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हिराटनगर महानगरपाललकाको सहकारी ऐन, २०७५ 
संशोधन गने ऐन                                                              प्रकाशन लमलि  

१.सहकारी (पहहलो संशोधन) ऐन, २०७६                                                                                                   २०७६/०३/२९ 

प्रस्िािनााः सहकारी मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्ि अनरुूप स्थानीय स्िरमा छररएर रहेको पूूँजी, प्रहिलध िथा प्रलिभालाई स्िाबलम्बन र 
पारस्पररकिाका आधारमा एकीकृि गरै्द सर्दस्यहरूको आलथिक, सामाजजक िथा साूँस्कृलिक उन्नयन गनि, समरु्दायमा आधाररि, सर्दस्य केजन्िि, 

लोकिाजन्िक, स्िायत्त र सशुालसि संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रिद्धिन गनि, सहकारी खेिी, उद्योग, िस्ि ुिथा सेिा व्यिसायका 
माध्यमबाट सामाजजक न्यायका आधारमा आत्मलनभिर, िीव्र एिं दर्दगो रुपमा स्थानीय अथििन्िलाई सदुृढ िलु्याउन सहकारी संघसंस्थाहरुको 
र्दिाि, सञ्चालन एिम ्लनयमनसम्बन्धी व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकोले, 

हिराटनगर महानगरपाललकाको  bf];|f] gu/ ;efले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेर्द –१ 

प्रारजम्भक 

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

(२) यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : हिषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आन्िररक कायिहिलध” भन्नाले सहकारी संस्थाले र्दफा १८ बमोजजम बनाएको आन्िररक कायिहिलध सम्झनपुछि ।  

(ख) “कसूर” भन्नाले र्दफा ८१ बमोजजमको कसूर सम्झनपुछि । 

(ग) “िोहकएको” िा “िोहकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयममा िोहकएको िा िोहकए बमोजजम 
सम्झनपुछि । 

(घ) “पररिार” भन्नाले सर्दस्यको पलि िा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, धमिपिु, धमिपिुी, बाब,ु आमा, सौिेनी आमा र आफूले 
पालन पोषण गनुि पने र्दाज,ु भाउज,ु भाइ, बहुारी र दर्दर्दी, बहहनी सम्झनपुछि। 

िर सो शब्र्दले अंशबण्डा गरी िा मानो छुहिई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय गरी बसेको पररिारको सर्दस्यलाई 
जनाउने छैन ।  

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

(च) “मन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी हिषय हेने संघीय मन्िालय सम्झनपुछि ।  
 (छ) “रजजष्ट्रार” भन्नाले संघको रजजष्ट्रार सम्झन ुपछि ।  

(ज) “लेखा सपुरीिेिण सलमलि” भन्नाले र्दफा ३७ बमोजजमको लेखा सपुरीिेिण सलमलि सम्झनपुछि । 

(भ)् “हिलनयम” भन्नाले सम्बजन्धि सहकारी संस्थाको र्दफा १७ बमोजजम बनाएको हिलनयम सम्झनपुछि । 

(ञ) “हिभाग” भन्नाले संघको सहकारी हिभाग सम्झनपुछि र सो शब्र्दले मन्िालयले सहकारी लनयमन गनि िोकेको महाशाखा 
समेिलाई जनाउूँछ। 

(ट) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनपुछि ।  
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(ठ) “सञ्चालक” भन्नाले सलमलिको सर्दस्य सम्झनपुछि र सो शब्र्दले सलमलिको अध्यि, उपाध्यि, सजचि,  कोषाध्यि 
लगायि पर्दालधकारी समेिलाईजनाउूँछ ।  

(ड) “सर्दस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सर्दस्यिा प्राप् ि गरेका व्यजि सम्झनपुछि। 

(ढ) “सलमलि” भन्नाले  र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बमोजजमको सञ्चालक सलमलि सम्झनपुछि ।  

(ण) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्िािलम्िन, स्ि–उत्तरर्दाहयत्ि, लोकिन्ि, समानिा, समिा, ऐक्यिद्धिा, इमान्र्दारी, खलुापन, 

सामाजजक उत्तरर्दाहयत्ि िथा अरुको हेरचाह लगायि अन्िरािहष्ट्रय मान्यिाप्राप् ि सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनपुछि । 

(ि)“संस्थाको व्यिसाय” भन्नाले हिलनयममा व्यिस्था भए बमोजजम सञ्चाललि व्यिसाहयक हियाकलाप सम्झनपुछि ।  

(थ) “सहकारी लसद्धान्ि” भन्नाले स्िेेजच्छक िथा खलुा सर्दस्यिा, सर्दस्यद्वारा लोकिाजन्िक लनयन्िण, सर्दस्यको आलथिक 
सहभागीिा, स्िायत्तिा र स्ििन्ििा, जशिा, िालीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र 
समरु्दायप्रलिको चासो लगायि अन्िरािहष्ट्रय मान्यिा प्राप् ि सहकारी सम्बन्धी लसद्धान्ि सम्झनपुछि ।  

(र्द) "संस्था" भन्नाले र्दफा ३ बमोजजम गठन भई र्दफा ६ बमोजजम र्दिाि भएको हिषयगि िा बहउुद्देश्यीय सहकारी 
संस्था सम्झन ुपछि । 

(ध) “साधारणसभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको साधारणसभा सम्झनपुछि । 

(न) “प्राथलमक पूूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूूँजी र जगेडा कोष सम्झनपुछि । 

(प) "र्दिाि गने अलधकारी" भन्नालेर्दफा ७० बमोजजमको र्दिाि गने अलधकारी सम्झनपुर्दिछ । 

(फ) ˝संघीय कानुनˮ भन्नाले संघीय सरकारले जारी गरेका सहकारी ए ]न र ननयमावलीलाई समझ्नु पर्दछ ।  

(ब) ˝प्ररे्दश काननु ˮ भन्नाले प्ररे्दश सहकारी ऐन िथा लनयमािलीलाई सम्झन ुपर्दिछ । 

(भ) पर्दालधकारी भन्नाले सहकारी संघ/संस्थाका अध्यि, उपाध्यि, सजचि, कोषाध्यि सहहि लेखा सलमलि संयोजक 
समेिलाई सम्झनु पर्दछ । 

 

पररच्छेर्द–२ 

सहकारी संस्थाको गठन िथा र्दिाि 
३. संस्थाको गठन :(१) कम्िेीमा िीस जना नेपाली नागररकहरु आपसमा  लमलेी हिषयगि िा िहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था 

गठन गनि सक्नछेन ्।  

(२)उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएिापलन श्रलमक, यिुा लगायिले आफ्नो श्रम िा सीपमा आधाररि भइ 
व्यिसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्रजना नेपाली नागररकहरु भए पलन संस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

(३) यस र्दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार, स्थानीय िह िा त्यस्िा 
सरकार िा िहको अनरु्दान िा स्िालमत्िमा संचाललि हिद्यालय, हिश्वहिद्यालय िा संगदठि संस्थाबाट पाररश्रलमक पाउने पर्दमा िहाल 
रहेका कम्िीमा एकसय जना कमिचारी, जशिक िा प्राध्यापकहरुले आपसमा लमली प्रचललि कानून बमोजजम र्दिाि भएको आफ्नो 
पेशागि संगठनका आधारमा सर्दस्यिा, प्रलिलनलधत्ि र सेिा संचालनमा िोहकए बमोजजमका शिि बन्रे्दजहरु पालना गने गरी संस्था 
गठन गनि सक्नेछन ्। 

िर एकसय जनाभन्र्दा कम संख्या रहेको एउटै कायािलयका कम्िीमा िीसजना कमिचारी, जशिक िा प्राध्यापकहरुले 
आपसमा लमली सर्दस्यिा, प्रलिलनलधत्ि र सेिा संचालनमा िोहकए बमोजजमका शिि बन्रे्दजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि 
सक्नेछन ्। 
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(४)  यस र्दफा बमोजजम संस्था गठन गर्दाि एक पररिार एक सर्दस्यका र्दरले उपर्दफा (१) िा (२)मा उजल्लजखि संख्या 
पगेुको हनुपुनेछ ।  

िर संस्था र्दिाि भइसकेपलछ एकै पररिारका एकभन्र्दा बढी व्यजिले सो संस्थाको सर्दस्यिा ललन बाधा पने छैन । 

(५) उपर्दफा (१)मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन बचि िथा ऋणको कारोिार गने संस्था गठन गर्दाि कम्िीमा 
एकसय जना नेपाली नागररकहरुको सहभालगिा हनु ुपनेछ । 

४. र्दिाि नगरी  सहकारी सस्था संचालन गनि नहनुे: कसैले पलन  यस ऐन बमोजजम र्दिाि नगरी सहकारी स्थापना िथा सञ्चालन गनि 
हुूँरै्दन।   

५. र्दिािको लालग र्दरखास्ि दर्दन ुपने : (१) यस ऐन बमोजजम गठन भएका सहकारी संस्थाले र्दिािका लालग र्दिाि गने अलधकारी समि 
अनसूुची-१ को ढाूँचामा र्दरखास्ि दर्दनपुनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमका र्दरखास्ि साथ रे्दहाय बमोजजमका कागजािहरू संलग्न गनुि पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्िाहिि हिलनयम, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यिा अध्ययन प्रलििेर्दन, 

(ग)  सर्दस्यले ललन स्िीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको हििरण । 

६. र्दिाि गनुि पने :(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बमोजजम प्राप् ि र्दरखास्ि सहहिको कागजािहरु छानहिन गर्दाि रे्दहाय बमोजजम 
भएको पाइएमा र्दिाि गने अलधकारीले र्दरखास्ि परेको लमलिले िीस दर्दनलभि त्यस्िो सहकारी संस्थार्दिाि गरी अनसूुची -२ को 
ढाूँचामा र्दिाि प्रमाणपि दर्दन ुपनेछ :– 

(क) र्दरखास्ि साथ पेश भएको हिलनयम यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम बमोजजम रहेको,  
(ख) प्रस्िाहिि सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्ि अनरुुप सञ्चालन हनु सक्ने आधार रहेको, 
(ग) सहकारी संस्था समरु्दायमा आधाररि एिम ् सर्दस्य केजन्िि भई संचालन र लनयन्िण हनु सक्ने स्पष्ट आधार 

रहेको। 

(2) उपर्दफा (१) बमोजजम छानहिन गर्दाि प्रस्िाहिि सहकारी संस्थाको हिलनयमको कुनै कुरामा संशोधन गनुिपने 
रे्दजखएमा र्दिाि गने अलधकेारीले त्यस्िो संशोधन गनुिपने व्यहोरा खलुाई र्दरखास्ि प्राप् ि भएको लमलिले पन्र दर्दनलभि लनिेर्दकलाई 
सूचना गनुि पनेछ । 

(3) यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका बखि र्दिाि भई सञ्चालनमा रहेका 
हिराटनगर महानगरपाललका लभि कायििेि कायम गररएका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजजम र्दिाि भएको मालनने छ । 

(४) यस र्दफा बमोजजम सहकारी संस्था र्दिाि गर्दाि र्दिाि गने अलधकारीले त्यस्िो सहकारी संस्थाले पालना गनुि पने गरी 
कुनै शिि िोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपर्दफा (४) बमोजजम शिि िोहकएकोमा सोको पालना गनुि सम्बजन्धि सहकारी संस्थाको कििव्य हनुेछ। 

७. र्दिाि गनि अस्िीकार गनि सक्ने : (१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) मा उजल्लजखि अिस्था नभएमा, सोही र्दफा बमोजजम हिलनयम 
संशोधनको लालग सूचना दर्दएको अिलधलभि लनिेर्दकले संशोधन गनि अस्िीकार गरेमा त्यस्िो सूचना पाएको लमलिले िीस दर्दनलभि 
लबलनयम संशोधन नगरेमा िा सूचनामा उल्लेख भए बमोजजम हनुेगरी लबलनयम संशोधन नगरेमा र्दिाि गने अलधकारीले त्यस्िो 
सहकारी संस्था र्दिाि गनि अस्िीकार गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सहकारी संस्था र्दिाि गनि अस्िीकार गरेकोमा र्दिाि गने अलधकारीले कारण खलुाई िीन दर्दन 
लभि सोको जानकारी सम्बजन्धि लनिेर्दकहरूलाई दर्दन ुपनेछ ।  



 

 

८. सहकारी संस्था संगदठि संस्था हनुे : (१) सहकारी संस्था अहिजच्छन्न उत्तरालधकारिाला एक स्िशालसि र सङ्गदठि संस्था हनुेछ 
। 

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

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यजि सरह चल अचल सम्पजत्त प्राप् ि, उपभोग, हििी िा अन्य     
व्यिस्था गनि सक्नेछ।  

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

(५) सहकारी संस्थाले व्यजि सरह करार गनि सक्नेछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायिििे :(१) र्दिाि हुूँर्दाका बखि सहकारी संस्थाको कायि िेि रे्दहाय बमोजजम हनुेछाः  

(क) बचि िथा ऋणको मखु्य कारोिार गने संस्थाको हकमा एक िडा,  
(ख) अन्य संस्थाको हकमा एक िडा िा रे्दहायका आधारमा िीन िडासम्म : 

             (१) सर्दस्यहरुिीच स्िाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लालग आपसी साझा िन्धन (कमन बण्ड), 

             (२)  व्यिसाहयक स्िरमा सेिा संचालन गनि आिश्यक सर्दस्य संख्या, 
             (३)  संस्था संचालनमा सर्दस्यको सहभालगिामूलक लोकिाजन्िक लनयन्िण कायम हनुे गरी पायक पने स्थान । 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएिापलन संस्थाले र्दिाि भई व्यिसाहयक सेिा प्रारम्भ गरेको र्दईुिषि पलछ 
रे्दहायको आधारमा जोलडएको भौगोललक िेि कायम रहने गरी आफ्नो कायििेि थप िडाहरूमा हिस्िार गनि सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यिसाहयक हियाकलापको हिकास िममा सर्दस्यिा बढाउन थप कायि िेि आिश्यक परेको, 
(ख)संस्थाको कायि संचालनमा सर्दस्यको प्रत्यि लनयन्िण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु अिलम्बन गररएको, 
(ग) बचि िथा ऋणको मखु्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापर्दण्ड अनसुार भएको । 

(३) उपर्दफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन संस्थाको कायििेिका िडाहरूमा व्यािसाहयक सेिा 
सञ्चालन नभएको िा जम्मा कारोबारको िोहकएको रकम िा अनपुािभन्र्दा कम रकम िा अनपुािको व्यािसाहयक सेिा सञ्चालन 
भएको रे्दजखएको खण्डमा र्दिाि गने अलधकारीले व्यािसाहयक सेिा सञ्चालन भएका िडा माि कायििेि कायम गने गरी हिलनयम 
संशोधन गनि लनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम र्दिाि गने अलधकारीले लनरे्दशन दर्दएकोमा सहकारी संस्थाले िीन िषिलभि हिलनयम संशोधन 
गरी आफ्नो कायििेि पनुाःलनधािरण गनुिपनेछ ।  

(५) यस र्दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन सहकारी संस्थाले स्िेजच्छक रूपमा जनुसकैु समय कायििेि 
घटाउने गरी पनुाःलनधािरण गनि हिलनयम संशोधन गनि सक्नेछ ।  

(६) कायििेि पनुाः लनधािरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोहकएबमोजजम हनुेछ ।   

१०. जानकारी दर्दनपुने:… हिराटनगर महानगरपाललका भन्र्दा बढी कायििेि कायम राखी र्दिाि भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले 
हिराटनगर महानगरपाललकामा सेिा सञ्चालन गर्दाि सञ्चाललि सेिाको हििरण सहहि र्दिाि गने अलधकारीलाई जानकारी दर्दनपुनेछ । 

  

११. हिषयगि आधारमा िगीकरण: (१) सहकारी संस्थाको िगीकरण रे्दहाय बमोजजम हनुेछाः 
(क) उत्पार्दक संस्थााः कृहष, र्दगु्ध,  जचया, कहफ, उख,ु फलफुल,  माछापालन, िरकारी, उजाि, अलैची, अर्दिुा, 

जडीबटुी लगायि कृहष उत्पार्दन िथा औधोलगक उत्पार्दन मलुक संस्थाहरू 



 

 

(ख) उपभोिा संस्थााः उपभोिा भण्डार,  िचि िथा ऋण, उजाि र स्िास््य  हिशेषका हिषयगि र प्राथलमक 
आिश्यकिा एिम ्सेिाको योजना समेिका आधारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था; 

(ग)श्रलमक संस्थााः हस्िकला, खाद्य पररकार, औद्योलगक उत्पार्दन, भोजनालय र श्रम करार हिशेषका हिषयगि र सीप 
िा श्रमको हिशेषिा एिम ्स्िरोजगारीको योजना समेिका आधारमा अन्य श्रममा आधाररि संस्था; 

(घ) बहउुद्दशे्यीय संस्थााः उत्पार्दन, उपभोग र श्रम िा सीपमा आधाररि स्िरोजगारीका सेिा समेि सञ्चालन गने अन्य 
बहमुखुी संस्था । 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लेजखि हिषयमा हिजशष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको हिकासिम 
समेिको आधारमा िोहकए बमोजजमका हिषयहरु थप गनि सहकनेछ ।  

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

१२. कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्ने :(१) र्दफा ६ बमोजजम र्दिाि प्रमाणपि प्राप् ि गरे पलछ 
संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्रालप्तका लालग यस ऐन र हिलनयमको अधीनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा 
पररयोजना सञ्चालन गनि सक्नेछ ।  

(२) प्रचललि अन्य कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएिापलन संस्थाले उपर्दफा (१) बमोजजम कारोिार, 
व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि छुिै संस्था र्दिाि गनुिपने छैन । 

िर त्यस्िो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि प्रचललि कानून बमोजजम अनमुलिपि, स्िीकृलि 
िा इजाजिपि ललन ुपने रहेछ भने सो बमोजजम अनमुलिपि , स्िीकृलि िा इजाजिपि ललएर माि कारोिार, व्यिसाय, 

उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनुि पनेछ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम संस्थाले प्रचललि कानून बमोजजम अलधकार पाएको लनकाय िा अलधकारीबाट 
अनमुलिपि, स्िीकृलि िा इजाजिपि प्राप् ि गरेमा पन्र दर्दनलभि सो को जानकारी र्दिाि गने अलधकारीलाई दर्दन ुपनेछ । 

(४) र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाले संयिु िा साझेर्दारीमा आफ्नो उत्पार्दन िा सेिाको बजारीकरणको लालग यस 
ऐनको अधीनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्नेछन ्। 

(५) उपर्दफा (४) बमोजजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गने सम्बन्धी अन्य व्यबस्था 
िोहकए बमोजजम हनुेछ । 

१३. र्दाहयत्ि सीलमि हनुे : (१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सर्दस्यको र्दाहयत्ि लनजले खररर्द गरेको िा खररर्द गनि 
स्िीकार गरेको शेयरको अलधकिम रकमसम्म माि सीलमि रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लललमटेड” भन्ने शब्र्द राख्न ुपनेछ ।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्ि पालना गनुि पने : सहकारी संस्थाको गठन िथा सञ्चालन गर्दाि सहकारीका मूल्य, मान्यिा र 
लसद्धान्िको पालना गनुि पनेछ ।  
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पररच्छेर्द–३ 

संस्थाका उद्दशे्य िथा कायि 
१५. संस्थाको उद्दशे्य : कायििेिमा आधाररि र सर्दस्य केजन्िि भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आलथिक, सामाजजक िथा साूँस्कृलिक उन्नयन 

गनुि संस्थाको मखु्य उद्देश्य हनुेछ ।   

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

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्िहरूको पालना गने गराउने, 
(ख) सर्दस्यको हहि प्रिद्धिन गने गरी व्यािसाहयक सेिाहरू प्रर्दान गने, 

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

(ङ) संस्थाले गने उत्पार्दन िथा सेिाको मापर्दण्ड लनधािरण गरी गणुस्िर सधुार, आलथिक स्थाहयत्ि र जोजखम व्यिस्थापन 
सम्बन्धी कायि गने,  

(च) आन्िररक लनयन्िण प्रणाली लागू गने, 

(छ) संस्थाको व्यिसाहयक प्रिद्धिन िथा हिकास सम्बन्धी हियाकलापहरू सञ्चालन गने, 

(ज) मन्िालय, रजजष्ट्रार, प्रारे्दजशक रजजष्ट्रार, स्थानीय िह िा र्दिाि गने अलधकारीको लनरे्दशन पालना गने गराउने, 
(झ) हिलनयममा उजल्लजखि कायिहरू गने । 

 

 

पररच्छेर्द–४ 

हिलनयम िथा आन्िररक कायिहिलध 

१७. हिलनयम बनाउन ुपने : (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम, लनरे्दजशका, मापर्दण्ड र कायिहिलधको अधीनमा रही 
आफ्नो कायि सञ्चालनको लालग हिलनयम बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको हिलनयम र्दिाि गने अलधकारीबाट स्िीकृि भए पलछ लागू हनुेछ । 

१८. आन्िररक कायिहिलध बनाउन सक्ने : (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम, लनरे्दजशका, मापर्दण्ड, कायिहिलध र 
हिलनयमको अधीनमा रही आिश्यकिा अनसुार आफ्नो आन्िररक कायिहिलध बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको आन्िररक कायिहिलध सम्बजन्धि संस्थाको संचालक सलमलिले स्िीकृि गररसकेपलछ लागू 
हनुेछ ।सो को अनमुोर्दन साधारणासभाले गनुि पने छ ।  

१९. हिलनयम र आन्िररक कायिहिलधमा संशोधन :(१) संस्थाको साधारणसभाको कुल सर्दस्य संख्याको बहमुिबाट हिलनयम र 
आन्िररक                      कायिहिलध संशोधन हनु सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम संशोधन भएको हिलनयम र्दिाि गने अलधकारीबाट स्िीकृि भएपलछ लागू हनुेछ । 

पररच्छेर्द–५ 

सर्दस्यिा 
२०. संस्थाको सर्दस्यिा:(१) सोह्र िषि उमेर पूरा गरेका रे्दहाय बमोजजमका नेपाली नागररकहरु संस्थाको सर्दस्य हनु सक्नेछना्ः 
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(क) महानगरपाललकामा बसोबास गरेको िा सम्बजन्धि स्थानीय िहका सरकारी िा संगदठि संस्थामा कायिरि         
कमिचारीहरू, 

  (ख) संस्थाको कम्िीमा एक शेयर खररर्द गरेको, 
  (ग) संस्थाको हिलनयममा उजल्लजखि शििहरु पालना गनि मन्जरु गरेको, 
  (घ) संस्थाको जजम्मेिारी पालना गनि मन्जरु भएको, 
  (ङ) संस्थाले गरेको कारोिारसूँग प्रलिस्पधाि हनुे गरी कारोिार नगरेको, 
  (च) संस्थाको सर्दस्यिा ललन योग्य रहेको स्िघोषणा गरेको । 

(२)यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भएिापलन नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकारका लनकायहरु, स्थानीय िहका 
साथै संस्थाको कायििेि लभिका सामरु्दाहयक िा सहकारी हिद्यालय, गठुी, स्थानीय क्लब, स्थानीय िहमा गठन भएका 
उपभोिा समूहहरु िथा उत्पार्दन, सेिामलुक संघ/संस्थाहरू संस्थाको सर्दस्य हनु बाधा पने छैन ।  

(३)यस र्दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भएिापलन स्िास््य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सर्दस्यिा ललन 
िाधा पने छैन । 

२१. सर्दस्यिा प्राप् ि गनि लनिेर्दन दर्दन ु पने:(१) संस्थाको सर्दस्यिा ललन चाहन े सम्बजन्धि व्यजिले संस्थाको सलमलिसमि 
लनिेर्दन दर्दन ु  पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम लनिेर्दनपरेको लमलिले पैंिीस दर्दन लभि सलमलिले यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम 
िथा हिलनयमको अधीनमा रही सर्दस्यिा प्रर्दान गने िा नगने लनणिय गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम लनणिय गर्दाि सलमलिले सर्दस्यिा प्रर्दान नगने लनणिय गरेमा सो को कारण खोली साि 
दर्दनलभि लनिेर्दकलाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको लमलिले िीस दर्दनलभि सम्बजन्धि ब्यजिले त्यस्िो संस्था र्दिाि गने 
अलधकारीसमि उजूर गनि सक्नछे। 

(५) उपर्दफा (४) बमोजजम प्राप् िउजूरी छानहिन गर्दाि लनिेर्दकलाई सर्दस्यिा प्रर्दान गनुि पने रे्दजखएमा र्दिाि गने 
अलधकारेीले त्यस्िो लनिेर्दकलाई सर्दस्यिा प्रर्दान गनिको लालग सम्बजन्धि संस्थालाई आरे्दश दर्दन सक्नेछ। 

(६) उपर्दफा (५) बमोजजम आरे्दश भएमा सो आरे्दश प्राप् ि गरेको साि दर्दन लभि सम्बजन्धि संस्थाले लनिेर्दकलाई 
सर्दस्यिा प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दिाि गने अलधकारीलाई गराउन ुपनेछ ।  

२२. सर्दस्य हनु नपाउने :(१) कुनै व्यजि एक स्थालनय िहको एकै प्रकृलिकेो एकभन्र्दा िढी संस्थाको सर्दस्य हनु पाउने छैन ।  

िर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै व्यजि एकै स्थालनय िहको एकै प्रकृलिको एकभन्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्य रहेको भए 
यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलिले िीनिषि लभि कुनै एक संस्थाको माि सर्दस्यिा कायम राख्न ुपनेछ ।िर यो ऐन प्रारम्भ 
हनु ुअजघ र्दिाि भएको स्िास््य, जशिा सहकारी संस्थाको हकमा यो उपर्दफा लाग ुहनुे छैन । 

(२) ❖================================================= 

२३. सर्दस्यिाको समालप्त:(१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्यिा रे्दहायको अिस्थामा समाप्त हनुेछाः— 

(क)सर्दस्यले आफ्नो सर्दस्यिा त्याग गरेमा, 
(ख) लगािार बाहषिक साधारणसभामा लबना सूचना िीन पटकसम्म अनपुजस्थि भएमा, 

 
❖ पहहलो संशोधनद्वारा जझहकएको 



 

 

(ग)यो ऐन,यस ऐन अन्िगिि िनेको लनयम िा हिलनयम बमोजजम सर्दस्यले पालना गनुिपने प्रािधानको बारम्बार उल्लङ्घन 
गरेमा, 

(घ)संस्थाको सर्दस्यको हकमा र्दफा २० बमोजजमको योग्यिा नभएमा। 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन कुनै सर्दस्यले संस्थाबाट प्राप् ि िा भिुान गनुि पने कुनै रकम 
भएमा सो फरफारक नभएसम्म िा लनजले ललएको ऋण लिनुि पने कुनै र्दाहयत्ि िा अन्य कुनै सर्दस्यको िफि बाट लधिो 
िा जमानि बसेकोमा सोको र्दाहयत्ि फरफारक नभएसम्म लनजको सर्दस्यिा समाप्त हनुे छैन ।  

(३) यस र्दफामा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन साधारणसभा बोलाउने लनणिय भइसकेपलछ साधारणसभा सम्पन्न 
नभएसम्म कसैलाई पलन सर्दस्यिाबाट हटाउन पाईने छैन र सर्दस्यिा त्याग गनि पलन पाईने छैन  

२४.सहुिधा प्राप् ि गनि नसक्ने : कुनै सर्दस्यले सहकारी संस्थालाई लिनुि पने कुनै र्दाहयत्ि लनधािररि समयलभि  भिुान नगरेमा िा यो ऐन,        
यस ऐन अन्िगिि िनेको लनयम िथा हिलनयम बमोजजम सर्दस्यले पालन गनुिपने व्यिस्थाको बारम्बार उल्लंघन गरेमा त्यस्िो सर्दस्यले अन्य 
सर्दस्य सरहको सलुबधा प्राप् ि गनि सक्ने छैन । 

पररच्छेर्द –६ 

साधारणसभा, सलमलि िथा लेखा सपुरजेिेिण सलमलि 

 

२५. साधारणसभा:(१) सहकारी संस्थाको सिोच्च अङ्गको रुपमा साधारणसभा हनुेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू साधारणसभाका सर्दस्य हनुे छन ्। 

(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा रे्दहाय बमोजजम हनुेछ:– 

(क) प्रारजम्भक साधारणसभा, 
(ख) िाहषिक साधारणसभा, 
(ग) हिशेष साधारणसभा । 

२६. प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, कििव्य र अलधकार: प्रारजम्भक साधारणसभाको काम, कििव्य र अलधकार रे्दहाय बमोजजम हनुेछ :–       
(क)प्रारजम्भक साधारणसभा हनुे अजघल्लो दर्दनसम्मको काम कारबाही र आलथिक कारोबारको जानकारी ललने, 
(ख)चालू आलथिक िषिको लालग िाहषिक कायििम िथा बजेट स्िीकृि गने, 

(ग) प्रलििेर्दन िथा हित्तीय हििरण अनमुोर्दन गने, 

(घ)हिलनयममा उल्लेख भए बमोजजम सलमलि िा लेखा सपुरीिेिण सलमलिको लनिािचन गने, 

(ङ)आन्िररक  कायिहिलध पाररि◆ गने, 

(च)लेखा परीिकको लनयजुि र लनजको पाररश्रलमक लनधािरण गने,  

(छ) हिलनयममा िोहकए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने । 

२७. िाहषिक साधारणसभाको काम, कििव्य र अलधकार : िाहषिक साधारणसभाको काम, कििव्य र अलधकार रे्दहाय बमोजजम  हनुेछ :– 

(क) िाहषिक कायििम िथा बजेट स्िीकृलि गने, 

(ख) िाहषिक लेखा परीिण प्रलििेर्दन अनमुोर्दन गने, 

(ग) सलमलि िा लेखा सपुरीिेिण सलमलिको लनिािचन िथा हिघटन गने, 

(घ) सञ्चालक िा लेखा सपुरीिेिण सलमलिको संयोजक िा सर्दस्यलाई पर्दबाट हटाउने, 

 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 



 

 

(ङ) सलमलि िा लेखा सपुरीिेिण सलमलिको िाहषिक प्रलििेर्दन पाररि गने, 

(च) हिलनयम संशोधन िथा आन्िररक कायिहिलध पाररि◆ गने, 

(छ) लेखा परीिकको लनयजुि र लनजको पाररश्रलमक लनधािरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण िा हिघटन◆ सम्बन्धी लनणिय गने, 

(झ) ❖ ………………………………… 

(ञ) ऋण िथा अनरु्दान प्राप्त गने सम्बन्धमा लनणिय गने, 

(ट) सर्दस्यको र्दाहयत्ि ऐन, लनयम, हिलनयम र अन्िररक कायि लबधीको अलधनमा रही लमनाहा दर्दने, 
(ठ) सलमलिलाई आिश्यक लनरे्दशन दर्दने, 
(ड) हिलनयममा िोहकए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने । 

२८. साधारणसभाको बैठक :(१) सलमलिले सहकारी संस्था र्दिाि भएको लमलिले  ९० दर्दन लभि प्रारजम्भक साधारणसभा बोलाउन ुपनेछ 
। 

(२) सलमलिले प्रत्येक आलथिक िषि समाप्त भएको लमलिले छ महहनालभि िाहषिक साधारणसभा बोलाउन ुपनेछ । 

(३) सलमलिले रे्दहायको अिस्थामा हिशेष साधारण सभा बोलाउन ुपनेछ :– 

(क)संस्थाको काम हिशेषले हिशेष साधारण सभा बोलाउनपुनेसलमलििाट लनणिय भएमा, 
(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम लेखा सपुरीिेिण सलमलिको लसफाररसमा, 
(ग)कुनै सञ्चालकले हिशेष साधारणसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्िाि सलमलिद्धारा पाररि भएमा, 
(घ) हिशेष साधारणसभा बोलाउन ुपने कारण खलुाइ पन्र◆ प्रलिशि सर्दस्यले सलमलि समि लनिेर्दन दर्दएमा, 
(ङ) र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बमोजजम र्दिाि गने अलधकारीले लनरे्दशन दर्दएमा, 
 (४) उपर्दफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन संस्थाको सञ्चालकिा व्यिस्थापकबाट आफ्नो जजम्मेिारी पूरा 

नगरी संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको अिस्थामा र्दिाि गने अलधकारीलाई जानकारी दर्दई एक लिहाई 
संचालक समेि साधारण सर्दस्यहरूमध्येबाट बहमुि सर्दस्य उपजस्थि भई हिशेष साधारण सभा गनि सहकनेछ । 

२९. हिशेष साधारणसभा बोलाउन लनरे्दशन दर्दन सक्ने:(१) संस्थाको लनरीिण िा सपुरीिेिण गर्दाि िा कसैको उजूरी परी छानहिन गर्दाि 
रे्दहायको अिस्था रे्दजखन आएमा र्दिाि गने अलधकारीले त्यस्िो सहकारी संस्थाको सलमलिलाई साधारणसभा बोलाउन लनरे्दशन दर्दन 
सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यिा िथा लसद्धान्ि हिपररि कायि गरेमा,  
(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम, हिलनयम िथा आन्िररक कायिहिलध हिपरीि कायि गरेमा, 
(घ) र्दिाि गने अलधकारीले दर्दएको लनरे्दशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 
(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बमोजजम र्दिाि गने अलधकारीले आरे्दश दर्दएमा। 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम साधारणसभा बोलाउन लनरे्दशन प्राप् ि भएमा सलमलिले सो लनरे्दशन प्राप् ि भएको लमलिले 
पैंिीस दर्दनलभि साधारणसभाको बैठक बोलाउन ु पनेछ र साधारणसभाको बैठकमा उजूरी िा लनरीिणका िममा रे्दजखएका 
हिषयमा छलफल गरी सोको प्रलििेर्दन र्दिाि गने अलधकारीसमि पेश गनुि पनेछ । 
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(३) उपर्दफा (१) िा (२) मा उजल्लजखि अिलधलभि सलमलिले साधारणसभा नबोलाएमा र्दिाि गने अलधकारीले त्यस्िो 
साधारणसभा बोलाउन सक्नेछ । 

 

(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको लालग गणपूरक संख्या ित्काल कायम रहेको सर्दस्य संख्याको ५१◆ प्रलिशि 
हनुेछ ।  

 
िर पहहलो पटक डाहकएको साधारण सभामा गणपरुक संख्या नपगेुमा त्यसको साि दर्दन लभि र्दोस्रो पटक साधारण सभा 
बोलाउन ु पने र यसरी र्दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा संचालक सलमलिको बहमुि सहहि एक लिहाइ◆ साधारण 
सर्दस्यहरुको उपजस्थलि भएमा साधारण सभाको गणपरुक संख्या पगेुको मालननेछ । 

(५) उपर्दफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन र्दफा २८ को (४) मा भएको व्यिस्था सोहीअनसुार हनुेछ । 
(६) र्दइु◆ हजार िा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको संस्थाले साधारणसभा गर्दाि सर्दस्य संख्याको अनपुािका आधारमा िडा-िडा िा 
अन्य पायकको स्थानमा संचालक सर्दस्यहरुलाई पठाई िोहकएको अनपुािमा प्रलिलनधी छनौट गनि सहकनेछ । त्यसरी छनौट 
भएर आएका प्रलिलनधीहरू लबच प्रलिलनधीमलुक साधारणासभा गनि सहकनेछ ।  

३०. सञ्चालक सलमलि :(१)  सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट लनिािजचि एक सञ्चालक सलमलि रहनेछ ।  

  िर,  एउटै व्यजि लगािार एउटै पर्दमा र्दईु पटकभन्र्दा बढी सञ्चालक हनु पाउने छैन । 
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको सलमलिमा उपलब्ध भएसम्म कम्िीमा िेत्तीस प्रलिशि महहला सर्दस्यको प्रलिलनलधत्ि सलुनजिि गनुि 
पनेछ ।  

(३) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै अिलधमा सञ्चालक िथा लेखा सलमलिको पर्दमा उम्मेर्दिार बन्न र 
लनिािजचि हनु सक्ने छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमिचारी िा आफ्नो संस्थाले सर्दस्यिा ललएको सहकारी संघ िा बैङ्कबाहेक 
समान िहको समान प्रकृलिको संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैन ।  

िर िाहषिक र्दईु करोड रुपैयाभन्र्दा कमको कारोिार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्िो सहकारी संस्थामा 
कमिचारीको रुपमा काम गनि बाधा पने छैन । िाहषिक र्दईु करोडभन्र्दा बहढ कारोिार गने संस्थामा कुनै संचालक कमिचारी 
रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलिले चार िषि लभि ◆त्यस्िो संचालकले कमिचारीको पर्द त्याग गरी अको कमिचारीको 
व्यिस्था गनुिपनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ कुनै व्यजि एकभन्र्दा बढी समानिहको संस्थाको सञ्चालक िा सोही िा अको संस्थाको 
कमिचारी भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलिले एक िषिलभि कुनै एक संस्थाको माि सञ्चालक िा कमिचारी रहन ुपनेछ । 

(७)सलमलिको कायाििलध चार िषिको हनुेछ । 

३१. सञ्चालक सलमलिको लनिािचन :(१) सलमलिले आफ्नो कायाििलध समाप्त हनु ु ……………………..❖ अजघ अको सलमलिको लनिािचन 
गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सलमलिको लनिािचन नगराएको जानकारी प्राप् ि भएमा त्यस्िो जानकारी प्राप् ि भएको लमलिले 
छ महहनालभि सलमलिको लनिािचन गराउन र्दिाि गने अलधकारीले सम्बजन्धि सलमलिलाई आरे्दश दर्दन सक्नेछ । 

 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
❖ पहहलो संशोधनद्वारा जझहकएको 



 

 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम र्दिाि गने अलधकारीले आरे्दश दर्दएकोमा सम्बजन्धि सलमलिले सो आरे्दश बमोजजमको 
समयािलधलभि सलमलिको लनिािचन गराईर्दिाि गने अलधकारलाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम सलमलिको लनिािचन नगराएमा र्दिाि गने अलधकारीले मालथल्लो संघको प्रलिलनलध समेिलाई सहभागी 
गराई सलमलिको लनिािचन सम्बन्धी सम्पूणि कायि गने गराउनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बमोजजमको लनिािचन कायिमा सहयोग परु् याउन ुसम्बजन्धि सलमलिका पर्दालधकारीहरूको कििव्य हनुेछ ।  
       (६) उपर्दफा (५) बमोजजम लनिािचन गराउूँर्दा लागेको सम्पूणि खचि सम्बजन्धि संस्थाले व्यहोनुि पनेछ। 

(७) यस र्दफा बमोजजम सलमलिको अको लनिािचन नभएसम्मको लालग सलमलिले हिलनयममा व्यिस्था भए बमोजजम आफ्नो कायि 
सञ्चालन गनेछ ।  

३२. सलमलिको काम, कििव्य र अलधकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लजखि काम, कििव्य र अलधकारका अलिररि सलमलिको काम, कििव्य 
र अलधकार रे्दहाय बमोजजम हनुेछ :– 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्ि बमोजजम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गने, 

(ख) आलथिक िथा प्रशासकीय कायि गने, गराउने, 
(ग) प्रारजम्भक साधारणसभा, िाहषिक साधारणसभा िथा हिशेष साधारणसभा बोलाउने, 
(घ) साधारणसभाका लनणियहरू कायािन्ियन गने, गराउने, 
(ङ) संस्थाको नीलि, योजना, बजेट िथा बाहषिक कायििमको िजुिमा गरी साधारणसभा समि पेश गने, 

(च) संस्थाको सर्दस्यिा प्रर्दान गने िथा सर्दस्यिाबाट हटाउने,  
(छ) शेयर नामसारी िथा हफिाि सम्बन्धी कायि गने, 

(ज) सम्बजन्धि संघहरूको सर्दस्यिा ललने, 
(झ) हिलनयम िथा आन्िररक कायिहिलध ियार गरी साधारणसभामा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कायििेिलभि संस्थाको कारोबार र व्यिसायको हहि प्रिद्धिनको लालग आिश्यक कायि गने, गराउन,े 
(ट) हिलनयममा िोहकए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने । 

३३. सञ्चालक पर्दमा बहाल नरहन:े रे्दहायको कुनै अिस्थामा सञ्चालक आफ्नो पर्दमा बहाल रहन सक्ने छैन:- 
(क) लनजले दर्दएको राजीनामा सलमलिबाट स्िीकृि भएमा, 
(ख) लनजलाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बमोजजम सञ्चालकबाट हटाउने लनणिय भएमा, 
(ग) लनज अको समान प्रकृलिको संस्थाको सञ्चालक रहेमा, 
(घ) लनज सोही  संस्थाको कमिचारी रहेमा, 

िर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रलिबन्धात्मक िाक्यांशमा लेजखएको कुरामा सोही बमोजजम हनुेछ । 

(ङ) लनज सोही िा अको समान प्रकृलिको संस्थाको लेखा सपुरीिेिण सलमलिको पर्दमा रहेमा 
(च) लनजको मतृ्य ुभएमा। 

३४. सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्ने:(१) साधारणसभाले िहमुिको लनणियबाट रे्दहायको कुनै अिस्थामा सञ्चालकलाई सलमलिको 
सञ्चालक पर्दबाट हटाउन सक्नछे :– 

(क) आलथिक हहनालमना गरी सम्बजन्धि संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा, 
(ख)अनलधकृि ििरले सम्बजन्धि संस्थाको कारोबार सम्बन्धी हिषयको गोपलनयिा भङ्ग गरेमा, 
(ग)सम्बजन्धि संस्थाको कारोबार र व्यिसायसूँग प्रलिस्पधाि हनुे गरी समान प्रकृलिको कारोबार िा व्यिसाय गरेमा, 
(घ)सम्बजन्धि संस्थाको अहहि हनुे कुनै कायि गरेमा,  



 

 

(ङ) लनज शारीररक िा मानलसक रुपमा काम गनि नसक्ने भएमा, 
(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम िा हिलनयममा उजल्लजखि योग्यिा नरहेमा । 

(२)कुनै सञ्चालकलाई सलमलिको पर्दबाट हटाउने लनणिय गनुि अजघ त्यस्िो सञ्चालकलाई साधारणसभासमि सफाई पेश     
गने मनालसब माहफकको मौका दर्दइनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोजजमको अिलधलभि कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा िा लनजले पेश गरेको सफाई 
सन्िोषजनक नभएमा साधारणसभाले त्यस्िो सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम सञ्चालकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य सलमलिको र्दईु कायिकालसम्मको लनिािचनमा 
उम्मेर्दिार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपर्दफा (३) बमोजजम कुनै सञ्चालक पर्दबाट हटेमा त्यस्िो पर्दमा साधारणसभाले बाूँकी अिलधको लालग अको 
सञ्चालकको लनिािचन गनेछ । 

३५. लनजी स्िाथि समािेश भएको लनणिय प्रकृयामा संलग्न हनु नहनु े :(१) सञ्चालकले आफ्नो लनजी स्िाथि समािेश भएको 
लनणिय प्रहियामा संलग्न हनुहुुूँरै्दन । 

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

(३) कुनै सञ्चालकले उपर्दफा (१) को लबपरीि हनुे गरी िा आफ्नो अलधकारिेिभन्र्दा बाहहर गई कुनै काम कारबाही 
गरे गराएमा त्यस्िो काम कारबाही प्रलि त्यस्िो सञ्चालक व्यजिगि रूपमा उत्तरर्दायी हनुेछ र त्यस्िो काम 
कारबाहीबाट संस्थाको, सर्दस्य िा अन्य कुनै व्यजिलाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्यस्िो हानी नोक्सानी 
लनजको जायजेथाबाट असूल उपर गररनेछ । 

३६. सलमलिको हिघटन :(१) साधारणसभाले रे्दहायको अिस्थामा सलमलिको हिघटन गनि सक्नेछाः– 

(क) सलमलिको बर्दलनयिपूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोजखममा परेमा, 
(ख)संस्थाले लिनुिपने र्दाहयत्ि िोहकएको समयलभि भिुान गनि नसकेमा, 
(ग)हिलनयममा उजल्लजखि उद्देश्य र कायि हिपररिको काम गरेमा,  
(घ)सलमलिले आफ्नो जजम्मेिारी पूरा नगरेमा, 
(ङ)यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयमािलीमा उजल्लजखि शिि िा र्दिाि गने  अलधकारीले दर्दएको लनरे्दशनको 

बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सलमलि हिघटन भएमा साधारणसभाले नयाूँ सलमलिको लनिािचन गनेछ । 

(३) सलमलिले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम बमोजजम र्दिाि गने अलधकारीले दर्दएको लनरे्दशन पालना नगरेमा 
िा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बमोजजम पेश भएको प्रलििेर्दन समेिको आधारमा र्दिाि गने अलधकारीले सलमलिलाई 
उजूरी िा लनरीिणको िममा रे्दजखएका हिषयिस्िकुो गाजम्भयििाको आधारमा बढीमा छ महहनाको समय दर्दई सधुार गने 
मौका दर्दन सक्नेछ र त्यस्िो समयािलध लभि पलन सधुार नगरेमा त्यस्िो सलमलि हिघटन गनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम सलमलि हिघटन भएमा त्यसरी हिघटन गररएको लमलिले िीन महहना लभिमा अको सलमलिको 
लनिािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्िो लनिािचन नभएसम्म संस्थाको रै्दलनक कायि सञ्चालन गनि र्दिाि गने अलधकारीले िोहकए 
बमोजजमको एक िर्दथि सलमलि गठन गनुि पनेछ । 

(५) यस र्दफा बमोजजम अको सलमलिको लनिािचन गराउूँर्दा लागेको सम्पूणि खचि सम्बजन्धि संस्थाले व्यहोनेछ । 



 

 

३७. लेखा सपुरीिेिण सलमलिको गठन :(१) संस्थामा आन्िररक लनयन्िण प्रणालीलाई सदुृढ गनि िोहकए बमोजजमको योग्यिा 
पगेुका एकजना संयोजक र र्दईुजना सर्दस्यहरू रहने गरी साधारणसभाले लनिािचनबाट लेखा सपुरीिेिण सलमलि गठन 
गनेछ । 

(२) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी व्यजि एकै अिलधमा एउटै संस्थाको सञ्चालक िा लेखा सपुरजेिेिण सलमलिको 
संयोजक िा सर्दस्य पर्दमा उम्मेर्दिार बन्न र लनिािजचि हनु सक्ने छैन । 

३८. लेखा सपुररिेिण सलमलिको काम, कििव्य र अलधकार :(१)  लेखा सपुररिेिण सलमलिको काम, कििव्य र अलधकार रे्दहाय 
बमोजजम हनुेछ :– 

(क)प्रत्येक चौमालसकमा सहकारी संस्थाको आन्िररक लेखापरीिण गने, गराउने, 
(ख)आन्िररक लेखापरीिण गर्दाि लेखापरीिणका आधारभूि लसद्धान्िको पालना गने, गराउने, 
(ग)हित्तीय िथा आलथिक कारोिारको लनरीिण िथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(घ)सलमलिको काम कारिाहीको लनयलमि सपुरजेिेिण गने र सलमलिलाई आिश्यक सझुाि दर्दने, 
(ङ) साधारणसभाको लनरे्दशन,  लनणिय िथा सलमलिका लनणिय कायािन्ियन भए नभएको अनगुमन गने, 

(च)लेखा सम्बन्धी प्रलििेर्दन र सलमलिको काम कारबाहीको सपुरजेिेिण सम्बन्धी िाहषिक प्रलििेर्दन साधारणसभा समि 
पेश गने,  

(छ)आफूले पटक पटक दर्दएका सझुाि कायािन्ियन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको हहिमा प्रलिकूल असर परेमा िा 
त्यस्िो संस्थाको नगर्द िा जजन्सी सम्पजत्तको व्यापक रूपमा हहनालमना िा अलनयलमििा भएको िा संस्था गम्भीर 
आलथिक संकटमा पनि लागेकोमा सो को कारण खुलाई हिशेष साधारणसभा बोलाउन सलमलिसमि लसफाररस गने 
। 

(ज) आिश्यक परेमा आन्िररक लेखा परीिक लनयजुिका लालग िीन जनाको नाम सञ्चालक सलमलिमा लसफाररस गने 
। 

(२) लेखा सपुरजेिेिण सलमलिको संयोजक िा सर्दस्य संस्थाको रै्दलनक आलथिक प्रशासलनक कायिमा सहभागी हनु पाउने 
छैन । 

पररच्छेर्द–७ 

बचि िथा ऋण पररचालन 

३९. सर्दस्य केजन्िि भई बचि िथा ऋणको कारोबार गनुि पने :(१) संस्थाले आफ्ना सर्दस्यहरूको माि बचि स्िीकार गनि, 
सोको पररचालन गनि र सर्दस्यलाई माि ऋण प्रर्दान गनि सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएिापलन बचि िथा ऋणको मखु्य कारोबार गने गरी र्दिाि भएको 
संस्था बाहेक अन्य हिषयगि िा िहउुद्देश्यीय संस्थाले बचि िथा ऋणको मखु्य कारोिार गनि पाउने छैन।  

िर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ बहउुद्देश्यीय िा हिषयगि संस्थाको रुपमा र्दिाि भई मखु्य कारोिारको रुपमा िचि िथा 
ऋणको कारोिार गरै्द आएको भए त्यस्िो संस्थाले िीन िषि लभिमा िचि िथा ऋणको मखु्य कारोिार नहनुे गरी र्दिाि 
हुूँर्दाका बखिमा उल्लेख गररएको मखु्य कारोिार गने गरी संस्था सञ्चालन गनुिपनेछ । 

(३) संस्थाले सर्दस्यलाई प्रर्दान गने ऋणमा ऋण ब्यिस्थापन शलु्क र निीकरण शलु्क संस्थाको कायिलबलधले िोके 
बमोजजम हनुेछ । 



 

 

(४) बचि र ऋणको ब्याजर्दर लबचको अन्िर छ प्रलिशिभन्र्दा बढी हनुे छैन । ………………………………………………….❖ 

 
 

(५) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूूँजीकृि गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन पाइने          
छैन । 

(६)संस्थाले कुनैपलन कम्पनीको शेयर खररर्द गनि सक्ने छैन ।  

िर, 

 १) सेंस्थाको र्दाहयत्िप्रलि प्रलिकूल नहनुे गरी संस्थाले स्िप्रयोजनको लालग अचल सम्पजत्त खरीर्द िथा पूिािधार 
लनमािण एिं संस्था र सर्दस्यहरुको हहिमा उत्पार्दन र सेिाको िेिमा प्राथलमक पूूँजी कोष पररचालन गनि िाधा पने 
छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खररर्द गरेको भएमा त्यस्िो शेयर यो ऐन प्रारम्भ 
भएको लमलिले एक िषि अिलधलभि हस्िान्िरण गररसक्न ुपनेछ । 

 (३) अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ र्दिाि भएका साना हकसानद्वारा 
प्रिहद्धिि हित्तीय संस्थाको शेयर खररर्द गनि बाधा पनेछैन । 

(७) संस्थाले प्रालथमक पूूँजी कोषको १५ गणुासम्म िचि संकलन गनि सक्नेछ ।  

(८) संस्थाले र्दिाि गर्दािका बखिका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई संस्थाको आन्िररक कायिलबलध हिपररि ऋण लगानी 
गनि सक्ने छैन ।  

४०. सन्र्दभि व्याजर्दर सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) संघीय काननु बमोजजम रजजष्ट्रारले बचि िथा ऋणको सन्र्दभि व्याजर्दर िोक्न सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम िोहकएको सन्र्दभि ब्याजर्दर संस्थाका लालग लनरे्दशक ब्याजर्दर हनुेछ । 

४१. व्यजिगि बचिको सीमा: संस्थामा सर्दस्यको व्यजिगि बचिको सीमा हिलनयममा िोहकएबमोजजम◆ हनुेछ । 

 

पररच्छेर्द –९ 

आलथिक स्रोि पररचालन 

४२. शेयर लबिी िथा हफिाि सम्बन्धी व्यबस्था :(१) संस्थाले आफ्नो सर्दस्यलाई शेयर हििी गनि सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन संस्थाले एकै सर्दस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूूँजीको बीस  
प्रलिशिभन्र्दा बढी हनुे गरी शेयर लबिी गनि सक्ने छैन ।  

िर नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार िा स्थानीय िहको पूणि िा आंजशक स्िालमत्ि िा लनयन्िण भएको संस्था िा लनकायको 
हकमा यो बन्रे्दज लागू हनुे छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको अंहकि मूल्य प्रलि शेयर एक सय रुपैयाूँ हनुेछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूूँजी हिलनयममा उल्लेख भए बमोजजम हनुेछ । 
(६) संस्थाले खलुा बजारमा शेयर लबिी गनि पाउने छैन । 

 
❖ पहहलो संशोधनद्वारा जझहकएको 
 पहहलो संशोधनद्वारा थहपएको 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
 



 

 

(७) संस्थाको मूल धनको रुपमा रहेको कुनै सर्दस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण िा र्दाहयत्ि बाहेक अन्य कुनै ऋण िा    
र्दाहयत्ि िापि लललाम लबिी गररने छैन । 

४३. रकम हफिाि िथा खािा सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था :(1) कुनै सर्दस्यले संस्थाको सर्दस्यिा त्याग गरी रकम हफिाि ललन 
चाहेमा लनजको कुनै र्दाहयत्ि भए त्यस्िोर्दाहयत्ि भिुान गरेको लमलिले लिन महहनालभि लनजको बाूँकी रकम िोहकए 
बमोजजम लनजलाई हफिाि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचि हफिाि माग गरेमा लनजको कुनै र्दाहयत्ि भए त्यस्िो र्दाहयत्ि किा गरी 
बाूँकी रकम िोहकए बमोजजम लनजलाई हफिाि गनुि पनेछ।  

(३) संस्थाले सबै प्रकारका िचि खािाहरु संचालन गनि सक्नछे ।    

४४. ऋण िा अनरु्दान ललन सक्ने:(१) संस्थाले हिरे्दशी बैंक िा हित्तीय संस्था िा अन्य लनकायबाट ऋण िा अनरु्दान ललन िा 
त्यस्िो लनकायसूँग साझेर्दारीमा काम गनि संघीय कानून िमोजजम स्िीकृिी ललन ुपने छ । 

(२) उपर्दफा (१) िमोजजम हिरे्दशी बैङ्क िा लनकायबाट ऋण िा अनरु्दान ललन स्िीकृलिको लालग िोहकए िमोजजमको 
हििरणहरु सहहि र्दिाि गने अलधकारी समि लनिेर्दन दर्दन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) िमोजजम लनिेर्दन प्राप्त भएमा र्दिाि गने अलधकारीले महानगरपाललकामा प्रस्िाि पेश गनुि पनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोजजमको प्रस्िाि नगर कायिपाललकाले उपयिु रे्दखेमा स्िीकृिीको लालग मन्िालयमा लसफाररस 
गरर पठाउनेछ ।  

४५. नेपाल सरकारको सरुिण प्राप् ि गनि सक्न:े (१) संस्थाले हिरे्दशी बैङ्क िा लनकायसूँग ललने ऋणमा सरुिण प्राप् ि गनुि पने भएमा 
संघीय कानून िमोजजम स्िीकृलिको लालग र्दिाि गने अलधकारर समि प्रस्िाि सहहि लनिेर्दन दर्दन ुपने छ । 

(२) र्दफा (१) िमोजजम प्राप्त प्रस्िाि उपयिु रे्दजखएमा नगर कायिपाललकाले संघीय काननु बमोजजम स्िीकृलिको लालग मन्िालयमा 
लसफाररस गरर पठाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेर्द –१० 

संस्थाको कोष 

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

(क) शेयर लबिीबाट प्राप् ि रकम, 

(ख) बचिको रुपमा प्राप् ि रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् ि रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप् ि अनरु्दान रकम, 

(ङ) हिरे्दशी सरकार िा अन्िरािहष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् ि अनरु्दान िा सहायिाको रकम, 

(च) व्यिसाहयक कायिबाट आजजिि रकम, 

(छ) सर्दस्यिा प्रिेश शलु्क, 

(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे अन्य जनुसकैु रकम । 

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

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

(क) आलथिक िषिको खूर्द बचि रकमको कम्िीमा पच्चीस प्रलिशि रकम,  

(ख) कुनै संस्था, संघ िा लनकायले प्रर्दान गरेको पूूँजीगि अनरु्दान रकम, 



 

 

(ग) जस्थर सम्पजत्त हििीबाट प्राप् ि रकम, 

(घ)  अन्य स्रोिबाट जगेडा कोष प्रयोजनका लालग प्राप् ि रकम । 

(३) उपर्दफा (१) बमोजजमको जगेडा कोष अहिभाज्य हनुेछ । 

४८. संरजिि पूूँजी हफिाि कोषाः(१) संस्थामा एक संरजिि पूूँजी हफिाि कोष रहनेछ । 

(२) र्दफा ४७ बमोजजमको जगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छुट्ट्याई बाूँकी 
रहेको रकमको कम्िीमा पच्चीस प्रलिशि रकम उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषमा िाहषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोजजमको रकम सर्दस्यले गरेको संघीय काननुमा िोहकए बमोजजमको िाहषिक कारोिारको आधारमा 
सम्बजन्धि सर्दस्यलाई उपलव्ध गराउन ुपनेछ ।  

४९. सहकारी प्रिद्धिन कोषसम्बन्धी व्यिस्था:(१) संस्थाले सहकारी व्यिसायको प्रिद्धिन गनिको लालग र्दफा ४७ बमोजजम 
जगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छुयाई बाूँकी रहेको रकमको शून्य 
र्दशमलि पाूँच प्रलिशिले हनु आउने रकम संघीय काननुमा व्यिस्था भएबमोजजमको सहकारी प्रिद्धिन कोषमा िाहषिक 
रुपमा जम्मा गनुि पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषको उपयोग संघीय काननु व्यिस्था भएबमोजजम हनुेछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थााः(१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उजल्लजखि कोषका अलिररि संस्थामा सहकारी 
जशिा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायि िोहकए बमोजजमका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूलििका लालग हिलनयममा िोहकए बमोजजम उपयोग 
गनि सहकनेछ ।  

िर एक िषिको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूूँजीको १८ प्रलिशिभन्र्दा बढी हनुे छैन । 

 

पररच्छेर्द –११ 

अलभलेख र सूचना 
५१. अलभलेख राख्न ु पने :(१) संस्थाले साधारणसभा, सलमलि िथा लेखा सपुररबेिण सलमलि बैठकका लनणिय िथा काम 

कारबाहीको अद्यािलधक अलभलेख सरुजिि साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) संस्थाले कारोबारसूँग सम्बजन्धि िथा अन्य आिश्यक अलभलेखहरू िोहकए बमोजजम सरुजिि साथ राख्न ुपनेछ । 

५२. हििरण उपलब्ध गराउन ुपने :(१) संस्थाले रे्दहायका हििरणहरू सहहिको प्रलििेर्दन आ.ि. समाप्त भएको िीन महहना 
लभि र्दिाि गने अलधकारी समि पेश गनुि पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमालसक र िाहषिक प्रलििेर्दन िथा लेखापरीिण प्रलििेर्दन 

(ख) बाहषिक कायििम नीलि िथा योजना, 
(ग) खरु्द बचि सम्बन्धी नीलि िथा योजना, 
(घ) सञ्चालकको नाम िथा बाूँकी कायाििलधको सूची, 
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 
(च) शेयर सर्दस्य संख्या र शेयरपूूँजी,   
(छ) सञ्चालक िा सर्दस्यले ललएको ऋण लिनि बाूँकी रहेको रकम, 

(ज)र्दिाि गने अलधकारीले समय समयमा िोहकदर्दएको अन्य हििरण । 

पररच्छेर्द – १२ 



 

 

लेखा र लेखापरीिण 

 

५३. कारोबारको लेखा:संस्थाको  कारोबारको लेखा र्दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधाररि र कारोबारको यथाथि जस्थलि स्पष्टरुपमा रे्दजखने 
गरी संघीय कानून बमोजजम रजजष्ट्रारले लागू गरेको लेखामान (एकाउजन्टङ स्याण्डडि) र यस ऐन बमोजजम पालना गनुिपने अन्य 
शिि िथा व्यिस्था बमोजजम राख्न ुपनेछ । 

५४. लेखापरीिण:(१) संस्थाले प्रत्येक आलथिक िषिको लेखापरीिण सो आलथिक िषि समाप्त भएको लमलिले ३ महहनालभि प्रचललि       
कानून बमोजजम इजाजिपिप्राप् ि लेखापरीिकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको अिलधलभि कुनै संस्थाले लेखापरीिण नगराएको पाइएमा र्दिाि गने अलधकारीले त्यस्िो 
संस्थाको लेखा परीिण इजाजिपिप्राप् ि लेखापरीिकबाट गराउन सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम लेखापरीिण गराउूँर्दा लेखापरीिकलाई दर्दन ुपने पाररश्रलमक लगायिको रकम सम्बजन्धि 
संस्थाले व्यहोनेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजजम लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण प्रलििेर्दन अनमुोर्दनको लालग साधारणसभासमि  
पेश गनुि पनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बमोजजम पेश भएको लेखापरीिण प्रलििेर्दन साधारणसभाबाट अनमुोर्दन हनु नसकेमा पनुाः 
लेखापरीिणको लालग साधारणसभाले र्दफा ५५ को अधीनमा रही अको लेखापरीिक लनयिु गनेछ । 

५५. लेखापरीिकको लनयजुि :(१) संस्थाको लेखापरीिण साधारणसभाले लसफाररश गरेका प्रचललि कानून बमोजजम इजाजिपिप्राप् ि 
लेखापरीिकहरू मध्येबाट साधारणसभाले एक जना लेखापरीिक लनयिुी ◆गनुि पनेछ । लनजको पाररश्रमीक साधारणसभाले िोके 
बमोजजम हनुेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम लेखापरीिक लनयिु गर्दाि एउटै व्यजि, फमि िा कम्पनीलाई लगािार िीन आलथिक 
िषिभन्र्दा बढी हनुे गरी लनयिु गनि सहकने छैन । 

५६. लेखापरीिकमा लनयिु हनु नसक्ने :(१) रे्दहायका व्यजि लेखापरीिकमा लनयिु हनु िथा लनयिु भई सकेको भए सो पर्दमा 
बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क) सम्िजन्धि सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 
(ख) सम्बजन्धि संस्थाको सर्दस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको लनयलमि पाररश्रलमक पाउने गरी लनयिु सल्लाहकार िा कमिचारी, 
(घ)लेखापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको िीन िषिको अिलध भिुान नभएको,  
(ङ)र्दामासाहीमा परेको, 
(च)भ्रष्टाचार, ठगी िा नैलिक पिन हनुे अन्य फौजर्दारी कसूरमा सजाय पाएको पाूँच िषि भिुान नभएको,  
(ज)सम्बजन्धि संस्थासूँग स्िाथि बाजझएको व्यजि । 

(२) लेखापरीिकले आफू लनयिु हनुअुजघ उपर्दफा (१) बमोजजम अयोग्य नभएको कुराको संस्था समि स्िघोषणा 
गरे्नपुनेछ ।  

 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 



 

 

(३) कुनै लेखापरीिक आफ्नो कायिकाल समाप्त नहुूँरै्द कुनै संस्थाको लेखापरीिण गनि अयोग्य भएमा िा संस्थाको 
लेखापरीिकको पर्दमा कायम रहन नसक्ने जस्थलि उत्पन्न भएमा लनजले लेखापरीिण गनुि पने िा गरररहेको काम ित्काल रोकी 
सो कुराको जानकारी ललजखि रुपमा संस्थालाई दर्दन ुपनेछ । 

(४) यस र्दफाको प्रलिकूल हनुेगरी लनयिु भएको लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण मान्य हनुे छैन ।  

 

पररच्छेर्द – १३ 

छुट,सहुिधा र सहलुलयि 

५७. छुट, सहुिधा र सहलुलयि: (१) संस्थालाई प्राप्त हनुे छुट, सहुिधा र सहलुलयि संघीय काननु बमोजजम हनुेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) मा उल्लेजखिछुट, सहुिधा र सहलुलयि बाहेक संस्थालाई प्राप्त हनुे अन्य छुट, सहुिधा र सहलुलयि िोहकए 
बमोजजम हनुेछ । 

 (३)…………………………………………..❖ 

 (४)………………………………………….❖ 

 

पररच्छेर्द—१४ 

ऋण असलुी िथा बाूँकी बक्यौिा 
५८. ऋण असूल गने:(१) कुनै सर्दस्यले संस्थासूँग गरेको ऋण सम्झौिा िा शिि कबलुलयिको पालना नगरेमा, ललखिको भाखालभि 

ऋणको सािाूँ, ब्याज र हजािना चिुा नगरेमा िा ऋण ललएको रकम सम्बजन्धि काममा नलगाई हहनालमना गरेको रे्दजखएमा 
त्यस्िो सर्दस्यले ऋण ललंर्दा राखेको लधिोलाई सम्बजन्धि संस्थाले लललाम लबिी गरी लधिो अपगु भएमा ऋणीको एकाघर 
संगोलको पररिारका सर्दस्यका चल अचल सम्पलििाट िा अन्य कुनै व्यिस्था गरी आफ्नो साूँिा, ब्याज र हजािनाअसूल उपर गनि 
सक्नेछ।लधिो सम्बजन्धि संस्थाले सकारे पिाि ्पलन ऋणीले साूँिा ब्याज र्दिैु भिुानी गरी लधिो बापिको सम्पजत्त बढीमा ३ 
महहना लभि हफिाि ललन चाहेमा सम्बजन्धि संघहरूको रोबरमा औजचत्यको आधारमा हफिाि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यले संस्थामा राखेको लधिो कुनै हकलसमले कसैलाई हक छोलडदर्दएमा िा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्िो 
लधिोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्िो ऋणीलाई लनजिि म्यार्द दर्दई थप लधिो सरुिण राख् न लगाउन सहकनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम ऋणीले थप लधिो नराखेमा िा उपर्दफा (१) िा (२) बमोजजमको लधिोबाट पलन साूँिा, 
ब्याज र हजािनाको रकम असूल उपर हनु नसकेमा त्यस्िो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पलन साूँिा, ब्याज र हजिे ाना 
असूल उपर गनि सहकनेछ ।  

(४) यस र्दफा बमोजजम साूँिा, ब्याज र हजिना असूल उपर गर्दाि लागेको खचिको रकम िथा असूल उपर भएको साूँिा, 
व्याज र हजािनाको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम सम्बजन्धि ऋणीलाई हफिाि दर्दन ुपनेछ ।  

(५) यस र्दफा बमोजजम कुनै संस्थाले ऋणीको लधिो िा अन्य जायजेथा लललाम लबिी गर्दाि लललाम सकाने व्यजिको 
नाममा सो लधिो िा जायजेथा प्रचललि कानून बमोजजम रजजषे्ट्रशन िा र्दाजखल खारेज गनिको लालग सम्बजन्धि कायािलयमा लेखी 
पठाउनेछ र सम्बजन्धि कायािलयले पलन सोही बमोजजम रजजषे्ट्रशन िा र्दाजखल खारेज गरी सोको जानकारी सम्बजन्धि संस्थालाई 
दर्दन ुपनेछ । 

 
❖ पहहलो संशोधनद्वारा जझहकएको 
❖ पहहलो संशोधनद्वारा जझहकएको 



 

 

(६) यस र्दफा बमोजजम लधिो राखेको सम्पजत्त लललाम लबिी गर्दाि कसैले सकार नगरेमा त्यस्िो सम्पजत्त सम्बजन्धि 
संस्था आफैं ले सकार गनि सक्नेछ । 

(७) उपर्दफा (६) बमोजजम आफैं ले सकार गरेमा त्यस्िो सम्पजत्त सम्बजन्धि संस्थाको नाममा रजजषे्ट्रशन िा र्दाजखल 
खारेज गनि सम्बजन्धि कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बजन्धि कायािलयले सोही बमोजजम रजजषे्ट्रशन िा 
र्दाजखल खारेज गरी दर्दन ुपनेछ । 

५९.  कालो सूची सम्बन्धी व्यिस्थााः संस्थाबाट ऋण ललई  रकमको अपचलन गने िा िोहकएको समयािलध लभि ऋणको साूँिा व्याज 
हफिाि नगने व्यजिको नाम नामेशी सहहि कालोसूची प्रकाशन सम्बन्धी व्यिस्था संघीय काननु बमोजजम हनुेछ । 

६०. कजाि सूचना केन््र सम्बन्धी व्यिस्थााःकजाि सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यिस्था संघीय काननु बमोजजम हनुेछ । 
 

६१. ऋण अशलुी न्यfofलधकरण  : ऋण अशलुी न्यायालधकरण को गठन िथा अन्य ब्यिस्था संघको काननुमा िोहकए बमोजजम हनुेछ ।  
६२ बाूँकी बक्यौिा असूल उपर गने : कसैले संस्थालाई लिनुि बझुाउन ुपने रकम नलिरी बाूँकी राखेमा त्यस्िो रकम र सोको ब्याज 

समेि त्यस्िा व्यजिको जाय जेथाबाट असूल उपर गनि सक्नेछ । बाकी बक्यौिा असलु उपरका लालग र्दिाि गने अलधकारीले 
सम्िजन्धि संस्थालाई सहयोग पयुािउन ुपनेछ ।  

६३. रोक्का राख् नलेखी पठाउन:े(१) संस्था िा र्दिाि गने अलधकारीले र्दफा ५८ र ६२◆ को प्रयोजनको लालग कुनै व्यजिको खािा, 
जायजेथाको स्िालमत्ि हस्िान्िरण, नामसारी िा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् न सम्बजन्धि लनकायमा लेखी पठाउन सक्नछे ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम रोक्काको लालग लेखी आएमा सम्बजन्धि लनकायले प्रचललि कानून बमोजजम त्यस्िो व्यजिको 
खािा, जाय जेथाको स्िालमत्ि हस्िान्िरण, नामसारी िा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राखी दर्दन ुपनेछ । 

६४. अग्रालधकार रहन:ेकुन ै व्यजिले संस्थालाई लिनुि पने ऋण िा अन्य कुन ैर्दाहयत्ि नलिरेमा त्यस्िो व्यजिको जाय जेथामा नेपाल 
सरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्यसको लालग रकम छुिाई बाूँकी रहन आएको रकममा संस्थाको अग्रालधकार रहनेछ । 

६५.  कारिाही◆ गनि िाधा नपने:संस्थाले ऋण असलुी गने सम्बन्धमा कुनै व्यजि िा सहकारी संस्था उपर चलाएको कुनै कारिाहीका 
कारणबाट त्यस्िो व्यजि िा संस्था उपर यस ऐन िथा प्रचललि कानून बमोजजमको कुनै कसूरमा कारिाही चलाउन रोक 
लगाएको मालनने छैन । 

पररच्छेर्द– १५ 

एकीकरण,  लबघटन िथा र्दिाि खारेज 

६६.◆ एकीकरण िथा हिभाजन सम्बन्धी व्यबस्था:(१) यस ऐनको अलधनमा रही र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा गाभी 
एकीकरण गनि िा एक संस्थालाई भौगोललक कायि िेिको आधारमा र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थामा हिभाजन गनि सहकनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम एकीकरण िा हिभाजन गर्दाि सम्बजन्धि संस्थाको कुल कायम रहेका सर्दस्य संख्याको र्दईु 
लिहाइ बहमुिबाट लनणिय हनु ुपनेछ ।           

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम एकीकरण िा हिभाजन गने लनणिय गर्दाि एकीकरण िा हिभाजनका शिि र कायिहिलध समेि 
खलुाउन ुपनेछ। 

 
 पहहलो संशोधनद्वारा थहपएको 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 



 

 

६७. ◆ हिघटन र र्दिाि खारेज:(१) कुनै संस्थामा रे्दहायको अिस्था हिद्यमान भएमा साधारणसभाको ित्काल कायम रहेका र्दईु लिहाइ 
बहमुि सर्दस्यको लनणियबाट त्यस्िो संस्थाको हिघटन गने लनणिय गरी र्दिाि खारेजीको स्िीकृलिका लालग सलमलिले र्दिाि गने 
अलधकारीसमि लनिेर्दन दर्दनसक्नेछ :– 

(क) हिलनयममा उजल्लजखि उद्देश्य िथा कायि हालसल गनि सम्भि नभएमा,  
(ख) सर्दस्यको हहि गनि नसक्ने भएमा । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम प्राप् ि लनिेर्दनमा छानहिन गर्दाि त्यस्िो संस्थाको हिघटन गनि उपयिु रे्दजखएमा र्दिाि गने 
अलधकारीले त्यस्िो संस्थाको र्दिाि खारेज गनि सक्नेछ। 

 
 
(३) उपर्दफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन र्दिाि गने अलधकारीले रे्दहायको अिस्थामा माि संस्थाको र्दिाि 

खारेज गनि सक्नेछ :– 

(क) लगािार र्दईु िषिसम्म कुनै कारोबार नगरी लनष्कृय रहेको पाइएमा, 
(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयमािली हिपरीिको कायि बारम्बार गरेमा, 
(ग) हिलनयममा उजल्लजखि उद्देश्य हिपरीि कायि गरेमा, 
(घ) सहकारी मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्ि हिपरीि कायि गरेमा । 

(४) उपर्दफा (२) िा (३) बमोजजम र्दिाि खारेज गनुि अजघ र्दिाि गने अलधकारीले त्यस्िो संस्थालाई सनुिुाईको लालग                      
कम्िीमा १५ ◆दर्दनको समय दर्दन ुपनेछ । 

(५) उपर्दफा (२) िा (३) बमोजजम संस्थाको र्दिाि खारेज भएमा त्यस्िो संस्था हिघटन भएको मालननेछ ।  

(७) उपर्दफा (२) िा (३) बमोजजम संस्थाको र्दिाि खारेजी भएमा त्यस्िो संस्थाको र्दिाि प्रमाणपि स्ििाः रद्द भएको  
मालननेछ । 

६८.◆ ललक्िीडेटरको लनयजुि:(१) र्दफा ६७◆ बमोजजम कुनै संस्थाको र्दिाि खारेज भएमा र्दिाि गने अलधकारीले ललक्िीडेटर लनयिु गनेछ 
।  

(२) उपर्दफामा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएिापलन संघीय काननुमा िोहकएको लसमासम्मको सम्पत्तजे भएको सेंस्थाको हकमा 
र्दिाि गने अलधकारीले कुनै अलधकृिस्िरका कमिचारीलाई ललक्िीडेटर लनयजुि गनि सक्नेछ । 

६९.◆ ललक्िीडेशन पलछको सम्पलिको उपयोग: कुनै संस्थाको ललक्िीडेशन पिाि ्सबै र्दाहयत्ि भिुान गरी बाूँकी रहन गएको सम्पजत्तको 
उपयोग संघीय काननुमा िोकजेए बमोजजम हनुेछ । 

पररच्छेर्द –१६ 

र्दिाि गने अलधकारी 
 

७०.◆ र्दिाि गने अलधकारीाः (१) यस ऐन अन्िगिि र्दिाि गने अलधकारीले गनुिपने कायिहरू हिराटनगर महानगरपाललकाको प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृिले गनेछ । 

 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 



 

 

  (२) उपर्दफा (१) बमोजजमको र्दिाि गने अलधकारीले यस ऐन बमोजजम आफूमा रहेको कुनै िा सम्पूणि अलधकार आफू 
मािहिको अलधकृिस्िरको कमिचारीलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 

७१.◆ काम, कििव्य र अलधकार: यस ऐनमा अन्यि उजल्लजखि काम, कििव्य िथा अलधकारको अलिररि र्दिाि गने अलधकारीको काम, 

कििव्य र अलधकार िोहकए बमोजजम हनुेछ  

पररच्छेर्द –१७ 

लनरीिण िथा अनगुमन 

७२◆. लनरीिण िथा अलभलेख जाूँच गने:(१) र्दिाि गने अलधकारीले संस्थाको जनुसकैु बखि लनरीिण िथा हहसाब जाूँच गनि, गराउन 
सक्नेछ । 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जनुसकैु िखि िोहकएको भन्र्दा बढी आलथिक कारोिार गने संस्थाको हहसाि हकिाि िा हित्तीय 
कारोिारको लनरीिण िा जाूँच गनि, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको लालग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अलधकारी िा हिशेषज्ञ खटाई आबश्यक  
हििरण िा सूचनाहरू संस्थाबाट जझकाई लनरीिण िथा सपुरीिेिण गनि सक्नेछ । 

(४) उपर्दफा (१) िा (२)बमोजजम लनरीिण िा हहसाब जाूँच गर्दाि र्दिाि गने अलधकारी िा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अलधकार 
प्राप्त अलधकृिले माग गरेको जानकारी सम्बजन्धि संस्थाले उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजजम लनरीिण िा हहसाब जाूँच गर्दाि कुनै संस्थाको काम कारबाही यो ऐन, यस ऐन 
अन्िगिि बनेको लनयम, लनरे्दजशका, मापर्दण्ड िा कायिहिलध बमोजजम भएको नपाइएमा र्दिाि गने अलधकारी िा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 
सम्बजन्धि संस्थालाई आिश्यक लनरे्दशन दर्दन सक्नेछ र त्यस्िो लनरे्दशनको पालना गनुि त्यस्िो संस्थाको कििव्य हनुेछ । 

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस र्दफा बमोजजम संस्थाको लनरीिण िथा सपुरीिेिण गर्दाि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचललि कानून 
बमोजजमको अलधकार प्रयोग गनि सक्नेछ। 

(७) यस र्दफा बमोजजम संस्थाको लनरीिण िथा सपुरीिेिण गर्दाि प्राप् ि हनु आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 
हिराटनगर महानगरपाललका, नगर कायिपाललकालाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

 
७३◆. छानहिन गनि सक्ने :(१) कुनै संस्थाको व्यिसाहयक कारोबार सन्िोषजनक नभएको, सर्दस्यको हहि हिपरीि काम भएको िा सो 

संस्थाको उद्देश्य हिपरीि कायि गरेको भनी त्यस्िो संस्थाकोकम्िीमा पाूँच◆ प्रलिशि सर्दस्यले छानहिनको लालग लनिेर्दन दर्दएमा 
र्दिाि गने अलधकारीले त्यस्िो संस्थाको छानहिन गनि, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम छालनिन गर्दाि माग गरेको हििरण िा कागजाि उपलब्ध गराई सहयोग गनुि सम्बजन्धि 
सलमलिको कििव्य हनुेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजजम गररएको छानहिनको जानकारी सम्बजन्धि संस्थालाई ललजखि रुपमा दर्दन ुपनेछ । 

७४◆.बचि िथा ऋणको कारोबार गने संस्था को लनरीिण िथा अनगुमन सम्बन्धी हिशेष व्यिस्था :(१) बचि िथा ऋणको मखु्य 
कारोबार गने संस्थाले िोहकए बमोजजम अनगुमन प्रणाली अिलम्बन गनुि पनेछ । 

 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 



 

 

(२) र्दिाि गने अलधकारीले बचि िथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको िोहकए बमोजजमको अनगुमन प्रणालीमा आधाररि भई लनरीिण िथा 
अनगुमन गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम संस्थाको लनरीिण िथा अनगुमन र्दिाि गने अलधकारीले हिषयगि संघहरूको आिश्यकिा अनसुार नेपाल राष्ट्र 
बैङ्क, /fli6«o ;xsf/L dxf;+3, lhNnf ;xsf/L ;+3 लगायिका अन्य लनकायको सहयोग ललन सक्नेछ । 

 

 

७५◆.िाहषिक प्रलििेर्दन पेश गनुिपने :(१) र्दिाि गने अलधकारीले आलथिक िषि समाप्त भएको लमलिले िीन महहनालभि संस्थाको लनरीिण 
सम्बन्धी िाहषिक प्रलििेर्दन महानगरपाललकासमि पेश गनुि पनेछ । 

 

(२) उपर्दफा (१)  बमोजजमको प्रलििेर्दनमा रे्दहायका हििरणहरू खलुाउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चालनमा रहेका संस्थाको हििरण, 

(ख) अनगुमन गररएका संस्थाको संख्या िथा आलथिक कारोिारको हििरण, 

 

 

 

 

(ग) संस्थामा सहकारी लसद्धान्ि र यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम, हिलनयम िथा आन्िररक कायिहिलधको 
पालनाको अिस्था, 

(घ) संस्थाका सर्दस्यले प्राप् ि गरेको सेिा सहुिधाको अिस्था, 
(ङ) संस्थाको हियाकलापमा सर्दस्यको सहभालगिाको स्िर अनपुाि, 

(च) संस्थालाई महानगरनगरपाललकाबाट प्रर्दान गररएको हित्तीय अनरु्दान िथा छुट सहुिधाको सर्दपुयोलगिाको अिस्था,  
(छ) संस्थाको आलथिक हियाकलाप िथा हित्तीय अिस्था सम्बन्धी िोहकए बमोजजमका हििरण, 

(ज) संस्थामा आन्िररक लनयन्िण प्रणालीको अिस्था, 
(झ) संस्थामा सशुासन िथा जजम्मेिारीको अिस्था, 
(ञ) संस्थामा रहेका कोषको हििरण, 

(ट) संरजिि पूूँजी हफिाि कोषहििरणको अिस्था, 
(ठ) सहकारीको नीलि लनमािणमा सहयोग पगु्ने आिश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको र्दिाि, खारेजी िथा हिघटन सम्बन्धी हििरण, 

(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको र्दफा १२ बमोजजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजनाको हििरण,  

(ण) िोहकए बमोजजमका अन्य हििरण । 
७६◆. सहकारी बचि िथा कजाि सरुिण कोष M  सहकारी बचि िथा कजाि सरुिण कोषको संचालन िथा ब्यिस्थापन संघीय काननु 
बमोजजम हनुेछ ।  

 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 



 

 

७७◆. आपसी सरुिण सेिा संचालन सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) संस्थाले संघीय काननुमा व्यिस्था भएबमोजजम आफ्ना सर्दस्यहरुको 
बालीनाली, िस्िभुाउ िथा पशपुिी लगायिका उत्पार्दन िथा सेिामा भएको ििीको अंश k"tL{ गने गरी आपसी सरुिण संचालन गनि 
सक्नेछ  
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd cfk;L ;'/If0f ;+rfng ug{ ;+:yfsf] Go'gtd dfkb08 tyf cGo Aoj:yf ;+3Lo sfg'g adf]lhd  
x'g]5 .  

       

७८◆. जस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) बचि, ऋण िथा अन्य हिषयगि संस्थाहरू सम्भाहिि जोजखमबाट संरिणका लालग संघीय 
काननुमा व्यिस्था भए बमोजजम खडा हनुे जस्थरीकरण कोषमा सहभागी हनु सक्नेछन ्। 

पररच्छेर्द –१८ 

समस्याग्रस्ि संस्थाको व्यिस्थापन 

७९◆. संस्थासमस्याग्रस्ि भएको घोषणा गनि सहकने:(१) यस ऐन बमोजजम गररएको लनरीिण िा हहसाब जाूँचबाट कुन ैसंस्थामा रे्दहायको 
अिस्था हिद्यमान रहेको रे्दजखएमा संजघय काननुमा ब्यिस्था भए बमोजजम त्यस्िा संस्थालाई समस्याग्रस्ि संस्थाको रुपमा घोषणा 
गनि सक्नेछ:- 

(क) सर्दस्यको हहि हिपरीि हनुे गरी कुनै कायि गरेको, 
(ख) संस्थाले पूरा गनुिपने हित्तीय र्दाहयत्ि पूरा नगरेको िा भिुानी गनुिपने र्दाहयत्ि भिुानी गनि नसकेको िा भिुानी 

गनि नसक्ने अिस्था भएको, 
(ग) सर्दस्यहरूको बचि लनधािररि शिि बमोजजम हफिाि गनि नसकेको, 

                                (घ)यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम िथा हिलनयम हिपरीि हनुे गरी संस्था  सञ्चालन भएको, 
(ङ) संस्था  र्दामासाहीमा पनि सक्ने अबस्थामा भएको िा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आलथिक कदठनाई भोलगरहेको, 
(च) कुन ैसंस्थाले सर्दस्यको बचि रकम हफिाि गनुि पने अिलधमा हफिाि नगरेको भनी त्यस्िो संस्थाका कम्िीमा पजच्चस 

जना◆ सर्दस्यहरूले र्दिाि गने अलधकारीसमि लनिेर्दन दर्दएकोमा छानहिन गर्दाि खण्ड (क) रे्दजख (ङ) सम्मको कुनै 
अिस्था हिद्यमान भएको रे्दजखएको । 

(२)उपर्दफा(१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापलन प्रचललि कानून बमोजजम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्थालाई 
समस्याग्रस्ि संस्था घोषणा गनि लसफाररस गरेमा िा समस्याग्रस्ि भनी पहहचान गरेकोमा िा त्यस्िो आयोगमा परेको उजरुी संख्या, 
औजचत्य समेिको आधारमा नगर कायिपाललकाले त्यस्िो संस्थालाई समस्याग्रस्ि संस्था घोषणा गनि सक्नेछ । 

८०◆.व्यिस्थापन सलमलिको गठन:(१) र्दफा ७९◆ बमोजजम समस्याग्रस्ि संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्िो संस्थाको सम्पजत्त व्यिस्थापन 
िथा र्दाहयत्ि भिुानी सम्बन्धी कायिका लालग व्यिस्थापन सलमलिको गठन गने ब्यिस्था संजघय काननु अनसुार हनुेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम जशफाररस भई आएमा संजघय काननुमा िोहकए बमोजीम नगर कायिपाललकाले ब्यिस्थापन 
सलमिीको गठन गनि सक्नेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम गदठि व्यिस्थापन सलमलिको काम, कििव्य र अलधकार िोहकए बमोजजम हनुेछ । 
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पररच्छेर्द–१९ 

कसेरू, र्दण्ड जररिाना िथा पनुराबेर्दन 

८१◆. कसेरू गरेको मालनने : कसैले रे्दहायको कुनै कायि गरेमा यस ऐन अन्िगििको कसेूर गरेको मालननेछ ।  

(क) र्दिाि नगरी िा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेमा िा कुनै व्यजि, फमि िा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी 
शब्र्द िा सो शब्र्दको अंग्रेजी रुपान्िरण राखी कुनै कारोबार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह  िा अन्य कुनै कायि गरेमा, 

(ख) सर्दस्यको बचि यस ऐन र यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम, हिलनयमबमोजजम बाहेक अन्य कुनपैलन प्रयोजनको लालग 
प्रयोग गरेमा,  

(ग) िोहकएकोभन्र्दा बढी रकम ऋण प्रर्दान गर्दाि जमानि िा सरुिण नराखी ऋण प्रर्दान गरेमा, 
(घ) सलमलिको सर्दस्य, व्यिस्थापकिा कमिचारीले संस्थाको सम्पजत्त, बचि िा शेयर रकम हहनालमना गरेमा, 
(ङ) ऋण असूल हनु नसक्ने गरी सलमलिका कुनै सर्दस्य, लनजको नािेर्दार िा अन्य व्यजि िा कमिचारीलाई ऋण दर्दई 

रकम हहनालमना गरेमा,  
(च) सलमलिका कुनै सर्दस्यले एक्लै िा अन्य सर्दस्यको लमलोमिोमा संस्थाको शेयर िा बचि रकम आफू खसुी 

पररचालन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा,  

(छ) झिुा िा गलि हििरण पेश गरी कजाि ललएमा, राखेको लधिो कच्चा भएमा िा ऋण हहनालमना गरेमा,  
(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्िरग्ि बनेका लनयम, हिलनयम  हिपररि लगानी गरेमा िा लगानी गने उद्देश्यले 

रकम उठाएमा,  
(झ) कृलिम व्यिसाय खडा गरी िा गराई ऋण ललएमा िा दर्दएमा, 
 

(ञ) लधिोको अस्िाभाहिक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण ललएमा िा दर्दएमा, 
(ट) झिुा हििरणको आधारमा पररयोजनाको लागि अस्िाभाहिक रुपमा बढाई बढी ऋण ललएमा िा  दर्दएमा, 
(ठ) कुन ै व्यजि िा संस्थालाई एक पटक दर्दइसकेको सरुिण रीिपूििक फुकुिा नभई िा सो सरुिणले खामेको 

मूल्यभन्र्दा बढी हनुेगरी सोही सरुिण अन्य संस्थामा राखी पनुाः ऋण ललए िा दर्दएमा, 
(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको लालग ऋण सहुिधा ललएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यि प्रयोग गरे िा गराएमा, 
(ढ) संस्थाको कुनै कागजाि िा खािामा लेजखएको कुनै कुरा कुनै िररकाले हटाइ िा उडाइ अकै अथि लनस्कन ेव्यहोरा 

पारी लमलाई लेख्न ेिा अको लभन्नै शे्रस्िा राख्न ेजस्िा काम गरेबाट आफूलाई िा अरु कसैलाई फाइर्दा िा हालन 
नोक्सानी गने उद्देश्यले कीिे गनि िा अकािको हालन नोक्सानी गने उद्देश्यले नगरे िा नभएको झिुा कुरा गरे िा 
भएको हो भनी िा लमलि, अङ्क िा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजाि बनाई िा बनाउन लगाई 
जालसाजी गरे िा गराएमा,  

(ण) ऋणको लधिो स्िरुप राजखने चल अचल सम्पजत्त लललाम लबिी िा अन्य प्रयोजनको लालग मूल्याङ्कन गर्दाि 
मूल्याङ्कनकिािले बढी, कम िा गलि मूल्याङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने कायि गरे िा गराएमा,  

(ि) सेंस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन िा नगराउन, मोलाहहजा गनि िा गराउन, 

कुनै हकलसमको रकम ललन िा दर्दन, लबना मूल्य िा कम मूल्यमा कुनै माल, िस्ि ुिा सेिा ललन िा दर्दन, र्दान, 

र्दािव्य, उपहार िा चन्र्दा ललन िा दर्दन, गलि ललखि ियार गनि िा गराउन, अनिुार्द गनि िा गराउन िा गैर 
कानूनी लाभ िा हानीपरु् याउने बर्दलनयिले कुनै कायि गरे िा गराएमा, 
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(थ) कुनैसंस्था िा सोको सर्दस्य िा बचिकिाि िा िीमध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पगु्ने गरी लेखा परीिण गरे गराएमा 
िा लेखा परीिण गरेको झिुो प्रलििेर्दन ियार पारेमा िा पानि लगाएमा। 

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

(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ)को कसूरमा एक बषिसम्म कैर्द र एकलाखरुपैँयासम्म जररिाना, 
(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा र्दईु बषिसम्म कैर्द र र्दईु लाख रुपैँयासम्म जररिाना, 
(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा हिगो बराबरको रकम जररिाना गरी िीन बषि सम्म कैर्द , 
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (ि) को कसूरमा हिगो भराई हिगो बमोजजम 

जररिाना गरी रे्दहाय बमोजजमको कैर्द हनुेछ :- 

(१) र्दश लाख रुपैयाूँसम्म लबगो भए एक िषिसम्म कैर्द,  

(२) र्दश लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँसम्म लबगो भए र्दईु िषिरे्दजखिीन िषिसम्म कैर्द, 

(३) पचास लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म लबगो भए िीन िषिरे्दजख चार िषिसम्म कैर्द, 

(४) एक करोड रुपैयाूँभन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयासम्म लबगो भए चार िषिरे्दजख छिषिसम्म कैर्द, 

(५) र्दश करोड रुपैंयाूँभन्र्दा बढीएक अबि रुपैयाूँसम्म लबगो भए छ िषिरे्दजख आठ िषिसम्म कैर्द, 

(६)एक अबि रुपैयाूँभन्र्दा बढीजलिसकैु रुपैयाूँ लबगो भए पलन आठ िषिरे्दजख र्दश िषिसम्म कैर्द, 
(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमार्दश बषिसम्म कैर्द । 

Dffly pNn]lvt ;hfo tyf k'g/fj]bg ;DjlGw Aoj:yf ;+l3o sfg'gdf pNn]v eP adf]lhd x'g]5 . 

(२) र्दफा ८१◆ को कसूर गनि उद्योग गने िा त्यस्िो कसूर गनि मद्दि परु् याउने व्यजिलाई मखु्य कसूरर्दारलाई हनुे 
सजायको आधा सजाय हनुेछ । 

(३) र्दफा ८१◆ कोकसूर गने िा त्यस्िो कसूर गनि मद्दि परु् याउन ुकुनै लनकाय संस्था भए त्यस्िो लनकाय संस्थाको 
प्रमखु कायिकारी िा पर्दालधकारी िा कायिकारी हैलसयिमा कायि सम्पार्दन गने व्यजिलाई यस ऐन बमोजजम हनुे सजाय हनुेछ । 

८३.◆  जररिाना हनुे :(१) र्दफा ८९◆ बमोजजम कसैको उजूरी परी िा संस्थाको लनरीिण अनगुमन िा हहसाब हकिाबको जाूँच गर्दाि िा 
अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै कायि गरेको पाइएमा र्दिाि गने अलधकारीले त्यस्िो कायिको प्रकृलि र गाम्भीयिको 
आधारमा त्यस्िो कायि गने व्यजिलाई पाूँच लाख रुपैँया सम्म जररिाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेका लनयम हिपरीि सर्दस्यसूँग ब्याज ललएमा, 
(ख) संस्थाले प्रर्दान गने बचि र ऋणको ब्याजर्दर बीचको अन्िर छ प्रलिशिभन्र्दा बढी कायम गरेमा, 
(ग) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कजािमा पूूँजीकृि गरी सोको आधारमा ब्याज लगाएमा, 
(घ) कुनै सर्दस्यलाई आफ्नो पूूँजीकोषको िोहकए बमोजजमको प्रलिशिभन्र्दा बढी हनुे गरी ऋण प्रर्दान गरेमा, 
(ङ)संस्था र्दिाि गर्दािका बखिका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यिा प्राप् ि गरेको िीन महहना अिलध व्यलिि नभई 

ऋण लगानी गरेमा, 
(च) प्राथलमक पूूँजी कोषको १५ गणुा भन्र्दा बढीहनुे गरी बचि संकलन गरेमा, 
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(छ) शेयर पूूँजीको १८ प्रलिशिभन्र्दा बढी शेयर लाभांश हििरण गरेमा,  

(ज) सेंस्थाले आफ्नो कायििेि बाहहर गई कारोबार गरेमा िा गैर सर्दस्यसंग कारोिार गरेमा, 
(झ) सेंस्थाले यो ऐन हिपरीि अन्य ब्यजिलाई आफ्नो सर्दस्यिा दर्दएमा । 

 (२) उपर्दफा (१) मा लेजखएको व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै कायि गरेको र्दिाि गने अलधकारीले त्यस्िो 
कायिको प्रकृलि र गाम्भीयिको आधारमा त्यस्िो कायि गने व्यजिलाई िीन लाख रुपैयाूँसम्म जररिाना गनि सक्नेछाः- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम बमोजजम दर्दएको कुनै लनरे्दशन िा िोहकएको मापर्दण्डको पालना 
नगरेमा, 

(ख)यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम बमोजजम दर्दनपुने कुन ैहििरण, कागजाि, प्रलिबेर्दन, सूचना िा जानकारी 
नदर्दएमा, 

(ग) यस ऐन बमोजजम लनिािचन नगरी सलमलि िथा लेखा सपुरीिेिण सलमलिका पर्दालधकारीहरु आफू खशुी पररिििन 
गरेमा  

(घ) कुनै संस्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बमोजजमको िोहकएको शिि पालन नगरेमा, 
(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम हिपररि अन्य कायि गरेमा । 

(३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजजमको जररिाना गनुि अजघ र्दिाि गने अलधकारीले सम्बजन्धि व्यजि िा संस्थालाई सफाई 
पेश गनि कम्िीमा पन्र दर्दनको समयािलध दर्दन ुपनेछ । 

८४.◆  रोक्का राख्न े :(१) र्दिाि गने अलधकारीले सम्बजन्धि संस्थालाई र्दफा ८३◆ बमोजजम जररिाना गनुिका अलिररि िीन महहनासम्म 
त्यस्िो संस्थाको कारोबार, सम्पलि िथा बैङ्क खािा रोक्का राख्न ेिथा सम्पजत्त रोक्का राख् न सम्बजन्धि लनकायलाई लसफाररस गनि 
सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको लसफाररस प्राप् ि भएमा त्यस्िो संस्थाको कारोबार, सम्पलि िा बैङ्क खािा रोक्का राखी सो 
को जानकारी र्दिाि गने अलधकारीलाई दर्दन ुपनेछ ।  

८५.◆  र्दोब्बर जररिाना हनु:े(१) र्दफा ८३◆ बमोजजम जररिाना भएको व्यजि िा संस्थालेपनु: सोही कसूर गरेमा त्यस्िो व्यजि िा 
संस्थालाई र्दिाि गने अलधकारीले र्दोस्रो पटकरे्दजख प्रत्येक पटकको लालग र्दोब्बर जररिाना गनेछ ।  

८६◆.  अनसुन्धानको लालग लेखी पठाउन सक्न े:र्दिाि गने अलधकारी िा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोजजम आफ्नो काम, कििव्य र 
अलधकारको पालना गर्दाि कसैले र्दफा ८१◆ बमोजजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्िो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजजम 
अनसुन्धान गनिको लालग सम्बजन्धि लनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

८७.◆  मदु्दासम्बन्धी व्यिस्थााः र्दफा ८२◆ बमोजजम सजाय हनुे कसूरको मदु्दा सम्बन्धी व्यिस्था संघीय काननु बमोजजम हनुेछ । 

८८◆. मदु्दा हेने अलधकारी:र्दफा ८२◆ बमोजजमको सजाय हनुे कसूर सम्बन्धी मदु्दाको कारिाही र हकनारा जजल्ला अर्दालिबाट हनुेछ । 

 

 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 



 

 

८९◆.  उजूरी दर्दने हर्दम्यार्द :(१) कसैले र्दफा ८२◆ बमोजजमको सजाय हनुे कसूर गरेको िा गनि लागेको थाहा पाउने व्यजिले त्यसरी 
थाहा पाएको लमलिले नब्बे दर्दनलभि र्दिाि गने अलधकारी समि उजूरी दर्दन ुपनेछ । 

 

क(२) कसैले र्दफा ८३◆ बमोजजम जररिाना हनुे कायि गरेको थाहा पाउने व्यजिले त्यसरी थाहा पाएको लमलिले नब्बे 
दर्दन लभि र्दिाि गने अलधकारी समि उजूरी दर्दन ुपनेछ ।  

९०.◆ पनुरािेर्दन गनि सक्ने :(१) र्दफा ६ बमोजजम संस्था र्दिाि गनि अस्िीकार गरेको िा र्दफा ६७◆ बमोजजम संस्था र्दिाि खारेज 
गरेकोमा जचत्त नबझु्नलेे सो लनणियको जानकारी पाएको लमलिले पैंिीस दर्दनलभि र्दिाि गने अलधकारीको लनणियउपर नगर 
कायिपाललकासमि पनुरािेर्दन गनि सक्नेछ ।  

(२) र्दफा ८३◆ बमोजजमको जररिानामा जचत्त नबझु्ने व्यजिले त्यस्िो लनणियको जानकारी पाएको लमलिले पैंिीस 
दर्दनलभि रे्दहाय बमोजजम पनुरािेर्दन गनि सक्नेछ: 

(क) र्दिाि गने अलधकारी र कायिपाललकाले गरेको लनणिय उपर सम्बजन्धि जजल्ला अर्दालिमा, 
(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको लनणिय उपरसम्बजन्धि उच्च अर्दालिमा । 

९१.◆ असूल उपर गररन े : यस पररच्छेर्द बमोजजम कुनै व्यजिले लिनुि पने जररिाना िा कुनै रकम नलिरी बाूँकी रहेकोमा त्यस्िो 
जररिाना िा रकम लनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 

Dffly pNn]lvt s;'/, b08, hl/jfgf tyf k'g/fj]bg ;DjlGw Aoj:yf ;+l3o sfg'gdf pNn]v eP adf]lhd x'g]5 

. 

 

 

पररच्छेर्द–२० 

हिहिध 

९२.◆  मिालधकारको प्रयोग : कुनै सर्दस्यले संस्थाको जलिसकैु शेयर खररर्द गरेको भए िापलन सम्बजन्धि संस्थाको कायि सञ्चालनमा एक 
सर्दस्य एक मिको आधारमा आफ्नो मिालधकारको प्रयोग गनि सक्नेछ । 

९३.◆ सामाजजक परीिण गराउन सक्ने :(१) संस्थाले हिलनयममा उजल्लजखि उद्देश्य प्राप् ि गनिका लालग सलमलिबाट भएका लनणिय र 
कायि, सर्दस्यहरूले प्राप् ि गरेका सेिा र सन्िषु्टीको स्िर, सेिा प्राजप् िबाट सर्दस्यहरूको जीिनस्िरमा आएको आलथिक, सामाजजक, 

सांस्कृलिक िथा िािािरणीय पिमा सकारात्मक पररिििन लगायिका हिषयमा सामाजजक परीिण गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीिणको प्रलििेर्दन छलफलको लालग सलमलिले साधारणसभासमि पेश 
गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक परीिण प्रलििेर्दन छलफल गरी साधारणसभाले आिश्यकिा अनसुार 
सलमलिलाई लनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 



 

 

(४) यस र्दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण प्रलििेर्दनको एक प्रलि सम्बजन्धि संस्थाले र्दिाि गने अलधकारी समि पेश 
गनुि पनेछ । 

 

९४.◆ सहकारी जशिााः सहकारी िेिको प्रिधिनको लालग हिद्यालय िहको पाठयिममा आधारभूि सहकारी सम्िन्धी हिषयिस्िलुाई 
समािेश गनि सहकनेछ । 

९५.◆ आलथिक सहयोग गनि नहनु:े ………………………………………………………………………………………………………………………………………❖ 

सहकारी संस्थाको रकम सर्दस्यिाहेक अरु कसैलाइि सामाजजक कायिमा िाहेक अन्य कायिका लागी आलथिक सहयोग गनि पाइिने छैन । 

स्पष्टीकरणाः यस र्दफाको प्रयोजनको लालग 'सामाजजक कायि' भन्नाले जशिा, स्िास््य, िािािरण संरिण, मानिीय सहायिा, 
सहकाररिा प्रबद्धिन सम्बजन्ध कायिलाई जनाउूँछ । 

९६.◆ अन्िर सहकारी कारोिार गनि सक्नेाः  संस्थाहरुले िोहकए बमोजजम एक आपसमा अन्िर सहकारी कारोिार गनि सक्नेछन ्।  

९७.◆ cfos/ ;DjGwL Aoj:yf  M ;xsf/L ;+3÷;+:yfx?sf] cfos/ ;DjlGw Aoj:yf ;+3Lo sfg'g adf]lhd x'g]5 . 

९८.◆ ठेक्कापिा दर्दन नहनु:ेसंस्थाले आफ्नो  सलमलिको कुनै सञ्चालक िा लेखा सपुरीिेिण सलमलिको संयोजक िा सर्दस्य िा आफ्नो 
कमिचारीलाई ठेक्कापिा दर्दन हरैु्दन । 

९९.◆ सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हनुे: कुनै संस्थाले प्राप् ि गरेको सरकारी अनरु्दान िा कुनै सेिा सहुिधा र्दरुुपयोग गरेको पाइएमा 
प्रचललि कानून बमोजजम सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर गररनेछ।  

१००.◆  कम्पनी सम्बन्धी प्रचललि ऐन लागू नहनुे : यस ऐन अन्िगिि र्दिाि भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचललि ऐन  लागू 
हनुे छैन ।  

१०१.◆  प्रचललि कानून बमोजजम कारिाही गनि िाधा नपने : यस ऐनमा लेजखएको कुनै कुराले कुनै व्यजि उपर प्रचललि कानून बमोजजम 
अर्दालिमा मदु्दा चलाउन बाधा परु् याएको मालनने छैन । 

१०२.◆ सम्पजत्त शहुद्धकरण लनिारण सम्बन्धी काननुी व्यिस्थाको पालना गनुिपनेाःसंस्थाले सम्पजत्त शहुद्धकरण लनिारण सम्बन्धी संघीय / 
प्ररे्दश काननुमा भएका व्यिस्थाका साथै िि ्सम्बन्धमा मन्िालयले जारी गरेको मानर्दण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको हित्तीय जानकारी 
एकाइबाट जारी भएका लनरे्दजशकाहरूको पालना गनुिपनेछ ।  

१०३.◆ लनयम बनाउने अलधकार:यस ऐनको कायािन्ियनको लालग कायिपाललकाले आिश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ । 

१०४.◆  मापर्दण्ड, लनरे्दजशका िा कायिहिलध बनाई लागू गनि सक्ने:(१) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयमको अधीनमा रही संस्थाको 
र्दिाि, सञ्चालन,लनरीिण िथा अनगुमन लगायिका काम कारबाहीलाई व्यिजस्थि र प्रभािकारीरुपमा सञ्चालन गनि कायिपाललकाले 
आिश्यकिा अनसुार मापर्दण्ड, लनरे्दजशका िा कायिहिलध बनाई लागू गनि सक्नेछ । 

 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
❖ पहहलो संशोधनद्वारा जझहकएको 
 पहहलो संशोधनद्वारा थहपएको 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 



 

 

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको मापर्दण्ड बनाउूँर्दा आिश्यकिा अनसुार रजजष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्िालय  सहकारी महासंघ, जजल्ला 
सहकारी संघहरू र सम्बजन्धि अन्य लनकायको परामशि ललन सहकनेछ । 

        cg';"rL १ 
btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)==÷==÷=== 

>L k|d'v k|zf;sLo clws[t Ho", 

lj/f6gu/ dxfgu/kflnsf, gu/ कायदपाललकाको sfof{no  

lj/f6gu/, df]/ª . 

 

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

dxf]bo, 

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

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

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

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

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

 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== . 

 

 
◆ पहहलो संशोधनद्वारा संशोलधि 



 

 

cg';"rL २ 

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

lj/f6gu/ dxfgu/kflnsf, gu/ कायदपाललकाको sfof{no . 

lj/f6gu/, df]/ª . 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M                 

============================== ÷gu/kflnsf ;xsf/L P]g, === sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === === === === === === === === nfO{ 

;Lldt bfloTj ePsf] ;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod;lxt of] k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 .  

 

juL{s/0fM === === === === === === === === 

btf{ u/]sf] ldltM 

b:tvtM 

k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] gfdM 

sfof{nosf] 5fkM 
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    k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 

 


