नहजने गरी संस्थािे स्वप्रयोर्नको िामग अचि सम्पशत्त खरीद 
िथा पूवाुधार मनिाुण एवं संस्था र सदस्यहरुको वहििा उ्पादन र सेवाको िेत्रिा प्राथमिक 
पूूँर्ी कोष पररचािन गन ुवाधा पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हजन ज अशघ कज नै संस्थािे कज नै कम्पनीको िेयर खररद गरेको भएिा ्यस्िो 
िेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको मिमििे एक वष ुअवमधमभत्र हस्िान्िरण गररसक्नज पनेछ । 

(३) उपदफा (२) िा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भए िापमन संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हजन जअशघ दिा ु
भएका साना वकसानद्वारा प्रववदु्धि ववत्तीय संस्थाको िेयर खररद गन ुबाधा पनेछैन । 

(७) संस्थािे िेयर पूूँर्ी कोषको दि गजणासम्ि वचि संकिन गन ुसक्नेछ । 

(८) संस्थािे दिाु गदाुका बखिका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यिा प्राप् ि गरेको िीन िवहना 
अवमध व्यमिि नभई ऋण िगानी गन ुसक्ने छैन । 

४5. सन्दभ ु व्यार्दर सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) संघीय कानजन बिोशर्ि दिाु गने अमधकारीिे बचि िथा ऋणको 
सन्दभ ुव्यार्दर िोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशर्ि िोवकएको सन्दभ ुब्यार्दर संस्थाका िामग मनदेिक ब्यार्दर हजनेछ । 

४6. व्यशिगि बचिको सीिा: संस्थािा सदस्यको व्यशिगि बचिको सीिा पचास िाखसम्ि हजनेछ । 

 

पररच्छेद –9 

आमथकु स्रोि पररचािन 

४7. िेयर मबिी िथा वफिा ुसम्बन्धी व्यबस्था :(१) संस्थािे आफ्नो सदस्यिाई िेयर वविी गन ुसक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) िा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भए िापमन संस्थािे एकै सदस्यिाई आफ्नो कज ि िेयर 
पूूँर्ीको बीस प्रमिििभन्दा बढी हजने गरी िेयर मबिी गन ुसक्ने छैन ।  

 

िर नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा स्थानीय िहको पूण ु वा आंशिक स्वामि्व वा मनयन्त्रण 
भएको संस्था वा मनकायको हकिा यो बन्देर् िागू हजने छैन। 
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(3) संस्थाको िेयरको अंवकि िूल्य प्रमि िेयर एक सय रुपैयाूँ हजनेछ ।  

(4) संस्थाको िेयरपूूँर्ी ववमनयििा उल्िेख भए बिोशर्ि हजनेछ । 
(5) संस्थािे खजिा बर्ारिा िेयर मबिी गन ुपाउन ेछैन । 

(6) संस्थाको िूिधनको रुपिा रहेको कज नै सदस्यको िेयर सोही संस्थाको ऋण वा दावय्व बाहेक 
अन्य कज नै ऋण वा दावय्व वापि मििाि मबिी गररने छैन । 

४8. रकि वफिा ुिथा खािा सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था :(1) कज नै सदस्यिे संस्थाको सदस्यिा ्याग गरी रकि 
वफिाु मिन चाहेिा मनर्को कज नै दावय्व भए ्यस्िो दावय्व भ जिान गरेको मिमििे एक िवहनामभत्र मनर्को 
बाूँकी रकि िोवकए बिोशर्ि मनर्िाई वफिाु गनज ुपनेछ । 

(२) कज नै सदस्यिे संस्थािा र्म्िा गरेको बचि वफिाु िाग गरेिा मनर्को कज नै दावय्व भए ्यस्िो 
दावय्व किा गरी बाूँकी रकि िोवकए बिोशर्ि मनर्िाई वफिाु गनज ुपनेछ।  

(३) संस्थािे वचि खािाहरु संचािन गन ुसक्नेछ ।    

४9. ऋण वा अनजदान मिन सक्न:े (१) संस्थािे ववदेिी बैंक वा ववत्तीय संस्था वा अन्य मनकायबा  ऋण वा 
अनजदान मिन वा ्यस्िो मनकायसूँग साझेदारीिा काि गन ुसंघीय कानून विोशर्ि स्वीकृिी मिनज पने छ । 

(२) उपदफा (१) विोशर्ि ववदेिी बैङ्क वा मनकायबा  ऋण वा अनजदान मिन स्वीकृिीको िामग 
िोवकए विोशर्िको वववरणहरु सवहि दिाु गने अमधकारी सिि मनवेदन ददनज पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) विोशर्ि मनवेदन प्राप्त भएिा दिाु गने अमधकारीिे नगर कायपुामिकािा प्रस्िाव पेि 
गनज ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोशर्िको प्रस्िाव नगर कायपुामिकािे उपयजि देखेिा स्वीकृिीकोिामग 
िन्त्राियिा शिफाररस गरर पठाउनेछ ।  

50. नपेाि सरकारको सजरिण प्राप् ि गन ुसक्न:े (१) संस्थािे ववदेिी बैङ्क वा मनकायसूँग मिने ऋणिा सजरिण 
प्राप् ि गनज ु पने भएिा संघीय कानून विोशर्ि स्वीकृमिकोिामग दिाु गने अमधकारर सिि प्रस्िाव सवहि 
मनवेदन ददनज पने छ । 

(२) दफा (१) विोशर्ि   प्राप्त प्रस्िाव उपयजि देशखएिा नगर कायपुामिकािे  संघीय कानजन 
बिोशर्ि स्वीकृमिको िामग िन्त्राियिा शिफाररस गरर पठाउनज पनेछ ।  

 

पररच्छेद –10 

संस्थाको कोष 

51. संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषिा देहाय बिोशर्िको रकि रहनेछ :– 

(क) िेयर मबिीबा  प्राप् ि रकि, 

(ख) बचिको रुपिा प्राप् ि रकि, 

(ग) ऋणको रुपिा प्राप् ि रकि, 

(घ) नेपाि सरकारबा  प्राप् ि अनजदान रकि, 

(ङ) ववदेिी सरकार वा अन्िराुवष्ट्रय संघसंस्थाबा  प्राप् ि अनजदान वा सहायिाको रकि, 

(च) व्यवसावयक कायबुा  आशर्िु रकि, 

(छ) सदस्यिा प्रवेि िजल्क, 

(र्) संस्थाको नाििा प्राप्त हजने अन्य र्जनसजकै रकि । 

52.  र्गडेा कोष :(१) संस्थािा एक र्गेडा कोष रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशर्िको कोषिा देहाय बिोशर्िका रकि रहने छन ्:– 



खण्ड ४ संख्या २    अर्जनुधारा रार्पत्र     भाग १      मिमि २०७८/०२/२८ 

18 
 

(क) आमथकु वषकुो खूद बचि रकिको कम्िीिा पच्चीस प्रमििि रकि,  

(ख) कज नै संस्था, संघ वा मनकायिे प्रदान गरेको पूूँर्ीगि अनजदान रकि, 

(ग) शस्थर सम्पशत्त वविीबा  प्राप् ि रकि, 

(घ)  अन्य स्रोिबा  प्राप् ि रकि । 

(३) उपदफा (१) बिोशर्िको र्गेडा कोष अववभाज्य हजनेछ । 

53. संरशिि पूूँर्ी वफिा ुकोषाः (१) संस्थािा एक संरशिि पूूँर्ी वफिाु कोष रहनेछ । 

(२) दफा 52 बिोशर्िको र्गेडा कोषिा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बिोशर्िको रकि 
छजट्ट्याई बाूँकी रहेको रकिको कम्िीिा पच्चीस प्रमििि रकि उपदफा (१) बिोशर्िको कोषिा 
वावषकु रुपिा र्म्िा गनज ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोशर्िको रकि सदस्यिे गरेको संघीय कानजनिा िोवकए बिोशर्िको वावषकु 
कारोवारको आधारिा सम्बशन्धि सदस्यिाई उपिव्ध गराउनज पनेछ ।  

54. सहकारी प्रवद्धनु कोषसम्बन्धी व्यवस्था: (१) संस्थािे सहकारी व्यवसायको प्रवदु्धन गनकुो िामग दफा 52 
बिोशर्ि र्गेडा कोषिा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बिोशर्िको रकि छजयाई बाूँकी रहेको 
रकिको िून्य दिििव पाूँच प्रमििििे हजन आउने रकि संघीय कानजनिा व्यवस्था भएबिोशर्िको 
सहकारी प्रवदु्धन कोषिावावषकु रुपिा र्म्िा गनज ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशर्िको कोषको उपयोग संघीय कानजन व्यवस्था भएबिोशर्ि हजनेछ । 

५5.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थााः (१) दफा 51, 52, 53 र 54 िा उल्िेशखि कोषका अमिररि संस्थािा 
सहकारी शििा कोष, िेयर िाभांि कोष िगायि िोवकए बिोशर्िका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बिोशर्िको कोषको रकि सो कोषको उद्देश्य पूमिकुा िामग ववमनयििा िोवकए  
बिोशर्ि उपयोग गन ु सवकनेछ िर एक वषकुो िेयर िाभांिको रकि िेयर पूूँर्ीको मबस 
प्रमिििभन्दा बढी हजने छैन । 

(3)  कृवष सहकारी संस्थाको कज ि नाफाको 0.5 प्रमििि रकि र अन्य बावक सबै सहकारीको कज ि 
नाफाको १ प्रमििि रकि  नगर सािाशर्क कल्याणकोषिा छज िाउनज पने  छ ।  

 

पररच्छेद –१1 

अमभिेख र सूचना 
५6. अमभिेख राख्नज पने : (१) संस्थािे साधारण सभा, समिमि िथा िेखा सजपररबेिण समिमि बैठकका मनणयु िथा 

काि कारबाहीको अद्यावमधक अमभिेख सजरशिि साथ राख्नज पनेछ । 

(२) संस्थािे कारोबारसूँग सम्बशन्धि िथा अन्य आवश्यक अमभिेखहरू िोवकए बिोशर्ि सजरशिि साथ 
राख्नज पनेछ । 

५7. वववरण उपिब्ध गराउनज पने :(१) संस्थािे देहायका वववरणहरू सवहिको प्रमिवेदन आ.व. सिाप्त भएको 
िीन िवहना मभत्र दिाु गने अमधकारी सिि पेि गनज ुपनेछ :– 

(क) कारोबारको चौिामसक र वावषकु प्रमिवेदन िथा िेखापरीिण प्रमिवेदन 

(ख) बावषकु कायिुि नीमि िथा योर्ना, 
(ग) खजद बचि सम्बन्धी नीमि िथा योर्ना, 
(घ) सञ्चािकको नाि िथा बाूँकी कायाुवमधको सूची, 
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी र्ानकारी, 
(च) िेयर सदस्य संख्या र िेयरपूूँर्ी,   
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(छ) सञ्चािक वा सदस्यिे मिएको ऋण मिन ुबाूँकी रहेको रकि, 

(र्) दिाु गने अमधकारीिे सिय सियिा िोवकददएको अन्य वववरण । 

पररच्छेद – १2 

िेखा र िेखापरीिण 

 

५8. कारोबारको िेखा: संस्थाको  कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीिा आधाररि र कारोबारको यथाथ ु
शस्थमि स्पष्टरुपिा देशखने गरी संघीय कानून बिोशर्ि रशर्ष्ट्रारिे िागू गरेको िेखािान (एकाउशन् ङ 
स्याण्डड)ु र यस ऐन बिोशर्ि पािना गनजपुने अन्य िि ुिथा व्यवस्था बिोशर्ि राख्नज पनेछ । 

५9. िेखापरीिण: (१) संस्थािे प्र्येक आमथकु वषकुो िेखापरीिण सो आमथकु वष ुसिाप्त भएको मिमििे िीन 
िवहनामभत्र प्रचमिि कानून बिोशर्ि इर्ार्िपत्र प्राप् ि िेखापरीिकद्वारा गराउनज पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशर्िको अवमध मभत्र कज नै संस्थािे िेखापरीिण नगराएको पाइएिा दिाु गने 
अमधकारीिे ्यस्िो संस्थाको िेखा परीिण इर्ार्िपत्रप्राप् ि िेखापरीिकबा  गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोशर्ि िेखापरीिण गराउूँदा िेखापरीिकिाई ददनज पने पाररश्रमिक िगायिको 
रकि सम्बशन्धि संस्थािे व्यहोनेछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बिोशर्ि िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण प्रमिवेदन अनजिोदनको िामग 
साधारणसभासिि पेि गनज ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोशर्ि पेि भएको िेखापरीिण प्रमिवेदन साधारणसभाबा  अनजिोदन हजन नसकेिा 
पजनाः िेखापरीिणको िामग साधारणसभािे दफा 60 को अधीनिा रही अको िेखापरीिक मनयजि 
गनेछ । 

60. िेखापरीिकको मनयजशि :(१) संस्थाको िेखापरीिण सम्बन्धी काय ु गन ु प्रचमिि कानून बिोशर्ि 
इर्ार्िपत्र प्राप् ि िेखापरीिकहरू ि्येबा  साधारणसभािे एकर्ना िेखापरीिक मनयजशि गरी पाररश्रमिक 
सिेि िोक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशर्ि िेखापरीिक मनयजि गदाु एउ ै व्यशि, फि ुवा कम्पनीिाई िगािार िीन 
आमथकु वषभुन्दा बढी हजने गरी मनयजि गन ुसवकने छैन । 

61. िेखापरीिकिा मनयजि हजन नसक्न े :(१) देहायका व्यशि िेखापरीिकिा मनयजि हजन िथा मनयजि भई 
सकेको भए सो पदिा बहाि रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 
(ख) सम्बशन्धि संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको मनयमिि पाररश्रमिक पाउने गरी मनयजि सल्िाहकार वा किचुारी, 
(घ) िेखापरीिण सम्बन्धी कसूरिा सर्ाय पाएको िीन वषकुो अवमध भ जिान नभएको,  
(ङ) दािासाहीिा परेको, 
(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैमिक पिन हजने अन्य फौर्दारी कसूरिा सर्ाय पाएको पाूँच वष ुभ जिान 

नभएको,  
(र्) सम्बशन्धि संस्थासूँग स्वाथ ुबाशझएको व्यशि । 

(२) िेखापरीिकिे आफू मनयजि हजनजअशघ उपदफा (१) बिोशर्ि अयोग्य नभएको कज राको संस्था 
सिि स्वघोषणा गरन् जपनेछ ।  

(३) कज नै िेखापरीिक आफ्नो कायकुाि सिाप्त नहजूँदै कज नै संस्थाको िेखापरीिण गन ुअयोग्य भएिा 
वा संस्थाको िेखापरीिकको पदिा कायि रहन नसक्न ेशस्थमि उ्पन्न भएिा मनर्िे िेखापरीिण 
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गनज ुपने वा गरररहेको काि ि्काि रोकी सो कज राको र्ानकारी मिशखि रुपिा संस्थािाई ददनज 
पनेछ । 

(४) यस दफाको प्रमिकूि हजनेगरी मनयजि भएको िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण िान्य हजने छैन 
।  

 

पररच्छेद – १3 

छज ,सजववधा र सहजमियि 

62. छज , सजववधा र सहजमियि: (१) संस्थािाई प्राप्त हजने छज , सजववधा र सहजमियि संघीय कानजन बिोशर्ि हजनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा उल्िेशखि छज , सजववधा र सहजमियि बाहेक संस्थािाई प्राप्त हजने अन्य छज , सजववधा 
र सहजमियि िोवकए बिोशर्ि हजनेछ ।  

 

पररच्छेद—१4 

ऋण असजिी िथा बाूँकी बक्यौिा 
63. ऋण असूि गने: (१) कज नै सदस्यिे संस्थासूँग गरेको ऋण सम्झौिा वा िि ुकबजमियिको पािना नगरेिा, 

मिखिको भाकामभत्र ऋणको सावाूँ, ब्यार् र हर्ाुना च जिा नगरेिा वा ऋण मिएको रकि सम्बशन्धि 
काििा निगाई वहनामिना गरेको देशखएिा ्यस्िो सदस्यिे ऋण मिंदा राखेको मधिोिाई सम्बशन्धि 
संस्थािे मििाि मबिी गरी वा अन्य कज नै व्यवस्था गरी आफ्नो साूँवा, ब्यार् र हर्ाुना असूि उपर गन ु
सक्नेछ। मधिो सम्बशन्धि संस्थािे सकारे पश्चाि ्पमन ऋणीिे साूँवा ब्यार् दजवै भ जिानी गरी मधिो बापिको 
सम्पशत्त वफिाु मिन चाहेिा वफिाु गनजपुनेछ । 

(२) कज नै सदस्यिे संस्थािा राखेको मधिो कज नै वकमसििे कसैिाई हक छोमडददएिा वा अन्य कज नै 
कारणबा  ्यस्िो मधिोको िूल्य घट्ट्न गएिा ्यस्िो ऋणीिाई मनशश्चि म्याद ददई थप मधिो 
सजरिण राख् न   िगाउन सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशर्ि ऋणीिे थप मधिो नराखेिा वा उपदफा (१) वा (२) बिोशर्िको 
मधिोबा  पमन साूँवा, ब्यार् र हर्ाुनाको रकि असूि उपर हजन नसकेिा ्यस्िो ऋणीको हक 
िाग्ने अन्य र्ायरे्थाबा  पमन साूँवा, ब्यार् र हर्ाुना असूि उपर गन ुसवकनेछ ।  

(४) यस दफा बिोशर्ि साूँवा, ब्यार् र हर्नुा असूि उपर गदा ुिागेको खचकुो रकि िथा असूि 
उपर भएको साूँवा, व्यार् र हर्ाुनाको रकि किा गरी बाूँकी रहन आएको रकि सम्बशन्धि 
ऋणीिाई वफिाु ददनज पनेछ ।  

(५) यस दफा बिोशर्ि कज नै संस्थािे ऋणीको मधिो वा अन्य र्ायरे्था मििाि मबिी गदाु मििाि 
सकाने व्यशिको नाििा सो मधिो वा र्ायरे्था प्रचमिि कानून बिोशर्ि रशर्षे्ट्रिन वा दाशखि 
खारेर् गनकुो िामग सम्बशन्धि कायाुियिा िेखी पठाउनेछ र सम्बशन्धि कायाुियिे पमन सोही 
बिोशर्ि रशर्षे्ट्रिन वा दाशखि खारेर् गरी सोको र्ानकारी सम्बशन्धि संस्थािाई ददनज पनेछ । 

(६) यस दफा बिोशर्ि मधिो राखेको सम्पशत्त मििाि मबिी गदाु कसैिे सकार नगरेिा ्यस्िो सम्पशत्त 
सम्बशन्धि संस्था आफैं िे सकार गन ुसक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बिोशर्ि आफैं िे सकार गरेिा ्यस्िो सम्पशत्त सम्बशन्धि संस्थाको नाििा रशर्षे्ट्रिन 
वा दाशखि खारेर् गन ुसम्बशन्धि कायाुियिा िेखी पठाउनेछ र ्यसरी िेखी आएिा सम्बशन्धि 
कायाुियिे सोही बिोशर्ि रशर्षे्ट्रिन वा दाशखि खारेर् गरी ददनज पनेछ । 
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64.  कािो सूची सम्बन्धी व्यवस्थााः संस्थाबा  ऋण मिई  रकिको अपचिन गने वा िोवकएको सियावमध मभत्र 
ऋणको साूँवा व्यार् वफिाु नगने व्यशिको नाि नािेिी सवहि कािोसूची प्रकािन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय 
कानजन बिोशर्ि हजनेछ । 

६5. कर्ा ुसूचना केन््र सम्बन्धी व्यवस्थााः कर्ाु सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानजन बिोशर्ि हजनेछ 
। 

६6. बाूँकी बक्यौिा असूि उपर गने : कसैिे संस्थािाई मिनज ुबजझाउनज पने रकि नमिरी बाूँकी राखेिा ्यस्िो 
रकि र सोको ब्यार् सिेि दिाु गने अमधकारीिे ्यस्िो व्यशिको र्ायरे्थाबा  असूि उपर गररददन 
सक्नेछ । 

६7. रोक्का राख् न िेखी पठाउन:े (१) संस्था वा दिाु गने अमधकारीिे दफा 63 र ६4 को प्रयोर्नको िामग कज नै 
व्यशिको खािा, र्ायरे्थाको स्वामि्व हस्िान्िरण, नािसारी वा मबिी गन ु नपाउन े गरी रोक्का राख् न 
सम्बशन्धि मनकायिा िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशर्ि रोक्काको िामग िेखी आएिा सम्बशन्धि मनकायिे प्रचमिि कानून 
बिोशर्ि ्यस्िो व्यशिको खािा,र्ाय रे्थाको स्वामि्व हस्िान्िरण, नािसारी वा मबिी गन ुनपाउने गरी 
रोक्का राख् नराखी ददनज पनेछ । 

६8. अग्रामधकार रहन:े कज नै व्यशििे संस्थािाई मिनज ुपने ऋण वा अन्य कज नै दावय्व नमिरेिा ्यस्िो व्यशिको 
र्ायरे्थािा नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार वा स्थामनय िह वा कज नै सरकारर मनकयको कज नै हक दाबी भए 
्यसको िामग रकि छजिाई बाूँकी रहन आएको रकििा संस्थाको अग्रामधकार रहनेछ । 

६9.  कायवुाही गन ु वाधा नपने: संस्थािे ऋण असजिी गने सम्बन्धिा कज नै व्यशि वा सहकारी संस्था उपर 
चिाएको कज नै कारवाहीका कारणबा  ्यस्िो व्यशि वा संस्था उपर यस ऐन िथा प्रचमिि कानून 
बिोशर्िको कज नै कसूरिा कारवाही चिाउन रोक िगाएको िामनने छैन । 

पररच्छेद– १5 

एकीकरण,  मबघ न िथा दिा ुखारेर् 

70. एकीकरण िथा ववभार्न सम्बन्धी व्यबस्था: (१) यस ऐनको अमधनिा रही दजई वा दजईभन्दा बढी संस्थाहरु 
एक आपसिा गाभी एकीकरण गन ुवा एक संस्थािाई भौगोमिक काय ुिेत्रको आधारिा दजई वा दजईभन्दा 
बढी संस्थािा ववभार्न गन ुसवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशर्ि एकीकरण वा ववभार्न गदाु सम्बशन्धि संस्थाको कज ि कायि रहेका 
सदस्य संख्याको दजई मिहाइ बहजििबा  मनणयु हजन ज पनेछ ।           

(३) उपदफा (२) बिोशर्ि एकीकरण वा ववभार्न गने मनणयु गदाु एकीकरण वा ववभार्नका िि ुर 
कायवुवमध सिेि खजिाउनज पनेछ। 

71.  ववघ न र दिा ु खारेर्: (१) कज नै संस्थािा देहायको अवस्था ववद्यिान भएिा साधारण सभाको ि्काि 
कायि रहेका दजई मिहाइ बहजिि सदस्यको मनणयुबा  ्यस्िो संस्थाको ववघ न गने मनणयु गरी दिाु 
खारेर्ीको स्वीकृमिका िामग समिमििे दिाु गने अमधकारी सिि मनवेदन ददनसक्नेछ :– 

(क) ववमनयििा उशल्िशखि उद्देश्य िथा काय ुहामसि गन ुसम्भव नभएिा,  
(ख) सदस्यको वहि गन ुनसक्न ेभएिा । 

(२) उपदफा (१) बिोशर्ि प्राप् ि मनवेदनिा छानववन गदाु ्यस्िो संस्थाको ववघ न गन ु उपयजि 
देशखएिा दिाु गने अमधकारीिे ्यस्िो संस्थाको दिाु खारेर् गन ुसक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) िा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भए िापमन दिाु गने अमधकारीिे देहायको अवस्थािा 
िात्र संस्थाको दिाु खारेर् गन ुसक्नेछ :– 
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(क) िगािार दजई वषसुम्ि कज नै कारोबार नगरी मनष्कृय रहेको पाइएिा, 
(ख) कज नै संस्थािे यो ऐन वा यस ऐन अन्िगिु बनेको मनयिाविी ववपरीिको काय ु बारम्बार 

गरेिा, 
(ग) ववमनयििा उशल्िशखि उद्देश्य ववपरीि काय ुगरेिा, 
(घ) सहकारी िूल्य, िान्यिा र मसद्धान्ि ववपरीि काय ुगरेिा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बिोशर्ि दिाु खारेर् गनज ु अशघ दिाु गने अमधकारीिे ्यस्िो संस्थािाई 
सजनजवाईको िामग पन्र ददनको सिय ददनज पनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बिोशर्ि संस्थाको दिाु खारेर् भएिा ्यस्िो संस्था ववघ न भएको िामननेछ 
।  

(6) उपदफा (२) वा (३) बिोशर्ि संस्थाको दिाु खारेर्ी भएिा ्यस्िो संस्थाको दिाु प्रिाणपत्र 
स्विाः रद्द भएको िामननेछ । 

72.  मिक्वीडे रको मनयजशि: (१) दफा 71 बिोशर्ि कज नै संस्थाको दिाु खारेर् भएिा दिाु गने अमधकारीिे 
मिक्वीडे र मनयजि गनेछ ।  

(२) उपदफािा (१) िा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भएिापमन संघीय कानजनिा िोवकएको मसिा सम्िको 
सम्पशत्त भएको संस्थाको हकिा दिाु गने अमधकारीिे कज नै अमधकृिस्िरका किचुारीिाई मिक्वीडे र 
मनयजशि गन ुसक्नेछ । 

73.  मिक्वीडेिन पमछको सम्पमिको उपयोग: कज नै संस्थाको मिक्वीडेिन पश्चाि ्सबै दावय्व भ जिान गरी बाूँकी 
रहन गएको सम्पशत्तको उपयोग संघीय कानजनिा िोवकए बिोशर्ि हजनेछ । 

पररच्छेद –१6 

दिा ुगने अमधकारी 
 

74. दिा ुगने अमधकारी: (१)यस ऐन अन्िगिु दिाु गने अमधकारीिे गनजपुने कायहुरू अर्जनुधारा नगरपामिकाको 
प्रिजख प्रिासवकय अमधकृििे गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशर्िको दिाु गने अमधकारीिे यस ऐन बिोशर्ि आफूिा रहेको कज नै वा 
सम्पूण ुअमधकार आफू िािहिको अमधकृिस्िरको किचुारीिाई प्र्यायोर्न गन ुसक्नेछ । 

७5. काि, किवु्य र अमधकार : यस ऐनिा अन्यत्र उशल्िशखि काि, किवु्य िथा अमधकारको अमिररि दिाु गने 
अमधकारीको काि, किवु्य र अमधकार िोवकए बिोशर्ि हजनेछ । 

  

पररच्छेद –१7 

मनरीिण िथा अनजगिन 

७6. मनरीिण िथा अमभिेख र्ाूँच गने: (१) दिाु गने अमधकारीिे संस्थाको र्जनसजकै वखि मनरीिण िथा 
अमभिेख परीिण गन,ु गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे र्जनसजकै वखि िोवकएको भन्दा बढी आमथकु कारोवार गने संस्थाको वहसाव 
वकिाव वा ववत्तीय कारोवारको मनरीिण वा र्ाूँच गन,ु गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोर्नको िामग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कज नै अमधकारी वा वविेषज्ञ ख ाई 
आबश्यक  वववरण वा सूचनाहरू संस्थाबा  शझकाई मनरीिण िथा सजपरीवेिण गन ुसक्नेछ । 
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(४) उपदफा (१) वा (२)बिोशर्ि मनरीिण वा वहसाब र्ाूँच गदाु दिाु गने अमधकारी वा नेपाि राष्ट्र 
बैङ्कको अमधकार प्राप्त अमधकृििे िाग गरेको र्ानकारी सम्बशन्धि संस्थािे उपिब्ध गराउनज पनेछ 
।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बिोशर्ि मनरीिण वा वहसाब र्ाूँच गदाु कज नै संस्थाको कािकारबाही यो 
ऐन, यस ऐन अन्िगिु बनेको मनयि, मनदेशिका, िापदण्ड वा कायवुवमध बिोशर्ि भएको नपाइएिा 
दिाु गने अमधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे सम्बशन्धि संस्थािाई आवश्यक मनदेिन ददन सक्नेछ र 
्यस्िो मनदेिनको पािना गनज ु्यस्िो संस्थाको किवु्य हजनेछ । 

(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस दफा बिोशर्ि संस्थाको मनरीिण िथा सजपरीवेिण गदाु नेपाि राष्ट्र बैङ्किे 
प्रचमिि कानून बिोशर्िको अमधकार प्रयोग गन ुसक्नेछ। 

(७) यस दफा बिोशर्ि संस्थाको मनरीिण िथा सजपरीवेिण गदाु प्राप् ि हजन आएको र्ानकारी नेपाि 
राष्ट्र बैङ्किे अर्जनुधारा नगर कायपुामिकािाई उपिब्ध गराउनज पनेछ ।   

७7. छानववन गन ुसक्न े:(१) कज नै संस्थाको व्यवसावयक कारोबार सन्िोषर्नक नभएको, सदस्यको वहि ववपरीि 
काि भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य ववपरीि काय ु गरेको भनी ्यस्िो संस्थाको कम्िीिा वीस प्रमििि 
सदस्यिे छानववनको िामग मनवेदन ददएिा दिाु गने अमधकारीिे ्यस्िो संस्थाको छानववन गन,ु गराउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशर्ि छामनवन गदाु िाग गरेको वववरण वा कागर्ाि उपिब्ध गराई सहयोग 
गनज ुसम्बशन्धि समिमिको किवु्य हजनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोशर्ि गररएको छानववनको र्ानकारी सम्बशन्धि संस्थािाई मिशखि 
रुपिा ददनज पनेछ । 

७8. बचि िथा ऋणको कारोबार गने संस्था को मनरीिण िथा अनजगिन सम्बन्धी वविेष व्यवस्था :(१) बचि िथा 
ऋणको िजख्य कारोबार गने संस्थािे िोवकए बिोशर्ि अनजगिन प्रणािी अविम्बन गनज ुपनेछ । 

(२) दिाु गने अमधकारीिे बचि िथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको िोवकए बिोशर्िको अनजगिन 
प्रणािीिा आधाररि भई मनरीिण िथा अनजगिन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशर्ि संस्थाको मनरीिण िथा अनजगिन दिाु गने अमधकारीिे आवश्यकिा 
अनजसार नेपाि राष्ट्र बैङ्क िगायिका अन्य मनकायको सहयोग मिन सक्नेछ । 

 

७9.वावषकु प्रमिवेदन पेि गनजपुने : (१) दिाु गने अमधकारीिे आमथकु वष ुसिाप्त भएको मिमििे िीन िवहनामभत्र 
संस्थाको मनरीिण सम्बन्धी वावषकु प्रमिवेदन अर्जनुधारा नगर कायपुामिका सिि पेि गनज ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१)  बिोशर्िको प्रमिवेदनिा देहायका वववरणहरू खजिाउनज पनेछ:– 

(क) सञ्चािनिा रहेका संस्थाको वववरण, 

(ख) अनजगिन गररएका संस्थाको संख्या िथा आमथकु कारोवारको वववरण, 

(ग) संस्थािा सहकारी मसद्धान्ि र यो ऐन, यस ऐन अन्िगिु बनेको मनयि, ववमनयि िथा आन्िररक 
कायवुवमधको पािनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यिे प्राप् ि गरेको सेवा सजववधाको अवस्था, 
(ङ) संस्थाको वियाकिापिा सदस्यको सहभामगिाको स्िर अनजपाि, 

(च) संस्थािाई नगरपामिकाबा  प्रदान गररएको ववत्तीय अनजदान िथा छज  सजववधाको 
सदजपयोमगिाको अवस्था,  

(छ) संस्थाको आमथकु वियाकिाप िथा ववत्तीय अवस्था सम्बन्धी िोवकए बिोशर्िका वववरण, 
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(र्) संस्थािा आन्िररक मनयन्त्रण प्रणािीको अवस्था, 
(झ) संस्थािा सजिासन िथा शर्म्िेवारीको अवस्था, 
(ञ) संस्थािा रहेका कोषको वववरण, 

( ) संरशिि पूूँर्ी वफिाु कोष वविरणको अवस्था, 
(ठ) सहकारीको नीमि मनिाुणिा सहयोग पजग्ने आवश्यक कज राहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको दिाु, खारेर्ी िथा ववघ न सम्बन्धी वववरण, 

(ढ) संस्थािे सञ्चािन गरेको दफा १२ बिोशर्िको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोर्नाको 
वववरण,  

(ण) िोवकए बिोशर्िका अन्य वववरण । 

80. आपसी सजरिण सेवा संचािन सम्बन्धी व्यवस्थााः संस्थािे संघीय कानजनिा व्यवस्था भएबिोशर्ि आफ्ना 
सदस्यहरुको बािीनािी वा वस्िजभाउिा भएको िमिको अंिपूमि ुगने गरी आपसी सजरिण सेवा संचािन गन ु
सक्नेछ । 

81. शस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्थााः  बचि िथा ऋण ववषयगि संस्थाहरू सम्भाववि र्ोशखिबा  संरिणका 
िामग संघीय कानजनिा व्यवस्था भएबिोशर्ि खडा हजने शस्थरीकरण कोषिा सहभागी हजन सक्नेछन ्। 

पररच्छेद –१8 

सिस्याग्रस्ि संस्थाको व्यवस्थापन 

82. संस्था सिस्याग्रस्ि भएको घोषणा गन ुसवकन:े (१) यस ऐन बिोशर्ि गररएको मनरीिण वा वहसाब र्ाूँचबा  
कज नै संस्थािा देहायको अवस्था ववद्यिान रहेको देशखएिा कायपुामिकािे ्यस्िो संस्थािाई सिस्याग्रस्ि 
संस्थाको रुपिा घोषणा गन ुसक्नेछ:- 

(क) सदस्यको वहि ववपरीि हजने गरी कज नै काय ुगरेको, 
(ख) संस्थािे पूरा गनजपुने ववत्तीय दावय्व पूरा नगरेको वा भ जिानी गनजपुने दावय्व भ जिानी गन ु

नसकेको वा भ जिानी गन ुनसक्ने अवस्था भएको, 
(ग) सदस्यहरूको बचि मनधाुररि िि ुबिोशर्ि वफिाु गन ुनसकेको, 
(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्िगिु बनेको दफा िथा ववमनयि ववपरीि हजने गरी संस्था  सञ्चािन 

भएको, 
(ङ) संस्था  दािासाहीिा पन ु सक्ने अबस्थािा भएको वा उल्िेखनीय रुपिा गम्भीर आमथकु 

कदठनाई भोमगरहेको, 
(च) कज नै संस्थािे सदस्यको बचि रकि वफिाु गनज ु पने अवमधिा वफिाु नगरेको भनी ्यस्िो 

संस्थाका  कम्िीिा वीस प्रमििि वा वीस र्ना ि्ये र्जन कि हजन्छ सो वरावरका 
सदस्यहरूिे दिाु गने अमधकारी सिि मनवेदन ददएकोिा छानववन गदाु खण्ड (क) देशख 
(ङ) सम्िको कज नै अवस्था ववद्यिान भएको देशखएको । 

(२) उपदफा (१) िा र्जनसजकै कज रा िेशखएको भए िापमन प्रचमिि कानून बिोशर्ि गठन गरेको 
आयोगिे कज नै संस्थािाई सिस्याग्रस्ि संस्था घोषणा गन ु मसफाररस गरेिा वा सिस्याग्रस्ि भनी पवहचान 
गरेकोिा वा ्यस्िो आयोगिा परेको उर्जरी संख्या, औशच्य सिेिको आधारिा कायपुामिकािे ्यस्िो 
संस्थािाई सिस्याग्रस्ि संस्था घोषणा गन ुसक्नेछ । 

83. व्यवस्थापन समिमिको गठन: (१) दफा ७७ बिोशर्ि सिस्याग्रस्ि संस्था घोषणा भएकोिा ्यस्िो संस्थाको 
सम्पशत्त व्यवस्थापन िथा दावय्व भ जिानी सम्बन्धी कायकुािामग व्यवस्थापन समिमिको गठन गन ुदिाु गने 
अमधकारीिे कायपुामिका सिि  मसफाररस गनेछ । 



खण्ड ४ संख्या २    अर्जनुधारा रार्पत्र     भाग १      मिमि २०७८/०२/२८ 

25 
 

(२) उपदफा (१) बिोशर्ि शिफाररस भई आएिा कायपुामिकािे िोवकए विोशर्ि व्यवस्थापन 
समिमिको गठन गन ुसक्न ेछ ।   

(३) उपदफा (२) बिोशर्ि गदठि व्यवस्थापन समिमिको काि, किवु्य र अमधकार िोवकए बिोशर्ि 
हजनेछ। 

 

पररच्छेद–१9 

कसूर, दण्ड र्ररवाना िथा पजनराबेदन 

84. कसूर गरेको िामनन े: कसैिे देहायको कज नै काय ुगरेिा यस ऐन अन्िगिुको कसूर गरेको िामननेछ ।  

(क) दिाु नगरी वा खारेर् भएको संस्था सञ्चािन गरेिा वा कज नै व्यशि, फि ु वा कम्पनीिे 
आफ्नो नाििा सहकारी िब्द वा सो िब्दको अंग्ररे्ी रुपान्िरण राखी कज नै कारोबार, 
व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अन्य कज नै काय ुगरेिा, 

(ख) सदस्यको बचि यस ऐन र यस ऐन अन्िगिु बनेको मनयि, ववमनयि बिोशर्ि बाहेक अन्य 
कज नै  पमन प्रयोर्नको िामग प्रयोग गरेिा,  

(ग) िोवकएको भन्दा बढी रकि ऋण प्रदान गदाु र्िानि वा सजरिण नराखी ऋण प्रदान गरेिा, 
(घ) समिमिको सदस्य, व्यवस्थापक वा किचुारीिे संस्थाको सम्पशत्त, बचि वा िेयर रकि 

वहनामिना गरेिा, 
(ङ) ऋण असूि हजन नसक्न ेगरी समिमिका कज नै सदस्य, मनर्को नािेदार वा अन्य व्यशि वा 

किचुारीिाई ऋण ददई रकि वहनामिना गरेिा,  
(च) समिमिका कज नै सदस्यिे एक्िै वा अन्य सदस्यको मििोििोिा संस्थाको िेयर वा बचि 

रकि आफू खजसी पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी पजर् याएिा,  

(छ) झजिा वा गिि वववरण पेि गरी कर्ाु मिएिा, राखेको मधिो कच्चा भएिा वा ऋण 
वहनामिना गरेिा,  

(र्)  संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्िरग्ि बनेका मनयि, ववमनयि  ववपररि िगानी गरेिा वा 
िगानी गने उद्देश्यिे रकि उठाएिा,  

(झ) कृमत्रि व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण मिएिा वा ददएिा, 
(ञ) मधिोको अस्वाभाववक रुपिा बढी िूल्याङ्कन गरी ऋण मिएिा वा ददएिा, 
( ) झजिा वववरणको आधारिा पररयोर्नाको िागि अस्वाभाववक रुपिा बढाई बढी ऋण मिएिा 

वा  ददएिा, 
(ठ) कज नै व्यशि वा संस्थािाई एक प क ददइसकेको सजरिण रीिपूवकु फज कज वा नभई वा सो 

सजरिणिे खािेको िूल्यभन्दा बढी हजनेगरी सोही सजरिण अन्य संस्थािा राखी पजनाः ऋण मिए 
वा ददएिा, 

(ड) संस्थाबा  र्जन प्रयोर्नको िामग ऋण सजववधा मिएको हो सोही प्रयोर्निा निगाई अन्यत्र 
प्रयोग गरे वा गराएिा, 

(ढ) संस्थाको कज नै कागर्ाि वा खािािा िेशखएको कज नै कज रा कज नै िररकािे ह ाइ वा उडाइ अकै 
अथ ु मनस्कने व्यहोरा पारी मििाई िेख्न े वा अको मभन्नै शे्रस्िा राख्न े र्स्िा काि गरेबा  
आफूिाई वा अरु कसैिाई फाइदा वा हामन नोक्सानी गने उद्देश्यिे कीिे गन ुवा अकाुको 
हामन नोक्सानी गने उद्देश्यिे नगरे वा नभएको झजिा कज रा गरे वा भएको हो भनी वा मिमि, 
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अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागर्ाि बनाई वा बनाउन िगाई 
र्ािसार्ी गरे वा गराएिा,  

(ण) ऋणको मधिो स्वरुप राशखने चि अचि सम्पशत्त मििाि मबिी वा अन्य प्रयोर्नको िामग 
िूल्याङ्कन गदाु िूल्याङ्कनकिाुिे बढी, कि वा गिि िूल्याङ्कन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी 
पजर् याउने काय ुगरे वा गराएिा,  

(ि) संस्थािाई हानी नोक्सानी पजर् याउने उद्देश्यिे कसैिे कज नै काि गराउन वा नगराउन, 

िोिावहर्ा गन ुवा गराउन, कज नै वकमसिको रकि मिन वा ददन, मबना िूल्य वा कि िूल्यिा 
कज नै िाि, वस्िज वा सेवा मिन वा ददन, दान, दािव्य, उपहार वा चन्दा मिन वा ददन, गिि 
मिखि ियार गन ु वा गराउन, अनजवाद गन ु वा गराउन वा गैर कानूनी िाभ वा हानी 
पजर् याउने बदमनयििे कज नै काय ुगरे वा गराएिा, 

(थ) कज नै संस्था वा सोको सदस्य वा बचिकिाु वा िी ि्ये कसैिाई हानी नोक्सानी पजग्ने गरी 
िेखा परीिण गरे गराएिा वा िेखा परीिण गरेको झजिो प्रमिवेदन ियार पारेिा वा पान ु
िगाएिा। 

८5. सर्ायाः (१) कसैिे दफा 84 को कसूर गरेिा देहाय बिोशर्िको सर्ाय हजनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरिा एक बषसुम्ि कैद र एक िाख रुपैँयासम्ि 
र्ररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरिा दजई बषसुम्ि कैद र दजई िाख रुपैँयासम्ि र्ररवाना, 
(ग) खण्ड (ख) को कसूरिा ववगो बराबरको रकि र्ररवाना गरी िीन बष ुसम्ि कैद , 
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (र्), (झ), (ञ), ( ), (ण) र (ि) को कसूरिा ववगो भराई 

ववगो बिोशर्ि र्ररवाना गरी देहाय बिोशर्िको कैद हजनेछ :- 

(१) दि िाख रुपैयाूँसम्ि मबगो भए एक वषसुम्ि कैद,  

(२) दि िाख रुपैयाूँभन्दा बढी पचास िाख रुपैयाूँसम्ि मबगो भए दजई वष ुदेशख िीन वषसुम्ि 
कैद, 

(३) पचास िाख रुपैयाूँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्ि मबगो भए िीन वष ु देशख चार 
वषसुम्ि कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाूँभन्दा बढी दि करोड रुपैयासम्ि मबगो भए चार वषदेुशख छ वषसुम्ि 
कैद, 

(५) दि करोड रुपैंयाूँभन्दा बढी एक अब ु रुपैयाूँसम्ि मबगो भए छ वषदेुशख आठ वषसुम्ि 
कैद, 

(६) एक अब ुरुपैयाूँभन्दा बढीर्मिसजकै रुपैयाूँ मबगो भए पमन आठ वषदेुशख दि वषसुम्ि कैद, 
(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरिा  दि बषसुम्ि कैद । 

(२) दफा 84 को कसूर गन ु उद्योग गने वा ्यस्िो कसूर गन ु िद्दि पजर् याउन े व्यशििाई िजख्य 
कसूरदारिाई हजने सर्ायको आधा सर्ाय हजनेछ । 

(३) दफा 84 को कसूर गने वा ्यस्िो कसूर गन ुिद्दि पजर् याउनज कज नै मनकाय संस्था भए ्यस्िो 
मनकाय संस्थाको प्रिजख कायकुारी वा पदामधकारी वा कायकुारी हैमसयििा काय ु सम्पादन गने 
व्यशििाई यस ऐन बिोशर्ि हजने सर्ाय हजनेछ । 

८6.  र्ररवाना हजन े :(१) दफा 92 बिोशर्ि कसैको उरू्री परी वा संस्थाको मनरीिण अनजगिन वा वहसाब 
वकिाबको र्ाूँच गदाु वा अन्य कज नै व्यहोराबा  कसैिे देहायको कज नै काय ु गरेको पाइएिा दिाु गने 
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अमधकारीिे ्यस्िो कायकुो प्रकृमि र गाम्भीयकुो आधारिा ्यस्िो काय ु गने व्यशििाई पाूँच िाख 
रुपैँयासम्ि र्ररवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगिु बनेका दफा ववपरीि सदस्यसूँग ब्यार् मिएिा, 
(ख) संस्थािे प्रदान गने बचि र ऋणको ब्यार्दर बीचको अन्िर छ प्रमिििभन्दा बढी कायि 

गरेिा, 
(ग) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणिा िाग्ने ब्यार्िाई िूि कर्ाुिा पूूँर्ीकृि गरी सोको आधारिा 

ब्यार् िगाएिा, 
(घ) कज नै सदस्यिाई आफ्नो पूूँर्ीकोषको िोवकए बिोशर्िको प्रमिििभन्दा बढी हजने गरी ऋण 

प्रदान गरेिा, 
(ङ) संस्था दिाु गदाुका बखिका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यिा प्राप् ि गरेको िीन 

िवहना अवमध व्यमिि नभई ऋण िगानी गरेिा, 
(च) प्राथमिक पूूँर्ी कोषको दि गजणा भन्दा बढीहजने गरी बचि संकिन गरेिा, 
(छ) िेयर पूूँर्ीको पन्र प्रमिििभन्दा बढी िेयर िाभांि वविरण गरेिा,  

(र्) संस्थािे आफ्नो कायिुेत्र बावहर गई कारोबार गरेिा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरेिा, 
(झ) संस्थािे यो ऐन ववपरीि कृमत्रि ब्यशििाई आफ्नो सदस्यिा ददएिा । 

 

(२) उपदफा (१) िा िेशखएको व्यहोराबा  कसैिे देहायको कज नै काय ुगरेको दिाु गने अमधकारीिे 
्यस्िो कायकुो प्रकृमि र गाम्भीयकुो आधारिा ्यस्िो काय ुगने व्यशििाई िीन िाख रुपैयाूँसम्ि 
र्ररवाना गन ुसक्नेछाः- 
(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगिु बनेको मनयि बिोशर्ि ददएको कज नै मनदेिन वा िोवकएको 

िापदण्डको पािना नगरेिा, 
(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगिु बनेको मनयि बिोशर्ि ददनजपने कज नै वववरण, कागर्ाि, 

प्रमिबेदन, सूचना वा र्ानकारी नददएिा, 
(ग) यस ऐन बिोशर्ि मनवाुचन नगरी समिमि िथा िेखा सजपरीवेिण समिमिका पदामधकारीहरु 

आफू खजिी पररविनु गरेिा  

(घ) कज नै संस्थािे दफा ६ को उपदफा (४) बिोशर्िको िोवकएको िि ुपािन नगरेिा, 
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगिु बनेको मनयि ववपररि अन्य काय ुगरेिा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोशर्िको र्ररवाना गनज ुअशघ दिाु गने अमधकारीिे सम्बशन्धि व्यशि वा 
संस्थािाई सफाई पेि गन ुकम्िीिा पन्र ददनको सियावमध ददनज पनेछ । 

८7.  रोक्का राख्न े:(१) दिाु गने अमधकारीिे सम्बशन्धि संस्थािाई दफा ८6 बिोशर्ि र्ररवाना गनजकुा अमिररि 
िीन िवहनासम्ि ्यस्िो संस्थाको कारोबार, सम्पमि िथा बैङ्क खािा रोक्का राख्न ेिथा सम्पशत्त रोक्का राख् न 
सम्बशन्धि मनकायिाई मसफाररस गन ुसक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशर्िको मसफाररस प्राप् ि भएिा ्यस्िो संस्थाको कारोबार, सम्पमि वा बैङ्क 
खािा रोक्का राखी सो को र्ानकारी दिाु गने अमधकारीिाई ददनज पनेछ ।  

८8.  दोब्बर र्ररवाना हजन:े(१) दफा ८6 बिोशर्ि र्ररवाना भएको व्यशि वा संस्थािे पजन: सोही कसूर गरेिा 
्यस्िो व्यशि वा संस्थािाई दिाु गने अमधकारीिे दोस्रो प कदेशख प्र्येक प कको िामग दोब्बर र्ररवाना 
गनेछ ।  
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८9.  अनजसन्धानको िामग िेखी पठाउन सक्न े:दिाु गने अमधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन बिोशर्ि आफ्नो 
काि, किवु्य र अमधकारको पािना गदा ुकसैिे दफा 84 बिोशर्िको कसूर गरेको थाहा पाएिा ्यस्िो 
कसूरका सम्बन्धिा यस ऐन बिोशर्ि अनजसन्धान गनकुो िामग सम्बशन्धि मनकायिा िेखी पठाउन सक्नेछ 
।  

90.  िजद्दासम्बन्धी व्यवस्थााः दफा ८5 बिोशर्ि सर्ाय हजने कसूरको िजद्दा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानजन 
बिोशर्ि हजनेछ । 

91. िजद्दा हेने अमधकारी: दफा ८5 बिोशर्िको सर्ाय हजने कसूर सम्बन्धी िजद्दाको कारवाही र वकनारा शर्ल्िा 
अदाििबा  हजनेछ । 

92.  उरू्री ददन ेहद म्याद :(१) कसैिे दफा ८5 बिोशर्िको सर्ाय हजने कसूर गरेको वा गन ुिागेको थाहा 
पाउने व्यशििे ्यसरी थाहा पाएको मिमििे नब्बे ददनमभत्र दिाु गने अमधकारी सिि उरू्री ददनज पनेछ । 

(२) कसैिे दफा ८6 बिोशर्ि र्ररवाना हजने काय ु गरेको थाहा पाउने व्यशििे ्यसरी थाहा 
पाएको मिमििे नब्बे ददन मभत्र दिाु गने अमधकारी सिि उरू्रीददनज पनेछ ।  

93. पजनरावेदन गन ुसक्न े :(१) दफा ६ बिोशर्ि संस्था दिाु गन ुअस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बिोशर्ि 
संस्था दिाु खारेर् गरेकोिा शचत्त नबजझ्नेिे सो मनणयुको र्ानकारी पाएको मिमििे पैंिीस ददनमभत्र दिाु गने 
अमधकारीको मनणयुउपर कायपुामिकासिि पजनरावेदन गन ुसक्नछे ।  

(२) दफा ८6 बिोशर्िको र्ररवानािा शचत्त नबजझ्ने व्यशििे ्यस्िो मनणयुको र्ानकारी पाएको 
मिमििे पैंिीस ददनमभत्र देहाय बिोशर्ि पजनरावेदन गन ुसक्नेछ: 

(क) दिाु गने अमधकारी र कायपुामिकािे गरेको मनणयु उपर सम्बशन्धि शर्ल्िा अदािििा, 
(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको मनणयु उपरसम्बशन्धि उच्च अदािििा । 

94. असूि उपर गररन े: यस पररच्छेद बिोशर्ि कज नै व्यशििे मिनज ुपने र्ररवाना वा कज नै रकि नमिरी बाूँकी 
रहेकोिा ्यस्िो र्ररवाना वा रकि मनर्बा  सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद–20 

ववववध 

९5.  ििामधकारको प्रयोग : कज नै सदस्यिे संस्थाको र्मिसजकै िेयर खररद गरेको भए िापमन सम्बशन्धि संस्थाको 
काय ुसञ्चािनिा एक सदस्य एक ििको आधारिा आफ्नो ििामधकारको प्रयोग गन ुसक्नेछ । 

९6. सािाशर्क परीिण गराउन सक्न े:(१) संस्थािे ववमनयििा उशल्िशखि उद्देश्य प्राप् ि गनकुा िामग समिमिबा  
भएका मनणयु र काय,ु सदस्यहरूिे प्राप् ि गरेका सेवा र सन्िजष्टीको स्िर, सेवा प्राशप् िबा  सदस्यहरूको 
र्ीवनस्िरिा आएको आमथकु, सािाशर्क, सांस्कृमिक िथा वािावरणीय पििा सकारा्िक पररविनु 
िगायिका ववषयिा सािाशर्क परीिण गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोशर्ि भएको सािाशर्क परीिणको प्रमिवेदन छिफिको िामग समिमििे 
साधारणसभा सिि पेि गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोशर्ि पेि भएको सािाशर्क परीिण प्रमिवेदन छिफि गरी साधारणसभािे 
आवश्यकिा अनजसार समिमििाई मनदेिन ददन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बिोशर्िको सािाशर्क परीिण प्रमिवेदनको एक प्रमि सम्बशन्धि संस्थािे दिाु गने 
अमधकारी सिि पेि गनज ुपनेछ । 

९7. सहकारी शििााः  सहकारी िेत्रको प्रवधनुको िामग ववद्यािय िहको पाठयिििा आधारभिू सहकारी 
सम्वन्धी ववषयवस्िजिाई सिावेि गन ुसवकनेछ । 
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९8. आमथकु सहयोग गन ुनहजन:े संस्थाको रकिवा  समिमिको मनणयु विोशर्ि सदस्यहरुिे आमथकु सहयोग मिन 
सक्नेछन ्  

िर सािाशर्क कायकुोिामग गैर सदस्य व्यशि वा संस्थाहरुिाई सिेि आमथकु सहयोग गन ुवाधा पने छैन 
। 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोर्नको िामग 'सािाशर्क काय'ु भन्नािे शििा, स्वास््य, वािावरण 
संरिण, िानवीय सहायिा, सहकाररिा प्रबदु्धन सम्बशन्ध कायिुाई र्नाउूँछ । 

९9. अन्िर सहकारी कारोवार गन ुसक्नाेः  संस्थाहरुिे िोवकए बिोशर्ि एक आपसिा अन्िर सहकारी कारोवार गन ु
सक्नेछन ्।  

100. ठेक्कापिा ददन नहजन:े संस्थािे आफ्नो  समिमिको कज नै सञ्चािक वा िेखा सजपरीवेिण समिमिको संयोर्क वा 
सदस्य वा आफ्नो किचुारीिाई ठेक्कापिा ददन हजदैन । 

101. सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर हजन:े कज नै संस्थािे प्राप् ि गरेको सरकारी अनजदान वा कज नै सेवा सजववधा 
दजरुपयोग गरेको पाइएिा प्रचमिि कानून बिोशर्ि सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर गररनेछ।  

102.  कम्पनी सम्बन्धी प्रचमिि ऐन िागू नहजन े: यस ऐन अन्िगिु दिाु भएको संस्थाको हकिा कम्पनी सम्बन्धी 
प्रचमिि ऐन  िागू हजने छैन ।  

103.  प्रचमिि कानून बिोशर्ि कारवाही गन ुवाधा नपने : यस ऐनिा िेशखएको कज नै कज रािे कज नै व्यशि उपर 
प्रचमिि कानून बिोशर्ि अदािििा िजद्दा चिाउन बाधा पजर् याएको िामनने छैन । 

104. सम्पशत्त िजवद्धकरण मनवारण सम्बन्धी कानजनी व्यवस्थाको पािना गनजपुनेाः संस्थािे सम्पशत्त िजवद्धकरण मनवारण 
सम्बन्धी संघीय / प्रदेि कानजनिा भएका व्यवस्थाका साथै िि ् सम्बन्धिा िन्त्राियिे र्ारी गरेको 
िापदण्ड र नेपाि राष्ट्र बैंकबा  र्ारी भएका मनदेशिकाहरूको पािना गनजपुनेछ ।  

१०5. मनयि बनाउन ेअमधकार:  यस ऐनको कायाुन्वयनकोिामग कायपुामिकािे आवश्यक मनयि बनाउन सक्नेछ । 

१०6.  िापदण्ड, मनदेशिका वा कायवुवमध बनाई िागू गन ुसक्न:े (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्िगिु बनेको मनयिको 
अधीनिा रही संस्थाको दिाु, सञ्चािन, मनरीिण िथा अनजगिन िगायिका काि कारबाहीिाई व्यवशस्थि र 
प्रभावकारी रुपिा सञ्चािन गन ुकायपुामिकािे आवश्यकिा अनजसार िापदण्ड, मनदेशिका वा कायवुवमध बनाई 
िागू गन ुसक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोशर्िको िापदण्ड बनाउूँदा आवश्यकिा अनजसार रशर्ष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क, 
िन्त्रािय र सम्बशन्धि अन्य मनकायको परािि ुमिन सवकनेछ । 
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