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स्थानीय सरकार 
मध्यपुर थथमम नगरपामिका 

 

स्थानीय राजपत्र 

मध्यपुर थथमम नगरपामिकाबाट प्रकामित 

बर्ष ६ मध्यपुर थथमम भक्तपुर  श्राबण १ , २०७९ 

 

भाग १ 

 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजजम मध्यपुर थथमम 
नगरपामिकाको नगरसभािे जारी गरेको ऐन सर्षसाधारणको जानकारीका िाथग प्रकािन गररएको छ । 

 

संर्त ्२०७९ सािको ऐन नं. # 

 

मध्यपुर थथमम नगरपामिकाको सहकारी ब्यबस्थापन सम्बन्धी प्रसताबिाई कायाषन्र्यन गनष बनेको 
सहकारी ऐन २०७९ 

 

प्रस्तावनााः 
सहकारी मूल्य, मान्यता र मसद्धान्त अनुरूप देिका कृर्क, कामिगढ, श्रममक, न्यून आय समूह एर् ंमसमान्तकृत 

समुदाय र्ा सर्षसाधारण उपभोक्ता माझ छररएर रहेका पूूँजी, प्रवर्थध तथा स्थानीय स्तरमा छररएर रहेको पूूँजी, 
प्रवर्थध तथा प्रततभािाई स्र्ाबिम्बन र पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्यहरूको आथथषक, सामाजजक 

तथा साूँस्कृततक उन्नयन गनष, समुदायमा आधाररत, सदस्य केजन्ित, िोकताजन्त्रक, स्र्ायत्त र सुिामसत 

संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रर्द्षधन गनष, सहकारी खेती, उद्योग, र्स्त ु तथा सेर्ा व्यर्सायका 
माध्यमबाट सामाजजक न्यायका आधारमा आत्मतनभषर,तीब्र एर् ं ददगो रुपमा स्थानीय अथषतन्त्रिाई सुदृढ 

तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दताष, सञ्चािन एर्म ्तनयमन सम्बन्धी व्यर्स्था गनष र्ाञ्छनीय भएकोिे, 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को पररच्छेद-१५ को दफा १०२ को (१) बमोजजम मध्यपुर थथमम 

नगरपामिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ। 

 

परिच्छेद–१ 

प्रािम्भिक 

१. सकं्षिप्त  नाम ि प्रािभि: 
(क) यस ऐनको नाम "मध्यपुर थथमम नगरपामिकाको सहकारी ऐन, २०७९ रहेको छ। 

(ख) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनछे। 

२.  परििाषा: वर्र्य र्ा प्रसङ्गिे अको अथष निागेमा यस ऐनमा, 
(क) "नगरपामिका" भन्नािे मध्यपुर थथमम नगरपामिकािाई जनाउनेछ। 

(ख) "ऐन" भन्नािे मध्यपुर थथमम नगरपामिकाको सहकारी ऐन २०७९ िाई जनाउनेछ। 
(ग) "आन्तररक कायषवर्थध" भन्नािे सहकारी संस्थािे दफा १८ बमोजजम बनाएको आन्तररक 

कायषवर्थध सम्झन ुपछष। 
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(घ) "कसूर" भन्नािे दफा  ८३ बमोजजमको कसूर सम्झनु पछष। 

(ङ) "तोककएको" र्ा "तोककए बमोजजम" भन्नािे यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयममा तोककएको र्ा 
तोककए बमोजजम सम्झनु पछष। 

(च) "पररर्ार" भन्नािे सदस्यको पतत र्ा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमषपुत्र, धमषपुत्री, बाबु, आमा, 
सौतेनी आमा, पुरुर् र अवर्र्ादहत मदहिाको हकमा नीजको बाजे, बज्यै तथा वर्र्ादहत मदहिाको 
हकमा नीजको सासु ससुरा र आफूिे पािन पोर्ण गनुष पने दाजु,भाउजु, भाइ, बुहारी र दददी, 
बदहनी सम्झनु पछष । तर सो िब्दिे अंिबण्डा गरी र्ा मानो छुट्दटई आ-आफ्नो पेिा व्यर्साय 

गरी बसेको पररर्ारको सदस्यिाई जनाउने छैन। 

(छ) "बचत" भन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनु पछष। 

(ज) "मन्त्रािय" भन्नािे सहकारी सम्बन्धी वर्र्य हेने संघीय तथा बागमती प्रदेि मन्त्रािय सम्झन ु

पछष। 

(झ) "मुख्य कारोबार" भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्यर्सातयक कियाकिापहरुमा पतछल्िो 
आथथषक र्र्षसम्ममा पररचामित बचतको दातयत्र् र पतछल्िो आथथषक र्र्षको सदस्यतफष को खररद 

र्ा बबिी कारोर्ारमा कजम्तमा तीस प्रततित भन्दा बढी दहस्सा भएको कारोर्ार सम्झनु पछष।
  

(ञ) "रजजष्ट्रार" भन्नािे दताष गने अथधकारीिाई सम्झनु पछष। 

(ट)  "िेखा सुपरीर्ेक्षण सममतत" भन्नािे दफा ३७ बमोजजमको िेखा सुपरीर्ेक्षण सममतत सम्झनु 
पछष। 

(ठ) "वर्तनयम" भन्नािे सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोजजम बनाएको वर्तनयम सम्झनु 
पछष। 

(ड) "वर्भाग" भन्नािे संघीय र्ा बागमती प्रदेिको सहकारी वर्भाग सम्झनु पछष  र सो िब्दिे 

मन्त्राियिे सहकारी तनयमन गनष तोकेको महािाखा समेतिाई जनाउनेछ । 

(ढ)  "िेयर" भन्नािे सहकारी संस्थाको िेयर पूूँजीको अंि सम्झनु पछष। 

(ण)  "सञ्चािक" भन्नािे सममततको सदस्य सम्झनु पछष  र सो िब्दिे सममततको पदाथधकारी अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, सथचर् र कोर्ाध्यक्ष समेतिाई जनाउूँछ। 

(त) "सदस्य" भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यजक्त सम्झनु पछष। 

(थ) "सममतत" भन्नािे दफा ३० को उपदफा (१) बमोजजमको सञ्चािक सममतत र दफा ३७ को उपदफा 
(१) बमोजजमको िेखा सुपरीर्ेक्षण सममतत सम्झनु पछष। 

(द) "सहकारी मूल्य" भन्नािे स्र्ार्िम्र्न, स्र्-उत्तरदातयत्र्, िोकतन्त्र, समानता, समता, 
ऐक्यर्द्धता, इमान्दारी, खुिापन, सामाजजक उत्तरदातयत्र् तथा अरुको हेरचाह िगायत 
अन्तराषजष्ट्रय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनु पछष। 

(ध) "संस्थाको व्यर्साय" भन्नािे वर्तनयममा व्यर्स्था भए बमोजजम सञ्चामित व्यर्सातयक 
कियाकिाप सम्झनु पछष। 

(न) "सहकारी मसद्धान्त" भन्नािे स्र्ैजच्छक तथा खुिा सदस्यता, सदस्यद्र्ारा िोकताजन्त्रक 
तनयन्त्रण, सदस्यको आथथषक सहभागीता, स्र्ायत्तता र स्र्तन्त्रता, मिक्षा, तामिम र सूचना, 
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सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र समुदाय प्रततको चासो िगायत अन्तराषजष्ट्रय 
मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी मसद्धान्त सम्झनु पछष। 

(प) "संस्था" भन्नािे दफा ३ बमोजजम गठन भई दफा ६ बमोजजम दताष भएको वर्र्यगत र्ा 
बहुउद्देश्यीय प्रारजम्भक सहकारी संस्था सम्झनु पछष। 

(फ)  "साधारण सभा" भन्नािे सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनु पछष। 

(ब)  "प्राथममक पूूँजीकोर्" भन्नािे िेयर पूूँजी र जगेडा कोर् सम्झनु पछष। 

(भ)  "पूूँजी कोर्" भन्नािे प्राथममक पुूँजी र पुरक पूूँजी कोर् समेतिाई सम्झनु पछष। 

(म) "पूरक पूूँजी कोर्" भन्नािे घाटा पूतत ष कोर्, सहकारी वर्कास कोर्, डुबन्त ऋण कोर्, ऋण 
जोखखम कोर्, जस्थररकरण कोर् तथा बाूँडफाूँड नगररएको मुनाफािाई सम्झनु पछष। 

(य) "पदाथधकारी" भन्नािे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सथचर् र कोर्ाध्यक्षिाई सम्झनु पछष। 

(र) "बचत तथा ऋण" को मसद्धात भन्नािे सदस्यको स्र्ाममत्र्, सदस्यद्र्ारा तनयन्त्रण, 
प्रजाताजन्त्रक तनयन्त्रण, वर्त्तीय समार्ेिीकरण, वर्त्तीय ददगोपन स्थायीत्र्, सदस्यको 
आथथषक िाभमा बदृ्थध, वर्त्तीय साक्षरता, सञ्जाि सहकायष, सामाजजक उत्तरदातयत्र् र वर्श्र् 
व्यापी पररकल्पनािाई सम्झनु पछष। 

(ि) "पल्सष" (PEARLS) भन्नािे वर्श्र् ऋण पररर्द्िे स्र्ीकृत गरेको बचत तथा ऋण 
सहकारी संस्थाको वर्त्तीय जस्थततको वर्श्िेर्ण गने अनुगमन वर्थधिाई जनाउनेछ। 

(र्)  "दताष गने अथधकारी" भन्नािे दफा ७२ बमोजजमको दताष गने अथधकारी सम्झनु पदषछ। 

(स) "तरिता" भन्नािे सहकारीको वर्मभन्न तहको छाता संघहरु, बैक तथा वर्त्तीय संस्थाहरुमा 
जम्मा गरेको नगद तथा संस्थाको ढुकुटीमा रहेको नगदिाई सम्झनु पदषछ। 

 

परिच्छेद–२ 

सहकािी संस्थाको गठन तथा दताा 
३. संस्थाको गठन: 

(१)  कम्तीमा तीस जना नेपािी नागररकहरु आपसमा ममिी वर्र्यगत र्ा र्हुउद्देश्यीय 
सहकारी संस्था गठन गनष सक्नेछन।् 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन श्रममक, युर्ा िगायतिे आफ्नो श्रम 
र्ा सीपमा आधाररत भई व्यर्साय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्र जना नेपािी 
नागररकहरु भए पतन संस्था गठन गनष सक्नेछन।् 

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार, 

स्थानीय सरकार र्ा त्यस्ता सरकारको अनुदान र्ा स्र्ाममत्र्मा सञ्चामित वर्द्यािय, 

वर्श्र् वर्द्यािय र्ा संगदठत संस्थाबाट पाररश्रममक पाउने पदमा र्हाि रहेका कम्तीमा 
एक सय जना कमषचारी, मिक्षक र्ा प्राध्यापकहरुिे आपसमा ममिी प्रचमित कानून 
बमोजजम दताष भएको आफ्नो पेिागत संगठनका आधारमा सदस्यता, प्रतततनथधत्र् र सेर्ा 
संचािनमा तोककए बमोजजमका ितष बन्देजहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनष 
सक्नेछन।् 
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तर एक सय जना भन्दा कम संख्या रहेको एउटै कायाषियका कम्तीमा तीस जना 
कमषचारी, मिक्षक र्ा प्राध्यापकहरुिे आपसमा ममिी सदस्यता, प्रतततनथधत्र् र सेर्ा 
संचािनमा तोककए बमोजजमका ितष बन्देजहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनष 
सक्नेछन।् 

(४) यस दफा बमोजजम संस्था गठन गदाष एक पररर्ार एक सदस्यका दरिे उपदफा (१) र्ा 
(२) मा उजल्िखखत संख्या पुगेको हुनु पनेछ। 

 तर संस्था दताष भइ सके पतछ एकै पररर्ारका एक भन्दा बढी व्यजक्तिे सो संस्थाको 
सदस्यता मिन बाधा पने छैन। 

(५) एक स्थातनय तह भन्दा बढी कायषक्षेत्र कायम भई यस मध्यपुर थथमम नगरपामिका 
क्षेत्रमभत्र कायष सञ्चािन गनष चाहने सहकारी संस्थाहरुिे यस नगर पामिकाको स्र्ीकृतत 
मिनु पने र सञ्चािन भई रहेका सहकारी संस्थाहरुिे बावर्षक प्रततर्ेदन पेि गनुष पनेछ। 

(६) सहकारी संस्था दताष गनषका िाथग पूर्ष सहकारी तामिम मिएको प्रमाण पत्र पेि गनुष 
पनेछ। 

(७) कायषक्षेत्रमभत्र बसोबास गरेको तर प्रस्तावर्त संस्थाको कायषक्षेत्र बादहरको नागररकता भएका 
आर्ेदकहरुको हकमा नेपािी नागररकताको प्रमाखणत प्रततमिवपका साथमा कायषक्षेत्र मभत्र 
बसोबास गरेको व्यहोरा प्रमाखणत हुने देहायका मध्ये कुनै एक प्रमाणको प्रमाखणत 
प्रततमिवप पेि गनुष पनेछ। 

क) पररर्ार सदहतको बसाई सराई गरेर आएको भए सोको प्रमाणपत्र। 

ख) बैर्ादहक सम्बन्धको आधारमा बसाई सनष परेको भए बबर्ाह दताष प्रमाण पत्र र 
नाता प्रमाणपत्र। 

ग) घर भएको प्रमाखणत गनष जग्गाधनी प्रमाण पूजाषको प्रततमिवप, घर नक्सा 
ईजाजतको प्रततमिवप र ततरो ततरेको रमसद। 

घ) वर्गत पाूँच बर्ष देखख सम्बन्धीत कायषक्षेत्रमा ब्यर्साय गरी बसेको प्रमाखणत हुन े
नर्ीकरण सदहतको व्यर्साय दताष प्रमाण पत्र र नगरपामिकामा कर ततरेको 
प्रमाखणत प्रततमिवप। 

ङ) कमषचारीको हकमा स्थायी तनयुक्ती पत्र हाि कायषरत कायाषिय र्ा तनकाय खुल्न े
प्रमाण। 

(८) बसोबासको आधारमा संस्था दताषको िाथग आर्ेदन गने व्यजक्तहरु मध्ये कम्तीमा ८० 
प्रततित आर्ेदकहरुको स्थायी बसोबास प्रस्तावर्त संस्थाको कायषक्षेत्र मभत्र हुन ुपनेछ।यो 
अनुपात संस्थािे सधै कायम राखु्न पनेछ। 

   

४ दताा नगिी सहकािी सस्था संचालन गना नहुने:  

     (१) कसैिे पतन यस ऐन बमोजजम दताष नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चािन गनष  हुूँदैन। 

५.दतााको लागग दिखास्त ददन ुपने : 
(१)  यस ऐन बमोजजम गठन भएका सरकारी संस्थािे दताषका िाथग दताष गने अथधकारी समक्ष 

अनुसूची-१ को ढाूँचामा दरखास्त ददनु पनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोजजमका दरखास्त साथ देहाय बमोजजमका कागजातहरू संिग्न गनुष 
पनेछः  
(क) सहकारी संस्थाको प्रस्तावर्त वर्तनयम, 

(ख) सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रततर्ेदन, 

(ग)  सदस्यिे मिन स्र्ीकार गरेको िेयर संख्या र िेयर रकमको वर्र्रण। 

(घ)  तोककए र्मोजजम अन्य वर्र्रणहरु 

६. दताा गनुा पने : 
(१)  दफा ५ को उपदफा (१) बमोजजम प्राप् त दरखास्त सदहतको कागजातहरु छानवर्न गदाष 

देहाय बमोजजम भएको  पाइएमा दताष गने अथधकारीिे दरखास्त परेको ममततिे तीस ददन 
मभत्र त्यस्तो सहकारी संस्था दताष गरी अनुसूची-२ को ढाूँचामा दताष प्रमाण पत्र ददनु पनेछ 
:– 

(क)  दरखास्त साथ पेि भएको वर्तनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयम 
बमोजजम रहेको,  

(ख)  प्रस्तावर्त सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र मसद्धान्त अनुरुप सञ्चािन 
हुन सक्ने आधार रहेको, 

(ग)  सहकारी संस्था समुदायमा आधाररत एर्ं सदस्य केजन्ित भई संचािन र तनयन्त्रण 
हुन सक्ने स्पष्ट्ट आधार रहेको। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम छानवर्न गदाष प्रस्तावर्त सहकारी संस्थाको वर्तनयमको कुनै कुरामा 
संिोधन गनुष पने देखखएमा दताष गने अथधकारीिे त्यस्तो संिोधन गनुष पने व्यहोरा खुिाई 
दरखास्त प्राप्त भएको ममततिे पन्र ददन मभत्र तनर्ेदकिाई सूचना गनुष पनेछ। 

(३)  यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत दताष 
भई सञ्चािनमा रहेका मध्यपुर थथमम नगरपामिका मभत्र कायषक्षेत्र कायम गररएका 
सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजजम दताष भएको मातननेछ। 

(४)  यस दफा बमोजजम सहकारी संस्था दताष गदाष दताष गने अथधकारीिे त्यस्तो सहकारी 
संस्थािे पािना गनुष पने गरी कुनै ितष तोक्न सक्नेछ। 

(५)  उपदफा (४) बमोजजम ितष तोककएकोमा सोको पािना गनुष सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको 
कतषव्य हुनेछ। 

७. दताा गना अस्वीकाि गना सक्ने : 
(१)  दफा ६ को उपदफा (१) मा उजल्िखखत अर्स्था नभएमा, सोही दफा बमोजजम वर्तनयम 

संिोधनको िाथग सूचना ददएको अबथधमभत्र तनर्ेदकिे संिोधन गनष अस्र्ीकार गरेमा 
त्यस्तो सूचना पाएको ममततिे तीस ददन मभत्र बबतनयम संिोधन नगरेमा र्ा सूचनामा 
उल्िेख भए बमोजजम हुने गरी बबतनयम संिोधन नगरेमा दताष गन ेअथधकारीिे त्यस्तो 
सहकारी संस्था दताष गनष अस्र्ीकार गनष सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी संस्था दताष गनष अस्र्ीकार गरेकोमा दताष गने अथधकारीिे 
कारण खुिाई तीन ददन मभत्र सोको जानकारी सम्बजन्धत तनर्ेदकहरूिाई ददनु पनेछ। 

८. सहकािी संस्था संगदठत संस्था हुने: 
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(१) सहकारी संस्था अवर्जच्छन्न उत्तराथधकारर्ािा एक स्र्िामसत र सङ्गदठत संस्था हुनेछ। 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको िाथग एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। 

(३) सहकारी संस्थािे यस ऐनको अधीनमा रही व्यजक्त सरह चिअचि सम्पवत्त प्राप्त, 
उपभोग, वर्िी र्ा अन्य व्यर्स्था गनष सक्नेछ। 

(४) सहकारी संस्थािे व्यजक्त सरह आफ्नो नामबाट नामिस उजूर गनष र सो उपर पतन सोही 
नामबाट नामिस उजूर िाग्न सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्थािे व्यजक्त सरह करार गनष सक्नेछ। 

९. सहकािी संस्थाको कार्ािेत्र:  

(१)  दताष हुूँदाका बखत सहकारी संस्थाको कायषक्षेत्र देहाय बमोजजम हुनेछ  
(क)  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोर्ार गने संस्थाको हकमा भौगोमिक रुपमा 

जोडडएको बढीमा तीन र्डाहरु,  

(ख)  अन्य संस्थाको हकमा एक र्डा र्ा देहायका आधारमा तीन र्डासम्म: 

(१)  सदस्यहरु र्ीच स्र्ाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िाथग आपसी साझा 
र्न्धन (कमनबण्ड), 

(२)  व्यर्सातयक स्तरमा सेर्ा संचािन गनष आर्श्यक सदस्य संख्या, 
(३) संस्था संचािनमा सदस्यको सहभाथगतामूिक िोकताजन्त्रक तनयन्त्रण 

कायम हुन ेगरी पायक पने स्थान। 
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन संस्थािे दताष भई व्यर्सातयक सेर्ा 

प्रारम्भ गरेको दईु र्र्ष पतछ देहायको आधारमा जोडडएको भौगोमिक क्षेत्र कायम रहने गरी 
आफ्नो कायषक्षेत्र थप र्डाहरूमा वर्स्तार गनष सक्नछे। 

(क)  संस्थाको व्यर्सातयक कियाकिापको वर्कास िममा सदस्यता बढाउन थप कायषक्षेत्र  

आर्श्यक  परेको, 
(ख) संस्थाको कायष संचािनमा सदस्यको प्रत्यक्ष तनयन्त्रण कायम राखन् रचनात्मक 

उपायहरु अर्िम्बन गररएको, 
(ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापदण्ड अनुसार 

भएको। 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन संस्थाको कायषक्षेत्रका र्डाहरूमा 
व्यार्सातयक सेर्ा सञ्चािन नभएको र्ा जम्मा कारोबारको तोककएको रकम र्ा अनुपात भन्दा 
कम रकम र्ा अनुपातको व्यार्सातयक सेर्ा सञ्चािन भएको देखखएको खण्डमा दताष गने 
अथधकारीिे व्यार्सातयक सेर्ा सञ्चािन भएका र्डा मात्र कायषक्षेत्र कायम गने गरी वर्तनयम  

संिोधन गनष तनदेिन ददन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजम दताष गने अथधकारीिे तनदेिन ददएकोमा सहकारी संस्थािे एक र्र्षमभत्र 

वर्तनयम संिोधन गरी आफ्नो कायषक्षेत्र पुन  तनधाषरण गनुष पनेछ। 

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन सहकारी संस्थािे स्र्ेजच्छक रूपमा 
जुनसुकै समय कायषक्षेत्र घटाउने गरी पुन  तनधाषरण गनष वर्तनयम संिोधन गनष सक्नेछ। 

(६) कायषक्षेत्र  पुन  तनधाषरण सम्बन्धी  अन्य  व्यर्स्था  तोककए बमोजजम हुनेछ। 
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१०. जानकािी ददनु पने: 
मध्यपुर थथमम नगरपामिका भन्दा बढी कायषक्षेत्र कायम राखी दताष भई सञ्चािनमा रहेका 
संस्थाहरूिे सञ्चामित सेर्ाको वर्र्रण दताष गने अथधकारीिाई जानकारी ददनु पनेछ । 

 तर मध्यपुर थथमम नगरपामिका भन्दा बढी कायषक्षेत्र राखी सहकारी संस्था दताष गनष र 

सेर्ा केन्ि सञ्चािन गनषका िाथग सम्बजन्धत र्डाको मसफाररसमा नगरपामिकाबाट स्र्ीकृत 

मिनु पनेछ । यो ऐन जारी गनुष भन्दा अतघ सञ्चामित सेर्ा केन्िहरुिे ऐन जारी भएको ममततिे 

तीन मदहनामभत्र स्र्ीकृत मिनु पनेछ। 
११. ववषर्गत आधािमा वगीकिण:  

(१) सहकारी संस्थाको र्गीकरण देहाय बमोजजम हुनेछ  
(क)  उत्पादक संस्थााः  

कृवर्, दगु्ध, थचया, ककफ, उखु, फिफुि र माछा पािन वर्िेर्का वर्र्यगत र अगरु्ा बािी 
एर्म ्उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनमूिक संस्था  

(ख)  उपिोक्ता संस्थााः  
कृवर् उपभोक्ता भण्डार, उपभोक्ता भण्डार, उजाष र स्र्ास््य वर्िेर्का वर्र्यगत र 

प्राथममक आर्श्यकता एर्ं सेर्ाको योजना समेतका आधारमा अन्य उपभोग जन्य 
संस्था; 

(ग) ववत्तीर् संस्था वा संघाः 
 बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गने संस्था र्ा त्यस्ता संस्थाहरुको दहत 

प्रर्द्षधनका िाथग गठन भएका संघ 
(घ) श्रममक संस्थााः हस्तकिा, खाद्य पररकार, औद्योथगक उत्पादन, भोजनािय र 

श्रममक वर्िेर्का वर्र्यगत र सीप र्ा श्रमको वर्िेर्ता एर् ंस्र्रोजगारीको योजना 
समेतका आधारमा अन्य श्रममा आधाररत संस्था; 

(ङ)  बहुउद्देश्र्ीर् संस्थााः उत्पादन, उपभोग र श्रम र्ा सीपमा आधाररत स्र्रोजगारीका 
सेर्ा समेत सञ्चािन गने अन्य बहुमुखी संस्था। 

(२)  उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्िेखखत वर्र्यमा वर्मिष्ट्टीकरण, आम 
प्रचिन र अभ्यासको वर्कास िम समेतको आधारमा तोककए बमोजजमका वर्र्यहरु थप 
गनष सककनेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन उपदफा (१) बमोजजम अन्य 
संस्थाहरु गठन गनष बाधा पने छैन। 

१२. कािोवाि, व्र्वसार्, उद्र्ोग वा परिर्ोजना सञ्चालन गना सक्ने : 
(१)  दफा ६ बमोजजम दताष प्रमाण पत्र प्राप् त गरे पतछ संस्थािे आफ्नो उद्देश्य प्राजप्तका िाथग 

यस ऐन र वर्तनयमको अधीनमा रही आर्श्यक कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना 
सञ्चािन गनष सक्नेछ। 

(२) प्रचमित कानूनमा जुनसकैु कुरा िेखखएको भए तापतन संस्थािे उपदफा (१) बमोजजम 
कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना सञ्चािन गनष छुट्टै संस्था दताष गनुष पने छैन। 
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  तर त्यस्तो कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना सञ्चािन गनष प्रचमित 
कानून बमोजजम अनुमतत पत्र, स्र्ीकृतत र्ा इजाजत पत्र मिनु पने रहेछ भने सो बमोजजम 
अनुमतत पत्र, स्र्ीकृतत र्ा इजाजत पत्र मिएर मात्र कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा 
पररयोजना सञ्चािन गनुष पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम संस्थािे प्रचमित कानून बमोजजम अथधकार पाएको तनकाय र्ा 
अथधकारीबाट अनुमतत पत्र, स्र्ीकृतत र्ा इजाजत पत्र प्राप् त गरेमा पन्र ददन मभत्र सोको 
जानकारी दताष गने अथधकारीिाई ददनु पनेछ। 

(४) दईु र्ा दईु भन्दा बढी संस्थािे संयुक्त र्ा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन र्ा सेर्ाको 
बजारीकरणको िाथग यस ऐनको अधीनमा रही आर्श्यक कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा 
पररयोजना सञ्चािन गनष सक्नेछन।् 

(५) उपदफा (४) बमोजजमको कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना सञ्चािन गने 
सम्बन्धी अन्य व्यबस्था तोककए बमोजजम हुनेछ। 

(६) प्रचमित कानूनमा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन संस्थािे उपदफा (१) बमोजजम 
सञ्चािन गने कारोबार, ब्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजनाको उत्पादन सहकारी ब्राण्डमा 
बबिी बबतरण गनष सक्नछेन ्। 

 तर प्रचमित कानून बमोजजम सम्बजन्धत तनकायबाट त्यस्तो ब्राण्ड प्राजप्तको 
स्र्ीकृतत मिनु पने रहेछ भने सो बमोजजम स्र्ीकृतत मिनु पनेछ । 

१३. दायर्त्व सीममत हुने : 
(१)  सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दातयत्र् तनजिे खररद गरेको र्ा खररद गनष 

स्र्ीकार गरेको िेयरको अथधकतम रकमसम्म मात्र सीममत रहनेछ। 

(२)  सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “मिममटेड” भन्ने िब्द राखु्न पनेछ। 

१४. सहकािीका मूल्र्, मान्र्ता ि मसद्धान्त पालना गनुा पने:  

सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चािन गदाष सहकारीका मूल्य, मान्यता र मसद्धान्तको पािना गनुष 
पनेछ। 

 

परिच्छेद –३ 

संस्थाका  उद्देश्र्  तथा  कार्ा 
१५. संस्थाको  उद्देश्र् : 

कायषक्षेत्रमा आधाररत र सदस्य केजन्ित भई आफ्ना सदस्यहरूको आथथषक, सामाजजक तथा साूँस्कृततक 

उन्नयन गनुष संस्थाको मूख्य उद्देश्य हुनेछ। 

१६. संस्थाको  कार्ा :  
संस्थाका कायषहरू देहाय बमोजजम हुनेछन:्- 
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र मसद्धान्तहरूको पािना गने गराउने, 
(ख) सदस्यको दहत प्रर्द्षधन गने गरी व्यार्सातयक सेर्ाहरू प्रदान गने, 
(ग) सदस्यिाई मिक्षा, सूचना र तािीम प्रदान गने , 
(घ) संस्था र्ा संघ बीचको पारस्पररक सहयोग अमभबदृ्थध गने, गराउने, 
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(ङ) संस्थािे गने उत्पादन तथा सेर्ाको मापदण्ड तनधाषरण गरी गुणस्तर सुधार, आथथषक स्थातयत्र् र 

जोखखम व्यर्स्थापन सम्बन्धी कायष गने,  
(च) आन्तररक तनयन्त्रण प्रणािी िागू गने, 
(छ) संस्थाको व्यर्सातयक प्रर्द्षधन तथा वर्कास सम्बन्धी कियाकिापहरू सञ्चािन गने, 
(ज) मन्त्रािय, रजजष्ट्रार, प्रादेमिक रजजष्ट्रार, स्थानीय तह र्ा दताष गने अथधकारीको तनदेिन पािना 

गने गराउने, 
(झ)  वर्तनयममा उजल्िखखत कायषहरू गने। 

 
परिच्छेद–४ 

ववयनर्म  तथा  आन्तरिक  कार्ाववगध 

१७. ववयनर्म  बनाउनु  पने :  

(१)  संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयम, तनदेमिका, मापदण्ड र कायषवर्थधको अधीनमा 
रही आफ्नो कायष सञ्चािनको िाथग वर्तनयम बनाउनु पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको वर्तनयम दताष गने अथधकारीबाट स्र्ीकृत भए पतछ िागू हुनेछ। 

१८. आन्तरिक  कार्ाववगध  बनाउन  सक्ने : 
(१)  संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयम, तनदेमिका, मापदण्ड, कायषवर्धी र वर्तनयमको 

अधीनमा रही आर्श्यकता अनुसार आफ्नो आन्तररक कायषवर्थध बनाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको आन्तररक कायषवर्थध सम्बजन्धत संस्थाको साधारण सभािे स्र्ीकृत गरे 

पतछ िागू हुनेछ । संस्थाको साधारण सभािे बचत र ऋण नीतत संिोधन  र प्रचमित कानून पािना 
गनषका िाथग तत्काि जारी गनुष पने नीतत जारी गरी तत्काि िागू गने अजख्तयारी सञ्चािक 

सममततिाई प्रदान गनष सककनेछ। 

१९. ववयनर्म  ि  आन्तरिक  कार्ाववगधमा  संशोधन : 
(१)  संस्थाको साधारण सभाको कुि सदस्य संख्याको बहुमतबाट वर्तनयम र आन्तररक कायषवर्थध 

संिोधन हुन सक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम संिोधन भएको वर्तनयम र्ा आन्तररक कायषवर्थध दताष गने अथधकारीबाट 

स्र्ीकृत भए पतछ िागू हुनेछ। 

 

परिच्छेद–५ 

सदस्र्ता 
२०. संस्थाको  सदस्र्ता: 

(१) १६ र्र्ष उमेर पूरा गरेका देहाय बमोजजमका नेपािी नागररकहरु संस्थाको सदस्य हुन सक्नेछन-् 

(क)  संस्थाको कायषक्षेत्र मभत्र स्थायी र्सोर्ास गरेको। 

(ख)  संस्थाको कम्तीमा एक िेयर खररद गरेको, 
(ग)  संस्थाको वर्तनयममा उजल्िखखत ितषहरु पािना गनष मन्जुर गरेको, 
(घ)  संस्थाको जजम्मेर्ारी पािना गनष मन्जुर भएको, 
(ङ)  संस्थािे गरेको कारोर्ारसूँग प्रततस्पधाष हुने गरी कारोर्ार नगरेको, 
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(च)  संस्थाको सदस्यता मिन योग्य रहेको स्र्घोर्णा गरेको। 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन नेपाि सरकार, प्रदेि सरकारका 
तनकायहरु, स्थानीय तह मभत्रका सहकारी वर्द्यािय र सामदुातयक वर्द्यािय, गठुी, स्थानीय 
क्िब, स्थानीय तहमा गठन भएका गैर नाफामिूक संस्था, उत्पादन र सेर्ामूिक संघ 
संस्था, उपभोक्ता समूहहरु, मदहिा, बािबामिका, जेष्ट्ठ नागररकहरु, एकि मदहिा, अपांङ्ग, 

मसमान्तकृत, िोपोन्मुख समुदायका समूह, सममतत, संस्थाहरु संस्थाको सदस्य हुन बाधा पन े
छैन । 

(३)  यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन स्र्ास््य सहकारी संस्थामा सहकारी 
संस्थािे सदस्यता मिन र्ाधा पने छैन। 

२१. सदस्र्ता  प्राप्त गना  यनवेदन  ददनु  पने:  

(१)  संस्थाको सदस्यता मिन चाहने सम्बजन्धत व्यजक्तिे संस्थाको सममतत समक्ष तनर्ेदन ददनु पनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम तनर्ेदन परेको ममततिे पैंतीस ददन मभत्र सममततिे यो ऐन, यस ऐन 

अन्तगषत बनेको तनयम तथा वर्तनयमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने र्ा नगने तनणषय गनुष 
पनेछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोजजम तनणषय गदाष सममततिे सदस्यता प्रदान नगने तनणषय गरेमा सोको कारण 

खोिी सात ददनमभत्र तनर्ेदकिाई जानकारी गराउनु पनेछ। 

(४)  उपदफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको ममततिे तीस ददन मभत्र सम्बजन्धत ब्यजक्तिे त्यस्तो 
संस्था दताष गने अथधकारी समक्ष उजूर गनष सक्नेछ। 

(५)  उपदफा (४) बमोजजम प्राप्त उजूरी छानवर्न गदाष तनर्ेदकिाई सदस्यता प्रदान गनुष पन ेदेखखएमा 
दताष गने अथधकारीिे त्यस्तो तनर्ेदकिाई सदस्यता प्रदान गनषको िाथग सम्बजन्धत संस्थािाई 

आदेि ददन सक्नेछ। 

(६)  उपदफा (५) बमोजजम आदेि भएमा सो आदेि प्राप् त गरेको सात ददन मभत्र सम्बजन्धत ससं्थािे 

तनर्ेदकिाई सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताष गने अथधकारीिाई गराउनु पनेछ। 

२२. सदस्र्  हुन  नपाउने :  

(१)  कुनै व्यजक्त एकै प्रकृततको एक भन्दा र्ढी संस्थाको सदस्य हुन पाउनेछैन । 

  तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अतघ कुन ैव्यजक्त एकै प्रकृततको एक भन्दा बढी संस्थाको सदस्य 

रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको ममततिे तीन र्र्ष मभत्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम 

राखु्न पनेछ। 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाि सरकारको तनकाय र्ा दफा २० को उपदफा (२) 
मा उल्िेख भए देखख बाहेकको अन्य कुनै कृबत्रम व्यजक्त सदस्य भएको भए पाूँच र्र्ष मभत्र सदस्यता 
अन्त्य गनुष पनेछ। 

२३. सदस्र्ताको  समाम्प्त: 
(१)  कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अर्स्थामा समाप्त हुनेछ - 

(क) सदस्यिे आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 
(ख)  िगातार बावर्षक साधारण सभामा बबना सूचना तीन पटकसम्म अनुपजस्थत    भएमा, 



 

11 
 

(ग) यो ऐन, यस ऐन अन्तगषत र्नेको तनयम र्ा वर्तनयम बमोजजम सदस्यिे पािना गनुष  पन े 

प्रार्धानको  बारम्बार  उल्िङ्घन  गरेमा, 
(घ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोजजमको योग्यता नभएमा। 

(२)  उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन कुनै सदस्यिे सहकारी संस्थाबाट प्राप् त र्ा 
भुक्तान गनुष पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म र्ा तनजिे मिएको ऋण, ततनुष पन ेकुन ै

दातयत्र् र्ा अन्य कुनै सदस्यको तफष बाट थधतो र्ा जमानत बसेकोमा सोको दातयत्र् फरफारक 

नभएसम्म तनजको सदस्यता समाप्त हुन ेछैन तर त्यस्ता सदस्यको हैमसयतिे प्राप्त हुने सम्पःूणष 
अथधकार तनिम्बन हुनेछ। 

(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन साधारण सभा बोिाउने तनणषय भइ सकेपतछ 

साधारण सभा सम्पन्न नभएसम्म कसैिाई पतन सदस्यताबाट हटाउन सककने छैन। 

२४. सुववधा  प्राप्त गना  नसक्ने : 
 कुन ैसदस्यिे सहकारी संस्थािाई ततनुष पने कुनै दातयत्र् तनधाषररत समयमभत्र भुक्तान नगरेमा र्ा यो ऐन, 

यस ऐन अन्तगषत र्नेको तनयम तथा वर्तनयम बमोजजम सदस्यिे पािन गनुष पने व्यर्स्थाको बारम्बार 

उल्िंघन गरेमा त्यस्तो सदस्यिे अन्य सदस्य सरहको सुबबधा प्राप्त गनष सक्ने छैन। 

 
 

परिच्छेद–६ 

साधािणसिा, सममयत  तथा  लेखा  सुपरिवेिण  सममयत 

२५. साधािण  सिा:  

(१)  सहकारी संस्थाको सर्ोच्च अङ्गको रुपमा साधारण सभा हुनेछ। 

(२)  सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुने छन।् 

(३)  सहकारी संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोजजम हुनेछ:– 

(क) प्रारजम्भक साधारण सभा, 
(ख) र्ावर्षक साधारण सभा, 
(ग) वर्िेर् साधारण सभा। 

२६. प्रािम्भिक  साधािण  सिाको  काम, कताव्र्  ि  अगधकाि: 
 प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, कतषव्य र अथधकार देहाय बमोजजम हुनेछ :– 

(क) प्रारजम्भक साधारण सभा हुने अतघल्िो ददनसम्मको काम कारबाही र आथथषक कारोबारको 
जानकारी मिने, 

(ख) चािू आथथषक र्र्षको िाथग र्ावर्षक कायषिम तथा बजेट स्र्ीकृत गने, 
(ग) प्रततर्ेदन तथा वर्त्तीय वर्र्रण अनुमोदन गने, 
(घ) वर्तनयममा उल्िेख भए बमोजजम सममतत र्ा िेखा सुपरीर्ेक्षण सममततको तनर्ाषचन गने, 
(ङ) आन्तररक कायषवर्थध पाररत गने, 
(च) िेखा परीक्षकको तनयुजक्त र तनजको पाररश्रममक तनधाषरण गने,  
(छ)  वर्तनयममा तोककए बमोजजमका अन्य कायषहरू गने। 

२७. वावषाक  साधािण  सिाको  काम, कताव्र्  ि  अगधकाि : 
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 र्ावर्षक साधारण सभाको काम, कतषव्य र अथधकार देहाय बमोजजम हुनेछ :– 

(क) र्ावर्षक कायषिम तथा बजेट स्र्ीकृतत गने, 
(ख) र्ावर्षक िेखा परीक्षण प्रततर्ेदन अनुमोदन गने, 
(ग) सममतत र्ा िेखा सुपरीर्ेक्षण सममततको तनर्ाषचन तथा वर्घटन गने, 
(घ) सञ्चािक र्ा िेखा सुपरीर्ेक्षण सममततको संयोजक र्ा सदस्यिाई पदबाट हटाउने, 
(ङ) सममतत र्ा िेखा सुपरीर्ेक्षण सममततको र्ावर्षक प्रततर्ेदन पाररत गने, 
(च) वर्तनयम संिोधन तथा आन्तररक कायषवर्थध पाररत गने, 
(छ)  िेखा परीक्षकको तनयुजक्त र तनजको पाररश्रममक तनधाषरण गने, 
(ज)  संस्था एकीकरण र्ा वर्घटन सम्बन्धी तनणषय गने, 
(झ)  सञ्चािक र प्रर्न्धकको पाररश्रममक िगायतका सुवर्धा तोक्ने, 
(ञ)  ऋण तथा अनुदान प्राप्त गने सम्बन्धमा तनणषय गने, 
(ट) सदस्यको दातयत्र् ममनाहा ददने, 
(ठ)  सममततिाई आर्श्यक तनदेिन ददने, 
(ड)  अथधकार प्रत्यायोजजत गने, 
(ढ) वर्तनयममा तोककए बमोजजमका अन्य कायषहरू गने । 

२८. साधािण सिाको बैठक : 
(१) सममततिे सहकारी संस्था दताष भएको ममततिे तीन मदहनामभत्र प्रारजम्भक साधारण सभा 

बोिाउनु पनेछ। 

(२) सममततिे प्रत्येक आथथषक र्र्ष समाप्त भएको ममततिे छ मदहनामभत्र र्ावर्षक साधारण 
सभा बोिाउनु पनेछ। 

(३)  सममततिे देहायको अर्स्थामा वर्िेर् साधारण सभा बोिाउनु पनेछ :– 

(क) संस्थाको काम वर्िेर्िे वर्िेर् साधारण सभा बोिाउनु पने सममततर्ाट तनणषय 
भएमा, 

(ख)  दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम िेखा सुपरीर्ेक्षण सममततको 
मसफाररसमा, 

(ग) कुनै सञ्चािकिे वर्िेर् साधारण सभा बोिाउन पेि गरेको प्रस्तार् सममततद्र्ारा 
पाररत भएमा, 

(घ) वर्िेर् साधारण सभा बोिाउनु पने कारण खुिाइ पजच्चस प्रततित सदस्यिे 
सममतत समक्ष तनर्ेदन ददएमा, 

(ङ)  दफा २९ को उपदफा (१) बमोजजम दताष गने अथधकारीिे तनदेिन ददएमा, 
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन संस्थाको सञ्चािक सममतत, संचािक, 

व्यर्स्थापक र व्यर्स्थापनमा रहेका कमषचारीबाट आफ्नो जजम्मेर्ारी पूरा नगरी संस्था 
सञ्चािनमा समस्या उत्पन्न भएको अर्स्थामा दताष गने अथधकारीिाई जानकारी ददई 
साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहुमत सदस्य उपजस्थत भई वर्िेर् साधारण सभा गनष 
सककनेछ। 

२९. ववशेष साधािण सिा बोलाउन यनदेशन ददन सक्ने:  
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(१)  संस्थाको तनरीक्षण र्ा सुपरीर्ेक्षण गदाष र्ा कसैको उजूरी परी छानवर्न गदाष देहायको 
अर्स्था देखखन आएमा दताष गने अथधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थाको सममततिाई 
साधारण सभा बोिाउन तनदेिन ददन सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा मसद्धान्त वर्पररत कायष गरेमा,  
(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयम, वर्तनयम तथा आन्तररक कायषवर्थध 

वर्परीत कायष गरेमा, 
(ग)  दताष गने अथधकारीिे ददएको तनदेिनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा, 
(घ)  दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजजम दताष गने अथधकारीिे आदेि ददएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम साधारण सभा बोिाउन तनदेिन प्राप्त भएमा संचािक सममततिे 
सो तनदेिन प्राप् त भएको ममततिे पैंतीस ददनमभत्र साधारण सभाको बैठक बोिाउनु पनेछ 
र साधारण सभाको बैठकमा उजूरी र्ा तनरीक्षणका िममा देखखएका वर्र्यमा छिफि गरी 
सोको प्रततर्ेदन दताष गने अथधकारी समक्ष पेि गनुष पनेछ । 

(३)  उपदफा (१) र्ा (२) मा उजल्िखखत अर्थध मभत्र सममततिे साधारण सभा नबोिाएमा दताष 
गने अथधकारीिे त्यस्तो साधारण सभा बोिाउन सक्नेछ। 

(४)  सहकारी संस्थाको साधारण सभाको िाथग गणपूरक संख्या तत्काि कायम रहेको सदस्य 
संख्याको एकाउन्न प्रततित हुनेछ। 

  तर पदहिो पटक डाककएको साधारण सभामा गणपुरक संख्या नपुगेमा त्यसको 
सात ददनमभत्र दोस्रो पटक साधारण सभा बोिाउनु पने र यसरी दोस्रो पटक बोिाइएको 
साधारण सभामा (संचािक सममततको बहुमत सदहत) एक ततहाई साधारण सदस्यहरुको 
उपजस्थतत भएमा साधारण सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मातननेछ। 

(५)  उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन दफा २८ को (४) मा भएको व्यर्स्था 
सोही अनुसार हुनेछ। 

(६)  दईु हजार र्ा सो भन्दा बढी सदस्य भएको संस्थािे साधारण सभा गदाष समान कायष 
सूचीमा तोककए बमोजजम सदस्य संख्याको आधारमा र्डा-र्डा र्ा अन्य पायक पन े
स्थानमा संचािक सदस्यहरुिाई पठाई साधारण सभा गनष र त्यस्तो सभाको तनणषय 
प्रमाखणत गनष प्रतततनथधहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रतततनथधहरुको उपजस्थततको सभािे 
अजन्तम तनणषय प्रमाखणत गने व्यर्स्था ममिाउन सक्नेछ। 

३०. सञ्चालक सममयत : 
(१)  सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट तनर्ाषथचत एक सञ्चािक सममतत रहनेछ । 

  तर, एउटै व्यजक्त िगातार एउटै पदमा दईु पटक भन्दा बढी तनर्ाषथचत हुन पाउन े
छैन। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सममततमा उपिब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रततित मदहिा 
सदस्यको प्रतततनथधत्र् सुतनजश्चत गनुष पनेछ। 

(३) एउटै पररर्ारको एक भन्दा बढी सदस्य एकै अर्थधमा सञ्चािक तथा िेखा सुपररर्ेक्षण 
सममततको पदमा उम्मेदर्ार बन्न र तनर्ाषथचत हुन सक्ने छैन। 
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(४) कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कमषचारी र्ा आफ्नो संस्थािे सदस्यता मिएको 
सहकारी संघ र्ा बैङ्क बाहेक अको कुन ैसंस्थाको संचािक बन्न पाउने छैन। 

  तर र्ावर्षक दईु करोड रुपैया भन्दा कमको कारोर्ार गने सहकारी ससं्थाको 
सञ्चािकिे त्यस्तो सहकारी संस्थामा कमषचारीको रुपमा काम गनष बाधा पने छैन।र्ावर्षक 
दईु करोड भन्दा बढी कारोर्ार गने संस्थामा कुनै संचािक कमषचारी रहेको भए यो ऐन 
प्रारम्भ भएको ममततिे दईु र्र्ष मभत्र त्यस्तो संचािकिे कमषचारीको पद त्याग गरी अको 
कमषचारीको व्यर्स्था गनुष पनेछ। 

(५)  कुनै पतन व्यजक्त एकै समयमा एक प्रकृततको एक मात्र सहकारी संस्थाको संचािक हुन 
सक्नेछ। 

(६)  यो ऐन प्रारम्भ हुन ुअतघ कुनै व्यजक्त एक भन्दा बढी संस्थाको सञ्चािक र्ा सोही र्ा 
अको संस्थाको कमषचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको ममततिे एक र्र्ष मभत्र कुनै एक 
संस्थाको मात्र सञ्चािक र्ा कमषचारी रहन ुपनेछ। 

३१. पदावगधाः 
 सञ्चािक सममतत र िेखा सुपररर्ेक्षण सममततको कायाषर्थध बढीमा चार र्र्षको हुनेछ। 

३२. सञ्चालक सममयतको यनवााचन : 
(१)  सममततिे आफ्नो कायाषर्थध समाप्त हुनु कजम्तमा एक मदहना अतघ अको सममततको 

तनर्ाषचन गराउनु पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सममततको तनर्ाषचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो 
जानकारी प्राप्त भएको ममततिे ३ मदहनामभत्र सममततको तनर्ाषचन गराउन दताष गन े
अथधकारीिे सम्बजन्धत सममततिाई आदेि ददन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम दताष गने अथधकारीिे आदेि ददएकोमा सम्बजन्धत सममततिे सो 
आदेि बमोजजमको समयार्थध मभत्र सममततको तनर्ाषचन गराई दताष गने अथधकारिाई 
जानकारी गराउनु पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजम सममततको तनर्ाषचन नगराएमा दताष गने अथधकारीिे त्यस्तो संस्था 
सदस्य रहेको माथथल्िो संघ भए सो संघको प्रतततनथध समेतिाई सहभागी गराई 
सममततको तनर्ाषचन सम्बन्धी सम्पूणष कायष गने गराउनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोजजमको तनर्ाषचन कायषमा सहयोग पुर् याउनु सम्बजन्धत सममततका 
पदाथधकारीहरूको कतषव्य हुनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोजजम तनर्ाषचन गराउूँदा िागेको सम्पूणष खचष सम्बजन्धत संस्थािे व्यहोनुष 
पनेछ। 

(७) यस दफा बमोजजम सममततको अको तनर्ाषचन नभएसम्मको िाथग सममततिे वर्तनयममा 
व्यर्स्था भए बमोजजम आफ्नो कायष सञ्चािन गनेछ। 

३३. सममयतको काम, कताव्र् ि अगधकाि : 
यस ऐनमा अन्यत्र उजल्िखखत काम, कतषव्य र अथधकारका अततररक्त सममततको काम, कतषव्य र 
अथधकार देहाय बमोजजम हुनेछ :- 
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र मसद्धान्त बमोजजम सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने, 
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(ख)  आथथषक तथा प्रिासकीय कायष गने, गराउने, 
(ग) र्ावर्षक साधारण सभा तथा वर्िेर् साधारण सभा बोिाउने, 
(घ) साधारण सभाका तनणषयहरू कायाषन्र्यन गने, गराउने, 
(ङ) संस्थाको नीतत, योजना, बजेट तथा बावर्षक कायषिमको तजुषमा गरी साधारण सभा समक्ष 

पेि गने, 
(च)  संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाउने,  
(छ) िेयर नामसारी तथा कफताष सम्बन्धी कायष गने, 
(ज) सम्बजन्धत संघको सदस्यता मिने, 
(झ) वर्तनयम तथा आन्तररक कायषवर्थध तयार गरी साधारण सभामा पेि गने,  
(ञ) संस्थाको कायषक्षेत्रमभत्र संस्थाको कारोबार र व्यर्सायको दहत प्रर्द्षधनको िाथग आर्श्यक 

कायष गने, गराउने, 
३४. सञ्चालक पदमा बहाल निहने: 
 देहायको कुनै अर्स्थामा सञ्चािक आफ्नो पदमा बहाि रहन सक्ने छैन:- 

(क) तनजिे ददएको राजीनामा सममततबाट स्र्ीकृत भएमा, 
(ख) तनजिाई दफा ३५ उपदफा (१) बमोजजम सञ्चािकबाट हटाउने तनणषय भएमा, 
(ग)  तनज अको संस्थाको सञ्चािक रहेमा, 
(घ)  तनज सोही र्ा अको संस्थाको कमषचारी रहेमा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रततबन्धात्मक र्ाक्यांिमा िेखखएको कुरामा सोही 
बमोजजम हुनेछ। 

(ङ)  तनज सोही र्ा अको संस्थाको िेखा सुपरीर्ेक्षण सममततको पदमा रहेमा 
(च)  तनजको मतृ्यु भएमा। 

३५. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने: 
(१)  साधारण सभािे र्हुमतको तनणषयबाट देहायको कुनै अर्स्थामा सञ्चािकिाई सममततको 

सञ्चािक पदबाट हटाउन सक्नेछ :- 
(क)  आथथषक दहनाममना गरी सम्बजन्धत संस्थािाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा, 
(ख) अनथधकृत तर्रिे सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी वर्र्यको गोपतनयता 

भङ्ग गरेमा, 
(ग) सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार र व्यर्सायसूँग प्रततस्पधाष हुने गरी समान प्रकृततको 

कारोबार र्ा व्यर्साय गरेमा, 
(घ) सम्बजन्धत संस्थाको अदहत हुन ेकुनै कायष गरेमा,  
(ङ)  तनज िारीररक र्ा मानमसक रुपमा काम गनष नसक्ने भएमा, 
(च)  कुनै सञ्चािकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयम र्ा वर्तनयममा 

उजल्िखखत योग्यता नरहेमा। 

(२) कुनै सञ्चािकिाई सममततको पदबाट हटाउने तनणषय गनुष अतघ त्यस्तो सञ्चािकिाई 
साधारण सभा समक्ष सफाई पेि गने मनामसब माकफकको मौका ददइनेछ। 
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(३)  उपदफा (२) बमोजजमको अर्थधमभत्र कुन ैसञ्चािकिे सफाई पेि नगरेमा र्ा तनजिे पिे 
गरेको सफाई सन्तोर्जनक नभएमा साधारण सभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पदबाट 
हटाउन सक्नेछ। 

(४)  उपदफा (३) बमोजजम सञ्चािकको पदबाट हटाइएको सदस्य सममततको दईु कायष 
कािसम्मको तनर्ाषचनमा उम्मेदर्ार बन्न पाउने छैन। 

(५)  उपदफा (३) बमोजजम कुनै सञ्चािक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा सामान्यतया ६ मदहना 
भन्दा बढी अबदढ बाकी रहेको अबस्थामा साधारण सभािे बाूँकी अर्थधको िाथग अको 
सञ्चािकको तनर्ाषचन गनेछ। 

३६. यनजी स्वाथा समावेश िएको यनणार् प्रकृर्ामा संलग्न हुन नहुन:े 
(१)  सञ्चािकिे आफ्नो तनजी स्र्ाथष तथा आफ्नो पररर्ारको स्र्ाथष समार्ेि भएको तनणषय 

प्रकियामा संिग्न हुन ुहुूँदैन। 

(२) सञ्चािकिे आफूिाई मात्र व्यजक्तगत फाइदा हुन ेगरी संस्थामा कुन ैकायष गनष गराउन 
हुूँदैन। 

(३) कुनै सञ्चािकिे उपदफा (१) को बबपरीत हुने गरी र्ा आफ्नो अथधकार क्षते्र भन्दा बादहर 
गई कुन ै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रतत त्यस्तो सञ्चािक 
व्यजक्तगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य र्ा अन्य 
कुनै व्यजक्तिाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी तनजको 
जायजेथाबाट असूि उपर गररनेछ। 

३७. सममयतको ववघटन : 
 (१)  साधारण सभािे देहायको अर्स्थामा सममततको वर्घटन गनष सक्नेछ - 

(क)  सममततको बदतनयतपूणष कायषबाट संस्थाको कारोबार जोखखममा परेमा, 
(ख) संस्थािे ततनुष पने दातयत्र् तोककएको समयमभत्र भुक्तान गनष नसकेमा, 
(ग) वर्तनयममा उजल्िखखत उद्देश्य र कायष वर्पररतको काम गरेमा,  
(घ) सममततिे आफ्नो जजम्मेर्ारी पूरा नगरेमा, 
(ङ) यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयमार्िीमा उजल्िखखत ितष र्ा दताष गन े

अथधकारीिे ददएको तनदेिनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम सममतत वर्घटन भएमा साधारण सभािे नयाूँ सममततको तनर्ाषचन 
गनेछ। 

(३)  सममततिे यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयम बमोजजम दताष गने अथधकारीिे 
ददएको तनदेिन पािना नगरेमा र्ा दफा २९ को उपदफा (२) बमोजजम पेि भएको 
प्रततर्ेदन समेतको आधारमा दताष गन े अथधकारीिे सममततिाई उजूरी र्ा तनरीक्षणको 
िममा देखखएका वर्र्यर्स्तुको गाजम्भयषताको आधारमा बढीमा छ मदहनाको समय ददई 
सुधार गने मौका ददन सक्नेछ र त्यस्तो समयार्थध मभत्र पतन सुधार नगरेमा त्यस्तो 
सममतत वर्घटन गनेछ। 

(४)  उपदफा (३) बमोजजम सममतत वर्घटन भएमा त्यसरी वर्घटन गररएको ममततिे तीन 
मदहना मभत्रमा अको सममततको तनर्ाषचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो तनर्ाषचन नभएसम्म 
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संस्थाको दैतनक कायष सञ्चािन गनष दताष गने अथधकारीिे तोककए बमोजजमको एक तदथष 
सममतत गठन गनुष पनेछ। 

(५)  यस दफा बमोजजम अको सममततको तनर्ाषचन गराउूँदा िागेको सम्पूणष खचष सम्बजन्धत 
संस्थािे व्यहोने छ। 

३८. लेखा सुपिीवेिण सममयतको गठन : 
(१)  संस्थामा आन्तररक तनयन्त्रण प्रणािीिाई सुदृढ गनष तोककए बमोजजमको योग्यता पुगेका 

एक जना संयोजक र दईु जना सदस्यहरू रहने गरी साधारण सभािे तनर्ाषचनबाट िेखा 
सुपरीर्ेक्षण सममतत गठन गनेछ। 

(२)  एउटै पररर्ारको एक भन्दा बढी व्यजक्त एकै अर्थधमा एउटै संस्थाको सञ्चािक र्ा िेखा 
सुपररर्ेक्षण सममततको संयोजक र्ा सदस्य पदमा उम्मेदर्ार बन्न र तनर्ाषथचत हुन सक्न े
छैन। 

३९. लेखा सुपरिवेिण सममयतको काम, कताव्र् ि अगधकाि : 
 (१)   िेखा सुपररर्ेक्षण सममततको काम, कतषव्य र अथधकार देहाय बमोजजम हुनेछ :– 

(क) प्रत्येक चौमामसकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक िेखा परीक्षण गने, गराउने, 
(ख) आन्तररक िेखा परीक्षण गदाष िेखा परीक्षणका आधारभूत मसद्धान्तको पािना 

गने, गराउने, 
(ग) वर्त्तीय तथा आथथषक कारोर्ारको तनरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(घ) सममततको काम कारर्ाहीको तनयममत सुपरजःर्ेक्षण गने र सममततिाई आर्श्यक 

सुझार् ददने, 
(ङ)  साधारण सभाको तनदेिन, तनणषय तथा सममततका तनणषय कायाषन्र्यन भए नभएको 

अनुगमन गने, 
(च) िेखा सम्बन्धी प्रततर्ेदन र सममततको काम कारबाहीको सुपररर्ेक्षण सम्बन्धी 

र्ावर्षक प्रततर्ेदन साधारण सभा समक्ष पेि गने,  
(छ) आफूिे पटक पटक ददएका सुझार् कायाषन्र्यन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको 

दहतमा प्रततकूि असर परेमा र्ा त्यस्तो संस्थाको नगद र्ा जजन्सी सम्पवत्तको 
व्यापक रूपमा दहनाममना र्ा अतनयममतता भएको र्ा संस्था गम्भीर आथथषक 
संकटमा पनष िागेकोमा सोको कारण खुिाई वर्िेर् साधारण सभा बोिाउन 
सममतत समक्ष मसफाररस गने। 

(ज) आर्श्यक परेमा आन्तररक िेखा परीक्षक तनयुजक्तका िाथग तीन जनाको नाम 
सञ्चािक सममततमा मसफाररस गने। 

(२)  िेखा सुपररर्ेक्षण सममततको संयोजक र्ा सदस्य संस्थाको दैतनक आथथषक प्रिासतनक 
कायषमा सहभागी हुन पाउने छैन। 

 

परिच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण परिचालन 

४०. सदस्र् केम्न्ित िई बचत तथा ऋणको कािोबाि गनुा पने : 
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(१)  संस्थािे आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्र्ीकार गनष, सोको पररचािन गनष र सदस्यिाई 
मात्र ऋण प्रदान गनष सक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार 
गने गरी दताष भएको संस्था बाहेक अन्य वर्र्यगत र्ा र्हुउद्देश्यीय संस्थािे बचत तथा 
ऋणको मुख्य कारोर्ार गनष पाउनेछैन। 

  तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अतघ बहुउद्देश्यीय र्ा वर्र्यगत संस्थाको रुपमा दताष भई 
मुख्य कारोर्ारको रुपमा र्चत तथा ऋणको कारोर्ार गदै आएको भए त्यस्तो संस्थािे 
तीन र्र्ष मभत्रमा र्चत तथा ऋणको मुख्य कारोर्ार नहुने गरी दताष हुूँदाका बखतमा 
उल्िेख गररएको मुख्य कारोर्ार गने गरी संस्था सञ्चािन गनुष पनेछ। 

(३) संस्थािे सदस्यिाई प्रदान गने ऋणमा सेर्ा िुल्क र नर्ीकरण िुल्क कायषवर्थधिे तोके 
र्मोजजम मिन पाउनेछ। 

(४)  बचत र ऋणको ब्याज दर बीचको अन्तर छ प्रततित भन्दा बढी हुने छैन। 

(५)  संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई मूि ऋणमा पूूँजीकृत गरी सोको आधारमा 
ब्याज िगाउन पाइने छैन। 

(६) संस्थािे कुनै पतन कम्पनीको िेयर खररद गनष सक्ने छैन।तर, 

(क)  संस्थाको दातयत्र् प्रतत प्रततकूि नहुने गरी संस्थािे स्र्–प्रयोजनको िाथग अचि 
सम्पवत्त खरीद तथा पूर्ाषधार तनमाषण एर्ं संस्था र सदस्यहरुको दहतमा उत्पादन र 
सेर्ाको क्षेत्रमा प्राथममक पूूँजी कोर् पररचािन गनष र्ाधा पने छैन। 

(ख)  यो ऐन प्रारम्भ हुनु अतघ कुन ैसंस्थािे कुन ैकम्पनीको िेयर खररद गरेको भएमा 
त्यस्तो िेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको ममततिे एक र्र्ष अर्थधमभत्र हस्तान्तरण 
गररसक्नु पनेछ। 

(ग)  उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हुन ु
अतघ दताष भएका साना ककसानद्र्ारा प्रर्द्षथधत वर्त्तीय संस्थाको िेयर खररद गनष 
बाधा पने छैन। 

(७)  संस्थािे प्राथममक पूूँजी कोर्को १५ गुणासम्म र्चत संकिन गनष सक्नेछ। 

(८) संस्थािे दताष गदाषका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन 
मदहना अर्थध व्यततत नभई ऋण िगानी गनष सक्ने छैन। 

४१. सन्दिा व्र्ाज दि सभबन्धी व्र्वस्थााः 
(१)  संघीय कानुन बमोजजम रजजष्ट्रारिे बचत तथा ऋणको सन्दभष व्याज दर तोक्न सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम तोककएको सन्दभष ब्याज दर संस्थाका िाथग तनदेिक ब्याज दर 
हुनेछ। 

४२. व्र्म्क्तगत बचतको सीमा:  

 संस्थामा सदस्यको व्यजक्तगत बचतको सीमा वर्तनयममा तोककए र्मोजजम हुनेछ। 

 

परिच्छेद–९ 

आगथाक स्रोत परिचालन 
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४३. शेर्ि बबक्री तथा फिताा सभबन्धी व्र्बस्था : 
(१)  संस्थािे आफ्नो सदस्यिाई िेयर वर्िी गनष सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन संस्थािे एकै सदस्यिाई आफ्नो 
कःूि िेयर पूूँजीको बीस प्रततित भन्दा बढी हुने गरी िेयर बबिी गनष सक्ने छैन। 

 तर संघीय सरकार, प्रदेि सरकार र्ा स्थानीय सरकारको पूणष र्ा आंमिक स्र्ाममत्र् र्ा 
तनयन्त्रण भएको संस्था र्ा तनकायको हकमा यो बन्देज िागू हुने छैन। 

(३)  संस्थाको िेयरको अंककत मूल्य प्रतत िेयर एक सय रुपैयाूँ हुनेछ। 

(४)  संस्थाको िेयर पूूँजी वर्तनयममा उल्िेख भए बमोजजम हुनेछ। 
(५)  संस्थािे खुिा बजारमा िेयर बबिी गनष पाउने छैन। 

(६)  संस्थाको मूि धनको रुपमा रहेको कुन ैसदस्यको िेयर सोही संस्थाको ऋण र्ा दातयत्र् 
बाहेक अन्य कुन ैऋण र्ा दातयत्र् र्ापत मििाम बबिी गररने छैन। 

४४. िकम फिताा तथा खाता सञ्चालन सभबन्धी व्र्वस्था : 
(१) कुनै सदस्यिे संस्थाको सदस्यता त्याग गरी रकम कफताष मिन चाहेमा तनजको कुनै 

दातयत्र् भए त्यस्तो दातयत्र् भुक्तान गरेको ममततिे एक मदहनामभत्र तनजको बाूँकी रकम 
तोककए बमोजजम तनजिाई कफताष गनुष पनेछ। 

(२)  कुनै सदस्यिे संस्थामा जम्मा गरेको बचत कफताष माग गरेमा तनजको कुनै दातयत्र् भए 
त्यस्तो दातयत्र् कट्टा गरी बाूँकी रकम तोककए बमोजजम तनजिाई कफताष गनुष पनेछ। 

(३)  संस्थािे सबै प्रकारका बचत तथा ऋण खाताहरु संचािन गनष सक्नेछ। 

४५. ऋण वा अनुदान मलन सक्ने:  

(१)  संस्थािे वर्देिी बैंक र्ा वर्त्तीय संस्था र्ा अन्य तनकायबाट ऋण र्ा अनुदान मिन र्ा 
त्यस्तो तनकायसूँग साझेदारीमा काम गनष संघीय कानून र्मोजजम स्र्ीकृती मिनु पनेछ। 

(२) उपदफा(१) र्मोजजम वर्देिी बैङ्क र्ा तनकायबाट ऋण र्ा अनुदान मिन स्र्ीकृतीको िाथग 
तोककए र्मोजजमको वर्र्रणहरु सदहत दताष गने अथधकारी समक्ष तनर्ेदन ददनु पनेछ। 

(३) उपदफा(२) र्मोजजम तनर्ेदन प्राप्त भएमा दताष गने अथधकारीिे नगर कायषपामिकामा 
प्रस्तार् पेि गनुष पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजमको प्रस्तार् नगर कायषपामिकािे उपयुक्त देखेमा स्र्ीकृतीको िाथग 
मन्त्राियमा मसफाररस गरर पठाउने छ।  

४६. नेपाल सिकािको सुििण प्राप्त गना सक्ने:  

(१)  संस्थािे वर्देिी बैङ्क र्ा तनकायसूँग मिने ऋणमा सुरक्षण प्राप् त गनुष पन ेभएमा संघीय 
कानून र्मोजजम स्र्ीकृततको िाथग दताष गने अथधकारी समक्ष प्रस्तार् सदहत तनर्ेदन ददनु 
पनेछ। 

(२) दफा (१) र्मोजजम प्राप्त प्रस्तार् उपयुक्त देखखएमा नगर कायषपामिकािे संघीय कानुन 
बमोजजम स्र्ीकृततको िाथग मन्त्राियमा मसफाररस गरर पठाउनु पनेछ। 

 

परिच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 
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४७. संस्थाको  कोष :  

(१)  संस्थाको कोर्मा देहाय बमोजजमको रकम रहनेछ :- 
(क) िेयर बबिीबाट प्राप्त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप्त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम, 

(घ) नेपािको संघीय सरकार,  प्रदेि सरकार र्ा स्थानीय सरकारबाट प्राप् त अनुदान रकम, 

(ङ) वर्देिी सरकार र्ा अन्तराषजष्ट्रय संघ संस्थाबाट प्राप् त अनुदान र्ा सहायताको रकम, 

(च) व्यर्सातयक कायषबाट आजषःीत रकम, 

(छ) सदस्यता प्रर्ेि िुल्क, 

(ज) गैर बैङ्ककग सम्पतत बबिीबाट प्राप्त रकम, 

(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हुन ेअन्य जुन सुकै रकम। 

 

४८.  जगेडा  कोष : 
(१)  संस्थामा एक जगेडा कोर् रहनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजमको कोर्मा देहाय बमोजजमका रकम रहनेछन ्:- 
(क) आथथषक र्र्षको खूद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रततित रकम,  

(ख) कुनै संस्था, संघ र्ा तनकायिे प्रदान गरेको पूूँजीगत अनुदान रकम, 

(ग) जस्थर सम्पवत्त वर्िीबाट प्राप्त रकम, 

(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम। 

(३)  उपदफा (१) बमोजजमको जगेडा कोर् अवर्भाज्य हुनेछ। 

४९. संिक्षित  पूूँजी  फिताा  कोषाः 
(१)  संस्थामा एक संरक्षक्षत पूूँजी कफताष कोर् रहनेछ। 

(२)  दफा ४७ बमोजजमको जगेडा कोर्मा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम 

छुट्ट्याई बाूँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रततित रकम उपदफा (१) बमोजजमको कोर्मा 
र्ावर्षक रुपमा जम्मा गनुष पनेछ। 

(३)  उपदफा (१) बमोजजमको रकम सदस्यिे गरेको संघीय कानुनमा तोककए बमोजजमको र्ावर्षक 

कारोर्ारको आधारमा सम्बजन्धत सदस्यिाई उपिव्ध गराउनु पनेछ। 

५०. सहकािी  प्रवद्ाधन  कोष  सभबन्धी  व्र्वस्था:  

(१)  संस्थािे सहकारी व्यर्सायको प्रर्द्षधन गनषको िाथग दफा ४७ बमोजजम जगेडा कोर्मा सो दफाको 
उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छुट्याई बाूँकी रहेको रकमको िून्य दिमिर् पाूँच 

प्रततितिे हुन आउन ेरकम संघीय कानुनमा व्यर्स्था भए बमोजजमको सहकारी प्रर्द्षधन कोर्मा 
र्ावर्षक रुपमा जम्मा गनुष पनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजमको कोर्को उपयोग संघीय कानुनमा व्यर्स्था भए बमोजजम हुनेछ। 

५१.  अन्र् कोष सभबन्धी व्र्बस्थााः 
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(१)  दफा ४८, ४९ र ५०  मा उजल्िखखत कोर्का अततररक्त ससं्थामा सहकारी मिक्षा कोर्, ियेर 
िाभांि कोर्, गररर्ी तनर्ारण कोर् िगायत तोककए बमोजजमका अन्य कोर्हरु रहन 
सक्नेछन।् 

(२)  उपदफा (१) बमोजजमको कोर्को रकम सो कोर्को उद्देश्य पूतत षका िाथग वर्तनयममा 
तोककए बमोजजम उपयोग गनष सककनेछ। 

तर एक र्र्षको ियेर िाभांिको रकम िेयर पूूँजीको अठ्ठार (१८) प्रततित भन्दा 
बढी हुन ेछैन। 

 
 

परिच्छेद –११ 

अमिलेख ि सूचना 
५२. अमिलेख िाखु्न पने :  

(१)  संस्थािे साधारण सभा, सममतत तथा िेखा सुपररबेक्षण सममतत बैठकका तनणषय तथा काम 
कारबाहीको अद्यार्थधक अमभिेख सुरक्षक्षत साथ राखु्न पनेछ। 

(२)  संस्थािे कारोबारसूँग सम्बजन्धत तथा अन्य आर्श्यक अमभिेखहरू तोककए बमोजजम 
सुरक्षक्षत साथ राखु्न पनेछ। 

५३. ववविण उपलब्ध गिाउनु पने : 
(१)  संस्थािे देहायका वर्र्रणहरू सदहतको प्रततर्ेदन आ.र्. समाप्त भएको तीन मदहनामभत्र 

दताष गने अथधकारी समक्ष पेि गनुष पनेछ :- 
(क)  कारोबारको चौमामसक र र्ावर्षक प्रततर्ेदन तथा िेखा परीक्षण प्रततर्ेदन 

(ख) बावर्षक कायषिम नीतत तथा योजना, 
(ग) खुद बचत सम्बन्धी नीतत तथा योजना, 
(घ) सञ्चािकको नाम तथा बाूँकी कायाषर्थधको सूची, 
(ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 
(च) िेयर सदस्य संख्या र िेयर पूूँजी,   
(छ) सञ्चािक र्ा सदस्यिे मिएको ऋण ततनष बाूँकी रहेको रकम, 

(ज) दताष गने अथधकारीिे समय समयमा तोकक ददएको अन्य वर्र्रण। 

 

परिच्छेद -१२ 

लेखा  ि  लेखा  पिीिण 

५४. कािोबािको  लेखा:  

 संस्थाको कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीमा आधाररत र कारोबारको यथाथष जस्थतत स्पष्ट्ट रुपमा 
देखखने गरी संघीय कानून बमोजजम रजजष्ट्रारिे िागू गरेको िेखामान (एकाउजन्टङ स्ट्याण्डडष) र यस ऐन 

बमोजजम पािना गनुष पने अन्य ितष तथा व्यर्स्था बमोजजम राखु्न पनेछ। 

५५. लेखा  पिीिण:  
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(१)  संस्थािे प्रत्येक आथथषक र्र्षको िेखा परीक्षण सो आथथषक र्र्ष समाप्त भएको ममततिे तीन 

मदहनामभत्र प्रचमित कानून बमोजजम इजाजत पत्र प्राप्त िेखा परीक्षकद्र्ारा गराउनु पनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजमको अर्थध मभत्र कुन ै संस्थािे िेखा परीक्षण नगराएको पाइएमा दताष गन े

अथधकारीिे त्यस्तो संस्थाको िेखा परीक्षण इजाजत पत्र प्राप्त िेखा परीक्षकबाट गराउन सक्नेछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोजजम िेखा परीक्षण गराउूँदा िेखा परीक्षकिाई ददनु पने पाररश्रममक िगायतको 
रकम सम्बजन्धत संस्थािे व्यहोनेछ। 

(४)  उपदफा (१) र्ा (२) बमोजजम िेखा परीक्षकिे गरेको िेखा परीक्षण प्रततर्देन अनमुोदनको िाथग 

साधारण सभा समक्ष पेि गनुष पनेछ। 

(५)  उपदफा (४) बमोजजम पेि भएको िेखा परीक्षण प्रततर्ेदन साधारण सभाबाट अनुमोदन हुन 

नसकेमा पुन  िेखा परीक्षणको िाथग साधारण सभािे दफा ५५ को अधीनमा रही अको िेखा 
परीक्षक तनयुक्त गनेछ। 

५६. लेखा  पिीिकको  यनर्ुम्क्त: 
(१)  संस्थाको िेखा परीक्षण सम्बन्धी कायष गनष प्रचमित कानून बमोजजम इजाजत पत्र प्राप् त िेखा 

परीक्षकहरू मध्येबाट साधारण सभािे एक जना िेखा परीक्षक र अन्य बैकजल्पक िेखा परीक्षकहरु 

पतन तनयुजक्त गरी पाररश्रममक समेत तोक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम िेखा परीक्षक तनयुक्त गदाष एउटै व्यजक्त, फमष र्ा कम्पनीिाई िगातार 

तीन आथथषक र्र्ष भन्दा बढी हुने गरी तनयुक्त गनष सककने छैन। 

५७. लेखा  पिीिकमा  यनर्ुक्त  हुन  नसक्ने : 
(१)  देहायका व्यजक्त िेखा परीक्षकमा तनयुक्त हुन तथा तनयुक्त भई सकेको भए सो पदमा बहाि रहन 

सक्ने छैन :- 
(क)  सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 
(ख)  सम्बजन्धत संस्थाको सदस्य, 

(ग)  सम्र्जन्धत सहकारी संस्थाको तनयममत पाररश्रममक पाउने गरी तनयुक्त सल्िाहकार र्ा 
कमषचारी, 

(घ) िेखा परीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन र्र्षको अर्थध भुक्तान नभएको,  
(ङ) दामासाहीमा परेको, 
(च) भ्रष्ट्टाचार, ठगी र्ा नैततक पतन हुन े अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाूँच र्र्ष 

भुक्तान नभएको,  
(ज) सम्बजन्धत संस्थासूँग स्र्ाथष बाखझएको व्यजक्त। 

(२)  िेखा परीक्षकिे आफू तनयुक्त हुन ु अतघ उपदफा (१) बमोजजम अयोग्य नभएको कुराको संस्था 
समक्ष स्र्-घोर्णा गनुष पनेछ । 

(३)  कुनै िेखा परीक्षक आफ्नो कायष काि समाप्त नहुूँदै कुनै संस्थाको िेखा परीक्षण गनष अयोग्य भएमा 
र्ा संस्थाको िेखा परीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने जस्थतत उत्पन्न भएमा तनजिे िेखा 
परीक्षण गनुष पने र्ा गरररहेको काम तत्काि रोकी सो कुराको जानकारी मिखखत रुपमा संस्थािाई 

ददनु पनेछ। 

(४)  यस दफाको प्रततकूि हुन ेगरी तनयुक्त भएको िेखा परीक्षकिे गरेको िेखा परीक्षण मान्य हुने छैन। 
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परिच्छेद– १३ 

छुट, सुववधा  ि  सहुमलर्त 

५८. छुट, सुववधा  ि  सहुमलर्त:  

(१) संस्थािाई प्राप्त हुने छुट, सुवर्धा र सहुमियत संघीय तथा प्रदेि कानुन बमोजजम हुनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा उल्िेखखत छुट, सुवर्धा र सहुमियत बाहेक संस्थािाई प्राप्त हुने अन्य छुट, सुवर्धा 
र सहुमियत तोककए बमोजजम हुनेछ। 

 

परिच्छेद -१४ 

ऋण असुली तथा बाूँकी बक्र्ौता 
५९. ऋण असुल गने:  

(१)  कुनै सदस्यिे सहकारी संस्थासूँग गरेको ऋण सम्झौता र्ा ितष कबुमियतको पािना 
नगरेमा, मिखतको भाखामभत्र ऋणको सार्ाूँ, ब्याज र हजाषना चुक्ता नगरेमा र्ा ऋण 
मिएको रकम सम्बजन्धत काममा निगाई दहनाममना गरेको देखखएमा त्यस्तो सदस्यिे 
ऋण मिदंा राखेको थधतोिाई सम्बजन्धत सहकारी संस्थािे मििाम बबिी गरी र्ा अन्य 
कुनै व्यर्स्था गरी आफ्नो साूँर्ा, ब्याज र हजाषना असूि उपर गनष सक्नेछ ।  

(२)  कुनै सदस्यिे संस्थामा राखेको थधतो कुन ैककमसमिे कसैिाई हक छोडःी ददएमा र्ा अन्य 
कुनै कारणबाट त्यस्तो थधतोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीिाई तनजश्चत म्याद ददई 
थप थधतो सुरक्षण राख् न िगाउन सककनेछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोजजम ऋणीिे थप थधतो नराखेमा र्ा उपदफा (१) र्ा (२) बमोजजमको 
थधतोबाट पतन साूँर्ा, ब्याज र हजषनाको रकम असःुि उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको 
हक िाग्ने अन्य जायजेथाबाट पतन साूँर्ा, ब्याज र हजषना असःुि उपर गनष सककनेछ। 

(४)  यस दफा बमोजजम साूँर्ा, ब्याज र हजषना असःिु उपर गदाष िागेको खचषको रकम तथा 
असःुि उपर भएको साूँर्ा, व्याज र हजाषनाको रकम कट्टा गरी बाूँकी रहन आएको रकम 
सम्बजन्धत ऋणीिाई कफताष ददनु पनेछ। 

(५)  यस दफा बमोजजम कुनै संस्थािे ऋणीको थधतो र्ा अन्य जायजेथा मििाम बबिी गदाष 
मििाम सकाने व्यजक्तको नाममा सो थधतो र्ा जायजेथा प्रचमित कानून बमोजजम 
रजजष्ट्रेिन र्ा दाखखि खारेज गनषको िाथग सम्बजन्धत कायाषियमा िेखी पठाउने छ र 
सम्बजन्धत कायाषियिे पतन सोही बमोजजम रजजष्ट्रेिन र्ा दाखखि खारेज गरी सोको 
जानकारी सम्बजन्धत संस्थािाई ददनु पनेछ। 

(६)  यस दफा बमोजजम थधतो राखेको सम्पवत्त मििाम बबिी गदाष कसैिे सकार नगरेमा 
त्यस्तो सम्पवत्त सम्बजन्धत संस्था आफैं िे सकार गनष सक्नेछ। 

(७)  उपदफा (६) बमोजजम आफैं िे सकार गरेमा त्यस्तो सम्पवत्त सम्बजन्धत संस्थाको नाममा 
रजजष्ट्रेिन र्ा दाखखि खारेज गनष सम्बजन्धत कायाषियमा िेखी पठाउने छ र त्यसरी 
िेखी आएमा सम्बजन्धत कायाषियिे सोही बमोजजम रजजष्ट्रेिन र्ा दाखखि खारेज गरी 
ददनु पनेछ। 
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६०.  कालो सूची सभबन्धी व्र्वस्थााः 
 संस्थाबाट ऋण मिई रकमको अपचिन गने र्ा तोककएको समयार्थध मभत्र ऋणको साूँर्ा व्याज 

कफताष नगने व्यजक्तको नाम नामेिी सदहत कािो सूची प्रकािन सम्बन्धी व्यर्स्था संघीय, प्रदेि 
कानुन तथा नगरपामिकािे तोककए बमोजजम हुनेछ। 

६१. कजाा सूचना केन्ि सभबन्धी व्र्वस्थााः 
 कजाष सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यर्स्था संघीय, प्रदेि कानुन तथा नगरपामिकािे तोककए बमोजजम 

हुनेछ। 

६२. बाूँकी बक्र्ौता असूल उपि गने : 
 कसैिे संस्थािाई ततनुष बुझाउनु पने रकम नततरी बाूँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज 

समेत दताष गने अथधकारीिे त्यस्तो व्यजक्तको जायजेथाबाट असुि उपर गरर ददन सक्नेछ। 

६३. ऋण असुली न्र्ार्ागधकिणाः 
(१) सहकारी क्षेत्रका िाथग एक ऋण असुिी न्यायाथधकरण रहनेछ। 

(२) ऋण असुिी न्यायाथधकरणको गठन र सञ्चािन सम्बन्धी व्यर्स्था तोककए बमोजजम 
हुनेछ। 

६४. बचत तथा ऋण सुििण कोषाः 
(१) मध्यपुर थथमम नगरपामिकािे सहकारी संस्थाहरुको सहभागीतामा संस्थाहरुिे पररचािन 

गने बचत र सदस्यहरुिाई प्रदान गने ऋण सुरक्षण व्यर्स्थाको िाथग सहकारी बचत 
तथा ऋण सुरक्षण कोर् व्यर्स्था गनेछ। 

 (२) यस सम्बन्धी कायषवर्थध नगरपामिकािे तोके बमोजजम हुनेछ। 

६५.  िोक्का िाख् न लेखी पठाउने:  

(१)  संस्था र्ा दताष गने अथधकारीिे दफा ५९ र ६२ को प्रयोजनको िाथग कुनै व्यजक्तको 
खाता, जायजेथाको स्र्ाममत्र् हस्तान्तरण, नामसारी र्ा बबिी गनष नपाउने गरी रोक्का 
राख्न सम्बजन्धत तनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम रोक्काको िाथग िेखी आएमा सम्बजन्धत तनकायिे प्रचमित कानून 
बमोजजम त्यस्तो व्यजक्तको खाता, जायजेथाको स्र्ाममत्र् हस्तान्तरण, नामसारी र्ा बबिी 
गनष नपाउने गरी रोक्का राख् न राखी ददनु पनेछ। 

६६. अग्रागधकाि िहने:  

 कुन ै व्यजक्तिे संस्थािाई ततनुष पने ऋण र्ा अन्य कुन ै दातयत्र् नततरेमा त्यस्तो व्यजक्तको 
जायजेथामा नेपाि सरकारको कुन ैहक दाबी भए त्यसको िाथग रकम छुट्टाई बाूँकी रहन आएको 
रकममा संस्थाको अग्राथधकार रहनेछ। 

६७.  कािवाही गना वाधा नपने:  

 संस्थािे ऋण असुिी गने सम्बन्धमा कुन ै व्यजक्त र्ा सहकारी संस्था उपर चिाएको कुनै 
कारर्ाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजक्त र्ा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचमित कानून बमोजजमको 
कुन ैकसूरमा कारर्ाही चिाउन रोक िगाएको मातनने छैन। 

 

परिच्छेद– १५ 
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एकीकिण, बबघटन तथा दताा खािेज 

६८. एकीकिण तथा वविाजन सभबन्धी व्र्बस्था:  

(१)  यस ऐनको अथधनमा रही दईु र्ा दईु भन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा गाभीई 
एकीकरण गनष र्ा एक संस्थािाई भौगोमिक कायषक्षेत्रको आधारमा दईु र्ा दईु भन्दा बढी 
संस्थामा वर्भाजन गनष सककनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम एकीकरण र्ा वर्भाजन गदाष सम्बजन्धत संस्थाको कुि कायम रहेका 
सदस्य संख्याको दईु ततहाइ बहुमतबाट तनणषय हुन ुपनेछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोजजम एकीकरण र्ा वर्भाजन गने तनणषय गदाष एकीकरण र्ा वर्भाजनका 
ितष र कायषवर्थध समेत खुिाउनु पनेछ। 

(४)  एकीकरण र्ा वर्भाजन सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था नगरपामिकािे तोककए बमोजजम हुनेछ । 

६९.  ववघटन ि दताा खािेज:  

(१)  कुनै संस्थामा देहायको अर्स्था वर्द्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काि कायम रहेका दईु 

ततहाइ बहुमत सदस्यको तनणषयबाट त्यस्तो संस्थाको वर्घटन गने तनणषय गरी दताष खारेजीको 
स्र्ीकृततका िाथग सममततिे दताष गने अथधकारी समक्ष तनर्ेदन ददन सक्नेछ :– 

(क) वर्तनयममा उजल्िखखत उद्देश्य तथा कायष हामसि गनष सम्भर् नभएमा,  
(ख)  सदस्यको दहत गनष नसक्ने भएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त तनर्ेदनमा छानवर्न गदाष त्यस्तो संस्थाको वर्घटन गनष उपयुक्त 

देखखएमा दताष गने अथधकारीिे त्यस्तो संस्थाको दताष खारेज गनष सक्नेछ। 

(३)  उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन दताष गने अथधकारीिे देहायको अर्स्थामा मात्र 

संस्थाको दताष खारेज गनष सक्नेछ :– 

(क)  िगातार दईु र्र्ष  माथथ कुनै कारोबार नगरी तनष्ट्कृय रहेको पाइएमा, 
 स्पष्ट्टीकरण- तनष्ट्कृय सहकारी संस्थाहरुिाई तनयममत हुनुका िाथग  संस्थाबाट 

नगरपामिकामा तनर्ेदन प्राप्त हुन आएमा त्यस्ता संस्थाहरुिाई िेखा पररक्षण गरी 
साधारण सभा सम्पन्न गनष एक पटकका िाथग बढीमा छ मदहनाको समय ददन 
सक्नेछ ।  

(ख) कुनै संस्थािे यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयमार्िी वर्परीतको कायष बारम्बार 

गरेमा, 
(ग) वर्तनयममा उजल्िखखत उद्देश्य वर्परीत कायष गरेमा, 
(घ)  सहकारी मूल्य, मान्यता र मसद्धान्त वर्परीत कायष गरेमा। 

(४)  उपदफा (२) र्ा (३) बमोजजम दताष खारेज गनुष अतघ दताष गने अथधकारीिे त्यस्तो संस्थािाई 

सुनुर्ाईको िाथग पन्र ददनको समय ददनु पनेछ। 

(५)  उपदफा (२) र्ा (३) बमोजजम संस्थाको दताष खारेज भएमा त्यस्तो संस्था वर्घटन भएको 
मातननेछ। 

(६)  उपदफा (२) र्ा (३) बमोजजम संस्थाको दताष खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको दताष प्रमाण पत्र 

स्र्त  रद्द भएको मातननेछ। 

७०.  मलक्वीडेटिको यनर्ुम्क्त:  
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(१)  दफा ६६ बमोजजम कुनै संस्थाको दताष खारेज भएमा दताष गने अथधकारीिे मिक्र्ीडेटर तनयुक्त 

गनेछ।  
(२)  उपदफामा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन संघीय कानुनमा तोककएको मसमासम्मको 

सम्पवत्त भएको संस्थाको हकमा दताष गने अथधकारीिे कुन ै अथधकृत स्तरका कमषचारी र्ा नेपाि 

सरकारबाट अनुमतत प्राप्त मिक्र्ीडेटरिाई मिक्र्ीडेटर तनयुजक्त गनष सक्नेछ। 

७१.  मलक्वीडेशन पयछको सभपयतको उपर्ोग: 
 कुन ै संस्थाको मिक्र्ीडेिन पश्चात सब ैदातयत्र् भुक्तान गरी बाूँकी रहन गएको सम्पवत्तको उपयोग 

संघीय, प्रदेि कानुन र्ा नगरपामिकािे तोककए बमोजजम हुनेछ। 

 

परिच्छेद –१६ 

दताा गने अगधकािी 
७२. दताा गने अगधकािी:  

(१) यस ऐन अन्तगषत दताष गने अथधकारीिे गनुष पन ेकायषहरू मध्यपुर थथमम नगरपामिकाको 
प्रमुख प्रिासककय अथधकृतिे गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको दताष गने अथधकारीिे यस ऐन बमोजजम आफूमा रहेको कुनै र्ा 
सम्पूणष अथधकार आफू मातहतको अथधकृत स्तरको कमषचारीिाई प्रत्यायोजन गनष 
सक्नेछ। 

७३. काम, कताव्र् ि अगधकाि : 
 यस ऐनमा अन्यत्र उजल्िखखत काम, कतषव्य तथा अथधकारको अततररक्त दताष गने अथधकारीको 

काम, कतषव्य र अथधकार तोककए बमोजजम हुनेछ। 

  

परिच्छेद –१७ 

यनिीिण तथा अनुगमन 

७४. यनिीिण तथा अमिलेख जाूँच गने:  

(१)  दताष गने अथधकारीिे संस्थाको जुनसुकै र्खत तनरीक्षण तथा अमभिेख परीक्षण गनष, 
गराउन सक्नेछ। 

(२)  नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जुनसुकै र्खत तोककएको भन्दा बढी आथथषक कारोर्ार गने संस्थाको 
दहसार् ककतार् र्ा वर्त्तीय कारोर्ारको तनरीक्षण र्ा जाूँच गनष, गराउन सक्नछे। 

(३)  उपदफा (२) को प्रयोजनको िाथग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै अथधकारी र्ा वर्िेर्ज्ञ 
खटाई आबश्यक वर्र्रण र्ा सूचनाहरू संस्थाबाट खझकाई तनरीक्षण तथा सुपरीर्ेक्षण गनष 
सक्नेछ। 

(४)  उपदफा (१) र्ा (२) बमोजजम तनरीक्षण र्ा दहसाब जाूँच गदाष दताष गने अथधकारी र्ा 
नेपाि राष्ट्र बैङ्कको अथधकार प्राप्त अथधकृतिे माग गरेको जानकारी सम्बजन्धत संस्थािे 
उपिब्ध गराउनु पनेछ। 

(५)  उपदफा (१) र्ा (२) बमोजजम तनरीक्षण र्ा दहसाब जाूँच गदाष कुन ैसंस्थाको काम कारबाही 
यो ऐन, यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयम, तनदेमिका, मापदण्ड र्ा कायषवर्थध बमोजजम 
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भएको नपाइएमा दताष गने अथधकारी र्ा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे सम्बजन्धत संस्थािाई 
आर्श्यक तनदेिन ददन सक्नेछ र त्यस्तो तनदेिनको पािना गनुष त्यस्तो संस्थाको 
कतषव्य हुनेछ। 

(६)  नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस दफा बमोजजम संस्थाको तनरीक्षण तथा सुपरीर्ेक्षण गदाष नेपाि 
राष्ट्र बैङ्किे प्रचमित कानून बमोजजमको अथधकार प्रयोग गनष सक्नेछ। 

(७)  यस दफा बमोजजम संस्थाको तनरीक्षण तथा सुपरीर्ेक्षण गदाष प्राप्त हुन आएको जानकारी 
नेपाि राष्ट्र बैङ्किे मध्यपुर थथमम नगर कायषपामिकािाई उपिब्ध गराउनु पनेछ। 

(८) नगरपामिकािे नगर क्षेत्रमभत्रका सबै सहकारी संस्थाहरुको आर्श्यकता अनुसार तोककए 
बमोजजम अनुगमन तथा तनररक्षण गनष सक्नेछ।यसिे नगर क्षेत्रमा सहकारी संस्थाको 
कायाषिय राखी सञ्चािन गरेका सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन तथा तनररक्षण गनष बाधा 
पने छैन। 

७५.  पल्सा अनुगमन प्रणाली पालना गनुा पनेाः 
(१)  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने संस्थािे पल्सष अनुगमन प्रणािी पािना गनुष 

पनेछ। 

(२) वर्त्तीय कारोबार गने सहकारी संस्थािे तरिता बासिातको अनुपातमा पन्र देखख बीस 
प्रततित कायम गनुष पनछे। 

७६. छानववन गना सक्ने : 
(१)  कुनै संस्थाको व्यर्सातयक कारोबार सन्तोर्जनक नभएको, सदस्यको दहत वर्परीत काम 

भएको र्ा सो संस्थाको उद्देश्य वर्परीत कायष गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा दि 
प्रततित र्ा पचास जना सदस्य मध्ये जुन बढी हुन्छ त्यसिे छानवर्नको िाथग तनर्ेदन 
ददएमा दताष गने अथधकारीिे त्यस्तो संस्थाको छानवर्न गनष, गराउन सक्नछे। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम छातनर्न गदाष माग गरेको वर्र्रण र्ा कागजात उपिब्ध गराई 
सहयोग गनुष सम्बजन्धत सममततको कतषव्य हुनेछ। 

(३)  उपदफा (१) र्ा (२) बमोजजम गररएको छानवर्नको जानकारी सम्बजन्धत संस्थािाई 
मिखखत रुपमा ददनु पनेछ। 

७७.  बचत तथा ऋणको कािोबाि गने संस्थाको यनिीिण तथा अनुगमन सभबन्धी ववशेष व्र्वस्थााः 
(१)  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सहकारी संस्थािे तोककए बमोजजम अनुगमन 

प्रणािी अर्िम्बन गनुष पनेछ। 

(२)  दताष गने अथधकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गन े सहकारी ससं्थाको तोककए 
बमोजजमको अनुगमन प्रणािीमा आधाररत भई तनरीक्षण तथा अनुगमन गनेछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोजजम सहकारी संस्थाको तनरीक्षण तथा अनुगमन दताष गने अथधकारीिे 
आर्श्यकता अनुसार नपेाि राष्ट्र बैङ्क िगायतका अन्य तनकायको सहयोग मिन 
सक्नेछ। 

(४) वर्त्तीय कारोबार गन ेसहकारी संस्थाको तनरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था 
तोककए बमोजजम हुनेछ । 

७८. वावषाक  प्रयतवेदन  पेश  गनुा  पने :  
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(१)  दताष गने अथधकारीिे आथथषक र्र्ष समाप्त भएको ममततिे तीन मदहनामभत्र संस्थाको 
तनरीक्षण सम्बन्धी र्ावर्षक प्रततर्ेदन नगर कायषपामिका समक्ष पेि गनुष पनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजमको प्रततर्ेदनमा देहायका वर्र्रणहरू खुिाउनु पनेछ:– 

(क) सञ्चािनमा रहेका संस्थाको वर्र्रण, 

(ख) अनुगमन गररएका संस्थाको संख्या तथा आथथषक कारोर्ारको वर्र्रण, 

(ग)  संस्थामा सहकारी मसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयम, वर्तनयम 
तथा आन्तररक कायषवर्थधको पािनाको अर्स्था, 

(घ)  संस्थाका सदस्यिे प्राप्त गरेको सेर्ा सुवर्धाको अर्स्था, 
(ङ)  संस्थाको कियाकिापमा सदस्यको सहभाथगताको स्तर अनुपात, 

(च) संस्थािाई नगरपामिकाबाट प्रदान गररएको वर्त्तीय अनुदान तथा छुट सुवर्धाको 
सदपुयोथगताको अर्स्था,  

(छ) संस्थाको आथथषक कियाकिाप तथा वर्त्तीय अर्स्था सम्बन्धी तोककए बमोजजमका 
वर्र्रण, 

(ज) संस्थामा आन्तररक तनयन्त्रण प्रणािीको अर्स्था, 
(झ)  संस्थामा सुिासन तथा जजम्मेर्ारीको अर्स्था, 
(ञ)  संस्थामा रहेका कोर्को वर्र्रण, 

(ट) संरक्षक्षत पूूँजी कफताष कोर् वर्तरणको अर्स्था, 
(ठ) सहकारीको नीतत तनमाषणमा सहयोग पुग्न ेआर्श्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको दताष, खारेजी तथा वर्घटन सम्बन्धी वर्र्रण, 

(ढ) संस्थािे सञ्चािन गरेको दफा १२ बमोजजमको कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा 
पररयोजनाको वर्र्रण,  

(ण) नगरपामिकािे तोककए बमोजजमका अन्य वर्र्रण। 

७९.  आपसी  सुििण  सेवा  संचालन  सभबन्धी  व्र्वस्थााः 
संस्थािे संघीय कानुनमा व्यर्स्था भए बमोजजम आफ्ना सदस्यहरुको बािीनािी र्ा र्स्तुभाउमा भएको 
क्षततको अंि पूतत ष गने गरी आपसी सुरक्षण सेर्ा संचािन गनष सक्नेछ। 

८०. म्स्थिीकिण कोष  सभबन्धी  व्र्वस्थााः 
१. बचत तथा ऋण वर्र्यगत संस्थाहरू सम्भावर्त जोखखमबाट संरक्षणका िाथग संघीय 

कानुनमा व्यर्स्था भए बमोजजम खडा हुने जस्थरीकरण कोर्मा सहभागी हुन सक्ने छन।् 

२. नगरपामिका क्षेत्रका वर्त्तीय कारोबार गने सहकारी संस्थाहरू जोखखमबाट सुरक्षक्षत गनषका 
िाथग नगरपामिकामा तोककए बमोजजम जस्थरीकरण कोर् स्थापना गनष सक्नेछ। कोर्मा 
सहकारी संस्थाहरुिे जम्मा गरेको रकम मध्ये तोककए बमोजजम बावर्षक रुपमा 
नगरपामिकािे रकम थप गदै जानेछ। 

 

परिच्छेद –१८ 

समस्र्ाग्रस्त  संस्थाको  व्र्वस्थापन 

८१. संस्था  समस्र्ाग्रस्त  िएको  घोषणा  गना  सफकने:  
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(१)  यस ऐन बमोजजम गररएको तनरीक्षण र्ा दहसाब जाूँचबाट कुन ै संस्थामा देहायको अर्स्था 
वर्द्यमान रहेको देखखएमा नगर कायषपामिकािे त्यस्तो संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा 
घोर्णा गनष सक्नेछ:- 

(क)  सदस्यको दहत वर्परीत हुने गरी कुनै कायष गरेको, 
(ख)  संस्थािे पूरा गनुष पने वर्त्तीय दातयत्र् पूरा नगरेको र्ा भुक्तानी गनुष पने दातयत्र् भुक्तानी 

गनष नसकेको र्ा भुक्तानी गनष नसक्ने अर्स्था भएको, 
(ग) सदस्यहरूको बचत तनधाषररत ितष बमोजजम कफताष गनष नसकेको, 
(घ) यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयम तथा वर्तनयम वर्परीत हुने गरी संस्था सञ्चािन भएको, 
(ङ)  संस्था दामासाहीमा पनष सक्ने अबस्थामा भएको र्ा उल्िेखनीय रुपमा गम्भीर आथथषक 

कदठनाई भोगीरहेको, 
(च)  कुनै संस्थािे सदस्यको बचत रकम कफताष गनुष पने अर्थधमा कफताष नगरेको भनी त्यस्तो 

संस्थाका कम्तीमा दि प्रततित र्ा सय जना मध्ये जुन कम हुन्छ सो र्रार्रका 
सदस्यहरूिे दताष गने अथधकारी समक्ष तनर्ेदन ददएकोमा छानवर्न गदाष खण्ड (क) देखख 
(ङ) सम्मको कुनै अर्स्था वर्द्यमान भएको देखखएको। 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन यसै ऐन बमोजजम गठन गरेको व्यर्स्थापन 

सममततिे कुनै संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोर्णा गनष मसफाररस गरेमा र्ा समस्याग्रस्त भनी 
पदहचान गरेकोमा र्ा त्यस्तो व्यर्स्थापन सममततमा परेको उजुरी संख्या, औथचत्य समेतको 
आधारमा कायषपामिकािे त्यस्तो संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोर्णा गनष सक्नेछ। 

८२.  व्र्वस्थापन   सममयतको  गठन:  

(१)  दफा ८१ बमोजजम समस्याग्रस्त संस्था घोर्णा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पवत्त व्यर्स्थापन 

तथा दातयत्र् भुक्तानी सम्बन्धी कायषका िाथग व्यर्स्थापन सममततको गठन गनष दताष गने 
अथधकारीिे नगर कायषपामिका समक्ष मसफाररस गनेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम मसफाररस भई आएमा नगर कायषपामिकािे तोककए र्मोजजम व्यर्स्थापन 

सममततको गठन गनष सक्नछे। 

(३)  उपदफा (२) बमोजजम गदठत व्यर्स्थापन सममततको काम, कतषव्य र अथधकार तोककए बमोजजम 

हुनेछ। 

 

परिच्छेद –१९ 

कसुि, दण्ड जरिवाना तथा पुनिाबेदन 

८३. कसिू गिेको मायनने: 
 कसिेै देहायको कुनै कायष गरेमा यस ऐन अन्तगषतको कसूर गरेको मातननेछ। 

(क)  दताष नगरी र्ा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेमा र्ा कुनै व्यजक्त, फमष र्ा कम्पनीिे 
आफ्नो नाममा सहकारी िब्द र्ा सो िब्दको अंग्रेजी रुपान्तरण राखी कुन ै कारोबार, 
व्यर्साय, सेर्ा प्रर्ाह र्ा अन्य कुनै कायष गरेमा, 

(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयम, वर्तनयम बमोजजम बाहेक 
अन्य कुनै पतन प्रयोजनको िाथग प्रयोग गरेमा,  
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(ग) तोककएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाष जमानत र्ा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान 
गरेमा, 

(घ)  सममततको सदस्य, व्यर्स्थापक र्ा कमषचारीिे संस्थाको सम्पवत्त, बचत र्ा िेयर रकम 
दहनाममना गरेमा, 

(ङ) ऋण असूि हुन नसक्ने गरी सममततका कुनै सदस्य, तनजको नातेदार र्ा अन्य व्यजक्त र्ा 
कमषचारीिाई ऋण ददई रकम दहनाममना गरेमा,  

(च)  सममततका कुनै सदस्यिे एक्िै र्ा अन्य सदस्यको ममिोमतोमा संस्थाको िेयर र्ा बचत 
रकम आफू खुसी पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा,  

(छ)  झुट्टा र्ा गित वर्र्रण पेि गरी कजाष मिएमा, राखेको थधतो कच्चा भएमा र्ा ऋण 
दहनाममना गरेमा,  

(ज)  संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्तरग्त बनेका तनयम, वर्तनयम वर्पररत िगानी गरेमा 
र्ा िगानी गने उद्देश्यिे रकम उठाएमा,  

(झ)  कृबत्रम व्यर्साय खडा गरी र्ा गराई ऋण मिएमा र्ा ददएमा, 
(ञ)  थधतोको अस्र्ाभावर्क रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण मिएमा र्ा ददएमा, 
(ट)  झुट्टा वर्र्रणको आधारमा पररयोजनाको िागत अस्र्ाभावर्क रुपमा बढाई बढी ऋण 

मिएमा र्ा ददएमा, 
(ठ)  कुनै व्यजक्त र्ा संस्थािाई एक पटक ददइ सकेको सुरक्षण रीतपूर्षक फुकुर्ा नभई र्ा सो 

सुरक्षणिे खामेको मूल्य भन्दा बढी हुन े गरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुन  
ऋण मिए र्ा ददएमा, 

(ड)  संस्थाबाट जुन प्रयोजनको िाथग ऋण सुवर्धा मिएको हो सोही प्रयोजनमा निगाई अन्यत्र 
प्रयोग गरे र्ा गराएमा, 

(ढ)  संस्थाको कुनै कागजात र्ा खातामा िेखखएको कुनै कुरा कुन ैतररकािे हटाइ र्ा उडाइ 
अकै अथष तनस्कने व्यहोरा पारी ममिाई िेखे्न र्ा अको मभन्नै शे्रस्ता राखे्न जस्ता काम 
गरेबाट आफूिाई र्ा अरु कसैिाई फाइदा र्ा हातन नोक्सानी गन ेउद्देश्यिे कीते गनष र्ा 
अकाषको हानःी नोक्सानी गने उद्देश्यिे नगरे र्ा नभएको झुट्टा कुरा गरे र्ा भएको हो 
भनी र्ा ममतत, अङ्क र्ा व्यहोरा फरक पारी सही छाप गरी गराई कागजात बनाई र्ा 
बनाउन िगाई जािसाजी गरे र्ा गराएमा,  

(ण)  ऋणको थधतो स्र्रुप राखखने चि अचि सम्पवत्त मििाम बबिी र्ा अन्य प्रयोजनको िाथग 
मूल्याङ्कन गदाष मूल्याङ्कनकताषिे बढी, कम र्ा गित मूल्याङ्कन गरी संस्थािाई हानी 
नोक्सानी पुर् याउने कायष गरे र्ा गराएमा,  

(त) संस्थािाई हानी नोक्सानी पुर् याउने उद्देश्यिे कसैिे कुनै काम गराउन र्ा नगराउन, 

मोिादहजा गनष र्ा गराउन, कुन ै ककमसमको रकम मिन र्ा ददन, बबना मूल्य र्ा कम 
मूल्यमा कुनै माि, र्स्तु र्ा सेर्ा मिन र्ा ददन, दान, दातव्य, उपहार र्ा चन्दा मिन र्ा 
ददन, गित मिखत तयार गनष र्ा गराउन, अनुर्ाद गनष र्ा गराउन र्ा गैर कानूनी िाभ र्ा 
हानी पुर् याउने बदतनयतिे कुन ैकायष गरे र्ा गराएमा, 
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(थ)  कुनै संस्था र्ा सोको सदस्य र्ा बचतकताष र्ा ती मध्ये कसैिाई हानी नोक्सानी पुग्न े
गरी िेखा परीक्षण गरे गराएमा र्ा िेखा परीक्षण गरेको झुट्टो प्रततर्ेदन तयार पारेमा र्ा 
पानष िगाएमा। 

८४. सजार्ाः 
 (१)  कसैिे दफा ८३ को कसूर गरेमा देहाय बमोजजमको सजाय हुनेछ :- 

(क)  खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसूरमा एक बर्षसम्म कैद र एक िाख 
रुपैँयासम्म जररर्ाना, 

(ख)  खण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बर्षसम्म कैद र दईु िाख रुपैँयासम्म जररर्ाना, 
(ग)  खण्ड (ख) को कसूरमा वर्गो बराबरको रकम जररर्ाना गरी तीन बर्षसम्म कैद, 
(घ)  खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा वर्गो 

भराई वर्गो बमोजजम जररर्ाना गरी देहाय बमोजजमको कैद हुनेछ :- 
(१)  दि िाख रुपैयाूँसम्म बबगो भए एक र्र्षसम्म कैद,  

(२)  दि िाख रुपैयाूँ भन्दा बढी पचास िाख रुपैयाूँसम्म बबगो भए दईु र्र्ष 
देखख तीन र्र्षसम्म कैद, 

(३)  पचास िाख रुपैयाूँ भन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म बबगो भए तीन र्र्ष 
देखख चार र्र्षसम्म कैद, 

(४)  एक करोड रुपैयाूँ भन्दा बढी दि करोड रुपैयासम्म बबगो भए चार र्र्ष 
देखख छ र्र्षसम्म कैद, 

(५)  दि करोड रुपैंयाूँ भन्दा बढी एक अबष रुपैयाूँसम्म बबगो भए छ र्र्ष देखख 
आठ र्र्षसम्म कैद, 

(६) एक अबष रुपैयाूँ भन्दा बढी जतत सुकै रुपैयाूँ बबगो भए पतन आठ र्र्ष देखख 
दि र्र्षसम्म कैद, 

(ङ)  खण्ड (ढ) को कसूरमा दि बर्षसम्म कैद। 

(२)  दफा ८३ को कसूर गनष उद्योग गने र्ा त्यस्तो कसूर गनष मद्दत पुर् याउने व्यजक्तिाई 
मुख्य कसूरदारिाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ। 

(३)  दफा ८३ को कसूर गने र्ा त्यस्तो कसूर गनष मद्दत पुर् याउनु कुन ै तनकाय संस्था भए 
त्यस्तो तनकाय संस्थाको प्रमुख कायषकारी र्ा पदाथधकारी र्ा कायषकारी हैमसयतमा कायष 
सम्पादन गने व्यजक्तिाई यस ऐन बमोजजम हुन ेसजाय हुनेछ। 

८५.  जरिवाना हुन े: 
(१)  दफा ९१ बमोजजम कसैको उजूरी परी र्ा संस्थाको तनरीक्षण अनुगमन र्ा दहसाब 

ककताबको जाूँच गदाष र्ा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुन ैकायष गरेको पाइएमा 
दताष गने अथधकारीिे त्यस्तो कायषको प्रकृतत र गाम्भीयषताको आधारमा त्यस्तो कायष गने 
व्यजक्तिाई पाूँच िाख रुपैँयासम्म जररर्ाना गनेछ :- 
(क)  यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगषत बनेका तनयम वर्परीत सदस्यसूँग ब्याज मिएमा, 
(ख)  संस्थािे प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याज दर बीचको अन्तर छ प्रततित भन्दा 

बढी कायम गरेमा, 
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(ग)  संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई मिू कजाषमा पूूँजीकृत गरी सोको 
आधारमा ब्याज िगाएमा, 

(घ) कुनै सदस्यिाई आफ्नो पूूँजी कोर्को तोककए बमोजजमको प्रततित भन्दा बढी हुने 
गरी ऋण प्रदा नगरेमा, 

(ङ) संस्था दताष गदाषका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त 
गरेको तीन मदहना अर्थध व्यततत नभई ऋण िगानी गरेमा, 

(च)  प्राथममक पूूँजी कोर्को पन्र गुणा भन्दा बढी हुने गरी बचत संकिन गरेमा, 
(छ)  िेयर पूूँजीको अठ्ठार प्रततित भन्दा बढी िेयर िाभांि वर्तरण गरेमा,  

(ज)  संस्थािे आफ्नो कायषक्षेत्र बादहर गई कारोबार गरेमा र्ा गैर सदस्यसंग कारोर्ार 
गरेमा, 

(झ)  संस्थािे यो ऐन वर्परीत कृबत्रम ब्यजक्तिाई आफ्नो सदस्यता ददएमा। 

(२) उपदफा (१) मा िेखखएको व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुन ै कायष गरेको दताष गन े
अथधकारीिे त्यस्तो कायषको प्रकृतत र गाम्भीयषको आधारमा त्यस्तो कायष गने व्यजक्तिाई 
तीन िाख रुपैयाूँसम्म जररर्ाना गनष सक्नेछ - 
(क)  यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयम बमोजजम ददएको कुन ै तनदेिन र्ा 

तोककएको मापदण्डको पािना नगरेमा, 
(ख) यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयम बमोजजम ददनु पने कुन ै वर्र्रण, 

कागजात, प्रततबेदन, सूचना र्ा जानकारी नददएमा, 
(ग)  यस ऐन बमोजजम तनर्ाषचन नगरी सममतत तथा िेखा सुपरीर्ेक्षण सममततका 

पदाथधकारीहरु आफू खुिी पररर्तषन गरेमा 
(घ)  कुनै संस्थािे दफा ६ को उपदफा (४) बमोजजमको तोककएको ितष पािन नगरेमा, 
(ङ)  यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयम वर्पररत अन्य कायष गरेमा। 

(३)  उपदफा (१) र्ा (२) बमोजजमको जररर्ाना गनुष अतघ दताष गने अथधकारीिे सम्बजन्धत 
व्यजक्त र्ा संस्थािाई सफाई पेि गनष कम्तीमा पन्र ददनको समयार्थध ददनु पनेछ। 

८६.  िोक्का िाखे्न : 
(१)  दताष गने अथधकारीिे सम्बजन्धत संस्थािाई दफा ८५ बमोजजम जररर्ाना गनुषका अततररक्त 

तीन मदहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पतत तथा बैङ्क खाता रोक्का राखे्न तथा 
सम्पवत्त रोक्का राख् न सम्बजन्धत तनकायिाई मसफाररस गनष सक्नेछ। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजमको मसफाररस प्राप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पतत र्ा 
बैङ्क खाता रोक्का राखी सोको जानकारी दताष गने अथधकारीिाई ददनु पनेछ। 

८७.  दोब्बि जरिवाना हुने: 
दफा ८५ बमोजजम जररर्ाना भएको व्यजक्त र्ा संस्थािे पुन: सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यजक्त 
र्ा संस्थािाई दताष गने अथधकारीिे दोस्रो पटक देखख प्रत्येक पटकको िाथग दोब्बर जररर्ाना 
गनेछ। 

८८.  अनुसन्धानको लागग लेखी पठाउन सक्ने : 
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 दताष गने अथधकारी र्ा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन बमोजजम आफ्नो काम, कतषव्य र 
अथधकारको पािना गदाष कसैिे दफा ८३ बमोजजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका 
सम्बन्धमा यस ऐन बमोजजम अनुसन्धान गनषको िाथग सम्बजन्धत तनकायमा िेखी पठाउन 
सक्नेछ। 

८९.  मुद्दा सभबन्धी व्र्वस्थााः 
 दफा ८४ बमोजजम सजाय हुने कसूरको मुद्दा सम्बन्धी व्यर्स्था संघीय कानुन बमोजजम हुनेछ। 

९०. मुद्दा हेने अगधकािी:  

१. नगरपामिका क्षेत्रमभत्रको सहकारी वर्र्ाद सम्बन्धी प्रारजम्भक सुनुर्ाई नगरपामिकाको 
न्यातयक सममततिे गनेछ। 

२. दफा ८४ बमोजजमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारर्ाही र ककनारा जजल्िा 
अदाितबाट हुनेछ। 

९१.  उजूिी ददने हद भर्ाद : 
(१)  कसैिे दफा ८४ बमोजजमको सजाय हुन े कसूर गरेको र्ा गनष िागेको थाहा पाउने 

व्यजक्तिे त्यसरी थाहा पाएको ममततिे नब्ब ेददन मभत्र दताष गने अथधकारी समक्ष उजूरी 
ददनु पनेछ। 

(२)  कसैिे दफा ८५ बमोजजम जररर्ाना हुने कायष गरेको थाहा पाउने व्यजक्तिे त्यसरी थाहा 
पाएको ममततिे नब्ब ेददन मभत्र दताष गने अथधकारी समक्ष उजूरी ददनु पनेछ। 

९२. पुनिावेदन गना सक्ने : 
(१)  दफा ६ बमोजजम संस्था दताष गनष अस्र्ीकार गरेको र्ा दफा ६९ बमोजजम संस्था दताष 

खारेज गरेकोमा थचत्त नबुझ्नेिे सो तनणषयको जानकारी पाएको ममततिे पैंतीस ददनमभत्र 
दताष गने अथधकारीको तनणषय उपर नगर कायषपामिका समक्ष पुनरार्ेदन गनष सक्नेछ।
  

(२)  दफा ८४ बमोजजमको जररर्ानामा थचत्त नबुझ्न े व्यजक्तिे त्यस्तो तनणषयको जानकारी 
पाएको ममततिे पैंतीस ददनमभत्र देहाय बमोजजम पुनरार्ेदन गनष सक्नेछ: 
(क)  दताष गने अथधकारी र कायषपामिकािे गरेको तनणषय उपर सम्बजन्धत जजल्िा 

अदाितमा, 
(ख)  नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको तनणषय उपर सम्बजन्धत उच्च अदाितमा। 

९३. असलु उपि गरिने : 
 यस पररच्छेद बमोजजम कुन ैव्यजक्तिे ततनुष पने जररर्ाना र्ा कुनै रकम नततरी बाूँकी रहेकोमा 

त्यस्तो जररर्ाना र्ा रकम तनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असुि उपर गररनेछ। 

 

परिच्छेद–२० 

ववववध 

९४.  मतागधकािको प्रर्ोग : 
 कुन ै सदस्यिे संस्थाको जततसुकै िेयर खररद गरेको भए तापतन सम्बजन्धत संस्थाको कायष 

सञ्चािनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मताथधकारको प्रयोग गनष सक्नेछ। 
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९५. सामाम्जक पिीिण गिाउन सक्ने : 
(१)  संस्थािे वर्तनयममा उजल्िखखत उद्देश्य प्राप् त गनषका िाथग सममततबाट भएका तनणषय र 

कायष, सदस्यहरूिे प्राप् त गरेका सेर्ा र सन्तुष्ट्टीको स्तर, सेर्ा प्राजप् तबाट सदस्यहरूको 
जीर्न स्तरमा आएको आथथषक, सामाजजक, सांस्कृततक तथा र्ातार्रणीय पक्षमा 
सकारात्मक पररर्तषन िगायतका वर्र्यमा सामाजजक परीक्षण गराउन सक्नछे। 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीक्षणको प्रततर्ेदन छिफिको िाथग सममततिे 
साधारण सभा समक्ष पेि गनेछ। 

(३)  उपदफा (२) बमोजजम पेि भएको सामाजजक परीक्षण प्रततर्ेदन छिफि गरी साधारण 
सभािे आर्श्यकता अनुसार सममततिाई तनदेिन ददन सक्नेछ। 

(४)  यस दफा बमोजजमको सामाजजक परीक्षण प्रततर्ेदनको एक प्रतत सम्बजन्धत संस्थािे दताष 
गने अथधकारी समक्ष पेि गनुष पनेछ। 

९६. सहकािी मशिााः 
१. सहकारी संस्थाहरुिे बावर्षक रुपमा कम्तीमा दि प्रततित सदस्यहरुिाई समेटी सहकारी 

मिक्षा मिवर्र सञ्चािन गनुष पनेछ। 

२. सहकारी संस्थाहरुका सञ्चािक सममतत तथा िेखा सुपररर्ेक्षण सममततहरुका िाथग बावर्षक 
रुपमा सहकारी सम्बन्धमा क्षमता अमभबदृ्थध तामिम सञ्चािन गनुष पनेछ। 

३. सहकारी क्षेत्रको प्रर्द्षधनको िाथग वर्द्यािय तहको पाठयिममा आधारभूत सहकारी 
सम्र्न्धी वर्र्यर्स्तुिाई समार्ेि गनष सककनेछ। 

९७. आगथाक सहर्ोग गना नहुन:े  

सहकारी संस्थाको रकम सदस्य बाहेक अरु कसैिाई सामाजजक कायषमा बाहेक अन्य कायषका 
िाथग आथथषक सहयोग गनष पाईने छैन। 

 स्पष्ट्टीकरण  यस दफाको प्रयोजनको िाथग “सामाजजक कायष” भन्नािे मिक्षा, स्र्ास््य, 

र्ातार्रण संरक्षण, मानर्ीय सहायता, सहकाररता प्रर्द्षधन सम्बन्धी कायषिाई जनाउूँछ।  

९८. अन्ति सहकािी कािोवाि गना सक्नेाः 
(१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन सहकारी संस्थाहरुिे एक आपसमा 

अन्तर सहकारी कारोबार गनष सक्ने छन।् 

(२)  उपदफा (१) बमोजजम अन्तर सहकारी कारोबार गनष सम्बजन्धत सहकारीहरुिे सहकारी 
दताष गने अथधकारीबाट स्र्ीकृती मिनु पनेछ। 

(३) अन्तर सहकारी कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था तोककए बमोजजम हुनेछ। 

९९. ठेक्का पट्टा ददन नहुन:े  

 संस्थािे आफ्नो सममततको कुन ैसञ्चािक र्ा िेखा सुपरीर्ेक्षण सममततको संयोजक र्ा सदस्य 
र्ा आफ्नो कमषचारीिाई ठेक्का पट्टा ददन हुदैन। 

१००. सिकािी बाूँकी सिह असूल उपि हुन:े 
 कुन ै संस्थािे प्राप् त गरेको सरकारी अनुदान र्ा कुनै सेर्ा सुवर्धा दरुुपयोग गरेको पाइएमा 

प्रचमित कानून बमोजजम सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर गररनेछ। 

१०१. ऋण असुली सहजीकिण सममयताः 
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 ऋण असुिी सहजीकरण सममतत सहकारी संस्थाहरुिे आफ्नो सदस्यहरुिाई प्रदान गररएको ऋण 
असुिी गनष सहयोगका िाथग नगरपामिकाको उप-प्रमुखको अध्यक्षतामा तीन सदस्य ऋण असुिी 
सहजीकरण सममतत गठन गनष सककनेछ । सो सममततको सदस्यमा सहकारी तथा वर्वत्तय क्षेत्रमा 
योगदान पुयाषउन भएका महानुभार्हरु मध्ये १ जना पुरुर् र १ जना मदहिा सदस्य 
नगरपामिकािे मनोतनत गनेछ। 

१०२. कभपनी सभबन्धी प्रचमलत ऐन लागू नहुने : 
 यस ऐन अन्तगषत दताष भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचमित ऐन िागू हुन ेछैन। 

१०३. प्रचमलत कानून बमोम्जम कािवाही गना वाधा नपने : 
 यस ऐनमा िेखखएको कुनै कुरािे कुनै व्यजक्त उपर प्रचमित कानून बमोजजम अदाितमा मुद्दा 

चिाउन बाधा पुर् याएको मातनने छैन। 

१०४. सभपवत्त शुद्गधकिण यनवािण सभबन्धी कानुनी व्र्वस्थाको पालना गनुा पनेाः 
 संस्थािे सम्पवत्त िुद्थधकरण तनर्ारण सम्बन्धी संघीय/प्रदेि कानुनमा भएका व्यर्स्थाका साथै 

तत ् सम्बन्धमा मन्त्राियिे जारी गरेको मापदण्ड र नेपाि राष्ट्र बैंकको वर्त्तीय जानकारी 
एकाइबाट जारी भएका तनदेमिकाहरूको पािना गनुष पनेछ। 

१०५. सहकािी यनदेशक सममयताः 
 मध्यपुर क्षेत्रमभत्रको सहकारीिाई सहकारी मुल्य मान्यता अनुसार संचािन गनष, तनती तनदेिन 

प्रदान गनषका िाथग सहकारी तनदेिक सममतत गठन गनष सककनेछ। यस सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था 
तोककए बमोजजम हुनेछ। 

१०६. सहकािी समन्वर् सममयताः 
(१) सहकारीको माध्यमबाट समाजको आथथषक सामाजजक साूँस्कृततक वर्कासका टेर्ा पुयाषउन 

तथा सहकारी क्षेत्रको वर्कास र प्रबद्षधन गनषका िाथग नगरपामिकाको समन्र्यमा एउटा 
सहकारी समन्र्य सममतत गठन गनष सककनेछ। 

(२) सहकारी संस्थामा कायषरत कमषचारीहरुको पेिागत दक्षता अमभबदृ्थध गनष, असि 
अभ्यासहरुको आदान प्रदान गनष, व्यर्स्थापकीय सीप अमभबदृ्थध गनष यस क्षेत्रमा 
सञ्चामित सहकारी संस्थाहरुको कमषचारीहरुको एउटा समन्र्य सममतत गठन गनष 
सककनेछ ।  

     यस सम्बन्धी अन्य व्यबस्था तेककए बमेजजम हुनेछ । 

 

१०७.यनर्म बनाउन ेअगधकाि: 
यस ऐनको कायाषन्र्यनको िाथग कायषपामिकािे आर्श्यक तनयम बनाउन सक्नेछ। 

१०८.मापदण्ड, यनदेमशका वा कार्ाववगध बनाई लागू गना सक्ने:  

(१)  यो ऐन र्ा यस ऐन अन्तगषत बनेको तनयमको अधीनमा रही संस्थाको दताष, सञ्चािन, 
तनरीक्षण तथा अनुगमन िगायतका काम कारबाहीिाई व्यर्जस्थत र प्रभार्कारी रुपमा 
सञ्चािन गनष कायषपामिकािे आर्श्यकता अनुसार मापदण्ड, तनदेमिका र्ा कायषवर्थध 
बनाई िागू गनष सक्नेछ। 
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(२)  उपदफा (१) बमोजजमको मापदण्ड बनाउूँदा आर्श्यकता अनुसार रजजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र 
बैङ्क, मन्त्रािय र सम्बजन्धत अन्य तनकायको परामिष मिन सककनेछ। 

१०९.र्सै ऐन बमोम्जम िएको मायननेाः 
प्रचमित कानून बमोजजम व्यर्स्था भई सहकारी सम्बन्धी काम कारर्ाही स्थानीय सरकारको 
अथधकार क्षेत्रमभत्र पने जतत कुरामा यसै ऐन बमोजजम भए गरेको मातननेछ । 
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अनुसूची -१ 

दताा दिखास्तको नमुना 
 ममयताः.......................... 

श्री दताा गने अगधकािी ज्र्ू 
मध्र्पुि गथमम नगिपामलका 
नगि कार्ापामलकाको कार्ाालर् 
 
 
 

ववषर्ाः सहकािी संस्थाको दताा गने सभबन्धमा । 

 
 

महोदर्, 

  हामी देहार्का व्र्म्क्तहरू देहार्का कुिा खोली देहार्को संस्था दताा गिी पाउन यनवेदन 
गदाछौँ । उद्देश्र् अनुरूप संस्थाले तत्काल गने कार्ाहरूको र्ोजना ि प्रस्ताववत संस्थाको ववयनर्म दईु 
प्रयत र्सै साथ संलग्न िाखी पेश गिेका छौँ। 

संस्था सभबन्धी ववविणाः 
 क) प्रस्ताववत संस्थाको नामाः– 

 ख) ठेगानााः– 

 ग) उद्देश्र्ाः– 

 घ) मुख्र् कार्ााः–  

 ङ) कार्ािेत्राः– 

 च) दायर्त्वाः– 

 छ) सदस्र् सङ्ख्र्ााः– 

  १. मदहला ===========जना 
  २. पुरुष ==========जना 
 ज) प्राप्त शेर्ि पुूँजीको िकमाः— रु=================================== 

 झ) प्राप्त प्रवेश शुल्कको िकमाः– रु==================================== 
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अनुसूची - २ 
संस्था दताा प्रमाण–पत्रको नमुना 
मध्र्पुि गथमम नगिपामलका 

नगि कार्ापामलकाको कार्ाालर् 
 
 

सहकािी दताा प्रमाण–पत्र 
 

दताा नं – 
 

मध्र्पुि गथमम नगिपामलका सहकािी ऐन, २०७९ को दिा =================== बमोम्जम श्री ============================== 
लाई सीममत दायर्त्व िएको संस्थामा दताा गिी स्वीकृत ववयनर्म सदहत र्ो प्रमाण–पत्र प्रदान गरिएको 
छ। 

 

 

 

वगीकिणाः=========================== 
दताा गिेको ममयताः 
दस्तखताः 
दताा गने अगधकािीको नामाः 
कार्ाालर्को छापाः 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   आज्ञािे,  

                                                                   चुरामखण पन्थी 
प्रमाणीकरण ममतत २०७९।४।१                                         प्रमुख प्रिासकीय अथधकृत 

 
 
 
 
 
 
 
 


