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महाकाली नगरपाललकाको सहकारी ऐन, २०७५  

 

प्रस्तावनािः सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त अनचरूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको पूूँजी, प्रववलि तथा 
प्रलतभालाई स्वाबलम्बन र पारस्पररकताका आिारमा एकीकृत गदै सदस्यहरूको आलथकु, सामाजजक तथा 
साूँस्कृलतक उन्नयन गन,ु समचदायमा आिाररत, सदस्य केजन्ित, लोकताजन्िक, स्वायत्त र सचशालसत संगठनको 
रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धुन गन,ु सहकारी खेती, उद्योग, वस्तच तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट 
सामाजजक न्यायका आिारमा आत्मलनभरु, तीब्र एवं ददगो रुपमा स्थानीय अथतुन्िलाई सचदृढ तचल्याउन 
सहकारी संघ संस्थाहरुको दताु, सञ्चालन एवम ्लनयमन सम्बन्िी व्यवस्था गन ुवाञ्छनीय भएकोले, 

महाकाली नगरपाललकाको  नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद –१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम "महाकाली नगरपाललकाको सहकारी ऐन, २०७५” 

रहेको छ । 

(२) यो ऐन तचरुन्त प्रारम्भ हचनेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथ ुनलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आन्तररक कायवुवलि” भन्नाले सहकारी संस्थाले दफा १८ बमोजजम बनाएको 
आन्तररक कायवुवलि सम्झनचपछु ।  

(ख) “कसूर” भन्नाले दफा ७९ बमोजजमको कसूर सम्झनचपछु । 

(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगतु बनेको लनयममा 
तोवकएको वा तोवकए बमोजजम सम्झनचपछु । 

(घ) “पररवार” भन्नाले सदस्यको पलत वा पत्नी, छोरा, बचहारी, छोरी, िमपु चि, िमपु चिी, बाबच, 
आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गनच ुपने दाजच, भाउजच,भाइ, बचहारी र 
दददी, बवहनी सम्झनचपछु। 

तर सो शब्दले अंशबण्डा गरी वा मानो छच दिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी 
बसेको पररवारको सदस्यलाई जनाउने छैन ।  
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(ङ) “बर्त” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनचपछु । 

(र्) “मन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्िी ववषय हेने संघीय मन्िालय सम्झनचपछु ।  

(छ) “मचख्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संर्ालन गरेको व्यवसावयक वियाकलापहरुमा 
पलछल्लो आलथकु वषसुम्ममा पररर्ाललत बर्तको दावयत्व र पलछल्लो आलथकु 
वषकुो सदस्यतफुको खररद वा लबिी कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रलतशतभन्दा बढी 
वहस्सा भएको कारोवार सम्झनचपछु ।   

(ज) “रजजष्ट्रार” भन्नाले संघको रजजष्ट्रार सम्झनच पछु ।  

(झ) “लेखा सचपरीवेिण सलमलत” भन्नाले दफा ३७ बमोजजमको लेखा सचपरीवेिण सलमलत 
सम्झनचपछु । 

(ञ) “ववलनयम” भन्नाले सम्बजन्ित सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोजजम बनाएको ववलनयम 
सम्झनचपछु । 

(ट) “ववभाग” भन्नाले संघको सहकारी ववभाग सम्झनचपछु र सो शब्दले मन्िालयले सहकारी 
लनयमन गन ुतोकेको महाशाखा समेतलाई जनाउूँछ। 

(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनचपछु ।  

(ड) “सञ्चालक” भन्नाले सलमलतको सदस्य सम्झनचपछु र सो शब्दले सलमलतको अध्यि, 
उपाध्यि, सजर्व र कोषाध्यि समेतलाई जनाउूँछ ।  

(ढ) “सदस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यजि सम्झनचपछु। 

(ण) “सलमलत” भन्नाले  दफा ३० को उपदफा (१) बमोजजमको सञ्चालक सलमलत 
सम्झनचपछु ।  

(त) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्वावलम्वन, स्व–उत्तरदावयत्व, लोकतन्ि, समानता, समता, 
ऐक्यवद्धता, इमान्दारी, खचलापन, सामाजजक उत्तरदावयत्व तथा अरुको हेरर्ाह 
लगायत अन्तराुवष्ट्रय मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी मूल्य सम्झनचपछु । 

(थ) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नाले ववलनयममा व्यवस्था भए बमोजजम सञ्चाललत व्यवसावयक 
वियाकलाप सम्झनचपछु ।  
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(द) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नाले स्वैजच्छक तथाखचला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकताजन्िक 
लनयन्िण, सदस्यको आलथकु सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्िता, जशिा, तालीम र 
सूर्ना, सहकारी-सहकारी बीर् पारस्पररक सहयोग र समचदायप्रलतको र्ासो लगायत 
अन्तराुवष्ट्रय मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी लसद्धान्त सम्झनचपछु ।  

(ि) "संस्था" भन्नाले दफा ३ बमोजजम गठन भई दफा ६ बमोजजम दताु भएको 
ववषयगत वा बहचउदे्दश्यीय सहकारी संस्था सम्झनच पछु । 

(न) “सािारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको सािारण सभा सम्झनचपछु । 

(प) “प्राथलमक पूूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूूँजी र जगेडा कोष सम्झनचपछु । 

(फ)  "दताु गने अलिकारी" भन्नाले दफा ६९ बमोजजमको दताु गने अलिकारी 
सम्झनचपदुछ । 

पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दता ु

३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीीमा २५ जना नेपाली नागररकहरु आपसमा लमलीी ववषयगत वा 
वहचउदे्दश्यीय सहकारी संस्था गठन गन ुसक्नेछन ्।  

(२)उपदफा (१) मा जचनसचकै कच रा लेजखएको भएतापलन श्रलमक, यचवा लगायतले आफ्नो 
श्रम वा सीपमा आिाररत भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्रजना नेपाली 
नागररकहरु भए पलन संस्था गठन गन ुसक्नेछन ्। 

(३) यस दफामा अन्यि जचनसचकै कच रा लेजखएको भए तापलन नेपाल सरकार, प्रदेश 
सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनचदान वा स्वालमत्वमा संर्ाललत ववद्यालय, 

ववश्वववद्यालय वा संगदठत संस्थाबाट पाररश्रलमक पाउने पदमा वहाल रहेका कम्तीमा एकसय 
जना कमरु्ारी, जशिक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा लमली प्रर्ललत कानून बमोजजम दताु भएको 
आफ्नो पेशागत संगठनका आिारमा सदस्यता, प्रलतलनलित्व र सेवा संर्ालनमा तोवकए 
बमोजजमका शत ुबन्देजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गन ुसक्नेछन ्। 

तर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहेको एउटै कायाुलयका कम्तीमा तीसजना कमरु्ारी, 
जशिक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा लमली सदस्यता, प्रलतलनलित्व र सेवा संर्ालनमा तोवकए 
बमोजजमका शत ुबन्देजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गन ुसक्नेछन ्। 
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(४)  यस दफा बमोजजम संस्था गठन गदाु एक पररवार एक सदस्यका दरले उपदफा 
(१) वा (२)मा उजल्लजखत संख्या पचगेको हचनचपनेछ ।  

तर संस्था दताु भइसकेपलछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यजिलेसो संस्थाको 
सदस्यता ललन बािापनेछैन । 

४. दता ुनगरी  सहकारी सस्था संर्ालन गन ुनहचन:े कसैले पलन  यस ऐन बमोजजम दताु नगरी 
सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन गन ुहचूँदैन।   

५. दताकुो लालग दरखास्त ददनच पने :(१) यस ऐन बमोजजम गठन भएका सहकारी संस्थाले दताुका 
लालग दताु गने अलिकारी समि अनचसूर्ी-१ को ढाूँर्ामा दरखास्त ददनचपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमका दरखास्त साथ देहाय बमोजजमका कागजातहरू 
संलग्न गनच ुपनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत ववलनयम, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रलतवेदन, 

(ग)  सदस्यले ललन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको वववरण । 

६. दता ुगनच ुपने :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोजजम प्राप् त दरखास्त  सवहतको कागजातहरु  
छानववन गदाु देहाय बमोजजम भएको पाइएमा दताु गने अलिकारीले दरखास्त परेको लमलतले तीस 
ददनलभि त्यस्तो सहकारी संस्था दताु गरी अनचसूर्ी-२ को ढाूँर्ामा दताु प्रमाणपि ददनच पनेछ :– 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको ववलनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगतु बनेको लनयम 
बमोजजम रहेको,  

(ख) प्रस्ताववत सहकारी संस्था सहकारी मूल्य,  मान्यता र लसद्धान्त अनचरुप सञ्चालन 
हचन सक्ने आिार रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था समचदायमा आिाररत एवम ्सदस्य केजन्ित भई संर्ालन र लनयन्िण 
हचन सक्ने स्पष्ट आिार रहेको । 

(2) उपदफा (१) बमोजजम छानववन गदाु प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको ववलनयमको कच नै 
कच रामा संशोिन गनचपुने देजखएमा दताु गने अलिकीारीले त्यस्तो संशोिन गनचपुने व्यहोरा खचलाई 
दरखास्त प्राप् त भएको लमलतले पन्र ददनलभि लनवेदकलाई सूर्ना गनच ुपनेछ । 
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(3) यस ऐनमा अन्यि जचनसचकै कच रा लेजखएको भएतापलन यो ऐन प्रारम्भ हचूँदाका बखत 
दताु भई सञ्चालनमा रहेका महाकाली नगरपाललका लभि कायिुेि कायम गररएका  सहकारी 
संस्था यसै ऐन बमोजजम दताु भएको मालनने छ । 

(४) यस दफा बमोजजम सहकारी संस्था दताु गदाु दताु गने अलिकारीले त्यस्तो सहकारी 
संस्थाले पालना गनच ुपने गरी कच नै शत ुतोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोजजम शत ु तोवकएकोमा सोको पालना गनच ु सम्बजन्ित सहकारी 
संस्थाको कतवु्य हचनेछ। 

७. दता ुगन ुअस्वीकार गन ुसक्न े:(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उजल्लजखत अवस्था नभएमा, 
सोही दफा बमोजजम ववलनयम संशोिनको लालग सूर्ना ददएको अबलि लभि लनवेदकले संशोिन 
गन ुअस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूर्ना पाएको लमलतले तीस ददनलभि लबलनयम संशोिन नगरेमा वा 
सूर्नामा उल्लेख भए बमोजजम हचने गरी लबलनयम  संशोिन नगरेमा दताु गने अलिकारीले त्यस्तो 
सहकारी संस्था दताु गन ुअस्वीकार गन ुसक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी संस्था दताु गन ु अस्वीकार गरेकोमा दताु गने 
अलिकारीले कारण खचलाई तीन ददन लभि सोको जानकारी सम्बजन्ित लनवेदकहरूलाई ददनच 
पनेछ।  

८. सहकारी संस्था संगदठत संस्था हचन:े (१) सहकारी संस्था अववजच्छन्न उत्तरालिकारवाला एक 
स्वशालसत र सङ्गदठत संस्था हचनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लालग एउटा छच िै छाप हचनेछ । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अिीनमा रही व्यजि सरह र्ल अर्ल सम्पजत्त प्राप् त, 
उपभोग, वविी वा अन्य व्यवस्था गन ुसक्नेछ।  

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

(५) सहकारी संस्थाले व्यजि सरह करार गन ुसक्नेछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायिुिे : (१) दताु हचूँदाका बखत सहकारी संस्थाको काय ु िेि देहाय 
बमोजजम हचनेछिः  

(क)  बर्त तथा ऋणको मचख्य कारोवार गने संस्थाको हकमा एक वडा,  
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(ख)  अन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा देहायका आिारमातीन वडासम्म : 

(१)  सदस्यहरुवीर् स्वाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लालग आपसी साझा वन्िन 
(कमन बण्ड), 

(२)  व्यवसावयक स्तरमा सेवा संर्ालन गन ुआवश्यक सदस्य संख्या, 

(३) संस्था संर्ालनमा सदस्यको सहभालगतामूलक लोकताजन्िक लनयन्िण कायम हचन े
गरी पायक पने स्थान । 

(२)  उपदफा (१) मा जचनसचकै कच रा लेजखएको भएतापलन संस्थाले दताु भई 
व्यवसावयक सेवा प्रारम्भ गरेको दचईवष ु पलछ देहायको आिारमा जोलडएको भौगोललक िेि 
कायम रहने गरी आफ्नो कायिुेि थप वडाहरूमा ववस्तार गन ुसक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसावयक वियाकलापको ववकास िममा सदस्यता बढाउन थप 
काय ुिेि आवश्यक परेमा, 

(ख) संस्थाको काय ुसंर्ालनमा सदस्यको प्रत्यि लनयन्िण कायम राख्न रर्नात्मक 
उपायहरु अवलम्बन गररएको, 

(ग) बर्त तथा ऋणको मचख्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापदण्ड 
अनचसार भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जचनसचकै कच रा लेजखएको भए तापलन संस्थाको कायिुेिका 
वडाहरूमा व्यावसावयक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोवकएको रकम वा 
अनचपातभन्दा कम रकम वा अनचपातको व्यावसावयक सेवा सञ्चालन भएको देजखएको खण्डमा 
दताु गने अलिकारीले व्यावसावयक सेवा सञ्चालन भएका वडा माि कायिुिे कायम गने गरी 
ववलनयम संशोिन गन ुलनदेशन ददन सक्नेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोजजम दताु गने अलिकारीले लनदेशन ददएकोमा सहकारी संस्थाले 
एक वषलुभि ववलनयम संशोिन गरी आफ्नो कायिुेि पचनिःलनिाुरण गनचपुनेछ ।  

(५) यस दफामा अन्यि जचनसचकै कच रा लेजखएको भए तापलन सहकारी संस्थाले 
स्वेजच्छक रूपमा जचनसचकै समय कायिुेि घटाउने गरी पचनिःलनिाुरण गन ुववलनयम संशोिन गन ु
सक्नेछ ।  

(६) कायिुेि पचनिः लनिाुरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हचनेछ ।   
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१०. जानकारी ददनचपने: महाकाली नगरपाललकाभन्दा बढी कायिुेि कायम राखी दताु भई सञ्चालनमा 
रहेका संस्थाहरूले महाकाली नगरपाललकामा सेवा सञ्चालन गदाु सञ्चाललत सेवाको वववरण सवहत दता ु
गने अलिकारीलाई जानकारी ददनचपनेछ । 

 

११. ववषयगत आिारमा वगीकरण: (१)सहकारी संस्थाको वगीकरण देहाय बमोजजम हचनेछिः 

(क) उत्पादक संस्थािः कृवष,दचग्ि, जर्या,कवफ,उखच,फलफच ल र माछापालन ववशषेका 
ववषयगत र अगचवावाली एवम ्उत्पादनको योजना समेतका आिारमा अन्य 
उत्पादनमूलक संस्था; 

(ख) उपभोिा संस्थािः उपभोिा भण्डार, वर्त तथा ऋण,उजाु र स्वास््य  ववशेषका 
ववषयगत र प्राथलमक आवश्यकता एवम ्सेवाको योजना समेतका आिारमा अन्य 
उपभोगजन्य संस्था; 

(ग) श्रलमक संस्थािः हस्तकला,खाद्य पररकार,औद्योलगक उत्पादन,भोजनालय र श्रम करार 
ववशेषका ववषयगत र सीप वा श्रमको ववशेषता एवम ्स्वरोजगारीको योजना 
समेतका आिारमा अन्य श्रममा आिाररत संस्था; 

(घ) बहचउद्दशे्यीय संस्थािः उत्पादन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आिाररत स्वरोजगारीका 
सेवा समेत सञ्चालन गने अन्य बहचउदे्दश्यीय संस्था । 

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

 

(३) उपदफा (१)र (२) मा जचनसचकै कच रा लेजखएको भए तापलन उपदफा (१) बमोजजम अन्य 
संस्थाहरु गठन गन ुबािा पनेछैन ।  

 

१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गन ुसक्न े:(१) दफा ६ बमोजजम दताु 
प्रमाणपि प्राप् त गरे पलछ संस्थाले आफ्नो उदे्दश्य प्रालप्तका लालग यस ऐन र ववलनयमको 
अिीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गन ुसक्नेछ ।  

(२) प्रर्ललत कानूनमा जचनसचकै कच रा लेजखएको भएतापलन संस्थाले उपदफा (१) 
बमोजजम कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गन ुछच िै संस्था दताु गनचपुने 
छैन । 
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तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गन ुप्रर्ललत कानून 
बमोजजम अनचमलतपि, स्वीकृलत वा इजाजतपि ललनच पने रहेछ भने सो बमोजजम अनचमलतपि 
,स्वीकृलत वा इजाजतपि ललएर माि कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन 
गनच ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम संस्थाले प्रर्ललत कानून बमोजजम अलिकार पाएको 
लनकाय वा अलिकारीबाट अनचमलतपि, स्वीकृलत वा इजाजतपि प्राप् त गरेमा पन्र ददनलभि 
सोको जानकारी दताु गने अलिकारीलाई ददनच पनेछ । 

(४) दचई वा दचईभन्दा बढी संस्थाले संयचि वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा 
सेवाको बजारीकरणको लालग यस ऐनको अिीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, 

उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गन ुसक्नेछन ्। 

(५) उपदफा (४) बमोजजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन 
गने सम्बन्िी अन्य व्यबस्था तोवकए बमोजजम हचनेछ । 

१३. दावयत्व सीलमत हचन े :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्िमा सदस्यको दावयत्व लनजले 
खररद गरेको वा खररद गन ु स्वीकार गरेको शेयरको अलिकतम रकमसम्म माि सीलमत 
रहनेछ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लललमटेड” भने्न शब्द राख्नच 
पनेछ ।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त पालना गनच ुपने: सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन 
गदाु सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तको पालना गनच ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

संस्थाका उद्दशे्य तथा काय ु

१५. संस्थाको उद्दशे्य : कायिुिेमा आिाररत र सदस्य केजन्ित भई आफ्ना सदस्यहरूको आलथकु, 

सामाजजक तथा साूँस्कृलतक उन्नयन गनच ुसंस्थाको मचख्य उदे्दश्य हचनेछ ।   

१६. संस्थाको काय ु: संस्थाका कायहुरू देहाय बमोजजम हचनेछन:्- 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तहरूको पालना गनेगराउने, 
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(ख) सदस्यको वहत प्रवद्धुनगने गरी व्यावसावयक सेवाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदस्यलाई जशिा, सूर्ना र तालीम प्रदान गने , 

(ङ) संस्थाले गने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड लनिाुरण गरी गचणस्तर सचिार, आलथकु 
स्थावयत्व र जोजखम व्यवस्थापनसम्बन्िी काय ुगने,  

(र्) आन्तररक लनयन्िण प्रणाली लागू गने, 

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

(ज) मन्िालय,रजजष्ट्रार, प्रादेजशक रजजष्ट्रार,स्थानीय तह वा दताु गने अलिकारीको लनदेशन 
पालना गने गराउने, 

(झ) ववलनयममा उजल्लजखत कायहुरू गने । 

पररच्छेद–४ 

ववलनयम तथा आन्तररक कायवुवलि 

१७. ववलनयम बनाउनच पने : (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगतु बनेको लनयम, लनदेजशका, 
मापदण्ड र कायवुवलिको अिीनमा रही आफ्नो काय ुसञ्चालनको लालग ववलनयम बनाउनच पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको ववलनयम दताु गने अलिकारीबाट स्वीकृत भए पलछ लागू 
हचनेछ । 

१८. आन्तररक कायवुवलि बनाउन सक्न े :(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगतु बनेको लनयम, 

लनदेजशका, मापदण्ड, कायवुविी र ववलनयमको अिीनमा रही आवश्यकता अनचसार आफ्नो 
आन्तररक कायवुवलि बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको आन्तररक कायवुवलि सम्बजन्ित संस्थाको सािारणसभाले 
स्वीकृत गरेपलछ लागू हचनेछ । 

१९. ववलनयम र आन्तररक कायवुवलिमा संशोिन :(१) संस्थाको सािारणसभाको कच ल सदस्य संख्याको 
बहचमतबाट ववलनयम र आन्तररक कायवुवलि संशोिन हचन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम संशोिन भएको ववलनयम वा आन्तररक कायवुवलि दताु गने 
अलिकारीबाट स्वीकृत भएपलछ लागू हचनेछ । 

पररच्छेद–५ 
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सदस्यता 

२०. संस्थाको सदस्यता:  (१) सोह्र वष ु उमेर पूरा गरेका देहाय बमोजजमका नेपाली नागररकहरु 
संस्थाको सदस्य हचन सक्नेछनि्ः 

  (क)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरेको, 

  (ख)  संस्थाको ववलनयममा उजल्लजखत शतहुरु पालना गन ुमन्जचर गरेको, 

  (ग)  संस्थाको जजम्मेवारी पालना गन ुमन्जचर भएको, 

  (घ)  संस्थाले गरेको कारोवारसूँग प्रलतस्पिाु हचने गरी कारोवार नगरेको, 

  (ङ)   संस्थाको सदस्यता ललन योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्यि जचनसचकै कच रा लेजखएको भएतापलन नपेाल सरकार, प्रदेश 
सरकारका लनकायहरु, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायिुेि लभिका सामचदावयक वा सहकारी 
ववद्यालय, गचठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका उपभोिा समूहहरु संस्थाको सदस्य 
हचन बािा पने छैन ।  

(३) यस दफामा अन्यि जचनसचकै कच रा लेजखएको भएतापलन स्वास््य सहकारी संस्थामा 
सहकारी संस्थाले सदस्यता ललन वािा पने छैन । 

२१. सदस्यता प्राप् त गन ु लनवेदन ददनच पने: (१) संस्थाको सदस्यता ललन र्ाहने सम्बजन्ित व्यजिले 
संस्थाको सलमलत समि लनवेदन ददनच पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम लनवेदनपरेको लमलतले पैंतीस ददन लभि सलमलतले यो ऐन, यस 
ऐन अन्तगतु बनेको लनयम तथा ववलनयमको अिीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने लनणयु 
गनच ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम लनणयु गदाु सलमलतले सदस्यता प्रदान नगने लनणयु गरेमा सो 
को कारण खोली सात ददनलभि लनवेदकलाई जानकारी गराउनच पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको लमलतले तीस ददनलभि सम्बजन्ित ब्यजिले 
त्यस्तो संस्था दताु गने अलिकारीसमि उजूर गन ुसक्नेछ। 
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(५) उपदफा (४) बमोजजम प्राप् तउजूरी छानववन गदाु लनवेदकलाई सदस्यता प्रदान गनच ु
पने देजखएमा दताु गने अलिकारीीले त्यस्तो लनवेदकलाई सदस्यता प्रदान गनकुो लालग सम्बजन्ित 
संस्थालाई आदेश ददन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोजजम आदेश भएमा सो आदेश प्राप् त गरेको सात ददन लभि 
सम्बजन्ित संस्थाले लनवेदकलाई सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताु गने अलिकारीलाई 
गराउनच पनेछ ।  

२२. सदस्य हचन नपाउन े : (१) कच नै व्यजि एकै प्रकृलतकीो एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्य हचन 
पाउने छैन ।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हचनच अजघ कच नै व्यजि एकै प्रकृलतको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य 
रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतले तीनवष ुलभि कच नै एक संस्थाको माि सदस्यता कायम 
राख्नच पनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हचूँदाका बखत कच नै संस्थामा नेपाल सरकारको लनकाय वा दफा 
२० को उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेजख बाहेकको अन्य कच नै कृलिम व्यजि सदस्य भएको 
भए पाूँर्वष ुलभि सदस्यता अन्त्य गनचपुनेछ ।  

   

२३. सदस्यताको समालप्त:  

(१) कच नै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्त हचनेछिः— 

(क) सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 

(ख) लगातार बावषकु सािारणसभामा लबना सूर्ना तीन पटकसम्म अनचपजस्थत भएमा, 

(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगतु वनेको लनयम वा ववलनयम बमोजजम सदस्यले पालना 
गनचपुने प्राविानको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 

(घ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोजजमको योग्यता नभएमा। 

(२) उपदफा (१) मा जचनसचकै कच रा लेजखएको भए तापलन कच नै सदस्यले संस्थाबाट प्राप् त 
वा भ चिान गनच ुपने कच नै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा लनजले ललएको ऋण,लतनच ुपने 
कच नै दावयत्व वा अन्य 
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 कच नै सदस्यको तफुबाट लितो वा जमानत बसेकोमा सोको दावयत्व फरफारक नभएसम्म 
लनजको सदस्यता समाप्त हचने छैन ।  

(३) यस दफामा जचनसचकै कच रा लेजखएको भए तापलन सािारणसभा बोलाउने लनणयु 
भइसकेपलछ सािारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पलन सदस्यताबाट हटाउन सवकने छैन । 

२४. सचवविा प्राप् त गन ुनसक्न े: कच नै सदस्यले सहकारी संस्थालाई लतनच ुपने कच नै दावयत्व लनिाुररत 
समयलभि  भ चिान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तगतु वनेको लनयम तथा ववलनयम बमोजजम 
सदस्यले पालन गनचपुने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लंघन गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य 
सरहको सचलबिा प्राप् त गन ुसक्ने छैन । 

पररच्छेद –६ 

सािारणसभा, सलमलततथा लेखा सचपरजीवेिण सलमलत 

 

२५. सािारणसभा: (१) सहकारी संस्थाको सवोच्र् अङ्गको रुपमा सािारणसभा हचनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू सािारणसभाका सदस्य हचने छन ्। 

(३) सहकारी संस्थाको सािारणसभा देहाय बमोजजम हचनेछ:– 

(क) प्रारजम्भक सािारणसभा, 

(ख) वावषकु सािारणसभा, 

(ग) ववशेष सािारणसभा । 

२६. प्रारजम्भक सािारण सभाको काम, कतवु्य र अलिकार: प्रारजम्भक सािारणसभाको काम, कतवु्य र 
अलिकार देहाय बमोजजम हचनेछ :– 

(क) प्रारजम्भक सािारणसभा हचने अजघल्लो ददनसम्मको काम कारबाही र आलथकु 
कारोबारको जानकारी ललने, 

(ख) र्ालू आलथकु वषकुो लालग वावषकु कायिुम तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रलतवेदन तथा ववत्तीय वववरण अनचमोदन गने, 

(घ) ववलनयममा उल्लेख भए बमोजजम सलमलत वा लेखा सचपरीवेिण सलमलतको लनवाुर्न 
गने, 
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(ङ) आन्तररक कायवुवलि पाररत गने, 

(र्) लेखा परीिकको लनयचजि र लनजको पाररश्रलमक लनिाुरण गने,  

(छ) ववलनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायहुरू गने । 

२७. वावषकु सािारणसभाको काम, कतवु्य र अलिकार : वावषकु सािारणसभाको काम, कतवु्य र 
अलिकार देहाय बमोजजम  हचनेछ :– 

(क) वावषकु कायिुम तथा बजेट स्वीकृलत गने, 

(ख) वावषकु लेखा परीिण प्रलतवेदन अनचमोदन गने, 

(ग) सलमलत वा लेखा सचपरीवेिण सलमलतको लनवाुर्न तथा ववघटन गने, 

(घ) सञ्चालक वा लेखा सचपरीवेिण सलमलतको संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने, 

(ङ) सलमलत वा लेखा सचपरीवेिण सलमलतको वावषकु प्रलतवेदन पाररत गने, 

(र्) ववलनयम संशोिन तथा आन्तररक कायवुवलि पाररत गने, 

(छ) लेखा परीिकको लनयचजि र लनजको पाररश्रलमक लनिाुरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण वा ववघटन सम्बन्िी लनणयु गने, 

(झ) पाररश्रलमक लगायतका सचवविा तोक्ने, 

(ञ) ऋण तथा अनचदान प्राप्त गने सम्बन्िमा लनणयु गने, 

(ट) सदस्यको दावयत्व लमनाहा ददने, 

(ठ) सलमलतलाई आवश्यक लनदेशन ददने, 

(ड) ववलनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायहुरू गने । 

२८. सािारण सभाको बैठक :(१) सलमलतले सहकारी संस्था दताु भएको लमलतले तीन मवहनालभि 
प्रारजम्भक सािारणसभा बोलाउनच पनेछ । 

(२) सलमलतले प्रत्येक आलथकु वष ु समाप्त भएको लमलतले छ मवहनालभि वावषकु 
सािारणसभा बोलाउनच पनेछ । 
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(३) सलमलतले देहायको अवस्थामा ववशेष सािारण सभा बोलाउनच पनेछ :– 

(क) संस्थाको काम ववशेषले ववशेष सािारण सभा बोलाउनचपने सलमलतवाट लनणयु भएमा, 

(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम लेखा सचपरीवेिण सलमलतको 
लसफाररसमा, 

(ग) कच नै सञ्चालकले ववशषे सािारणसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव सलमलतद्धारा पाररत 
भएमा, 

 (घ) ववशेष सािारणसभा बोलाउनच पने कारण खचलाइ पजच्र्स प्रलतशत सदस्यले सलमलत 
समि लनवेदन ददएमा, 

(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोजजम दताु गने अलिकारीले लनदेशन ददएमा, 

(४) उपदफा (३) मा जचनसचकै कच रा लेजखएको भए तापलन संस्थाको सञ्चालक वा 
व्यवस्थापकबाट आफ्नो जजम्मेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न 
भएको अवस्थामा दताु गने अलिकारीलाई जानकारी ददई सािारण सदस्यहरू 
मध्येबाट बहचमत सदस्य उपजस्थत भई ववशेष सािारण सभा गन ुसवकनेछ । 

२९. ववशषे सािारणसभा बोलाउन लनदेशन ददन सक्न:े (१) संस्थाको लनरीिण वा सचपरीवेिण गदाु वा 
कसैको उजूरी परी छानववन गदाु देहायको अवस्था देजखन आएमा दताु गने अलिकारीले त्यस्तो 
सहकारी संस्थाको सलमलतलाई सािारणसभा बोलाउन लनदेशन ददन सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा लसद्धान्त ववपररत काय ुगरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगतु बनेको लनयम, ववलनयम तथा आन्तररक कायवुवलि 
ववपरीत काय ुगरेमा, 

(ग) दताु गने अलिकारीले ददएको लनदेशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 

(घ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजजम दताु गने अलिकारीले आदेश ददएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सािारणसभा बोलाउन लनदेशन प्राप् त भएमा सलमलतले सो 
लनदेशन प्राप् त भएको लमलतले पैंतीस ददनलभि सािारणसभाको बैठक बोलाउनच पनेछ र 
सािारणसभाको बैठकमा उजूरी वा लनरीिणका िममा देजखएका ववषयमा छलफल गरी सोको 
प्रलतवेदन दताु गने अलिकारीसमि पेश गनच ुपनेछ । 
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(३) उपदफा (१) वा (२) मा उजल्लजखत अवलिलभि सलमलतले सािारणसभा नबोलाएमा 
दताु गने अलिकारीले त्यस्तो सािारणसभा बोलाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको सािारणसभाको लालग गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहेको 
सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रलतशत हचनेछ ।  

तर पवहलो पटक डावकएको सािारण सभामा गणपचरक संख्या नपचगेमा त्यसको सात ददन 
लभि दोस्रो पटक सािारण सभा बोलाउनच पने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको सािारण सभामा 
संर्ालक सलमलतको बहचमत सवहत एक लतहाई सािारण सदस्यहरुको उपजस्थलत भएमा सािारण 
सभाको गणपचरक संख्या पचगेको मालननेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जचनसचकै कच रा लेजखएको भए तापलन दफा २८ को (४) मा भएको 
व्यवस्था सोहीअनचसार हचनेछ । 

(६) दचई हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले सािारण सभा गदाु समान 
कायसूुर्ीमा तोवकए बमोजजम सदस्य संख्याको आिारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानमा 
संर्ालक सदस्यहरुलाई पठाई सािारण सभा गन ु र त्यस्तो सभाको लनणयु प्रमाजणत गन ु
प्रलतलनलिहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रलतलनलिहरुको उपजस्थलतको सभाले अजन्तम लनणयु प्रमाजणत गने 
व्यवस्था लमलाउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चालक सलमलत :(१)  सहकारी संस्थामा सािारणसभाबाट लनवाुजर्त एक सञ्चालक सलमलत 
रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यजि लगातार एउटै पदमा दचई पटकभन्दा बढी सञ्चालक हचन पाउने छैन। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सलमलतमा उपलब्ि भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रलतशत 
मवहला सदस्यको प्रलतलनलित्व सचलनजित गनच ुपनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवलिमा सञ्चालक तथा लेखा 
सलमलतको पदमा उम्मेदवार बन्न र लनवाुजर्त हचन सक्ने छैन । 

(४) कच नै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमरु्ारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता 
ललएको सहकारी संघ वा बैङ्कबाहेक अको कच नै संस्थाको संर्ालक बन्न पाउने छैन । 

तर वावषकु दचई करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले 
त्यस्तो सहकारी संस्थामा कमरु्ारीको रुपमा काम गन ु बािा पने छैन । वावषकु दचई 
करोडभन्दा बवढ कारोवार गने संस्थामा कच नै संर्ालक कमरु्ारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ 
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भएको लमलतले दचई वषलुभि त्यस्तो संर्ालकले कमरु्ारीको पद त्याग गरी अको कमरु्ारीको 
व्यवस्था गनचपुनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हचनचअजघ कच नै व्यजि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा 
अको संस्थाको कमरु्ारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतले एक वषलुभि कच नै एक 
संस्थाको माि सञ्चालक वा कमरु्ारी रहनच पनेछ । 

(७) सलमलतको कायाुवलि र्ार वषकुो हचनेछ । 

३१. सञ्चालक सलमलतको लनवारु्न :(१) सलमलतले आफ्नो कायाुवलि समाप्त हचनच भन्दा कजम्तमा एक 
मवहना अजघ अको सलमलतको लनवाुर्न गराउनच पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सलमलतको लनवाुर्न नगराएको जानकारी प्राप् त भएमा त्यस्तो 
जानकारी प्राप् त भएको लमलतले छ मवहनालभि सलमलतको लनवाुर्न गराउन दताु गने अलिकारीले 
सम्बजन्ित सलमलतलाई आदेश ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम दताु गने अलिकारीले आदेश ददएकोमा सम्बजन्ित सलमलतले 
सो आदेश बमोजजमको समयावलिलभि सलमलतको लनवाुर्न गराई दताु गने अलिकारलाई जानकारी 
गराउनच पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजम सलमलतको लनवाुर्न नगराएमा दताु गने अलिकारीले त्यस्तो 
संस्था सदस्य रहेको मालथल्लो संघ भए सो संघको प्रलतलनलि समेतलाई सहभागी गराई सलमलतको 
लनवाुर्न सम्बन्िी सम्पूण ुकाय ुगने गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजजमको लनवाुर्न कायमुा सहयोग पचर् याउनच सम्बजन्ित सलमलतका 
पदालिकारीहरूको कतवु्य हचनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोजजम लनवाुर्न गराउूँदा लागेको सम्पूण ुखर् ुसम्बजन्ित संस्थाले 
व्यहोनच ुपनेछ। 

(७) यस दफा बमोजजम सलमलतको अको लनवाुर्न नभएसम्मको लालग सलमलतले 
ववलनयममा व्यवस्था भए बमोजजम आफ्नो काय ुसञ्चालन गनेछ ।  

३२. सलमलतको काम, कतवु्य र अलिकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लजखत काम, कतवु्य र अलिकारका 
अलतररि सलमलतको काम, कतवु्य र अलिकार देहाय बमोजजम हचनेछ :– 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त बमोजजम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गने, 
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(ख) आलथकु तथा प्रशासकीय काय ुगने, गराउन,े 

(ग) प्रारजम्भक सािारणसभा, वावषकु सािारणसभा तथा ववशेष सािारणसभा बोलाउने, 

(घ) सािारणसभाका लनणयुहरू कायाुन्वयन गने, गराउन,े 

(ङ) संस्थाको नीलत, योजना, बजेट तथा बावषकु कायिुमको तजचमुा गरी सािारणसभा 
समि पेश गने, 

(र्) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाउने,  

(छ) शेयर नामसारी तथा वफताु सम्बन्िी काय ुगने, 

(ज) सम्बजन्ित संघको सदस्यता ललने, 

(झ) ववलनयम तथा आन्तररक कायवुवलि तयार गरी सािारणसभामा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कायिुेिलभि संस्थाको कारोबार र व्यवसायको वहत प्रवद्धुनको लालग 
आवश्यक काय ुगने,गराउने, 

३३. सञ्चालक पदमा बहाल नरहन:े देहायको कच नै अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल रहन 
सक्ने छैन:- 

(क) लनजले ददएको राजीनामा सलमलतबाट स्वीकृत भएमा, 

(ख) लनजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोजजम सञ्चालकबाट हटाउने लनणयु भएमा, 

(ग) लनज अको संस्थाको सञ्चालक रहेमा, 

(घ) लनज सोही वा अको संस्थाको कमरु्ारी रहेमा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रलतबन्िात्मक वाक्यांशमा लेजखएको कच रामा 
सोहीबमोजजम हचनेछ । 

(ङ) लनज सोही वा अको संस्थाको लेखा सचपरीवेिण सलमलतको पदमा रहेमा 

(र्) लनजको मतृ्यच भएमा। 

३४. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्न:े (१) सािारणसभाले वहचमतको लनणयुबाट देहायको कच नै 
अवस्थामा सञ्चालकलाई सलमलतको सञ्चालक पदबाट हटाउन सक्नछे :– 
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(क) आलथकु वहनालमना गरी सम्बजन्ित संस्थालाई हानी नोक्सानी पचर् याएमा, 

(ख) अनलिकृत तवरले सम्बजन्ित संस्थाको कारोबार सम्बन्िी ववषयको गोपलनयता भङ्ग 
गरेमा, 

(ग) सम्बजन्ित संस्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग प्रलतस्पिाु हचने गरी समान प्रकृलतको 
कारोबार वा व्यवसाय गरेमा, 

(घ) सम्बजन्ित संस्थाको अवहत हचने कच नै काय ुगरेमा,  

(ङ) लनज शारीररक वा मानलसक रुपमा काम गन ुनसक्ने भएमा, 

(र्) कच नै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगतु बनेको लनयम वा ववलनयममा उजल्लजखत 
योग्यता नरहेमा । 

(२) कच नै सञ्चालकलाई सलमलतको पदबाट हटाउने लनणयु गनच ुअजघ त्यस्तो सञ्चालकलाई 
सािारणसभा समि सफाई पेश गने मनालसब मावफकको मौका ददइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजमको अवलिलभि कच नै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा वा 
लनजले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा सािारणसभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट 
हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य सलमलतको दचई 
कायकुालसम्मको लनवाुर्नमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपदफा (३) बमोजजम कच नै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा सािारणसभाले 
बाूँकी अवलिको लालग अको सञ्चालकको लनवाुर्न गनेछ । 

३५. लनजी स्वाथ ुसमावेश भएको लनणयु प्रकृयामा संलग्न हचन नहचन े :(१) सञ्चालकले आफ्नो लनजी 
स्वाथ ुसमावेश भएको लनणयु प्रवियामा संलग्न हचनचहचूँदैन । 

(२) सञ्चालकले आफूलाईमाि व्यजिगत फाइदा हचनेगरी संस्थामा कच नै काय ु गन ु
गराउन हचूँदैन । 

(३) कच नै सञ्चालकले उपदफा (१) को लबपरीत हचने गरी वा आफ्नो अलिकारिेिभन्दा 
बावहर गई कच नै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रलत त्यस्तो सञ्चालक 
व्यजिगत रूपमा उत्तरदायी हचनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य वा अन्य कच नै 
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व्यजिलाई हानी नोक्सानी हचन गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी लनजको जायजेथाबाट 
असूल उपर गररनेछ । 

३६. सलमलतको ववघटन :(१) सािारणसभाले देहायको अवस्थामा सलमलतको ववघटन गन ुसक्नेछिः– 

(क) सलमलतको बदलनयतपूण ुकायबुाट संस्थाको कारोबार जोजखममा परेमा, 

(ख) संस्थाले लतनचपुने दावयत्व तोवकएको समयलभि भ चिान गन ुनसकेमा, 

(ग) ववलनयममा उजल्लजखत उदे्दश्य र काय ुववपररतको काम गरेमा,  

(घ) सलमलतले आफ्नो जजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगतु बनेको लनयमावलीमा उजल्लजखत शत ु वा दताु गने  
अलिकारीले ददएको लनदेशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सलमलत ववघटन भएमा सािारणसभाले नयाूँ सलमलतको 
लनवाुर्न गनेछ । 

(३) सलमलतले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगतु बनेको लनयम बमोजजम दताु गने अलिकारीले 
ददएको लनदेशन पालना नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको प्रलतवेदन 
समेतको आिारमा दताु गने अलिकारीले सलमलतलाई उजूरी वा लनरीिणको िममा देजखएका 
ववषयवस्तचको गाजम्भयतुाको आिारमा बढीमा छ मवहनाको समय ददई सचिार गने मौका ददन 
सक्नेछ र त्यस्तो समयावलि लभि पलन सचिार नगरेमा त्यस्तो सलमलत ववघटन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम सलमलत ववघटन भएमा त्यसरी ववघटन गररएको लमलतले तीन 
मवहना लभिमा अको सलमलतको लनवाुर्न सम्पन्न गराउन र त्यस्तो लनवाुर्न नभएसम्म संस्थाको 
दैलनक काय ुसञ्चालन गन ुदताु गने अलिकारीले तोवकए बमोजजमको एक तदथ ुसलमलत गठन गनच ु
पनेछ । 

(५) यस दफा बमोजजम अको सलमलतको लनवाुर्न गराउूँदा लागेको सम्पूण ु खर् ु
सम्बजन्ित संस्थाले व्यहोनेछ । 

३७. लेखा सचपरीवेिण सलमलतको गठन :(१) संस्थामा आन्तररक लनयन्िण प्रणालीलाई सचदृढ गन ु
तोवकए बमोजजमको योग्यता पचगेका एकजना संयोजक र दचईजना सदस्यहरू रहने गरी 
सािारणसभाले लनवाुर्नबाट लेखा सचपरीवेिण सलमलत गठन गनेछ । 
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(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यजि एकै अवलिमा एउटै संस्थाको सञ्चालक वा 
लेखा सचपरजीवेिण सलमलतको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र लनवाुजर्त हचन सक्ने 
छैन । 

३८. लेखा सचपररवेिण सलमलतको काम, कतवु्य र अलिकार :(१)  लेखा सचपररवेिण सलमलतको काम, 

कतवु्य र अलिकार देहाय बमोजजम हचनेछ :– 

(क) प्रत्येक र्ौमालसकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक लेखापरीिण गने, गराउने, 

(ख) आन्तररक लेखापरीिण गदाु लेखापरीिणका आिारभतू लसद्धान्तको पालना गने, 

गराउने, 

(ग) ववत्तीय तथा आलथकु कारोवारको लनरीिण तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(घ) सलमलतको काम कारवाहीको लनयलमत सचपरजीवेिण गने र सलमलतलाई आवश्यक 
सचझाव ददने, 

(ङ) सािारणसभाकोलनदेशन, लनणयु तथा सलमलतका लनणयु कायाुन्वयन भए नभएको 
अनचगमन गने, 

(र्) लेखा सम्बन्िी प्रलतवेदन र सलमलतको काम कारबाहीको सचपरजीवेिण सम्बन्िी 
वावषकु प्रलतवेदन सािारणसभा समि पेश गने,  

(छ) आफूले पटक पटक ददएका सचझाव कायाुन्वयन नभएको कारणबाट कच नै संस्थाको 
वहतमा प्रलतकूल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा जजन्सी सम्पजत्तको 
व्यापक रूपमा वहनालमना वा अलनयलमतता भएको वा संस्था गम्भीर आलथकु संकटमा 
पन ु लागेकोमा सोको कारण खचलाई ववशेष सािारणसभा बोलाउन सलमलत समि 
लसफाररस गने । 

(ज) आवश्यक परेमा आन्तररक लेखा परीिक लनयचजिका लालग तीन जनाको नाम 
सञ्चालक सलमलतमा लसफाररस गने । 

(२) लेखा सचपरजीवेिण सलमलतको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दैलनक आलथकु 
प्रशासलनक कायमुा सहभागी हचन पाउने छैन । 
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पररच्छेद–७ 

बर्त तथा ऋण पररर्ालन 

३९. सदस्य केजन्ित भई बर्त तथा ऋणको कारोबार गनच ुपने :(१) संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको 
माि बर्त स्वीकार गन,ु सोको पररर्ालन गन ुर सदस्यलाई माि ऋण प्रदान गन ुसक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जचनसचकै कच रा लेजखएको भएतापलन बर्त तथा ऋणको मचख्य 
कारोबार गने गरी दताु भएको संस्था बाहेक अन्य ववषयगत वा वहचउदे्दश्यीय संस्थाले बर्त तथा 
ऋणको मचख्य कारोवार गन ुपाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हचनच अजघ बहचउदे्दश्यीय वा ववषयगत संस्थाको रुपमा दताु भई मचख्य 
कारोवारको रुपमा वर्त तथा ऋणको कारोवार गदै आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन वष ु
लभिमा वर्त तथा ऋणको मचख्य कारोवार नहचने गरी दताु हचूँदाका बखतमा उल्लेख गररएको 
मचख्य कारोवार गने गरी संस्था सञ्चालन गनचपुनेछ । 

(३) संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गने ऋणमा सेवा शचल्क र नवीकरण शचल्क ललन पाइन े
छैन । 

(४) बर्त र ऋणको ब्याजदर लबर्को अन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी हचने छैन ।  

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

(६)संस्थाले कच नैपलन कम्पनीको शेयर खररद गन ुसक्ने छैन ।  

तर  

(१) सींस्थाको दावयत्वप्रलत प्रलतकूल नहचने गरी संस्थाले स्वप्रयोजनको लालग अर्ल 
सम्पजत्त खरीद तथा पूवाुिार लनमाुण एवं संस्था र सदस्यहरुको वहतमा उत्पादन र 
सेवाको िेिमा प्राथलमक पूूँजी कोष पररर्ालन गन ुवािा पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हचनच अजघ कच नै संस्थाले कच नै कम्पनीको शेयर खररद गरेको 
भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतले एक वष ुअवलिलभि हस्तान्तरण 
गररसक्नच पनेछ । 

 (३) उपदफा (२) मा जचनसचकै कच रा लेजखएको भए तापलनसंस्थाले यो ऐन प्रारम्भ 
हचनचअजघ दताु भएका साना वकसानद्वारा प्रववद्धुत ववत्तीय संस्थाको शेयर खररद गन ु
बािा पनेछैन । 
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(७) संस्थाले शेयर पूूँजी कोषको दश गचणासम्म वर्त संकलन गन ुसक्नेछ । 

(८) संस्थाले दताु गदाुका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप् त 
गरेको तीन मवहना अवलि व्यलतत नभई ऋण लगानी गन ुसक्ने छैन । 

४०. सन्दभ ु व्याजदर सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) संघीय कानचन बमोजजम रजजष्ट्रारले बर्त तथा ऋणको 
सन्दभ ुव्याजदर तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम तोवकएको सन्दभ ुब्याजदर संस्थाका लालग लनदेशक ब्याजदर हचनेछ 
। 

४१. व्यजिगत बर्तको सीमा: संस्थामा सदस्यको व्यजिगत बर्तको सीमा तीस लाखसम्म हचनेछ । 

 

पररच्छेद –९ 

आलथकु स्रोत पररर्ालन 

४२. शयेर लबिी तथा वफता ुसम्बन्िी व्यबस्था :(१) संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर वविी गन ु
सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जचनसचकै कच रा लेजखएको भए तापलन संस्थाले एकै सदस्यलाई 
आफ्नो कच ल शयेर पूूँजीको बीस प्रलतशतभन्दा बढी हचने गरी शेयर लबिी गन ुसक्ने छैन ।  

तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूण ु वा आंजशक स्वालमत्व वा 
लनयन्िण भएको संस्था वा लनकायको हकमा यो बन्देज लागू हचने छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको अंवकत मूल्य प्रलत शेयर एक सय रुपैयाूँ हचनेछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूूँजी ववलनयममा उल्लेख भए बमोजजम हचनेछ । 

(६) संस्थाले खचला बजारमा शेयर लबिी गन ुपाउने छैन । 

(७) संस्थाको मूलिनको रुपमा रहेको कच नै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा 
दावयत्व बाहेक अन्य कच नै ऋण वा दावयत्व वापत लललाम लबिी गररने छैन । 

४३. रकम वफता ुतथा खाता सञ्चालन सम्बन्िी व्यवस्था :(1) कच नै सदस्यले संस्थाको सदस्यता त्याग 
गरी रकम वफताु ललन र्ाहेमा लनजको कच नै दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व भ चिान गरेको लमलतले 
एक मवहनालभि लनजको बाूँकी रकम तोवकए बमोजजम लनजलाई वफताु गनच ुपनेछ । 
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(२) कच नै सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बर्त वफताु माग गरेमा लनजको कच नै दावयत्व 
भए त्यस्तो दावयत्व किा गरी बाूँकी रकम तोवकए बमोजजम लनजलाई वफताु गनच ुपनेछ।  

(३) संस्थाले वर्त खाताहरु माि संर्ालन गन ुसक्नेछ ।    

४४. ऋण वा अनचदान ललन सक्न:े (१) संस्थाले ववदेशी बैंक वा ववत्तीय संस्था वा अन्य लनकायबाट 
ऋण वा अनचदान ललन वा त्यस्तो लनकायसूँग साझेदारीमा काम गन ु संघीय कानून वमोजजम 
स्वीकृती ललनच पने छ । 

(२) उपदफा (१) वमोजजम ववदेशी बैङ्क वा लनकायबाट ऋण वा अनचदान ललन 
स्वीकृतीको लालग तोवकएवमोजजमको वववरणहरु सवहत दताु गने अलिकारी समि लनवेदन ददनच 
पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) वमोजजम लनवेदन प्राप्त भएमा दताु गने अलिकारीले गाउूँ\नगर 
कायपुाललकामा प्रस्ताव पेश गनच ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजमको प्रस्ताव गाउूँ\नगर कायपुाललकाले उपयचि देखेमा 
स्वीकृतीकोलालग मन्िालयमा जशफाररस गरर पठाउनेछ ।  

४५. नपेाल सरकारको सचरिण प्राप् त गन ुसक्न:े (१) संस्थाले ववदेशी बैङ्क वा लनकायसूँग ललने ऋणमा 
सचरिण प्राप् त गनच ुपने भएमा संघीय कानून वमोजजम स्वीकृलतकोलालग दताु गने अलिकारर समि 
प्रस्ताव सवहत लनवेदन ददनच पने छ । 

(२) दफा (१) वमोजजम   प्राप्त प्रस्ताव उपयचि देजखएमा गाउूँ\नगर कायपुाललकाले  संघीय कानचन 
बमोजजम स्वीकृलतको लालग मन्िालयमा जशफाररस गरर पठाउनच पनेछ ।  

 

पररच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

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

(क) शेयर लबिीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बर्तको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 
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(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनचदान रकम, 

(ङ) ववदेशी सरकार वा अन्तराुवष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् त अनचदान वा सहायताको रकम, 

(र्) व्यवसावयक कायबुाट आजजतु रकम, 

(छ) सदस्यता प्रवेश शचल्क, 

(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हचने अन्य जचनसचकै रकम । 

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

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा देहाय बमोजजमका रकम रहने छन ्:– 

(क) आलथकु वषकुो खूद बर्त रकमको कम्तीमा पच्र्ीस प्रलतशत रकम,  

(ख) कच नै संस्था, संघ वा लनकायले प्रदान गरेको पूूँजीगत अनचदान रकम, 

(ग) जस्थर सम्पजत्त वविीबाट प्राप् त रकम, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको जगेडा कोष अववभाज्य हचनेछ । 

४८. संरजित पूूँजी वफता ुकोषिः (१) संस्थामा एक संरजित पूूँजी वफताु कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बमोजजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) 
बमोजजमको रकम छचट्ट्याई बाूँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्र्ीस प्रलतशत रकम उपदफा 
(१) बमोजजमको कोषमा वावषकु रुपमा जम्मा गनच ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको रकम सदस्यले गरेको संघीय कानचनमा तोवकए 
बमोजजमको वावषकु कारोवारको आिारमा सम्बजन्ित सदस्यलाई उपलव्ि गराउनच पनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धनु कोषसम्बन्िी व्यवस्था: (१) संस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धुन गनकुो लालग 
दफा ४७ बमोजजम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम 
छचयाई बाूँकी रहेको रकमको शून्य दशमलव पाूँर् प्रलतशतले हचन आउने रकम संघीय कानचनमा 
व्यवस्था भएबमोजजमको सहकारी प्रवद्धुन कोषमावावषकु रुपमा जम्मा गनच ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको उपयोग संघीय कानचन व्यवस्था भएबमोजजम 
हचनेछ । 
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५०.  अन्य कोष सम्बन्िी व्यबस्थािः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उजल्लजखत कोषका 
अलतररि संस्थामा सहकारी जशिा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तोवकए बमोजजमका अन्य 
कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम सो कोषको उदे्दश्य पूलतकुा लालग 
ववलनयममा तोवकए बमोजजम उपयोग गन ुसवकनेछ ।  

तर एक वषकुो शेयर लाभांशको रकम शेयर पूूँजीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी हचने छैन। 

पररच्छेद –११ 

अलभलेख र सूर्ना 

५१. अलभलेख राख्नच पने : (१) संस्थाले सािारण सभा, सलमलत तथा लेखा सचपररबेिण सलमलत बैठकका 
लनणयु तथा काम कारबाहीको अद्यावलिक अलभलेख सचरजित साथ राख्नच पनेछ । 

(२) संस्थाले कारोबारसूँग सम्बजन्ित तथा अन्य आवश्यक अलभलेखहरू तोवकए बमोजजम 
सचरजित साथ राख्नच पनेछ । 

५२. वववरण उपलब्ि गराउनच पने :(१) संस्थाले देहायका वववरणहरू सवहतको प्रलतवेदन आ.व. 
समाप्त भएको तीन मवहना लभि दताु गने अलिकारी समि पेश गनच ुपनेछ :– 

(क) कारोबारको र्ौमालसक र वावषकु प्रलतवेदन तथा लेखापरीिण प्रलतवेदन 

(ख) बावषकु कायिुम नीलत तथा योजना, 

(ग) खचद बर्त सम्बन्िी नीलत तथा योजना, 

(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाूँकी कायाुवलिको सूर्ी, 

(ङ) सािारणसभाको बैठक सम्बन्िी जानकारी, 

(र्) शेयर सदस्य संख्या र शयेरपूूँजी,   

(छ) सञ्चालक वा सदस्यले ललएको ऋण लतन ुबाूँकी रहेको रकम, 

(ज) दताु गने अलिकारीले समय समयमा तोवकददएको अन्य वववरण । 
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पररच्छेद – १२ 

लेखा र लेखापरीिण 

 

५३. कारोबारको लेखा: संस्थाको  कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आिाररत र कारोबारको 
यथाथ ु जस्थलत स्पष्टरुपमा देजखने गरी संघीय कानून बमोजजम रजजष्ट्रारले लागू गरेको लेखामान 
(एकाउजन्टङ स्याण्डड)ु र यस ऐन बमोजजम पालना गनचपुने अन्य शत ुतथा व्यवस्था बमोजजम 
राख्नच पनेछ । 

५४. लेखापरीिण: (१) संस्थाले प्रत्येक आलथकु वषकुो लेखापरीिण सो आलथकु वष ुसमाप्त भएको 
लमलतले तीन मवहनालभि प्रर्ललत कानून बमोजजम इजाजतपि प्राप् त लेखापरीिकद्वारा गराउनच 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको अवलि लभि कच नै संस्थाले लेखापरीिण नगराएको 
पाइएमा दताु गने अलिकारीले त्यस्तो संस्थाको लेखा परीिण इजाजतपिप्राप् त लेखापरीिकबाट 
गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम लेखापरीिण गराउूँदा लेखापरीिकलाई ददनच पने पाररश्रलमक 
लगायतको रकम सम्बजन्ित संस्थाले व्यहोनेछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण प्रलतवेदन 
अनचमोदनको लालग सािारणसभासमि पेश गनच ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजजम पेश भएको लेखापरीिण प्रलतवेदन सािारणसभाबाट 
अनचमोदन हचन नसकेमा पचनिः लेखापरीिणको लालग सािारणसभाले दफा ५५ को अिीनमा रही 
अको लेखापरीिक लनयचि गनेछ । 

५५. लेखापरीिकको लनयचजि :(१) संस्थाको लेखापरीिण सम्बन्िी काय ु गन ु प्रर्ललत कानून 
बमोजजम इजाजतपि प्राप् त लेखापरीिकहरू मध्येबाट सािारणसभाले एकजना लेखापरीिक 
लनयचजि गरी पाररश्रलमक समेत तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम लेखापरीिक लनयचि गदाु एउटै व्यजि, फम ु वा 
कम्पनीलाई लगातार तीन आलथकु वषभुन्दा बढी हचने गरी लनयचि गन ुसवकन ेछैन । 
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५६. लेखापरीिकमा लनयचि हचन नसक्न े :(१) देहायका व्यजि लेखापरीिकमा लनयचि हचन तथा 
लनयचि भई सकेको भए सो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 

(ख) सम्बजन्ित संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको लनयलमत पाररश्रलमक पाउने गरी लनयचि सल्लाहकार वा 
कमरु्ारी, 

(घ) लेखापरीिण सम्बन्िी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषकुो अवलि भ चिान नभएको,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 

(र्) भ्रष्टार्ार, ठगी वा नैलतक पतन हचने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको तथा 
पाूँर् वष ुभ चिान नभएको,  

(ज) सम्बजन्ित संस्थासूँग स्वाथ ुबाजझएको व्यजि । 

(२) लेखापरीिकले आफू लनयचि हचनचअजघ उपदफा (१) बमोजजम अयोग्य नभएको 
कच राको संस्था समि स्वघोषणा गरी्नचपनेछ ।  

(३) कच नै लेखापरीिक आफ्नो कायकुाल समाप्त नहचूँदै कच नै संस्थाको लेखापरीिण गन ु
अयोग्य भएमा वा संस्थाको लेखापरीिकको पदमा कायम रहन नसक्ने जस्थलत उत्पन्न भएमा 
लनजले लेखापरीिण गनच ुपने वा गरररहेको काम तत्काल रोकी सो कच राको जानकारी ललजखत 
रुपमा संस्थालाई ददनच पनेछ । 

(४) यस दफाको प्रलतकूल हचनेगरी लनयचि भएको लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण 
मान्य हचने छैन ।  

पररच्छेद – १३ 

छचट,सचवविा र सहचललयत 

५७. छचट, सचवविा र सहचललयत: (१) संस्थालाई प्राप्त हचने छचट, सचवविा र सहचललयत संघीय कानचन 
बमोजजम हचनेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा उल्लेजखत छचट, सचवविा र सहचललयत बाहेक संस्थालाई प्राप्त हचने अन्य छचट, 

सचवविा र सहचललयत तोवकए बमोजजम हचनेछ ।  
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पररच्छेद—१४ 

ऋण असचली तथा बाूँकी बक्यौता 

५८. ऋण असूल गने: (१) कच नै सदस्यले संस्थासूँग गरेको ऋण सम्झौता वा शत ु कबचललयतको 
पालना नगरेमा, ललखतको भाखालभि ऋणको सावाूँ, ब्याज र हजाुना र् चिा नगरेमा वा ऋण 
ललएको रकम सम्बजन्ित काममा नलगाई वहनालमना गरेको देजखएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण ललंदा 
राखेको लितोलाई सम्बजन्ित संस्थाले लललाम लबिी गरी वा अन्य कच नै व्यवस्था गरी आफ्नो 
साूँवा, ब्याज र हजाुना असूल उपर गन ुसक्नेछ। लितो सम्बजन्ित संस्थाले सकारे पिात ्पलन 
ऋणीले साूँवा ब्याज दचवै भ चिानी गरी लितो बापतको सम्पजत्त वफताु ललन र्ाहेमा वफताु गनचपुनेछ 
। 

(२) कच नै सदस्यले संस्थामा राखेको लितो कच नै वकलसमले कसैलाई हक छोलडददएमा वा 
अन्य कच नै कारणबाट त्यस्तो लितोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई लनजित म्याद ददई 
थप लितो सचरिण राख् न   लगाउन सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम ऋणीले थप लितो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) 
बमोजजमको लितोबाट पलन साूँवा, ब्याज र हजाुनाको रकम असूल उपर हचन नसकेमा त्यस्तो 
ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पलन साूँवा, ब्याज र हजीुाना असूल उपर गन ु
सवकनेछ।  

(४) यस दफा बमोजजम साूँवा, ब्याज र हजनुा असूल उपर गदाु लागेको खर्कुो रकम 
तथा असूल उपर भएको साूँवा, व्याज र हजाुनाको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम 
सम्बजन्ित ऋणीलाई वफताु ददनच पनेछ ।  

(५) यस दफा बमोजजम कच नै संस्थाले ऋणीको लितो वा अन्य जायजेथा लललाम लबिी 
गदाु लललाम सकाने व्यजिको नाममा सो लितो वा जायजेथा प्रर्ललत कानून बमोजजम रजजषे्ट्रशन 
वा दाजखल खारेज गनकुो लालग सम्बजन्ित कायाुलयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बजन्ित कायाुलयले 
पलन सोही बमोजजम रजजषे्ट्रशन वा दाजखल खारेज गरी सोको जानकारी सम्बजन्ित संस्थालाई ददनच 
पनेछ । 

(६) यस दफा बमोजजम लितो राखेको सम्पजत्त लललाम लबिी गदाु कसैले सकार नगरेमा 
त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्ित संस्था आफैं ले सकार गन ुसक्नेछ । 
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(७) उपदफा (६) बमोजजम आफैं ले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्ित संस्थाको 
नाममा रजजषे्ट्रशन वा दाजखल खारेज गन ुसम्बजन्ित कायाुलयमा लेखी पठाउनछे र त्यसरी लेखी 
आएमा सम्बजन्ित कायाुलयले सोही बमोजजम रजजषे्ट्रशन वा दाजखल खारेज गरी ददनच पनेछ । 

५९.  कालो सूर्ी सम्बन्िी व्यवस्थािः संस्थाबाट ऋण ललई  रकमको अपर्लन गने वा तोवकएको 
समयावलि लभि ऋणको साूँवा व्याज वफताु नगने व्यजिको नाम नामेशी सवहत कालोसूर्ी 
प्रकाशन सम्बन्िी व्यवस्था संघीय कानचन बमोजजम हचनेछ । 

६०. कजा ु सूर्ना केन््र सम्बन्िी व्यवस्थािः कजाु सूर्ना केन्ि सम्बन्िी व्यवस्था संघीय कानचन 
बमोजजम हचनेछ । 

६१ बाूँकी बक्यौता असूल उपर गने : कसैले संस्थालाई लतनच ुबचझाउनच पने रकम नलतरी बाूँकी राखेमा 
त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत दताु गने अलिकारीले त्यस्तो व्यजिको जायजेथाबाट असूल 
उपर गररददन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राख् न लेखी पठाउन:े (१) संस्था वा दताु गने अलिकारीले दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको 
लालग कच नै व्यजिको खाता, जायजेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा लबिी गन ुनपाउने 
गरी रोक्का राख् न सम्बजन्ित लनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम रोक्काको लालग लेखी आएमा सम्बजन्ित लनकायले प्रर्ललत 
कानून बमोजजम त्यस्तो व्यजिको खाता,जाय जेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा लबिी 
गन ुनपाउने गरी रोक्का राख् नराखी ददनच पनेछ । 

६३. अग्रालिकार रहन:े कच नै व्यजिले संस्थालाई लतनच ुपने ऋण वा अन्य कच नै दावयत्व नलतरेमा त्यस्तो 
व्यजिको जायजेथामा नेपाल सरकारको कच नै हक दाबी भए त्यसको लालग रकम छचिाई बाूँकी 
रहन आएको रकममा संस्थाको अग्रालिकार रहनेछ । 

६४.  कायवुाही गन ुवािा नपने: संस्थाले ऋण असचली गने सम्बन्िमा कच नै व्यजि वा सहकारी संस्था 
उपर र्लाएको कच नै कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजि वा संस्था उपर यस ऐन तथा 
प्रर्ललत कानून बमोजजमको कच नै कसूरमा कारवाही र्लाउन रोक लगाएको मालनने छैन । 
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पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  लबघटन तथा दता ुखारेज 

६५. एकीकरण तथा ववभाजन सम्बन्िी व्यबस्था: (१) यस ऐनको अलिनमा रही दचई वा दचईभन्दा बढी 
संस्थाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरण गन ु वा एक संस्थालाई भौगोललक काय ु िेिको 
आिारमा दचई वा दचईभन्दा बढी संस्थामा ववभाजन गन ुसवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजन गदाु सम्बजन्ित संस्थाको कच ल 
कायम रहेका सदस्य संख्याको दचई लतहाइ बहचमतबाट लनणयु हचनच पनेछ ।           

(३) उपदफा (२) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजन गने लनणयु गदाु एकीकरण वा 
ववभाजनका शत ुर कायवुवलि समेत खचलाउनच पनेछ। 

६६.  ववघटन र दता ुखारेज: (१) कच नै संस्थामा देहायको अवस्था ववद्यमान भएमा सािारण सभाको 
तत्काल कायम रहेका दचई लतहाइ बहचमत सदस्यको लनणयुबाट त्यस्तो संस्थाको ववघटन गने 
लनणयु गरी दताु खारेजीको स्वीकृलतका लालग सलमलतले दताु गने अलिकारी समि लनवेदन 
ददनसक्नेछ :– 

(क) ववलनयममा उजल्लजखत उदे्दश्य तथा काय ुहालसल गन ुसम्भव नभएमा,  

(ख) सदस्यको वहत गन ुनसक्ने भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्राप् त लनवेदनमा छानववन गदाु त्यस्तो संस्थाको ववघटन गन ु
उपयचि देजखएमा दताु गने अलिकारीले त्यस्तो संस्थाको दताु खारेज गन ुसक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जचनसचकै कच रा लेजखएको भए तापलन दताु गने अलिकारीले 
देहायको अवस्थामा माि संस्थाको दताु खारेज गन ुसक्नेछ :– 

(क) लगातार दचई वषसुम्म कच नै कारोबार नगरी लनष्कृय रहेको पाइएमा, 

(ख) कच नै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगतु बनेको लनयमावली ववपरीतको काय ु
बारम्बार गरेमा, 

(ग) ववलनयममा उजल्लजखत उदे्दश्य ववपरीत काय ुगरेमा, 

(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त ववपरीत काय ुगरेमा । 
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(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम दताु खारेज गनच ुअजघ दताु गने अलिकारीले त्यस्तो 
संस्थालाई सचनचवाईको लालग पन्र ददनको समय ददनच पनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम संस्थाको दताु खारेज भएमा त्यस्तो संस्था ववघटन 
भएको मालननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम संस्थाको दताु खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको दताु 
प्रमाणपि स्वतिः रद्द भएको मालननेछ । 

६७. ललक्वीडेटरको लनयचजि: (१) दफा ६६ बमोजजम कच नै संस्थाको दताु खारेज भएमा दताु गने 
अलिकारीले ललक्वीडेटर लनयचि गनेछ ।  

(२) उपदफामा (१) मा जचनसचकै कच रा लेजखएको भएतापलन संघीय कानचनमा तोवकएको लसमा सम्मको 
सम्पत्तजी भएको सींस्थाको हकमा दताु गने अलिकारीले कच नै अलिकृतस्तरका कमरु्ारीलाई ललक्वीडेटर 
लनयचजि गन ुसक्नेछ । 

६८. ललक्वीडेशन पलछको सम्पलतको उपयोग: कच नै संस्थाको ललक्वीडेशन पिात ्सबै दावयत्व भ चिान 
गरी बाूँकी रहन गएको सम्पजत्तको उपयोग संघीय कानचनमा तोकजीए बमोजजम हचनेछ । 

पररच्छेद –१६ 

दता ुगने अलिकारी 
 

६९. दता ुगने अलिकारी: (१)यस ऐन अन्तगतु दताु गने अलिकारीले गनचपुने कायहुरू ..महाकाली 
नगरपाललकाको प्रमचख प्रशासवकय अलिकृतले गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको दताु गने अलिकारीले यस ऐन बमोजजम आफूमा रहेको 
कच नै वा सम्पूण ुअलिकार आफू मातहतको अलिकृतस्तरको कमरु्ारीलाई प्रत्यायोजन गन ुसक्नेछ 
। 

७०. काम, कतवु्य र अलिकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लजखत काम, कतवु्य तथा अलिकारको 
अलतररि दताु गने अलिकारीको काम, कतवु्य र अलिकार तोवकए बमोजजम हचनेछ । 
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पररच्छेद –१७ 

लनरीिण तथा अनचगमन 

७१. लनरीिण तथा अलभलेख जाूँर् गने: (१) दताु गने अलिकारीले संस्थाको जचनसचकै वखत लनरीिण 
तथा अलभलेख परीिण गन,ु गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जचनसचकै वखत तोवकएको भन्दा बढी आलथकु कारोवार गने 
संस्थाको वहसाव वकताव वा ववत्तीय कारोवारको लनरीिण वा जाूँर् गन,ु गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लालग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कच नै अलिकारी वा 
ववशेषज्ञ खटाई आबश्यक  वववरण वा सूर्नाहरू संस्थाबाट जझकाई लनरीिण तथा सचपरीवेिण 
गन ुसक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बमोजजम लनरीिण वा वहसाब जाूँर् गदाु दताु गने अलिकारी 
वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अलिकार प्राप्त अलिकृतले माग गरेको जानकारी सम्बजन्ित संस्थाले 
उपलब्ि गराउनच पनेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम लनरीिण वा वहसाब जाूँर् गदाु कच नै संस्थाको 
कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तगतु बनेको लनयम, लनदेजशका, मापदण्ड वा कायवुवलि बमोजजम 
भएको नपाइएमा दताु गने अलिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बजन्ित संस्थालाई आवश्यक 
लनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पालना गनच ुत्यस्तो संस्थाको कतवु्य हचनेछ । 

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोजजम संस्थाको लनरीिण तथा सचपरीवेिण गदाु 
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रर्ललत कानून बमोजजमको अलिकार प्रयोग गन ुसक्नेछ। 

(७) यस दफा बमोजजम संस्थाको लनरीिण तथा सचपरीवेिण गदाु प्राप् त हचन आएको 
जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले महाकाली नगर कायपुाललकालाई उपलब्ि गराउनच पनेछ ।   

७२. छानववन गन ुसक्न े :(१) कच नै संस्थाको व्यवसावयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको 
वहत ववपरीत काम भएको वा सो संस्थाको उदे्दश्य ववपरीत काय ुगरेको भनी त्यस्तो संस्थाको 
कम्तीमा वीस प्रलतशत सदस्यले छानववनको लालग लनवेदन ददएमा दताु गने अलिकारीले त्यस्तो 
संस्थाको छानववन गन,ु गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम छालनवन गदाु माग गरेको वववरण वा कागजात उपलब्ि 
गराई सहयोग गनच ुसम्बजन्ित सलमलतको कतवु्य हचनछे ।  
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम गररएको छानववनको जानकारी सम्बजन्ित 
संस्थालाई ललजखत रुपमा ददनच पनेछ । 

७३. बर्त तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को लनरीिण तथा अनचगमन सम्बन्िी ववशषे व्यवस्था :(१) 
बर्त तथा ऋणको मचख्य कारोबार गने संस्थाले तोवकए बमोजजम अनचगमन प्रणाली अवलम्बन 
गनच ुपनेछ । 

(२) दताु गने अलिकारीले बर्त तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोवकए 
बमोजजमको अनचगमन प्रणालीमा आिाररत भई लनरीिण तथा अनचगमन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम संस्थाको लनरीिण तथा अनचगमन दताु गने अलिकारीले 
आवश्यकता अनचसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य लनकायको सहयोग ललन सक्नेछ । 

७४.वावषकु प्रलतवेदन पेश गनचपुने : (१) दताु गने अलिकारीले आलथकु वष ुसमाप्त भएको लमलतले तीन 
मवहनालभि संस्थाको लनरीिण सम्बन्िी वावषकु प्रलतवेदन नगर कायपुाललका समि पेश गनच ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१)  बमोजजमको प्रलतवेदनमा देहायका वववरणहरू खचलाउनच पनेछ:– 

(क) सञ्चालनमा रहेका संस्थाको वववरण, 

(ख) अनचगमन गररएका संस्थाको संख्या तथा आलथकु कारोवारको वववरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगतु बनेको लनयम, ववलनयम तथा 
आन्तररक कायवुवलिको पालनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यले प्राप् त गरेको सेवा सचवविाको अवस्था, 

(ङ) संस्थाको वियाकलापमा सदस्यको सहभालगताको स्तर अनचपात, 

(र्) संस्थालाई नगरपाललकाबाट प्रदान गररएको ववत्तीय अनचदान तथा छचट सचवविाको 
सदचपयोलगताको अवस्था,  

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

(ज) संस्थामा आन्तररक लनयन्िण प्रणालीको अवस्था, 

(झ) संस्थामा सचशासन तथा जजम्मेवारीको अवस्था, 
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(ञ) संस्थामा रहेका कोषको वववरण, 

(ट) संरजित पूूँजी वफताु कोष ववतरणको अवस्था, 

(ठ) सहकारीको नीलत लनमाुणमा सहयोग पचग्ने आवश्यक कच राहरू, 

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

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

(ण) तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण । 

७५. आपसी सचरिण सेवा संर्ालन सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) संस्थाले संघीय कानचनमा व्यवस्था 
भएबमोजजम आफ्ना सदस्यहरुको बालीनाली वा वस्तचभाउमा भएको िलतको अंशपूलत ु गने गरी 
आपसी सचरिण सेवा संर्ालन गन ुसक्नेछ । 

७६. जस्थरीकरण कोष सम्बन्िी व्यवस्थािः (१) बर्त तथा ऋण ववषयगत संस्थाहरू सम्भाववत 
जोजखमबाट संरिणका लालग संघीय कानचनमा व्यवस्था भएबमोजजम खडा हचने जस्थरीकरण कोषमा 
सहभागी हचन सक्नेछन ्। 

पररच्छेद –१८ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७७. संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गन ु सवकन:े (१) यस ऐन बमोजजम गररएको लनरीिण वा 
वहसाब जाूँर्बाट कच नै संस्थामा देहायको अवस्था ववद्यमान रहेको देजखएमा कायपुाललकाले त्यस्तो 
संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गन ुसक्नेछ:- 

(क) सदस्यको वहत ववपरीत हचने गरी कच नै काय ुगरेको, 

(ख) संस्थाले पूरा गनचपुने ववत्तीय दावयत्व पूरा नगरेको वा भ चिानी गनचपुने दावयत्व 
भ चिानी गन ुनसकेको वा भ चिानी गन ुनसक्ने अवस्था भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बर्त लनिाुररत शत ुबमोजजम वफताु गन ुनसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगतु बनेको लनयम तथा ववलनयम ववपरीत हचन े गरी संस्था  
सञ्चालन भएको, 
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(ङ) संस्था  दामासाहीमा पन ु सक्ने अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर 
आलथकु कदठनाई भोलगरहेको, 

(र्) कच नै संस्थाले सदस्यको बर्त रकम वफताु गनच ुपने अवलिमा वफताु नगरेको भनी 
त्यस्तो संस्थाका  कम्तीमा वीस प्रलतशत वा वीस जना मध्ये जचन कम हचन्छ सो 
वरावरका सदस्यहरूले दताु गने अलिकारी समि लनवेदन ददएकोमा छानववन गदाु 
खण्ड (क) देजख (ङ) सम्मको कच नै अवस्था ववद्यमान भएको देजखएको । 

(२) उपदफा (१) मा जचनसचकै कच रा लेजखएको भए तापलन प्रर्ललत कानून बमोजजम गठन 
गरेको आयोगले कच नै संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गन ुलसफाररस गरेमा वा समस्याग्रस्त 
भनी पवहर्ान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजचरी संख्या, औजर्त्य समेतको आिारमा 
कायपुाललकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गन ुसक्नेछ । 

७८. व्यवस्थापन सलमलतको गठन: (१) दफा ७७ बमोजजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो 
संस्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापन तथा दावयत्व भ चिानी सम्बन्िी कायकुालालग व्यवस्थापन सलमलतको 
गठन गन ुदताु गने अलिकारीले कायपुाललका समि  लसफाररस गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम जशफाररस भई आएमा कायपुाललकाले तोवकए वमोजजम 
व्यवस्थापन सलमलतको गठन गन ुसक्ने छ ।   

(३) उपदफा (२) बमोजजम गदठत व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतवु्य र अलिकार 
तोवकए बमोजजम हचनेछ । 

पररच्छेद–१९ 

कसीरू, दण्ड जररवाना तथा पचनराबेदन 

७९. कसीरू गरेको मालनन े : कसैले देहायको कच नै काय ुगरेमा यस ऐन अन्तगतुको कसीूर गरेको 
मालननेछ ।  

(क) दताु नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेमा वा कच नै व्यजि, फम ु वा 
कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अंग्रजेी रुपान्तरण राखी 
कच नै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अन्य कच नै काय ुगरेमा, 

(ख) सदस्यको बर्त यस ऐन र यस ऐन अन्तगतु बनेको लनयम, ववलनयम बमोजजम 
बाहेक अन्य कच नै  पलन प्रयोजनको लालग प्रयोग गरेमा,  
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(ग) तोवकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाु जमानत वा सचरिण नराखी ऋण 
प्रदान गरेमा, 

(घ) सलमलतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमरु्ारीले संस्थाको सम्पजत्त, बर्त वा शेयर 
रकम वहनालमना गरेमा, 

(ङ) ऋण असूल हचन नसक्ने गरी सलमलतका कच नै सदस्य, लनजको नातेदार वा अन्य 
व्यजि वा कमरु्ारीलाई ऋण ददई रकम वहनालमना गरेमा,  

(र्) सलमलतका कच नै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको लमलोमतोमा संस्थाको शेयर वा 
बर्त रकम आफू खचसी पररर्ालन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पचर् याएमा,  

(छ) झचिा वा गलत वववरण पेश गरी कजाु ललएमा, राखेको लितो कच्र्ा भएमा वा 
ऋण वहनालमना गरेमा,  

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

(झ) कृलिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण ललएमा वा ददएमा, 

(ञ) लितोको अस्वाभाववक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण ललएमा वा ददएमा, 

(ट) झचिा वववरणको आिारमा पररयोजनाको लागत अस्वाभाववक रुपमा बढाई बढी 
ऋण ललएमा वा  ददएमा, 

(ठ) कच नै व्यजि वा संस्थालाई एक पटक ददइसकेको सचरिण रीतपूवकु फच कच वा नभई 
वा सो सचरिणले खामेको मूल्यभन्दा बढी हचनेगरी सोही सचरिण अन्य संस्थामा राखी 
पचनिः ऋण ललए वा ददएमा, 

(ड) संस्थाबाट जचन प्रयोजनको लालग ऋण सचवविा ललएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई 
अन्यि प्रयोग गरे वा गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कच नै कागजात वा खातामा लेजखएको कच नै कच रा कच नै तररकाले हटाइ वा 
उडाइ अकै अथ ु लनस्कन े व्यहोरा पारी लमलाई लेख्न े वा अको लभनै्न शे्रस्ता राख्न े
जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हालन नोक्सानी गने 
उदे्दश्यले कीते गन ुवा अकाुको हालन नोक्सानी गने उदे्दश्यले नगरे वा नभएको झचिा 
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कच रा गरे वा भएको हो भनी वा लमलत, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी 
गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको लितो स्वरुप राजखने र्ल अर्ल सम्पजत्त लललाम लबिी वा अन्य प्रयोजनको 
लालग मूल्याङ्कन गदाु मूल्याङ्कनकताुले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी संस्थालाई 
हानी नोक्सानी पचर् याउने काय ुगरे वा गराएमा,  

(त) सींस्थालाई हानी नोक्सानी पचर् याउन े उदे्दश्यले कसैले कच नै काम गराउन वा 
नगराउन, मोलावहजा गन ुवा गराउन, कच नै वकलसमको रकम ललन वा ददन, लबना मूल्य 
वा कम मूल्यमा कच नै माल, वस्तच वा सेवा ललन वा ददन, दान, दातव्य, उपहार वा 
र्न्दा ललन वा ददन, गलत ललखत तयार गन ुवा गराउन, अनचवाद गन ुवा गराउन वा 
गैर कानूनी लाभ वा हानी पचर् याउन ेबदलनयतले कच नै काय ुगरे वा गराएमा, 

(थ) कच नै संस्था वा सोको सदस्य वा बर्तकताु वा ती मध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी 
पचग्ने गरी लेखा परीिण गरे गराएमा वा लेखा परीिण गरेको झचिो प्रलतवेदन तयार 
पारेमा वा पान ुलगाएमा। 

८०. सजायिः (१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरेमा देहाय बमोजजमको सजाय हचनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषसुम्म कैद र एक लाख 
रुपैँयासम्म जररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दचई बषसुम्म कैद र दचई लाख रुपैँयासम्म जररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा ववगो बराबरको रकम जररवाना गरी तीन बष ुसम्म कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (र्), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा 
ववगो भराई ववगो बमोजजम जररवाना गरी देहाय बमोजजमको कैद हचनेछ :- 

(१) दश लाख रुपैयाूँसम्म लबगो भए एक वषसुम्म कैद,  

(२) दश लाख रुपैयाूँभन्दा बढी पर्ास लाख रुपैयाूँसम्म लबगो भए दचई वष ुदेजख तीन 
वषसुम्म कैद, 

(३) पर्ास लाख रुपैयाूँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म लबगो भए तीन वष ु देजख 
र्ार वषसुम्म कैद, 
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(४) एक करोड रुपैयाूँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म लबगो भए र्ार वषदेुजख छ 
वषसुम्म कैद, 

(५) दश करोड रुपैंयाूँभन्दा बढी एक अब ुरुपैयाूँसम्म लबगो भए छ वषदेुजख आठ 
वषसुम्म कैद, 

(६) एक अब ु रुपैयाूँभन्दा बढीजलतसचकै रुपैयाूँ लबगो भए पलन आठ वषदेुजख दश 
वषसुम्म कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमा  दश बषसुम्म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसूर गन ु उद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गन ु मद्दत पचर् याउन े
व्यजिलाई मचख्य कसूरदारलाई हचने सजायको आिा सजाय हचनेछ । 

(३) दफा ७९ को कसूर गने वा त्यस्तो कसूर गन ुमद्दत पचर् याउनच कच नै लनकाय संस्था 
भए त्यस्तो लनकाय संस्थाको प्रमचख कायकुारी वा पदालिकारी वा कायकुारी हैलसयतमा काय ु
सम्पादन गने व्यजिलाई यस ऐन बमोजजम हचने सजाय हचनेछ । 

८१.  जररवाना हचन े:(१) दफा ८७ बमोजजम कसैको उजूरी परी वा संस्थाको लनरीिण अनचगमन वा 
वहसाब वकताबको जाूँर् गदाु वा अन्य कच नै व्यहोराबाट कसैले देहायको कच नै काय ु गरेको 
पाइएमा दताु गने अलिकारीले त्यस्तो कायकुो प्रकृलत र गाम्भीयकुो आिारमा त्यस्तो काय ुगने 
व्यजिलाई पाूँर् लाखरु पैँयासम्म जररवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगतु बनेका लनयम ववपरीत सदस्यसूँग ब्याज ललएमा, 

(ख) संस्थाले प्रदान गने बर्त र ऋणको ब्याजदर बीर्को अन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी 
कायम गरेमा, 

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

(घ) कच नै सदस्यलाई आफ्नो पूूँजीकोषको तोवकए बमोजजमको प्रलतशतभन्दा बढी हचने गरी 
ऋण प्रदान गरेमा, 

(ङ) संस्था दताु गदाुका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप् त गरेको 
तीन मवहना अवलि व्यलतत नभई ऋण लगानी गरेमा, 

(र्) प्राथलमक पूूँजी कोषको पन्र गचणा भन्दा बढीहचने गरी बर्त संकलन गरेमा, 
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(छ) शेयर पूूँजीको अठार प्रलतशत भन्दा बढी शेयर लाभांश ववतरण गरेमा,  

(ज) सींस्थाले आफ्नो कायिुेि बावहर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग कारोवार 
गरेमा, 

(झ) सींस्थाले यो ऐन ववपरीत कृलिम ब्यजिलाई आफ्नो सदस्यता ददएमा । 

 (२) उपदफा (१) मा लेजखएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कच नै काय ुगरेको 
दताु गने अलिकारीले त्यस्तो कायकुो प्रकृलत र गाम्भीयकुो आिारमा त्यस्तो काय ु गने 
व्यजिलाई तीन लाख रुपैयाूँसम्म जररवाना गन ुसक्नेछिः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगतु बनकेो लनयम बमोजजम ददएको कच नै लनदेशन वा 
तोवकएको मापदण्डको पालना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगतु बनेको लनयम बमोजजम ददनचपने कच नै वववरण, 
कागजात, प्रलतबेदन, सूर्ना वा जानकारी नददएमा, 

(ग) यस ऐन बमोजजम लनवाुर्न नगरी सलमलत तथा लेखा सचपरीवेिण सलमलतका 
पदालिकारीहरु आफू खचशी पररवतनु गरेमा  

(घ) कच नै संस्थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोजजमको तोवकएको शत ुपालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगतु बनेको लनयम ववपररत अन्य काय ुगरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको जररवाना गनच ु अजघ दताु गने अलिकारीले 
सम्बजन्ित व्यजि वा संस्थालाई सफाई पेश गन ुकम्तीमा पन्र ददनको समयावलि ददनच पनेछ । 

८२.  रोक्का राख्न े:(१) दताु गने अलिकारीले सम्बजन्ित संस्थालाई दफा ८१ बमोजजम जररवाना गनचकुा 
अलतररि तीन मवहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्न ेतथा 
सम्पजत्त रोक्का राख् न सम्बजन्ित लनकायलाई लसफाररस गन ुसक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको लसफाररस प्राप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत 
वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जानकारी दताु गने अलिकारीलाई ददनच पनेछ ।  

८३.  दोब्बर जररवाना हचन:े(१) दफा ८१ बमोजजम जररवाना भएको व्यजि वा संस्थाले पचन: सोही 
कसूर गरेमा त्यस्तो व्यजि वा संस्थालाई दताु गने अलिकारीले दोस्रो पटकदेजख प्रत्येक 
पटकको लालग दोब्बर जररवाना गनेछ ।  
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८४.  अनचसन्िानको लालग लेखी पठाउन सक्न े :दताु गने अलिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन 
बमोजजम आफ्नो काम, कतवु्य र अलिकारको पालना गदाु कसैले दफा ७९ बमोजजमको कसूर 
गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्िमा यस ऐन बमोजजम अनचसन्िान गनकुो लालग 
सम्बजन्ित लनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

८५.  मचद्दासम्बन्िी व्यवस्थािः दफा ८० बमोजजम सजाय हचने कसूरको मचद्दा सम्बन्िी व्यवस्था संघीय 
कानचन बमोजजम हचनेछ । 

८६. मचद्दा हेने अलिकारी: दफा ८० बमोजजमको सजाय हचने कसूर सम्बन्िी मचद्दाको कारवाही र 
वकनारा जजल्ला अदालतबाट हचनेछ । 

८७.  उजूरी ददन े हद म्याद :(१) कसैले दफा ८० बमोजजमको सजाय हचने कसूर गरेको वा गन ु
लागेको थाहा पाउने व्यजिले त्यसरी थाहा पाएको लमलतले नब्बे ददनलभि दताु गने अलिकारी 
समि उजूरी ददनच पनेछ । 

(२) कसैले दफा ८० बमोजजम जररवाना हचने काय ुगरेको थाहा पाउने व्यजिले त्यसरी 
थाहा पाएको लमलतले नब्बे ददन लभि दताु गने अलिकारी समि उजूरीददनच पनेछ ।  

८८. पचनरावेदन गन ुसक्न े:(१) दफा ६ बमोजजम संस्था दताु गन ुअस्वीकार गरेको वा दफा 8८ 
बमोजजम संस्था दताु खारेज गरेकोमा जर्त्त नबचझ्नेले सो लनणयुको जानकारी पाएको लमलतले 
पैंतीस ददनलभि दताु गने अलिकारीको लनणयुउपर कायपुाललकासमि पचनरावेदन गन ुसक्नेछ ।
  

(२) दफा ८० बमोजजमको जररवानामा जर्त्त नबचझ्ने व्यजिले त्यस्तो लनणयुको जानकारी 
पाएको लमलतले पैंतीस ददनलभि देहाय बमोजजम पचनरावेदन गन ुसक्नेछ: 

(क) दताु गने अलिकारी र कायपुाललकाले गरेको लनणयु उपर सम्बजन्ित जजल्ला 
अदालतमा, 

(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको लनणयु उपरसम्बजन्ित उच्र् अदालतमा । 

८९. असूल उपर गररन े : यस पररच्छेद बमोजजम कच नै व्यजिले लतनच ु पने जररवाना वा कच नै रकम 
नलतरी बाूँकी रहेकोमा त्यस्तो जररवाना वा रकम लनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर 
गररनेछ । 
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पररच्छेद–२० 

ववववि 

९०.  मतालिकारको प्रयोग : कच नै सदस्यले संस्थाको जलतसचकै शेयर खररद गरेको भए तापलन 
सम्बजन्ित संस्थाको काय ुसञ्चालनमा एक सदस्य एक मतको आिारमा आफ्नो मतालिकारको 
प्रयोग गन ुसक्नेछ । 

९१. सामाजजक परीिण गराउन सक्न े:(१) संस्थाले ववलनयममा उजल्लजखत उदे्दश्य प्राप् त गनकुा लालग 
सलमलतबाट भएका लनणयु र काय,ु सदस्यहरूले प्राप् त गरेका सेवा र सन्तचष्टीको स्तर, सेवा 
प्राजप् तबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आलथकु, सामाजजक, सांस्कृलतक तथा वातावरणीय 
पिमा सकारात्मक पररवतनु लगायतका ववषयमा सामाजजक परीिण गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीिणको प्रलतवेदन छलफलको लालग 
सलमलतले सािारणसभा समि पेश गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक परीिण प्रलतवेदन छलफल गरी 
सािारणसभाले आवश्यकता अनचसार सलमलतलाई लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण प्रलतवेदनको एक प्रलत सम्बजन्ित संस्थाले 
दताु गने अलिकारी समि पेश गनच ुपनेछ । 

९२. सहकारी जशिािः  सहकारी िेिको प्रविनुको लालग ववद्यालय तहको पाठयिममा आिारभतू 
सहकारी सम्वन्िी ववषयवस्तचलाई समावेश गन ुसवकनेछ । 

९३. आलथकु सहयोग गन ु नहचन:े संस्थाको रकमवाट सलमलतको लनणयु ववना सदस्यहरुले आलथकु 
सहयोग ललन पाउने छैनन ्।   

तर सामाजजक कायकुोलालग गैर सदस्य व्यजि वा संस्थाहरुलाई समेत आलथकु सहयोग गन ु
वािा पने छैन । 

स्पष्टीकरणिः यस दफाको प्रयोजनको लालग 'सामाजजक काय'ु भन्नाले जशिा, स्वास््य, 

वातावरण संरिण, मानवीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धुन सम्बजन्ि कायलुाई जनाउूँछ । 
९४. अन्तर सहकारी कारोवार गन ुसक्निेः  संस्थाहरुले तोवकए बमोजजम एक आपसमा अन्तर सहकारी 

कारोवार गन ुसक्नेछन ्।  

९५. ठेक्कापिा ददन नहचन:े संस्थाले आफ्नो  सलमलतको कच नै सञ्चालक वा लेखा सचपरीवेिण सलमलतको 
संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो कमरु्ारीलाई ठेक्कापिा ददन हचदैन । 
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९६. सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हचन:े कच नै संस्थाले प्राप् त गरेको सरकारी अनचदान वा कच नै सेवा 
सचवविा दचरुपयोग गरेको पाइएमा प्रर्ललत कानून बमोजजम सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर 
गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्िी प्रर्ललत ऐन लागू नहचन े : यस ऐन अन्तगतु दताु भएको संस्थाको हकमा 
कम्पनी सम्बन्िी प्रर्ललत ऐन  लागू हचने छैन ।  

९८.  प्रर्ललत कानून बमोजजम कारवाही गन ु वािा नपने : यस ऐनमा लेजखएको कच नै कच राले कच नै 
व्यजि उपर प्रर्ललत कानून बमोजजम अदालतमा मचद्दा र्लाउन बािा पचर् याएको मालनने छैन । 

९९. सम्पजत्त शचवद्धकरण लनवारण सम्बन्िी कानचनी व्यवस्थाको पालना गनचपुनेिः संस्थाले सम्पजत्त 
शचवद्धकरण लनवारण सम्बन्िी संघीय / प्रदेश कानचनमा भएका व्यवस्थाका साथै तत ्सम्बन्िमा 
मन्िालयले जारी गरेको मापदण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको ववत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी 
भएका लनदेजशकाहरूको पालना गनचपुनेछ ।  

१००. लनयम बनाउन ेअलिकार:  यस ऐनको कायानु्वयनकोलालग कायपुाललकाले आवश्यक लनयम 
बनाउन सक्नेछ । 

१०१.  मापदण्ड, लनदेजशका वा कायवुवलि बनाई लागू गन ु सक्न:े (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगतु 
बनेको लनयमको अिीनमा रही संस्थाको दताु, सञ्चालन, लनरीिण तथा अनचगमन लगायतका काम 
कारबाहीलाई व्यवजस्थत र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गन ुकायपुाललकाले आवश्यकता अनचसार 
मापदण्ड, लनदेजशका वा कायवुवलि बनाई लागू गन ुसक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको मापदण्ड बनाउूँदा आवश्यकता अनचसार रजजष्ट्रार, नेपाल 
राष्ट्र बैङ्क, मन्िालय र सम्बजन्ित अन्य लनकायको परामश ुललन सवकनेछ । 
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cg';"rL १ 
btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

dxfsfnL gu/ कार्यपालिकाको sfof{no bfr'{nf . 

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

dxf]bo, 

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

p2]Zocg'¿k ;+:yfn] tTsfn ug]{ sfo{x¿sf] of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} 

;fy ;+nUg /fvL k]; u/]sf 5f}F . 

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

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

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

 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== . 
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cg';"rL २ 
;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

महाकाली नगरपाललका 
 कायपुाललकाको कायालुय 

 खलंगा दार् चलुा  
७ नं. प्रदेश,नेपाल 

 

;xsf/L btf{ k|df0f kq 

btf{ g+= M 

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

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

ul/Psf] 5 .  

 

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

btf{ u/]sf] ldlt M  

b:tvt M 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 

sfof{nosf] 5fk M 

 

 


