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भरतपुर महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५
gu/ ;efaf6 :jLs[t ldltM @)&%÷)#÷!@

k|dfl0fs/0f ldltM @)&%÷)%÷)$

२०७५ सालकाे एेन नं. ४

प्रसतावना: सहकारी मलू्य, मान्यता र ससद्ानत अनरुूप स्ानी्य सतरमा छररएर रहकेो 
पूँजी, प्रसिसि त्ा प्रसतभालाई सिािलम्बन र पारसपररकताका आिारमा एकीकृत गर्दै 
सर्स्यहरूको आस थ्िक, सामासजक त्ा साँसकृसतक उनन्यन गनथि, समरु्ा्यमा आिाररत, 
सर्स्य केसनरित, लोकतासनरिक, सिा्यत्त र सशुाससत संगठनको रूपमा सहकारी संस्ाहरूको 
प्रिद्थिन गर्दै, सहकारी खतेी, उद्ोग र िसत ुत्ा सेिा व्यिसा्यका माध्यम्बाट सामासजक 
न्या्यका आिारमा आतमसनभथिर, तीब्र एिं सर्गो रुपमा स्ानी्य अ थ्ितनरिलाई सदुृढ ्बनाउन  
सहकारी संघ संस्ाहरुको र्ताथि,  सञ्ालन एिम ्सन्यमन सम्बनिी व्यिस्ा गनथि िाञछनी्य 
भएकोले, स्ानी्य सरकार सं्ालन ऐन, २०७४ को र्फा १०२ (१) ्बमोसजम भरतपरु 
महानगरपासलकाको नगरसभाले “भरतपरु महानगरपासलकाको सहकारी ऐन, २०७४”  लाई 
पररमाजथिन गरी ्यो ऐन ्बनाएको छ ।

पररच छ्ेद –१ 
प्रारल्भक

१. सलंषिप्त नाम र प्रार्भ :(१) ्यस ऐनको नाम “भरतपरु महानगरपासलकाको सहकारी 
ऐन, २०७५” रहकेो छ ।
 (२) ्यो ऐन तरुुनत प्रारमभ हुनेछ ।

२. पररभाषा: सिष्य िा प्रसङ्गले अकको अ थ्ि नलागेमा ्यस ऐनमा,
(क) “आनतररक कार्यलवलि” भननाले सहकारी संस्ाले र्फा १८ ्बमोसजम 

्बनाएको आनतररक का्यथिसिसि सम्झनपुछथि । 
(ख) “कसरू”  भननाले र्फा ७९ ्बमोसजमको कसरू सम्झनपुछथि ।
(ग) “तोलकएको” िा “तोसकए ्बमोसजम” भननाले ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको 

सन्यममा तोसकएको िा तोसकए ्बमोसजम सम्झनपुछथि ।
(घ) “पररवार” भननाले सर्स्यको पसत िा पतनी, छोरा, ्बहुारी, छोरी, िमथिपरुि, 

िमथिपरुिी, ्बा्ब,ु आमा, सौतेनी आमा, सास,ु ससरुा र आफूले पालन पोषण गनुथि 
पनने र्ाज,ु भाउज,ु  भाइ, ्बहुारी र सर्र्ी, ्बसहनी सम्झनपुछथि ।
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 तर सो शबर्ले अशं्बण्ा गरी िा मानो छुरटिई आ-आफनो पेशा व्यिसा्य गरी 
्बसेको पररिारको सर्स्यलाई जनाउने छैन ।

(ङ) “बचत” भननाले सर्स्यले सहकारी संस्ामा जममा गरेको रकम सम्झनपुछथि । 
तर खरु् ्ब्त भननाले संस्ाको आमर्ानी्बाट ख्थि कटाई हुन आएको ्ब्तलाई 
सम्झनपुर्थिछ । 

(्) “मनत्ािर” भननाले सहकारी सम्बनिी सिष्य हनेने सघंी्य मनरिाल्य सम्झनपुछथि । 
(छ) “मुखर कारोबार” भननाले संस्ाले सं्ालन गरेको व्यिसास्यक 

सरि्याकलापहरुमा पसछललो आस थ्िक िषथि समममा परर्ासलत ्ब्तको र्ास्यति 
र पसछललो आस थ्िक िषथिको सर्स्यतफथि को खररर् िा स्बरिी कारोिारमा कमतीमा 
तीस प्रसतशत भनर्ा ्बढी सहससा भएको कारोिार सम्झनपुछथि ।  

(ज) “रलिष्ट्ार” भननाले संघको रसजष्ट्ार सम्झन ुपछथि । 
(्झ) “िछेखा सपुरीवछेषिण सलमलत” भननाले र्फा ३७ ्बमोसजमको लेखा सपुरीिेक्षण 

ससमसत सम्झनपुछथि ।
(ञ) “लवलनरम” भननाले र्फा १७ ्बमोसजम सम्बसनित सहकारी संस्ाको सिसन्यम 

सम्झनपुछथि ।
(ट) “लवभाग” भननाले संघको सहकारी सिभाग सम्झनपुछथि र सो शबर्ले मनरिाल्यले 

सहकारी सन्यमन गनथि तोकेको महाशाखा समतेलाई जनाउँछ ।
(ठ) “शछेरर”  भननाले सहकारी संस्ाको श्ेयर पूंजीको अशं सम्झनपुछथि । 
(्) “सञचािक” भननाले ससमसतको सर्स्य सम्झनपुछथि र सो शबर्ले ससमसतको 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सस्ि र कोषाध्यक्ष समतेलाई जनाउँछ । 
(्) “सदसर” भननाले सहकारी सस्ाको सर्स्यता प्राप्त गरेका व्यसति सम्झनपुछथि ।
(ढ) “सलमलत” भननाले  र्फा ३० को उपर्फा (१) ्बमोसजमको सञ्ालक ससमसत 

सम्झनपुछथि । 
(ण) “सहकारी मूलर” भननाले सिािलमिन, सि–उत्तरर्ास्यति, लोकतनरि, 

समानता, समता, ऐक्यिद्ता, इमानर्ाररता, खलुापन, सामासजक उत्तरर्ास्यति 
त्ा अरुको हरे्ाह लगा्यत अनतराथिसष्ट््य मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बनिी मलू्य 
सम्झनपुछथि ।

(त) “ससं्ाको वरवसार” भननाले सिसन्यममा व्यिस्ा भए ्बमोसजम सञ्ासलत व्यिसास्यक 
सरि्याकलाप सम्झनपुछथि । 
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(्) “सहकारी लसद्ानत” भननाले सिैस्छक त्ा खलुा सर्स्यता, सर्स्यद्ारा 
लोकतासनरिक सन्यनरिण, सर्स्यको आस थ्िक सहभासगता, सिा्यत्तता र सितनरिता, 
सशक्षा, तासलम र सू् ना, सहकारी-सहकारी ्बी् पारसपररक सह्योग र समरु्ा्य 
प्रसतको ्ासो लगा्यत अनतराथिसष्ट््य मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बनिी ससद्ानत 
सम्झनपुछथि । 

(र्) "ससं्ा" भननाले र्फा ३ ्बमोसजम गठन भई र्फा ६ ्बमोसजम र्ताथि भएको 
सिष्यगत िा ्बहुउद्शे्यी्य सहकारी संस्ा सम्झन ुपछथि ।

(ि) “सािारण सभा”  भननाले सहकारी संस्ाको सािारण सभा सम्झनपुछथि ।
(न) “प्रा्लमक पूिँी कोष”  भननाले श्ेयर पूँजी र जगे्ा कोष सम्झनपुछथि ।
(प) "दता्य गनने अलिकारी" भननाले र्फा ६९ ्बमोसजमको र्ताथि गनने असिकारी 

सम्झनपुर्थिछ ।
(फ) "मूि ऐन" भननाले नेपालको संघी्य सहकारी ऐन, २०७४ सम्झनपुर्थिछ ।
(्ब) "सघंहरु" भननाले मलू ऐन ्बमोसजम गसठत संघहरुलाई सम्झनपुर्थिछ ।
(भ) "बरवस्ापक वा प्रमुख कार्यकारी अलिकृत" भननाले संघ/संस्ाको 

व्यिस्ापसक्य सजममिेारी प्राप्त कमथ्ि ारी  सम्झनपुर्थिछ ।
(म) "सहकारी प्रबद््यन सलमलत" भननाले महानगरले सहकारी सिकास र प्र्बद्थिनका 

लासग गठन गरेको ससमसत सम्झनपुर्थिछ।
पररच छ्ेद–२

सहकारी ससं्ाको गठन त्ा दता्य
३. ससं्ाको गठन :(१) कमतीमा तीस जना नेपाली नागररकहरु आपसमा समली सिष्यगत 

िा ्बहुउद्शे्यी्य सहकारी संस्ा गठन गनथि सकनेछन ्। 
(२) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भएता पसन तोसकए ्बमोसजम ्योग्यता पगुकेा 

श्रसमक, ्यिुा, कृषक लगा्यतले आफनो श्रम िा सीपमा आिाररत भइ व्यिसा्य गनने 
सहकारी संस्ाको हकमा पनध्र जना नेपाली नागररकहरु भए पसन संस्ा गठन गनथि 
सकनेछन ्। तर ्यसरी र्ताथि भएको सस्ाले ्ब्त त्ा ऋणको कारो्बार गनथि पाउने छैन |

(३)  ्यस र्फामा अन्यरि जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन नेपाल सरकार, प्रर्शे 
सरकार, स्ानी्य तह िा त्यसता सरकार िा तहको अनरु्ान िा सिासमतिमा 
सं्ासलत सिद्ाल्य, सिश्वसिद्ाल्य िा संगसठत संस्ा्बाट पाररश्रसमक पाउने 
पर्मा िहाल रहकेा कमतीमा एकस्य जना कमथ्ि ारी, सशक्षक िा प्राध्यापकहरुले 
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आपसमा समली प्र्सलत काननू ्बमोसजम र्ताथि भएको आफनो पेशागत संगठनका 
आिारमा सर्स्यता, प्रसतसनसिति र सेिा सं्ालनमा तोसकए ्बमोसजमका शतथि 
्बनर्जेहरु पालना गनने गरी संस्ा गठन गनथि सकनेछन ्।

  तर एकस्य जनाभनर्ा कम संख्या रहकेो एउटै का्याथिल्यका कमतीमा तीसजना 
कमथ्ि ारी, सशक्षक िा प्राध्यापकहरुले आपसमा समली सर्स्यता, प्रसतसनसिति र 
सेिा सं्ालनमा तोसकए ्बमोसजमका शतथि ्बनर्जेहरु पालना गनने गरी संस्ा गठन 
गनथि सकनेछन ्।

(४) ्यस र्फामा अन्यरि जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन कुनै समान प्रकृसतको 
व्यिसास्यक संघमा आ्बद् रहकेा कमतीमा एकस्य जना व्यिसा्यीहरुले 
आपसमा समली प्र्सलत काननू ्बमोसजम र्ताथि भएको आफनो व्यिसास्यक 
संघका आिारमा सर्स्यता, प्रसतसनसिति र सेिा सं्ालनमा तोसकए ्बमोसजमका 
शतथि ्बनर्जेहरु पालना गनने गरी संस्ा गठन गनथि सकनेछन ्।

(५) सहकारी संस्ाले सर्स्य सेिा केनरि खोलन ्ाहमेा तोसकए ्बमोसजम सेिा केनरि 
सं्ालन अनमुसत सर्न ससकनेछ | तर कुनै सहकारी संस्ाहरु्बी् एकीकरण 
भएको अ्बस्ामा एकीकरण भएका संस्ाहरुको संख्या न्बढने गरी माग 
अनसुार सेिा केनरि सिीकृसत सर्नपुननेछ |  

(६) ्यस र्फा ्बमोसजम संस्ा गठन गर्ाथि एक पररिार एक सर्स्यका र्रले उपर्फा (१) 
िा (२) मा उसललसखत संख्या पगुकेो हुन ुपननेछ । तर संस्ा र्ताथि भइसकेपसछ एकै 
पररिारका एकभनर्ा ्बढी व्यसतिले सो ससं्ाको सर्स्यता सलन ्बािा पनने छैन ।

(७) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन ्ब्त त्ा ऋणको कारोिार 
गनने संस्ा गठन गर्ाथि कमतीमा एकस्य जना नेपाली नागररकहरुको सहभासगता 
हुन ुपननेछ ।

४. दता्य नगरी  सहकारी ससं्ा सचंािन गन्य नहुनछे:  कसैले पसन ्यस ऐन ्बमोसजम र्ताथि 
नगरी सहकारी स्ापना त्ा सञ्ालन गनथि पाइने छैन।  

५. दता्यको िालग दरखासत लदनु पनने : (१) ्यस ऐन ्बमोसजम गठन भएका सहकारी 
संस्ाले र्ताथिका लासग र्ताथि गनने असिकारी समक्ष अनसुू् ी -१ को ढाँ्ामा र्रखासत 
सर्नपुननेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजमका र्रखासत सा् र्हेा्य ्बमोसजमका कागजातहरू संलगन 

गनुथि पननेछ :–
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(क) सहकारी संस्ाको प्रसतासित सिसन्यम,
(ख) सहकारी संस्ा सञ्ालनको समभाव्यता अध्य्यन प्रसतिेर्न,
(ग) सर्स्यले सलन सिीकार गरेको श्ेयर संख्या र श्ेयर रकमको सििरण ।
(घ) तोसकए िमोसजम सहकारी संस्ा गठन आिश्यकताको अध्य्यन प्रसतिेर्न । 

६. दता्य गनु्य पनने : (१) र्फा ५ को उपर्फा (१) ्बमोसजम प्राप्त र्रखासत  ससहतको 
कागजातहरु  छानसिन गर्ाथि र्हेा्य ्बमोसजम भएको पाइएमा र्ताथि गनने असिकारीले 
र्रखासत परेको समसतले तीस सर्नसभरि त्यसतो सहकारी संस्ा र्ताथि गरी अनसुू् ी - २ 
को ढाँ्ामा र्ताथि प्रमाणपरि सर्न ुपननेछ ।

(क) र्रखासत सा् पेश भएको सिसन्यम ्यो ऐन त्ा ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको 
सन्यम ्बमोसजम रहकेो, 

(ख) प्रसतासित सहकारी संस्ा सहकारी मलू्य, मान्यता र ससद्ानत अनरुुप 
सञ्ालन हुन सकने आिार रहकेो,

(ग) सहकारी संस्ा समरु्ा्यमा आिाररत एिम ्सर्स्य केसनरित भई सं्ालन र 
सन्यनरिण हुनसकने आिार रहकेो,

(घ) तोसकए ्बमोसजमको सहकारी संस्ा गठन आिश्यकताको अध्य्यन प्रसतिेर्न ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजम छानसिन गर्ाथि प्रसतासित सहकारी संस्ाको सिसन्यमको 

कुनै कुरामा संशोिन गनुथिपनने र्सेखएमा र्ताथि गनने असिकारीले त्यसतो संशोिन 
गनुथिपनने व्यहोरा खलुाई र्रखासत प्राप्त भएको समसतले पनध्र सर्नसभरि सनिेर्कलाई 
सू् ना गनुथि पननेछ ।

(३) ्यस ऐनमा अन्यरि जनुसकैु कुरा लेसखएको भएतापसन ्यो ऐन प्रारमभ हुरँ्ाका 
्बखत र्ताथि भई सञ्ालनमा रहकेा महानगरपासलकासभरि का्यथिक्षेरि का्यम 
गररएका सहकारी संस्ा ्यसै ऐन ्बमोसजम र्ताथि भएको मासननेछ ।

(४) ्यस र्फा ्बमोसजम सहकारी संस्ा र्ताथि गर्ाथि र्ताथि गनने असिकारीले त्यसतो 
सहकारी संस्ाले पालना गनुथि पनने गरी कुनै शतथि तोकन सकनेछ । 

(५) उपर्फा (४) ्बमोसजम शतथि तोसकएकोमा सोको पालना गनुथि सम्बसनित सहकारी 
संस्ाको कतथिव्य हुनेछ।

(६) मलू ऐनमा व्यिस्ा भएकोमा सोही ्बमोसजम ए्ंब अन्य संस्ा र्ताथि र अद्ािसिक 
सम्बनिी व्यिस्ा तोसकए ्बमोसजम हुनेछ । 
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७. दता्य गन्य असवीकार गन्य सकनछे : (१) र्फा ६ को उपर्फा (१) मा उसललसखत अिस्ा 
नभएमा, सोही र्फा ्बमोसजम सिसन्यम संशोिनको लासग सू् ना सर्एको अ्बसि सभरि 
सनिरे्कले संशोिन गनथि असिीकार गरेमा त्यसतो सू् ना पाएको समसतले तीस सर्न सभरि 
स्बसन्यम संशोिन नगरेमा िा सू् नामा उललेख भए ्बमोसजम हुनेगरी स्बसन्यम  संशोिन 
नगरेमा र्ताथि गनने असिकारीले त्यसतो सहकारी ससं्ा र्ताथि गनथि असिीकार गनथि सकनेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजम सहकारी संस्ा र्ताथि गनथि असिीकार गरेकोमा र्ताथि गनने असिकारीले 

कारण खलुाई तीन सर्नसभरि सोको जानकारी सम्बसनित सनिरे्कलाई सर्न ुपननेछ । 
८. सहकारी ससं्ा सगंलठत ससं्ा हुनछे:  (१) सहकारी संस्ा असिस्छनन 

उत्तरासिकारिाला एक सिशाससत र सङ्गसठत संस्ा हुनेछ ।
(२) सहकारी संस्ाको काम कार्बाहीको लासग एउटा छुटैि छाप हुनेछ ।
(३) सहकारी संस्ाले ्यस ऐनको अिीनमा रही व्यसति सरह ्ल अ्ल समपसत्त 

प्राप्त, उपभोग, सिरिी िा अन्य व्यिस्ा गनथि सकनेछ । 
(४) सहकारी संस्ाले व्यसति सरह आफनो नाम्बाट नासलस उजरू गनथि र सो उपर पसन 

सोही नाम्बाट नासलस उजरू लागन सकनेछ ।
(५) सहकारी संस्ाले व्यसति सरह करार गनथि सकनेछ ।

९. सहकारी ससं्ाको कार्यषिछेत् : (१) र्ताथि हुरँ्ाका ्बखत सहकारी संस्ाको का्यथिक्षेरि 
र्हेा्य ्बमोसजम हुनेछः 

(क) ्ब्त त्ा ऋणको मखु्य कारोिार गनने संस्ाको हकमा एक ि्ा, 
(ख) अन्य संस्ाको हकमा एक ि्ा िा र्हेा्यका आिारमा तीन ि्ासमम :

(१) सर्स्यहरु्बी् सिा्बलम्बनको पारसपाररक अभ्यासको लासग आपसी सा्झा 
िनिन (कमन ्बण्),

(२) व्यिसास्यक सतरमा सेिा सं्ालन गनथि आिश्यक सर्स्य संख्या,
(३) संस्ा सं्ालनमा सर्स्यको सहभासगतामलूक लोकतासनरिक सन्यनरिण का्यम 

हुने गरी पा्यक पनने स्ान ।
(२) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भएतापसन संस्ाले र्ताथि भई व्यिसास्यक 

सेिा प्रारमभ गरेको एक िषथि पसछ र्हेा्यको आिारमा सासिकको का्यथिक्षरेिसँग 
जोस्एको भौगोसलक क्षरेि का्यम रहने गरी आफनो का्यथिक्षरेि सिसतार गनथि सकनेछ । 
(क) संस्ाको व्यिसास्यक सरि्याकलापको सिकास रिममा सर्स्यता ्बढाउन 

्प का्यथि क्षेरि आिश्यक परेको,
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(ख) संस्ाको का्यथि सं्ालनमा सर्स्यको प्रत्यक्ष सन्यनरिण का्यम राखन 
र्नातमक उपा्यहरु अिलम्बन गररएको,

 (३) उपर्फा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन संस्ाको का्यथिक्षेरिका 
ि्ाहरूमा व्यिसास्यक सेिा सञ्ालन नभएको िा जममा कारो्बारको 
तोसकएको रकम िा अनपुात भनर्ा कम रकम िा अनपुातको व्यािसास्यक सेिा 
सञ्ालन भएको र्सेखएको खण्मा र्ताथि गनने असिकारीले व्यिसास्यक  सेिा 
सञ्ालन भएका ि्ा मारि का्यथिक्षेरि का्यम गनने गरी सिसन्यम संशोिन गनथि 
सनर्नेशन सर्न सकनेछ ।

(४) उपर्फा (३) ्बमोसजम र्ताथि गनने असिकारीले सनर्नेशन सर्एकोमा सहकारी संस्ाले 
एक िषथि सभरि सिसन्यम संशोिन गरी आफनो का्यथिक्षेरि पनुःसनिाथिरण गनुथिपननेछ । 

(५) ्यस र्फामा अन्यरि जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन सहकारी संस्ाले 
सिेस्छक रूपमा जनुसकैु सम्य का्यथिक्षेरि घटाउने गरी पनुःसनिाथिरण गनथि सिसन्यम 
संशोिन गनथि सकनेछ । 

(६) का्यथिक्षेरि पनुः सनिाथिरण सम्बनिी अन्य व्यिस्ा तोसकए ्बमोसजम हुनेछ । 
१०. िानकारी लदनुपनने:  एक स्ानी्य तह भनर्ा ्बढी का्यथिक्षेरि का्यम राखी र्ताथि भई 

महानगरमा सञ्ालनमा रहकेा संघ/ संस्ाहरूले सञ्ासलत सेिाको सििरण ससहत 
महानगरका र्ताथि गनने असिकारीलाई जानकारी सर्ई तोसकए ्बमोसजमका सििरण 
्ब्ुझाउन ुपननेछ ।

११. लवषरगत आिारमा वगगीकरण: (१) सहकारी संस्ाको िगगीकरण र्हेा्य ्बमोसजम हुनेछः
(क) उतपादक ससं्ााः कृसष, र्गुि, स््या, कसफ, उख,ु फूल, फलफुल, केरा, 

तरकारी, जस््बटुी, मह, पशपुंक्षी र माछापालन सिशषेका सिष्यगत 
र अगिुािाली एिम ् उतपार्नको ्योजना समतेका आिारमा अन्य 
उतपार्नमलूक संस्ा;

(ख) उपभोक्ा ससं्ााः उपभोतिा भण्ार, ि्त त्ा ऋण, उजाथि, सिास्थ्य, सशक्षा 
र सहकारी सिद्ाल्य व्यिस्ा  सिशषेका सिष्यगत र प्रा्समक आिश्यकता 
एिम ्सेिाको ्योजना समतेका आिारमा अन्य उपभोगजन्य ससं्ा;

(ग) श्रलमक ससं्ााः हसतकला, खाद् पररकार, औद्ोसगक उतपार्न, भोजनाल्य 
र श्रम करार सिशषेका सिष्यगत र सीप िा श्रमको सिशषेता एिम ्
सिरोजगारीको ्योजना समतेका आिारमा अन्य श्रममा आिाररत संस्ा;
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(घ) बहुउद्छेशरीर ससं्ााः उतपार्न, उपभोग र श्रम िा सीपमा आिाररत 
सिरोजगारीका सेिा समते सञ्ालन गनने अन्य ्बहुमखुी संस्ा ।

(२) उपर्फा (१) को खण् (क), (ख) र (ग) मा उललेसखत सिष्यमा सिसशष्ीकरण, 
आम प्र्लन र अभ्यासको सिकासरिम समतेको आिारमा तोसकए ्बमोसजमका 
सिष्यहरु ्प गनथि ससकनेछ । 

(३) उपर्फा (१ ) र  (२) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन उपर्फा (१) ्बमोसजम 
अन्य संस्ाहरु गठन गनथि ्बािा पननेछैन । 

१२. कारोवार, वरवसार, उद्ोग वा परररोिना सञचािन गन्य सकनछे : (१) र्फा ६ 
्बमोसजम र्ताथि प्रमाणपरि प्राप्त गरेपसछ संस्ाले आफनो उद्शे्य प्रासप्तका लासग ्यस ऐन 
र सिसन्यमको अिीनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसा्य, उद्ोग िा परर्योजना 
सञ्ालन गनथि सकनेछ । 
(२) प्र्सलत काननूमा जनुसकैु कुरा लेसखएको भएतापसन संस्ाले उपर्फा (१) 

्बमोसजम कारोिार, व्यिसा्य, उद्ोग िा परर्योजना सञ्ालन गनथि छुटैि संस्ा 
र्ताथि गनुथिपनने छैन ।

  तर त्यसतो कारोिार, व्यिसा्य, उद्ोग िा परर्योजना सञ्ालन गनथि प्र्सलत 
काननू ्बमोसजम अनमुसतपरि, सिीकृसत िा इजाजतपरि सलन ुपनने रहछे भने सो 
्बमोसजम अनमुसत परि, सिीकृसत िा इजाजत परि सलएर मारि कारोिार, व्यिसा्य, 
उद्ोग िा परर्योजना सञ्ालन गनुथि पननेछ। 

(३) उपर्फा (२) ्बमोसजम संस्ाले प्र्सलत काननू ्बमोसजम असिकार पाएको 
सनका्य िा असिकारी्बाट अनमुसत परि, सिीकृसत िा इजाजत परि प्राप्त गरेमा 
पनध्र सर्नसभरि सोको जानकारी र्ताथि गनने असिकारीलाई सर्न ुपननेछ ।

(४) र्ईु िा र्ईुभनर्ा ्बढी संस्ाले सं्यतुि िा सा्झरे्ारीमा आफनो उतपार्न िा सेिाको 
्बजारीकरणको लासग ्यस ऐनको अिीनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसा्य, 
उद्ोग िा परर्योजना सञ्ालन गनथि सकनेछन ्।

(५) उपर्फा (५) ्बमोसजमको कारोिार, व्यिसा्य, उद्ोग िा परर्योजना सञ्ालन 
गनने सम्बनिी अन्य व्यिस्ा तोसकए ्बमोसजम हुनेछ ।

१३. दालरतव सीलमत हुनछे : (१) सहकारी संस्ाको कारो्बारको सम्बनिमा सर्स्यको 
र्ास्यति सनजले खररर् गरेको िा खररर् गनथि सिीकार गरेको श्ेयरको असिकतम 
रकमसमम मारि सीसमत रहनेछ । 
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(२) सहकारी संस्ाको नाममा “सहकारी”  र नामको अनत्यमा “सलसमटे्” भनने 
शबर् राखन ुपननेछ । 

१४. सहकारीका मूलर, मानरता र लसद्ानत पािना गनु्यपनने: सहकारी संस्ाको गठन 
त्ा सञ्ालन गर्ाथि सहकारीका मलू्य, मान्यता र ससद्ानतको पालना गनुथि पननेछ । 

पररच छ्ेद–३
ससं्ाकाछे उद्छेशर त्ा कार्य

१५. ससं्ाको उद्छेशर : का्यथिक्षेरिमा आिाररत र सर्स्य केसनरित भई आफना सर्स्यहरूको 
आस थ्िक, सामासजक त्ा साँसकृसतक उनन्यन गनुथि संस्ाको मखु्य उद्शे्य हुनेछ ।  

१६. ससं्ाको कार्य : संस्ाका का्यथिहरू र्हेा्य ्बमोसजम हुनेछन:्-
(क) सहकारीका मलू्य, मान्यता र ससद्ानतहरूको पालना गनने गराउने,
(ख) सर्स्यको सहत प्रिद्थिन गनने गरी व्यिसास्यक सेिाहरू प्रर्ान गनने,
(ग) सर्स्यलाई सन्यसमत सशक्षा, तासलम र सू् ना प्रर्ान गनने ,
(घ) संस्ाले गनने उतपार्न त्ा सेिाको मापर्ण् सनिाथिरण गरी गणुसतर सिुार, 

आस थ्िक स्ास्यति र जोसखम व्यिस्ापन सम्बनिी का्यथि गनने, 
(ङ) आनतररक सन्यनरिण प्रणाली लाग ूगनने,
(्) संस्ाको व्यिसास्यक प्रिद्थिन त्ा सिकास सम्बनिी सरि्याकलापहरू सञ्ालन गनने,
(छ) मनरिाल्य, रसजष्ट्ार, प्रार्सेशक रसजष्ट्ार, स्ानी्य तह िा र्ताथि गनने असिकारीको 

सनर्नेशन पालना गनने गराउने,
(ज) संस्ाको व्यिसा्यीकरण, गणुसतर सिकास र सशुासन का्यम राखनका लासग 

स्बसभनन रासष्ट््य एिं अनतराथिसष्ट््य सं्बनि सिकासका लासग मलू ऐन ्बमोसजम 
गसठत सिसभनन संघहरुमा आ्बद् हुने र प्रसतसिसिति गराउने ।

(्झ) महानगरसतरमा तोसकए ्बमोसजम स्ापना हुने सहकारी संजालमा आ्बद्ता जनाउने । 
(ञ) सिसन्यममा उसललसखत का्यथिहरू गनने ।

पररच छ्ेद–४
लवलनरम त्ा आनतररक कार्यलवलि

१७. लवलनरम बनाउनु पनने : (१) संस्ाले ्यो ऐन, ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यम, 
सनर्नेसशका, मापर्ण् र का्यथिसिसिको अिीनमा रही आफनो का्यथि सञ्ालनको लासग 
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सिसन्यम ्बनाउन ुपननेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजमको सिसन्यम र्ताथि गनने असिकारी्बाट सिीकृत भए पसछ 

लाग ूहुनेछ ।
१८. आनतररक कार्यलवलि बनाउन सकनछे : (१) संस्ाले ्यो ऐन, ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको 

सन्यम,  सनर्नेसशका, मापर्ण्, का्यथिसिसि र सिसन्यमको अिीनमा रही आिश्यकता 
अनसुार आफनो आनतररक का्यथिसिसि ्बनाउन सकनेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजमको आनतररक का्यथिसिसि सम्बसनित संस्ाको सािारण 

सभा्बाट अनमुोर्न गरी   र्ताथि गनने असिकारीलाई जानकारी गराई लाग ूगररनेछ ।
१९. लवलनरम र आनतररक कार्यलवलिमा सशंोिन : (१) संस्ाको सािारणसभाको कुल 

सर्स्य संख्याको ्बहुमत्बाट सिसन्यम संशोिन हुन सकनेछ ।
 (२) उपर्फा (१) ्बमोसजम संशोिन भएको सिसन्यम र्ताथि गनने असिकारी्बाट सिीकृत 

भएपसछ लाग ूहुनेछ ।
 (३) ससं्ाको सािारणसभाको ्बहुमत्बाट आनतररक का्यथिसिसि संशोिन हुन सकनेछ ।

पररच छ्ेद–५
सदसरता

२०. ससं्ाको सदसरता: (१) १६ िषथि उमरे परूा गरेका र्हेा्य ्बमोसजमका नेपाली 
नागररकहरु संस्ाको सर्स्य हुन सकनेछनः्

(क) संस्ाको का्यथिक्षेरिसभरि स्ा्यी ्बसोिास गरररहकेो, 
(ख) संस्ाको सिसन्यममा उललेसखत शतथिहरु पालना गनथि मनजरु गरेको,
(ग) संस्ाको सजममिेारी पालना गनथि मनजरु भएको,
(घ) संस्ाले गरेको कारोिारसँग प्रसतसपिाथि हुने गरी कारोिार नगरेको,
(ङ) संस्ाको सर्स्यता सलन ्योग्य रहकेो सिघोषणा गरेको,
(्) संस्ाको कमतीमा एक श्ेयर खररर् गरेको । 

(२) ्यस ऐनमा अन्यरि जनुसकैु कुरा लेसखएको भएतापसन नेपाल सरकार, प्रर्शे 
सरकारका सनका्यहरु, स्ानी्य तहका सा्ै संस्ाको का्यथिक्षेरि सभरिका 
सामरु्ास्यक िा सहकारी सिद्ाल्य, गठुी, स्ानी्य कल्ब, स्ानी्य तहमा गठन 
भएका उपभोतिा समहूहरु संस्ाको सर्स्य हुन ्बािा पनने छैन । 

(३) ्यस र्फामा अन्यरि जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन सिास्थ्य सहकारी 
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संस्ामा सहकारी संस्ाले सर्स्यता सलन ्बािा पनने छैन ।
२१. सदसरता प्राप्त गन्य लनवछेदन लदनु पनने: (१) संस्ाको सर्स्यता सलन ्ाहने सम्बसनित 

व्यसतिले संस्ाको ससमसत समक्ष सनिेर्न सर्न ुपननेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजम सनिेर्न परेको समसतले पैंसतस सर्नसभरि ससमसतले ्यो ऐन, 

्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यम त्ा सिसन्यमको अिीनमा रही सर्स्यता प्रर्ान 
गनने िा नगनने सनणथि्य गनुथि पननेछ ।

(३) उपर्फा (२) ्बमोसजम सनणथि्य गर्ाथि ससमसतले सर्स्यता प्रर्ान नगनने सनणथि्य गरेमा 
सोको कारण खोली सात सर्नसभरि सनिेर्कलाई जानकारी गराउन ुपननेछ ।

(४) उपर्फा (३) ्बमोसजम जानकारी पाएको समसतले तीस सर्नसभरि सम्बसनित 
व्यसतिले त्यसतो संस्ा र्ताथि गनने असिकारी समक्ष उजरू गनथि सकनेछ।

(५) उपर्फा (४) ्बमोसजम प्राप्त उजरूी छानसिन गर्ाथि सनिेर्कलाई सर्स्यता प्रर्ान गनुथि 
पनने र्सेखएमा र्ताथि गनने असिकारीले त्यसतो सनिेर्कलाई सर्स्यता प्रर्ान गनथिको 
लासग सम्बसनित संस्ालाई आर्शे सर्न सकनेछ।

(६) उपर्फा (५) ्बमोसजम आर्शे भएमा सो आर्शे प्राप्त गरेको सात सर्नसभरि 
सम्बसनित संस्ाले सनिेर्कलाई सर्स्यता प्रर्ान गरी सोको जानकारी र्ताथि गनने 
असिकारीलाई गराउन ुपननेछ । 

२२. सदसर हुन नपाउनछे : (१) कुनै व्यसति एक स्ानी्य तहको एकै प्रकृसतको एकभनर्ा 
िढी संस्ाको सर्स्य हुन पाउने छैन । तर ्यो ऐन प्रारमभ हुन ुअसघ कुनै व्यसति एकै 
प्रकृसतको एकभनर्ा ्बढी संस्ाको सर्स्य रहकेो भए ्यो ऐन प्रारमभ भएको समसतले तीन 
िषथिसभरि कुनै एक संस्ाको मारि सर्स्यता का्यम राखन ुपननेछ ।
(२) ्यो ऐन प्रारमभ हुरँ्ाका ्बखत कुनै संस्ामा नेपाल सरकारको सनका्य िा र्फा २० 

को उपर्फा (२) मा उललेख भएर्सेख ्बाहकेको अन्य कुनै कृसरिम व्यसति सर्स्य 
भएको भए पाँ् िषथिसभरि सर्स्यता अनत्य गनुथिपननेछ ।

(३) सािारण सभाको समसत घोषणा भएपसछ सािारण सभा समपनन नभए समम 
संस्ाको सर्स्यता प्रर्ान गररने छैन । 

२३. सदसरताको समालप्त: (१) कुनै सर्स्यको सर्स्यता र्हेा्यको अिस्ामा समाप्त हुनेछः—
(क) सर्स्यले आफनो सर्स्यता त्याग गरेमा,
(ख) लगातार ्बासषथिक सािारणसभामा स्बना सू् ना तीन पटक समम अनपुसस्त 

भएमा,





e/tk'/ dxfgu/kflnsf :yfgLo /fhkq v08 !    ;+Vof @, ldltM @)&%÷)%÷)$

(ग) ्यो ऐन, ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यम िा सिसन्यम ्बमोसजम सर्स्यले 
पालना गनुथिपनने प्राििानको ्बारम्बार उललङ्घन गरेमा,

(घ) संस्ाको सर्स्यको हकमा र्फा २० ्बमोसजमको ्योग्यता नभएमा ।
(२) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन कुनै सर्स्यले संस्ा्बाट प्राप्त 

िा भतुिान गनुथि पनने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसमम िा सनजले सलएको 
ऋण, सतनुथि पनने कुनै र्ास्यति िा अन्य कुनै सर्स्यको तफथि ्बाट सितो िा जमानत 
्बसेकोमा सोको र्ास्यति फरफारक नभए समम सनजको सर्स्यता समाप्त हुने छैन । 

(३) ्यस र्फामा जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन सािारण सभा ्बोलाउने सनणथि्य 
भइसकेपसछ सािारण सभा समपनन नभए समम कसैलाई पसन सर्स्यता्बाट 
हटाउन ससकने छैन ।

२४. सलुविा प्राप्त गन्य नसकनछे : कुनै सर्स्यले सहकारी संस्ालाई सतनुथिपनने कुनै र्ास्यति 
सनिाथिररत सम्यसभरि  भतुिान नगरेमा िा ्यो ऐन, ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यम त्ा 
सिसन्यम ्बमोसजम सर्स्यले पालन गनुथिपनने व्यिस्ाको ्बारम्बार उललंघन गरेमा 
त्यसतो सर्स्यले अन्य सर्स्य सरहको ससु्बिा प्राप्त गनथि सकने छैन ।

पररच छ्ेद –६
सािारण सभा, सलमलत त्ा िछेखा सपुररवछेषिण सलमलत

२५. सािारण सभा: (१) सहकारी संस्ाको सिको्् अङ्गको रुपमा सािारण सभा हुनेछ ।
(२) सहकारी संस्ाका स्ैब सर्स्यहरू सािारण सभाका सर्स्य हुने छन ्।
(३) सहकारी संस्ाको सािारण सभा र्हेा्य ्बमोसजम हुनेछ:–

(क) प्रारसमभक सािारण सभा,
(ख) िासषथिक सािारण सभा,
(ग) सिशषे सािारण सभा ।

२६. प्रारल्भक सािारण सभाको काम, कत्यवर र अलिकार: प्रारसमभक सािारण 
सभाको काम, कतथिव्य र असिकार र्हेा्य ्बमोसजम हुनेछ :–
(क) प्रारसमभक सािारण सभा हुने असघललो सर्नसममको काम कार्बाही र आस थ्िक 

कारो्बारको जानकारी सलने,
(ख) ्ाल ुआस थ्िक िषथिको लासग िासषथिक का्यथिरिम त्ा ्बजेट सिीकृत गनने,
(ग) प्रसतिेर्न त्ा सित्ती्य सििरण अनमुोर्न गनने,
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(घ) सिसन्यममा उललेख भए ्बमोसजम ससमसत र लेखा सपुरीिेक्षण ससमसतको 
सनिाथि्न गनने,

(ङ) आनतररक का्यथिसिसि पाररत गनने,
(्) लेखा परीक्षकको सन्यसुति र सनजको पाररश्रसमक सनिाथिरण गनने, 
(छ) सिसन्यममा तोसकए ्बमोसजमका अन्य का्यथिहरू गनने ।

२७. वालष्यक सािारण सभाको काम, कत्यवर र अलिकार : िासषथिक सािारण सभाको 
काम, कतथिव्य र असिकार र्हेा्य ्बमोसजम  हुनेछ :–
(क) िासषथिक का्यथिरिम त्ा ्बजेट सिीकृत गनने,
(ख) िासषथिक लेखा परीक्षण प्रसतिेर्न अनमुोर्न गनने,
(ग) ससमसत र लेखा सपुरीिेक्षण ससमसतको सनिाथि्न त्ा सिघटन गनने,
(घ) सञ्ालक र लेखा सपुरीिेक्षण ससमसतको सं्योजक िा सर्स्यलाई पर््बाट 

हटाउने,
(ङ) ससमसत र लेखा सपुरीिेक्षण ससमसतको िासषथिक प्रसतिेर्न पाररत गनने,
(्) सिसन्यम संशोिन त्ा आनतररक का्यथिसिसि पाररत गनने,
(छ) लेखा परीक्षकको सन्यसुति र सनजको पाररश्रसमक सनिाथिरण गनने,
(ज) संस्ा एकीकरण िा सिघटन सम्बनिी सनणथि्य गनने,
(्झ) पाररश्रसमक लगा्यतका ससुििा तोकने,
(ञ) ऋण त्ा अनरु्ान प्राप्त गनने सम्बनिमा सनणथि्य गनने,
(ट) सर्स्यको र्ास्यति समनाहा सर्ने,
(ठ) ससमसतलाई आिश्यक सनर्नेशन सर्ने,
(्) सिसन्यममा तोसकए ्बमोसजमका अन्य का्यथिहरू गनने ।

२८. सािारण सभाको बैठक : (१) ससमसतले सहकारी संस्ा र्ताथि भएको समसतले तीन 
मसहनासभरि प्रारसमभक सािारण सभा ्बोलाउन ुपननेछ ।
(२) ससमसतले प्रत्ेयक आस थ्िक िषथि समाप्त भएको समसतले छ मसहना सभरि िासषथिक 

सािारण सभा ्बोलाउन ुपननेछ ।
(३) ससमसतले र्हेा्यको अिस्ामा सिशषे सािारण सभा ्बोलाउन ुपननेछ :–

(क) संस्ाको काम सिशषेले सिशषे सािारण सभा ्बोलाउन ुपनने ससमसत्बाट 
सनणथि्य भएमा,

(ख) र्फा ३८ को उपर्फा (१) को खण् (छ) ्बमोसजम लेखा सपुरीिेक्षण 
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ससमसतको ससफाररसमा,
(ग) कुनै सञ्ालकले सिशषे सािारण सभा ्बोलाउन पेश गरेको प्रसताि 

ससमसतद्ारा पाररत भएमा,
(घ) सिशषे सािारण सभा ्बोलाउन ु पनने कारण खलुाइ पस््स प्रसतशत 

सर्स्यले ससमसत समक्ष सनिेर्न सर्एमा,
(ङ) र्फा २९ को उपर्फा (१) ्बमोसजम र्ताथि गनने असिकारीले सनर्नेशन सर्एमा,

(४) उपर्फा (३) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन संस्ाको सञ्ालक िा 
व्यिस्ापक्बाट आफनो सजममिेारी परूा नगरी संस्ा सञ्ालनमा समस्या 
उतपनन भएको अिस्ामा र्ताथि गनने असिकारीलाई जानकारी सर्ई सािारण 
सर्स्यहरू मध्ेय्बाट ्बहुमत सर्स्य उपसस्त भई सिशषे सािारण सभा गनथि 
ससकनेछ ।

२९. लवशछेष सािारण सभा बोिाउन लनदनेशन लदन सकनछे: (१) संस्ाको सनरीक्षण िा 
सपुरीिेक्षण गर्ाथि िा कसैको उजरूी परी छानसिन गर्ाथि र्हेा्यको अिस्ा र्सेखन आएमा 
र्ताथि गनने असिकारीले त्यसतो सहकारी संस्ाको ससमसतलाई सािारण सभा ्बोलाउन 
सनर्नेशन सर्न सकनेछ :–  

(क) सहकारीको मलू्य, मान्यता त्ा ससद्ानत सिपररत का्यथि गरेमा, 
(ख) ्यो ऐन,  ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यम,  सिसन्यम त्ा आनतररक 

का्यथिसिसि सिपररत का्यथि गरेमा,
(ग) र्ताथि गनने असिकारीले सर्एको सनर्नेशनको ्बारम्बार उललङ्घन गरेमा,
(घ) र्फा ३१ को उपर्फा (२) ्बमोसजम र्ताथि गनने असिकारीले आर्शे सर्एमा ।

(२) उपर्फा (१) ्बमोसजम सािारण सभा ्बोलाउन सनर्नेशन प्राप्त भएमा ससमसतले सो 
सनर्नेशन प्राप्त भएको समसतले पैंसतस सर्नसभरि सािारण सभाको ्ैबठक ्बोलाउन ु
पननेछ र सािारण सभाको ्ैबठकमा उजरूी िा सनरीक्षणका रिममा र्सेखएका 
सिष्यमा छलफल गरी सोको प्रसतिेर्न र्ताथि गनने असिकारी समक्ष पेश गनुथि पननेछ ।

(३) उपर्फा (१) िा (२) मा उसललसखत अिसिसभरि ससमसतले सािारण सभा 
न्बोलाएमा र्ताथि गनने असिकारीले त्यसतो सािारण सभा ्बोलाउन सकनेछ ।

(४) सहकारी संस्ाको सािारण सभाको लासग गणपरूक संख्या ततकाल का्यम 
रहकेो सर्स्य संख्याको एकाउनन प्रसतशत हुनेछ । 

  तर पसहलो पटक ्ासकएको सािारण सभामा गणपरूक संख्या नपगुेमा त्यसको 
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सात सर्नसभरि र्ोस्ो पटक सािारण सभा ्बोलाउन ु पनने र ्यसरी र्ोस्ो पटक 
्बोलाइएको सािारण सभामा सं्ालक ससमसतको ्बहुमत ससहत एक सतहाई 
सािारण सर्स्यहरुको उपसस्सत भएमा सािारण सभाको गणपरूक संख्या पगुेको 
मासननेछ ।

(५) उपर्फा (४) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन र्फा २८ को (४) मा भएको 
व्यिस्ा सोही अनसुार हुनेछ ।

(६) र्ईु हजार िा सोभनर्ा ्बढी सर्स्य भएको संस्ाले सािारण सभा गर्ाथि समान 
का्यथिसू् ीमा तोसकए ्बमोसजम सर्स्य संख्याको आिारमा ि्ा-ि्ा िा अन्य 
पा्यकको स्ानमा सं्ालक सर्स्यहरुलाई पठाई सािारण सभा गनथि र त्यसतो 
सभाको सनणथि्य प्रमासणत गनथि प्रसतसनसिहरु छनौट गरी त्यसता प्रसतसनसिहरुको 
उपसस्सतको सभाले असनतम सनणथि्य प्रमासणत गनने व्यिस्ा समलाउन सकनेछ ।

३०. सञचािक सलमलत :(१)  सहकारी संस्ामा सािारण सभा्बाट सनिाथिस्त एक 
सञ्ालक ससमसत रहनेछ । तर,  एउटै व्यसति लगातार एउटै पर्मा र्ईु पटकभनर्ा ्बढी 
सञ्ालक हुन पाउने छैन ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजमको ससमसतमा कमतीमा तेसत्तस प्रसतशत मसहला सर्स्यको 

प्रसतसनसिति ससुनसचित गनुथि पननेछ । 
(३) एउटै पररिारको एकभनर्ा ्बढी सर्स्य एकै अिसिमा सञ्ालक त्ा लेखा 

ससमसतको पर्मा उममरे्िार ्बनन र सनिाथिस्त हुन सकने छैन ।
(४) कुनै संस्ाको सञ्ालक सोही संस्ाको कमथ्ि ारी िा आफनो संस्ाले सर्स्यता 

सलएको सहकारी संघ िा ्ैबङ्क ्बाहके अकको कुनै संस्ाको सं्ालक ्बनन पाउने 
छैन ।

  तर िासषथिक र्ईु करो् रुपै्याँभनर्ा कमको कारोिार गनने सहकारी संस्ाको 
सञ्ालकले त्यसतो सहकारी संस्ामा कमथ्ि ारीको रुपमा काम गनथि ्बािा पनने 
छैन । िासषथिक र्ईु करो्भनर्ा ्बढी कारोिार गनने संस्ामा कुनै सं्ालक कमथ्ि ारी 
रहकेो भए ्यो ऐन प्रारमभ भएको समसतले र्ईु िषथिसभरि त्यसतो सं्ालकले 
कमथ्ि ारीको पर् त्याग गरी अकको कमथ्ि ारीको व्यिस्ा गनुथिपननेछ । 

(५) ्यो ऐन प्रारमभ हुनअुसघ कुनै व्यसति एकभनर्ा ्बढी संस्ाको सञ्ालक िा सोही 
िा अकको संस्ाको कमथ्ि ारी भएकोमा ्यो ऐन प्रारमभ भएको समसतले एक िषथिसभरि 
कुनै एक संस्ाको मारि सञ्ालक िा कमथ्ि ारी रहन ुपननेछ ।
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(६) ससमसतको का्याथििसि ्ार िषथिको हुनेछ ।
३१. सञचािक सलमलतको लनवा्यचन : (१) ससमसतले आफनो का्याथििसि समाप्त हुन ुभनर्ा 

असघ अकको ससमसतको सनिाथि्न गराउन ुपननेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजम ससमसतको सनिाथि्न नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा 

त्यसतो जानकारी प्राप्त भएको समसतले तीन मसहनासभरि ससमसतको सनिाथि्न 
गराउन र्ताथि गनने असिकारीले सम्बसनित ससमसतलाई आर्शे सर्न सकनेछ ।

(३) उपर्फा (२) ्बमोसजम र्ताथि गनने असिकारीले आर्शे सर्एकोमा सम्बसनित 
ससमसतले सो आर्शे ्बमोसजमको सम्यािसि सभरि ससमसतको सनिाथि्न गराई र्ताथि 
गनने असिकारलाई जानकारी गराउन ुपननेछ।

(४) उपर्फा (३) ्बमोसजम ससमसतको सनिाथि्न नगराएमा र्ताथि गनने असिकारले त्यसतो 
संस्ा सर्स्य रहकेो मास्ललो संघ भए सो संघको प्रसतसनसि समतेलाई सहभागी 
गराई ससमसतको सनिाथि्न सम्बनिी समपणूथि का्यथि गनने गराउनेछ ।

(५) उपर्फा (४) ्बमोसजमको सनिाथि्न का्यथिमा सह्योग परु्याउन ुसम्बसनित संघ र 
ससमसतका पर्ासिकारीहरूको कतथिव्य हुनेछ । 

(६) उपर्फा (५) ्बमोसजम सनिाथि्न गराउँर्ा लागेको समपणूथि ख्थि सम्बसनित संस्ाले 
व्यहोनुथि पननेछ।

(७) ्यस र्फा ्बमोसजम ससमसतको अकको सनिाथि्न नभएसममको लासग ससमसतले 
सिसन्यममा व्यिस्ा भए ्बमोसजम आफनो का्यथि सञ्ालन गननेछ । 

३२. सलमलतको काम, कत्यवर र अलिकार : ्यस ऐनमा अन्यरि उसललसखत काम, कतथिव्य 
र असिकारका असतररति ससमसतको काम, कतथिव्य र असिकार र्हेा्य ्बमोसजम हुनेछ :–
(क) सहकारीका मलू्य, मान्यता र ससद्ानत ्बमोसजम सहकारी संस्ाको सञ्ालन 

गनने,
(ख) आस थ्िक त्ा प्रशासकी्य का्यथि गनने, गराउने,
(ग) प्रारसमभक सािारण सभा, िासषथिक सािारण सभा त्ा सिशषे सािारण सभा 

्बोलाउने,
(घ) सािारण सभाका सनणथि्यहरू का्याथिनि्यन गनने, गराउने,
(ङ) संस्ाको नीसत, ्योजना, ्बजेट त्ा ्बासषथिक का्यथिरिमको तजुथिमा गरी सािारण 

सभा समक्ष पेश गनने,
(्) संस्ाको सर्स्यता प्रर्ान गनने त्ा सर्स्यता ्बाट हटाउने, 
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(छ) श्ेयर नामसारी त्ा सफताथि सम्बनिी का्यथि गनने,
(ज) सम्बसनित संघको सर्स्यता सलने,
(्झ) सिसन्यम त्ा आनतररक का्यथिसिसि त्यार गरी सािारण सभामा पेश गनने, 
(ञ) संस्ाको का्यथिक्षेरिसभरि संस्ाको कारो्बार र व्यिसा्यको सहत प्रिद्थिनको लासग 

आिश्यक का्यथि गनने, गराउने,
३३. सञचािक पदमा बहाि नरहनछे: र्हेा्यको कुनै अिस्ामा सञ्ालक आफनो पर्मा 

्बहाल रहन सकने छैन:-
(क) सनजले सर्एको राजीनामा ससमसत्बाट सिीकृत भएमा,
(ख) सनजलाई र्फा ३४ काे उपर्फा (१) ्बमोसजम सञ्ालक्बाट हटाउने सनणथि्य 

भएमा,
(ग) सनज अकको संस्ाको सञ्ालक रहमेा,
(घ) सनज सोही िा अकको संस्ाको कमथ्ि ारी रहमेा,
  तर र्फा ३० को उपर्फा (४) को प्रसत्बनिातमक िाक्यांशमा लेसखएको कुरामा 

सोही ्बमोसजम हुनेछ ।
(ङ) सनज सोही िा अकको संस्ाको लेखा सपुरीिेक्षण ससमसतको पर्मा रहमेा
(्) सनजको मतृ्य ुभएमा ।

३४. सञचािकिाई पदबाट हटाउन सकनछे: (१) सािारण सभाले ्बहुमतको सनणथि्य्बाट 
र्हेा्यको कुनै अिस्ामा सञ्ालकलाई ससमसतको सञ्ालक पर््बाट हटाउन सकनेछ :–

(क) आस थ्िक सहनासमना गरी सम्बसनित संस्ालाई हानी नोकसानी परु्याएमा ।
(ख) अनसिकृत तिरले सम्बसनित संस्ाको कारो्बार सम्बनिी सिष्यको 

गोपसन्यता भङ्ग गरेमा ।
(ग) सम्बसनित संस्ाको कारो्बार र व्यिसा्यसँग प्रसतसपिाथि हुनेगरी समान 

प्रकृसतको कारो्बार िा व्यिसा्य गरेमा ।
(घ) सम्बसनित संस्ाको असहत हुने कुनै का्यथि गरेमा ।
(ङ) सनज शारीररक िा मानससक रुपमा काम गनथि नसकने भएमा ।
(्) कुनै सञ्ालकमा ्यो ऐन, ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यम िा सिसन्यममा 

उसललसखत ्योग्यता नरहमेा ।
(२) कुनै सञ्ालकलाई ससमसतको पर््बाट हटाउने सनणथि्य गनुथि असघ त्यसतो सञ्ालकलाई 

सािारण सभा समक्ष सफाई पेश गनने मनासस्ब मासफकको मौका सर्इनेछ । 
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(३) उपर्फा (२) ्बमोसजमको अिसिसभरि कुनै सञ्ालकले सफाई पेश नगरेमा 
िा सनजले पेश गरेको सफाई सनतोषजनक नभएमा सािारण सभाले त्यसतो 
सञ्ालकलाई पर््बाट हटाउन सकनेछ । 

(४) उपर्फा (३) ्बमोसजम सञ्ालकको पर््बाट हटाइएको सर्स्य ससमसतको र्ईु 
का्यथिकालसममको सनिाथि्नमा उममरे्िार ्बनन पाउने छैन ।   

(५) उपर्फा (३) ्बमोसजम कुनै सञ्ालक पर््बाट हटेमा त्यसतो पर्मा सािारण 
सभाले ्बाँसक अिसिको लासग अकको सञ्ालकको सनिाथि्न गननेछ ।

३५. लनिी सवा ््य समावछेश भएको लनण्यर प्रकृरामा सिंगन हुन नहुनछे  : (१) सञ्ालकले 
आफनो सनजी सिा थ्ि समािेश भएको सनणथि्य प्रसरि्यामा संलगन हुनहुुरँ्नै ।
(२) सञ्ालकले आफूलाई मारि व्यसतिगत फाइर्ा हुनेगरी संस्ामा कुनै का्यथि गनथि 

गराउन हुरँ्नै ।
(३) कुनै सञ्ालकले उपर्फा (१) को स्बपररत हुने गरी िा आफनो असिकार 

क्षेरिभनर्ा ्बासहर गई कुनै काम कार्बाही गरे गराएमा त्यसतो काम कार्बाही प्रसत 
त्यसतो सञ्ालक व्यसतिगत रूपमा उत्तरर्ा्यी हुनेछ र त्यसतो काम कार्बाही्बाट 
संस्ाको सर्स्य िा अन्य कुनै व्यसतिलाई हानी नोकसानी हुनगएको रहछे भने 
त्यसतो हानी नोकसानी सनजको जा्यजे्ा्बाट असलू उपर गररनेछ ।

३६. सलमलतको लवघटन :(१) सािारण सभाले र्हेा्यको अिस्ामा ससमसतको सिघटन 
गनथि सकनेछः–

(क) ससमसतको ्बर्सन्यतपणूथि का्यथि्बाट संस्ाको कारो्बार जोसखममा परेमा,
(ख) संस्ाले सतनुथिपनने र्ास्यति तोसकएको सम्यसभरि भतुिान गनथि नसकेमा,
(ग) सिसन्यममा उसललसखत उद्शे्य र का्यथि सिपररतको काम गरेमा, 
(घ) ससमसतले आफनो सजममिेारी परूा नगरेमा,
(ङ) ्यो ऐन िा ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यमािलीमा उललेसखत शतथि िा र्ताथि 

गनने असिकारीले सर्एको सनर्नेशनको ्बारम्बार उललङ्घन गरेमा ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजम ससमसत सिघटन भएमा सािारण सभाले न्याँ ससमसतको 

सनिाथि्न गननेछ ।
(३) ससमसतले ्यो ऐन िा ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यम ्बमोसजम र्ताथि गनने असिकारीले 

सर्एको सनर्नेशन पालना नगरेमा िा र्फा २९ को उपर्फा (२) ्बमोसजम पेश 
भएको प्रसतिेर्न समतेको आिारमा र्ताथि गनने असिकारीले ससमसतलाई उजरूी िा 
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सनरीक्षणको रिममा र्सेखएका सिष्यिसतकुो गामभी्यथिताको आिारमा ्बढीमा छ 
मसहनाको सम्य सर्ई सिुार गनने मौका सर्न सकनेछ र त्यसतो सम्यािसिसभरि पसन 
सिुार नगरेमा त्यसतो ससमसत सिघटन गननेछ ।

(४) उपर्फा (३) ्बमोसजम ससमसत सिघटन भएमा त्यसरी सिघटन गररएको समसतले 
तीन मसहनासभरिमा अकको ससमसतको सनिाथि्न समपनन गराउन र त्यसतो सनिाथि्न 
नभएसमम संस्ाको र्सैनक का्यथि सञ्ालन गनथि र्ताथि गनने असिकारीले तोसकए 
्बमोसजमको एक तर् थ्ि ससमसत गठन गनुथि पननेछ ।

(५) ्यस र्फा ्बमोसजम अकको ससमसतको सनिाथि्न गराउँर्ा लागेको समपणूथि ख्थि 
सम्बसनित संस्ाले व्यहोननेछ ।

३७. िछेखा सपुरीवछेषिण सलमलतको गठन : (१) संस्ामा आनतररक सन्यनरिण प्रणालीलाई 
सदुृढ गनथि एकजना सं्योजक र र्ईुजना सर्स्यहरू रहने गरी सािारण सभाले सनिाथि्न्बाट 
लेखा सपुरीिेक्षण ससमसत गठन गननेछ ।
(२) एउटै पररिारको एकभनर्ा ्बढी व्यसति एकै अिसिमा एउटै संस्ाको सञ्ालक 

िा लेखा सपुररिेक्षण ससमसतको सं्योजक िा सर्स्य पर्मा उममरे्िार ्बनन र 
सनिाथिस्त हुन सकने छैन ।

३८. िछेखा सपुररवछेषिण सलमलतको काम, कत्यवर र अलिकार : (१)  लेखा सपुररिेक्षण 
ससमसतको काम, कतथिव्य र असिकार र्हेा्य ्बमोसजम हुनेछ :–

(क) प्रत्ेयक रिैमाससकमा संस्ाको आनतररक लेखापरीक्षण गनने, गराउने तर 
्बासषथिक २ करो् भनर्ा ्बढीको कारोिार गनने संस्ाको माससक आनतररक 
लेखापरीक्षण गनुथि पननेछ । 

(ख) आनतररक लेखापरीक्षण गर्ाथि लेखापरीक्षणका आिारभतू ससद्ानतको 
पालना गनने, गराउने,

(ग) सित्ती्य त्ा आस थ्िक कारोिारको सनरीक्षण त्ा मलू्याङ्कन गनने, गराउने,
(घ) ससमसतको काम कारिाहीको सन्यसमत सपुररिेक्षण गनने र ससमसतलाई 

आिश्यक स्ुझाि सर्ने,
(ङ) सािारण सभाको सनर्नेशन,  सनणथि्य त्ा ससमसतका सनणथि्य का्याथिनि्यन भए 

नभएको अनगुमन गनने,
(्) लेखा सम्बनिी प्रसतिेर्न र ससमसतको काम कार्बाहीको सपुररिेक्षण 

सम्बनिी िासषथिक प्रसतिेर्न सािारण सभा समक्ष पेश गनने, 
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(छ) आफूले पटक पटक सर्एका स्ुझाि का्याथिनि्यन नभएको कारण्बाट 
संस्ाको सहतमा प्रसतकूल असर परेमा िा त्यसतो संस्ाको नगर् िा 
सजनसी समपसत्तको व्यापक रूपमा सहनासमना िा असन्यसमतता भएको 
िा संस्ा गमभीर आस थ्िक संकटमा पनथि लागेकोमा सोको कारण खलुाई 
सिशषे सािारण सभा ्बोलाउन ससमसत समक्ष ससफाररस गनने ।

(ज) आिश्यक परेमा आनतररक लेखापरीक्षक सन्यसुतिका लासग तीन जनाको 
नाम सञ्ालक ससमसतमा ससफाररस गनने ।

(२) लेखा सपुररिेक्षण ससमसतको सं्योजक िा सर्स्य संस्ाको र्सैनक आस थ्िक 
प्रशाससनक का्यथिमा सहभागी हुन पाउने छैन ।

पररच छ्ेद–७
बचत त्ा ऋण पररचािन

३९. सदसर कछे लनरित भई बचत त्ा ऋणको कारोबार गनु्य पनने : (१) संस्ाले आफना 
सर्स्यहरूको मारि ्ब्त सिीकार गनथि, सोको परर्ालन गनथि र सर्स्यलाई मारि ऋण 
प्रर्ान गनथि सकनेछ ।
(२) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भएतापसन ्ब्त त्ा ऋणको मखु्य 

कारो्बार गनने गरी र्ताथि भएको संस्ा ्बाहके अन्य सिष्यगत िा िहुउद्शे्यी्य 
संस्ाले ्ब्त त्ा ऋणको मखु्य कारोिार गनथि पाउने छैन । 

  तर ्यो ऐन प्रारमभ हुन ुअसघ ्बहुउद्शे्यी्य िा सिष्यगत संस्ाको रुपमा र्ताथि भई 
मखु्य कारोिारको रुपमा ि्त त्ा ऋणको कारोिार गर्दै आएको भए त्यसतो 
संस्ाले तीन िषथिसभरिमा ्ब्त त्ा ऋण संस्ामा रुपानतरण िा तीन िषथिसभरिमा 
र्ताथि हुरँ्ाका ्बखतमा उललेख गररएको मखु्य कारोिार गनने गरी संस्ा सञ्ालन 
गनुथिपननेछ । रुपानतरणको लासग र्रखासत परेको समसतले तीस सर्नसभरि स्बगतको 
मखु्य कारोिार हरेी र्ताथि गनने असिकारीले रुपानतरण गररसर्न ुपननेछ ।

(३) संस्ाले सर्स्यलाई प्रर्ान गनने ऋणमा संस्ाको का्यथिसिसिमा तोसकए ्बमोसजम 
्बढीमा एक प्रसतशत ऋण व्यिस्ापन शलुक सलन पाइनेछ ।

(४) ्ब्त र ऋणको ब्याजर्र ्बी्को औसत अनतर ६ प्रसतशत भनर्ा ्बढी हुने छैन । 
(५) संस्ाले प्रर्ान गरेको ऋणमा लागने ब्याजलाई मलू ऋणमा पूँजीकृत गरी सोको 

आिारमा ब्याज लगाउन पाइने छैन ।
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(६) संस्ाले कुनैपसन कमपनीको श्ेयर खररर् गनथि सकने छैन । 
  तर 
(१) संस्ाको र्ास्यति प्रसत प्रसतकूल नहुने गरी संस्ाले सिप्र्योजनको लासग अ्ल 

समपसत्त खरीर् त्ा पिूाथििार सनमाथिण एिं संस्ा र सर्स्यहरुको सहतमा उतपार्न र 
सेिाको क्षेरिमा प्रा्समक पूँजी कोष परर्ालन गनथि ्बािा पनने छैन ।

(२) ्यो ऐन प्रारमभ हुन ुअसघ कुनै संस्ाले कुनै कमपनीको श्ेयर खररर् गरेको भएमा 
त्यसतो श्ेयर ्यो ऐन प्रारमभ भएको समसतले एक िषथि अिसिसभरि हसतानतरण 
गररसकन ुपननेछ ।

(३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन संस्ाले ्यो ऐन प्रारमभ 
हुनअुसघ र्ताथि भएका साना सकसानद्ारा प्रिसद्थित सित्ती्य संस्ाको श्ेयर खररर् 
गनथि ्बािा पननेछैन ।

(७) सहकारी संस्ाले प्रा्समक पूँजी कोषको १५ गणुासमम ्ब्त संकलन गनथि 
सकनेछ ।

(८) संस्ाले र्ताथि गर्ाथिका ्बखतका सर्स्य ्बाहके अन्य सर्स्यलाई सर्स्यता प्राप्त 
गरेको तीन मसहना अिसि व्यसतत नभई ऋण लगानी गनथि सकने छैन ।

४०. सनदभ्य बरािदर स्बनिी वरवस्ााः (१) संघी्य काननु ्बमोसजम रसजष्ट्ारले 
्ब्त त्ा ऋणको सनर्भथि ब्याजर्र तोकन सकनेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजम तोसकएको सनर्भथि ब्याजर्र संस्ाका लासग सनर्नेशक 
ब्याजर्र हुनेछ ।

४१. वरलक्गत बचतको सीमा: संस्ामा सर्स्यको व्यसतिगत ्ब्तको सीमा संस्ाको 
सिसन्यममा तोसकए ्बमोसजम हुनेछ ।

पररच छ्ेद –८
आल ््यक स्ोत पररचािन

४२. शछेरर लबक्री त्ा लिता्य स्बनिी वरवस्ा : (१) संस्ाले आफनो सर्स्यलाई श्ेयर 
सिरिी गनथि सकनेछ । 
(२) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन संस्ाले एकै सर्स्यलाई 

आफनो कुल ्तुिा  श्ेयर पूँजीको ्बीस प्रसतशतभनर्ा ्बढी हुने गरी श्ेयर स्बरिी 
गनथि सकनेछैन । 
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  तर नेपाल सरकार, प्रर्शे सरकार िा स्ानी्य तहको पणूथि िा आसंशक सिासमति 
िा सन्यनरिण भएको संस्ा िा सनका्यको हकमा ्यो ्बनर्जे लाग ूहुनेछैन ।

(३) संस्ाको श्ेयरको असंकत मलू्य प्रसत श्ेयर एक स्य रुपै्याँ हुनेछ । 
(४) संस्ाको श्ेयरपूँजी सिसन्यममा उललेख भए ्बमोसजम हुनेछ ।
(५) संस्ाले खलुा ्बजारमा श्ेयर स्बरिी गनथि पाउने छैन ।
(६) संस्ाको मलूिनको रुपमा रहकेो कुनै सर्स्यको श्ेयर सोही संस्ाको ऋण िा 

र्ास्यति ्बाहके अन्य कुनै ऋण िा र्ास्यति िापत सललाम स्बरिी गररने छैन ।
४३. रकम लिता्य त्ा खाता सञचािन स्बनिी वरवस्ा :(1) कुनै सर्स्यले संस्ाको 

सर्स्यता त्याग गरी रकम सफताथि सलन ्ाहमेा सनजको कुनै र्ास्यति भए त्यसतो र्ास्यति 
भतुिान गरेको समसतले एक मसहनासभरि सनजको ्बाँसक रकम तोसकए ्बमोसजम सनजलाई 
सफताथि गनुथि पननेछ ।
(२) कुनै सर्स्यले संस्ामा जममा गरेको ्ब्त सफताथि माग गरेमा सनजको कुनै र्ास्यति भए 

त्यसतो र्ास्यति कटिा गरी ्बाँकी रकम तोसकए ्बमोसजम सनजलाई सफताथि गनुथि पननेछ । 
(३) संस्ाको कारो्बारको लेखा प्र्सलत काननुको असिनमा रसह र्ोहोरो लेखा 

प्रणाली अनरुुप राखन ुपननेछ । ्यसरी लेखा असभलेख ब्यिस्ापन गर्ाथि सम्बसनित 
सनका्य्बाट सिीकृत प्राप्त कम्प्यटुराईज् लेखा प्रणाली माफथि त राखन ससकने  
छ । कम्प्यटुर प्रसिसिमा रासखएका असभलेखहरुको प्रारसमभक असभलेख (गोश्वारा 
भौ्र) प्रत्ेयक सर्नको अनत्यमा मरुिण गरी प्रमासणत गराई राखने व्यिस्ा 
समलाउन ुपननेछ ।

४४. ऋण वा अनुदान लिन सकनछे:(१) संस्ाले सिर्शेी ्बैंक िा सित्ती्य संस्ा िा अन्य 
सनका्य्बाट ऋण िा अनरु्ान सलन िा त्यसतो सनका्यसँग सा्झरे्ारीमा काम गनथि संघी्य 
काननू ्बमोसजम सिीकृसत सलन ुपननेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजम सिर्शेी ्ैबङ्क िा सनका्य्बाट ऋण िा अनरु्ान सलन 

सिीकृसतको लासग तोसकए िमोसजमको सििरणहरु ससहत र्ताथि गनने असिकारी 
समक्ष सनिेर्न सर्न ुपननेछ । 

(३) उपर्फा (२) ्बमोसजम सनिेर्न प्राप्त भएमा र्ताथि गनने असिकारीले नगर 
का्यथिपासलकामा प्रसताि पेश गनुथि पननेछ । 

(४) उपर्फा (३) ्बमोसजमको प्रसताि नगर का्यथिपासलकाले उप्यतुि र्खेमेा 
सिीकृसतको लासग मनरिाल्यमा   ससफाररस गरर पठाउनेछ । 
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४५. नछेपाि सरकारको सरुषिण प्राप्त गन्य सकनछे: (१) संस्ाले सिर्शेी ्ैबङ्क िा सनका्यसँग 
सलने ऋणमा सरुक्षण प्राप्त गनुथि पनने भएमा संघी्य काननू ्बमोसजम सिीकृसतको लासग र्ताथि 
गनने असिकारी समक्ष प्रसताि ससहत सनिेर्न सर्न ुपननेछ ।
(२) र्फा (१) ्बमोसजम प्राप्त प्रसताि उप्यतुि र्सेखएमा नगर का्यथिपासलकाले संघी्य 

काननु ्बमोसजम सिीकृसतको लासग मनरिाल्यमा ससफाररस गरी पठाउन ुपननेछ । 

पररच छ्ेद –९
ससं्ाको कोष

४६. ससं्ाको कोष : (१) संस्ाको कोषमा र्हेा्य ्बमोसजमको रकम रहनेछ :–
(क) श्ेयर स्बरिी्बाट प्राप्त रकम,
(ख) ्ब्तको रुपमा प्राप्त रकम,
(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम,
(घ) नेपाल सरकार्बाट प्राप्त अनरु्ान रकम,
(ङ) सिर्शेी सरकार िा अनतराथिसष्ट््य संघसंस्ा्बाट प्राप्त अनरु्ान िा सहा्यताको 

रकम,
(्) व्यिसास्यक का्यथि्बाट आसजथित रकम,
(छ) सर्स्यता प्रिेश शलुक,
(ज) संस्ाको नाममा प्राप्त हुने अन्य जनुसकैु रकम ।

४७. िगछेडा कोष :(१) संस्ामा एक जगे्ा कोष रहनेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजमको कोषमा र्हेा्य ्बमोसजमका रकम रहने छन ्:–

(क) आस थ्िक िषथिको खरू् ्ब्त रकमको कसमतमा प््ीस प्रसतशत रकम, 
(ख) कुनै संस्ा, संघ िा सनका्यले प्रर्ान गरेको पूँजीगत अनरु्ान रकम,
(ग) सस्र समपसत्त सिरिी्बाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य स्ोत्बाट प्राप्त रकम ।

(३) उपर्फा (१) ्बमोसजमको जगे्ा कोष असिभाज्य हुनेछ ।
४८. सरंलषित पूिँी लिता्य कोषाः (१) संस्ामा एक संरसक्षत पूँजी सफताथि कोष रहनेछ ।

(२) र्फा ४७ ्बमोसजमको जगे्ा कोषमा सो र्फाको उपर्फा (२) को खण् (क) 
्बमोसजमको रकम छुट्ि्याई ्बाँकी रहकेो रकमको कसमतमा प््ीस प्रसतशत रकम 
उपर्फा (१) ्बमोसजमको कोषमा िासषथिक रुपमा जममा गनुथि पननेछ ।
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(३) उपर्फा (१) ्बमोसजमको रकम सर्स्यले गरेको तोसकए ्बमोसजम िासषथिक 
कारो्बारको आिारमा सम्बसनित सर्स्यलाई उपलवि गराउन ुपननेछ । 

४९. सहकारी प्रवद््यन कोषस्बनिी वरवस्ा:(१) संस्ाले सहकारी व्यिसा्यको 
प्रिद्थिन गनथिको लासग र्फा ४७ ्बमोसजम जगे्ा कोषमा सो र्फाको उपर्फा (२) को 
खण् (क) ्बमोसजमको रकम छुट््याई ्बाँसक रहकेो रकमको शनू्य र्शमलि पाँ् 
प्रसतशतले हुन आउने रकम संघी्य काननुमा व्यिस्ा भए ्बमोसजमको सहकारी प्रिद्थिन 
कोषमा िासषथिक रुपमा जममा गनुथि पननेछ । 
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजमको कोषको उप्योग संघी्य काननुमा व्यिस्ा भए 

्बमोसजम हुनेछ ।
५०. अनर कोष स्बनिी वरबस्ााः (१) र्फा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उसललसखत 

कोषका असतररति संस्ामा सहकारी सशक्षा कोष,  श्ेयर लाभांश कोष लगा्यत तोसकए 
्बमोसजमका अन्य कोषहरु रहन सकनेछन ्।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजमको कोषको रकम सो कोषको उद्शे्य पसूतथिका लासग 

सिसन्यममा तोसकए ्बमोसजम उप्योग गनथि ससकनेछ । तर एक िषथिको श्ेयर 
लाभांशको रकम श्ेयर पूँजीको १८ प्रसतशत भनर्ा ्बढी हुने छैन ।

(३) सहकारी सिकास कोष : -
(क) महानगरसतरमा एक छुटैि सहकारी सिकास कोष स्ापना हुनेछ ।  
(ख) कोषको उप्योग सहकारीको प्र्बद्थिन, सिकास, क्षमता असभ्बसृद् जसता 

क्षेरिमा गररने छ ।
(ग) ्यो कोष ्योगर्ानमा आिाररत हुनेछ । 
(घ) ्यो  कोषको परर्ालन्बाट महानगरमा सहकारी प्रसशक्षण केनरि सञ्ालन 

गनथि ससकनेछ । 
(ङ) ्यो कोषको उप्योग सहकारी संस्ाहरुको गणुसतर का्यम गनथि प्र्योग गनथि ससकनेछ । 
(्) कोषको स्ापना र सञ्ालन सं्बनिी अन्य व्यिस्ा तोसकए ्बमोसजम हुनेछ ।

पररच छ्ेद –१०
अलभिछेख र सचूना

५१. अलभिछेख राखनु पनने : (१) संस्ाले सािारणसभा, ससमसत त्ा लेखा सपुरर्ेबक्षण 
ससमसत ्ैबठकका सनणथि्य त्ा काम कार्बाहीको अद्ािसिक असभलेख सरुसक्षत सा् 
राखन ुपननेछ ।
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(२) संस्ाले कारो्बारसँग सम्बसनित त्ा अन्य आिश्यक असभलेखहरू तोसकए 
्बमोसजम सरुसक्षत सा् राखन ुपननेछ ।

५२. लववरण उपिबि गराउनु पनने : (१) संस्ाले र्हेा्यका सििरणहरू ससहतको प्रसतिेर्न 
आस थ्िक ्बषथि समाप्त भएको तीन मसहनासभरि र्ताथि गनने असिकारी समक्ष पेश गनुथि पननेछ :–
(क) कारो्बारको ्ौमाससक र िासषथिक प्रसतिेर्न त्ा लेखापरीक्षण प्रसतिेर्न,
(ख) ्बासषथिक का्यथिरिम, नीसत त्ा ्योजना,
(ग) खरु् ्ब्त सम्बनिी नीसत त्ा ्योजना,
(घ) सञ्ालकको नाम त्ा ्बाँकी का्याथििसिको सू् ी,
(ङ) सािारण सभाको ्ैबठक सम्बनिी जानकारी,
(्) श्ेयर सर्स्य संख्या र श्ेयर पूँजी,  
(छ) सञ्ालक िा सर्स्यले सलएको ऋण सतनथि ्बाँसक रहकेो रकम,
(ज) र्ताथि गनने असिकारीले सम्य सम्यमा तोसकसर्एको अन्य सििरण ।

पररच छ्ेद – ११
िछेखा र िछेखापरीषिण

५३. कारोबारको िछेखा: संस्ाको  कारो्बारको लेखा र्ोहोरो लेखा प्रणालीमा आिाररत 
र कारो्बारको ्य्ा थ्ि सस्सत सपष् रुपमा र्सेखने गरी संघी्य काननू ्बमोसजम रसजष्ट्ारले 
लाग ूगरेको लेखामान (एकाउसनटङ सट््याण् थ्ि) र ्यस ऐन ्बमोसजम पालना गनुथिपनने अन्य 
शतथि त्ा व्यिस्ा ्बमोसजम राखन ुपननेछ ।

५४. िछेखापरीषिण: (१) संस्ाले प्रत्ेयक आस थ्िक िषथिको लेखापरीक्षण सो आस थ्िक िषथि 
समाप्त भएको समसतले तीन मसहनासभरि प्र्सलत काननू ्बमोसजम इजाजतपरि प्राप्त र 
महानगरमा सू् ी अद्ािसिक भएका लेखापरीक्षकद्ारा गराउन ुपननेछ । ्यस प्र्योजनको 
लासग महानगरले लेखापरीक्षकहरुको सू् ी अद्ािसिक गननेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजमको अिसिसभरि कुनै संस्ाले लेखापरीक्षण नगराएको 

पाइएमा र्ताथि गनने असिकारीले त्यसतो संस्ाको लेखा परीक्षण इजाजतपरि प्राप्त 
लेखापरीक्षक्बाट गराउन सकनेछ ।

(३) उपर्फा (२) ्बमोसजम लेखापरीक्षण गराउँर्ा लेखापरीक्षकलाई सर्नपुनने 
पाररश्रसमक लगा्यतको रकम सम्बसनित संस्ाले व्यहोननेछ । 

(४) उपर्फा (१) िा (२) ्बमोसजम लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण प्रसतिेर्न 
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अनमुोर्नको लासग सािारण सभा समक्ष पेश गनुथि पननेछ ।
(५) उपर्फा (४) ्बमोसजम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रसतिेर्न सािारण सभा्बाट 

अनमुोर्न हुन नसकेमा पनुः लेखापरीक्षणको लासग सािारण सभाले र्फा ५५ 
को अिीनमा रही अकको लेखापरीक्षक सन्यतुि गननेछ ।

५५. िछेखापरीषिकको लनरुलक् : (१) संस्ाको लेखापरीक्षण सम्बनिी का्यथि गनथि प्र्सलत 
काननू ्बमोसजम इजाजतपरि प्राप्त लेखापरीक्षकहरू मध्ेय्बाट सािारणसभाले एकजना 
लेखापरीक्षक सन्यसुति गरी पाररश्रसमक समते तोकनेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजम लेखापरीक्षक सन्यतुि गर्ाथि एउटै व्यसति, फमथि िा कमपनीलाई 

लगातार तीन आस्थिक िषथिभनर्ा ्बढी हुने गरी सन्यतुि गनथि ससकने छैन ।
५६. िछेखापरीषिकमा लनरुक् हुन नसकनछे :(१) र्हेा्यका व्यसति लेखापरीक्षकमा सन्यतुि 

हुन त्ा सन्यतुि भइसकेको भए सो पर्मा ्बहाल रहन सकनेछैन :-
(क) सहकारी संस्ाको सञ्ालक,
(ख) सम्बसनित संस्ाको सर्स्य,
(ग) सहकारी संस्ाको सन्यसमत पाररश्रसमक पाउने गरी सन्यतुि सललाहकार 

िा कमथ्ि ारी,
(घ) लेखापरीक्षण सम्बनिी कसरूमा सजा्य पाएको तीन िषथिको अिसि भतुिान 

नभएको, 
(ङ) र्ामासाहीमा परेको,
(्) भ्रष्ा्ार, ठगी िा नैसतक पतन हुने अन्य फौजर्ारी कसरूमा सजा्ँय पाएको 

पाँ् िषथि भतुिान नभएको, 
(ज) सम्बसनित संस्ासँग सिा थ्ि ्बास्झएको व्यसति ।

(२) लेखापरीक्षकले आफू सन्यतुि हुनअुसघ उपर्फा (१) ्बमोसजम अ्योग्य नभएको 
कुराको संस्ा समक्ष सिघोषणा गनुथिपननेछ । 

(३) कुनै लेखापरीक्षक आफनो का्यथिकाल समाप्त नहुरँ् ै कुनै संस्ाको लेखापरीक्षण 
गनथि अ्योग्य भएमा िा संस्ाको लेखापरीक्षकको पर्मा का्यम रहन नसकने 
सस्सत उतपनन भएमा सनजले लेखापरीक्षण गनुथिपनने िा गरररहकेो काम ततकाल 
रोकी सो कुराको जानकारी सलसखत रुपमा संस्ालाई सर्न ुपननेछ ।

(४) ्यस र्फाको प्रसतकूल हुनेगरी सन्यतुि भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण 
मान्य हुने छैन । 
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पररच छ्ेद – १२
्ुट, सलुविा र सहुलिरत

५७. ्ुट, सलुविा र सहुलिरत:(१) संस्ालाई प्राप्त हुने छुट, ससुििा र सहुसल्यत संघी्य 
काननु ्बमोसजम हुनेछ ।
 (२) उपर्फा (१) मा उललेसखत छुट, ससुििा र सहुसल्यत ्बाहके संस्ालाई प्राप्त हुने 

अन्य छुट, ससुििा र सहुसल्यत तोसकए ्बमोसजम हुनेछ । 

पररच छ्ेद—१३
ऋण असिुी त्ा बाँकरी बकरयौता

५८. ऋण असिू गनने: (१) कुनै सर्स्यले संस्ासँग गरेको ऋण सम्झौता िा शतथि 
क्बसुल्यतको पालना नगरेमा, सलखतको भाखा सभरि ऋणको सािाँ, ब्याज र हजाथिना 
्तुिा नगरेमा िा ऋण सलएको रकम सम्बसनित काममा नलगाई सहनासमना गरेको 
र्सेखएमा त्यसतो सर्स्यले ऋण सलंर्ा राखकेो सितोलाई सम्बसनित संस्ाले आफनो 
सजममामा सलनेछ । संस्ाले सितो सकार गरी सजममा सलएको समसतर्सेख १ िषथिसभरि 
ऋणीले साँिा ब्याज र हजाथिना भतुिान गरी सितो ्बापतको समपसत्त सफताथि सलन सकनेछ 
। सो अ्बसि सभरि पसन ऋणीले ऋणको सािाँ, ब्याज र हजाथिना ्तुिा नगरेमा संस्ाले  
सललाम स्बरिी गरी िा अन्य कुनै व्यिस्ा गरी आफनो साँिा, ब्याज र हजाथिना असलू 
उपर गनथि सकनेछ । 
(२) कुनै सर्स्यले संस्ामा राखकेो सितो कुनै सकससमले कसैलाई हक छोस्सर्एमा 

िा अन्य कुनै कारण्बाट त्यसतो सितोको मलू्य घट्न गएमा त्यसतो ऋणीलाई 
सनसचित म्यार् सर्ई ्प सितो सरुक्षण राखन लगाउन ससकनेछ ।

(३) उपर्फा (२) ्बमोसजम ऋणीले ्प सितो नराखमेा िा उपर्फा (१) िा (२) 
्बमोसजमको सितो्बाट पसन साँिा, ब्याज र हजाथिनाको रकम असलू उपर हुन 
नसकेमा त्यसतो ऋणीको हक लागने अन्य जा्यजे्ा्बाट पसन साँिा, ब्याज र 
हजाथिना असलू उपर गनथि ससकनेछ । 

(४) ्यस र्फा ्बमोसजम साँिा, ब्याज र हजथिना असलू उपर गर्ाथि लागेको ख्थिको रकम 
त्ा असलू उपर भएको साँिा, व्याज र हजाथिनाको रकम कटिा गरी ्बाँकी रहन 
आएको रकम सम्बसनित ऋणीलाई सफताथि सर्न ुपननेछ । 

(५) ्यस र्फा ्बमोसजम कुनै संस्ाले ऋणीको सितो िा अन्य जा्यजे्ा सललाम स्बरिी 
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गर्ाथि सललाम सकानने व्यसतिको नाममा सो सितो िा जा्यजे्ा प्र्सलत काननू 
्बमोसजम रसजष्टे्शन िा र्ासखल खारेज गनथिको लासग सम्बसनित का्याथिल्यमा 
लेखी पठाउनेछ र सम्बसनित का्याथिल्यले पसन सोही ्बमोसजम रसजष्टे्शन िा 
र्ासखल खारेज गरी सोको जानकारी सम्बसनित संस्ालाई सर्न ुपननेछ ।

(६) ्यस र्फा ्बमोसजम सितो राखकेो समपसत्त सललाम स्बरिी गर्ाथि कसैले सकार 
नगरेमा त्यसतो समपसत्त सम्बसनित संस्ा आफैं ले सकार गनथि सकनेछ ।

(७) उपर्फा (६) ्बमोसजम आफैं ले सकार गरेमा त्यसतो समपसत्त सम्बसनित संस्ाको 
नाममा रसजष्टे्शन िा र्ासखल खारेज गनथि सम्बसनित का्याथिल्यमा लेखी पठाउनेछ 
र त्यसरी लेखी आएमा सम्बसनित का्याथिल्यले सोही ्बमोसजम रसजष्टे्शन िा 
र्ासखल खारेज गरी सर्न ुपननेछ ।

५९. कािो सचूी स्बनिी वरवस्ााः संस्ा्बाट ऋण सलई  रकमको अप्लन गनने िा 
तोसकएको सम्यािसिसभरि ऋणको साँिा व्याज सफताथि नगनने व्यसतिको नाम नामशेी 
ससहत कालोसू् ी प्रकाशन सम्बनिी व्यिस्ा संघी्य काननु ्बमोसजम हुनेछ ।

६०. किा्य सचूना कछे नरि स्बनिी वरवस्ााः कजाथि सू् ना केनरि सम्बनिी व्यिस्ा सघंी्य 
काननु ्बमोसजम हुनेछ ।

६१ बाँकरी बकरयौता असिू उपर गनने : कसैले संस्ालाई सतनुथि ्ब्ुझाउन ुपनने रकम नसतरी 
्बाँकी राखमेा त्यसतो रकम र सोको ब्याज समते सहकारी संस्ाको सन्यमानसुार आफै 
िा र्ताथि गनने असिकारीले त्यसतो व्यसतिको जा्यजे्ा्बाट असलू उपर गररसर्न सकनेछ ।

६२. रोकका राखन िछेखी पठाउनछे: (१) संस्ा िा र्ताथि गनने असिकारीले र्फा ५८ र ६१ को 
प्र्योजनको लासग कुनै व्यसतिको खाता, जा्यजे्ाको सिासमति हसतानतरण, नामसारी 
िा स्बरिी गनथि नपाउने गरी रोकका राखन  सम्बसनित सनका्यमा लेखी पठाउन सकनेछ । 
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजम रोककाको लासग लेखी आएमा सम्बसनित सनका्यले 

प्र्सलत काननू ्बमोसजम त्यसतो व्यसतिको खाता, जा्यजे्ाको सिासमति 
हसतानतरण, नामसारी िा स्बरिी गनथि नपाउने गरी रोकका रासखसर्न ुपछथि ।

६३. अग्ालिकार रहनछे: कुनै व्यसतिले संस्ालाई सतनुथि पनने ऋण िा अन्य कुनै र्ास्यति 
नसतरेमा त्यसतो व्यसतिको जा्यजे्ामा नेपाल सरकारको कुनै हक र्ा्बी भए त्यसको 
लासग रकम छुटिाई ्बाँसक रहन आएको रकममा संस्ाको अग्ासिकार रहनेछ ।

६४.  कार्यवाही गन्य बािा नपनने: संस्ाले ऋण असलुी गनने सम्बनिमा कुनै व्यसति िा 
सहकारी संस्ा उपर ्लाएको कुनै कारिाहीका कारण्बाट त्यसतो व्यसति िा संस्ा 
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उपर ्यस ऐन त्ा प्र्सलत काननू ्बमोसजमको कुनै कसरूमा कारिाही ्लाउन रोक 
लगाएको मासनने छैन ।

पररच छ्ेद– १४
एकरीकरण,  लवघटन त्ा दता्य खारछेि

६५. एकरीकरण स्बनिी वरबस्ा: (१) ्यस ऐनको असिनमा रही र्ईु िा र्ईुभनर्ा ्बढी 
संस्ाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरण गनथि ससकनेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजम एकीकरण गर्ाथि सम्बसनित संस्ाको कूल का्यम रहकेा 

सर्स्य संख्याको र्ईु सतहाई ्बहुमत्बाट सनणथि्य हुन ुपननेछ ।         
 

(३) उपर्फा (२) ्बमोसजम एकीकरण गनने सनणथि्य गर्ाथि एकीकरण शतथि र का्यथिसिसि 
तोसकए ्बमोसजम हुनेछ ।

६६.  लवघटन र दता्य खारछेि: (१) कुनै संस्ामा र्हेा्यको अिस्ा सिद्मान भएमा सािारण 
सभाको ततकाल का्यम रहकेा र्ईु सतहाई ्बहुमत सर्स्यको सनणथि्य्बाट त्यसतो संस्ाको 
सिघटन गनने सनणथि्य गरी र्ताथि खारेजीको सिीकृसतका लासग ससमसतले र्ताथि गनने असिकारी 
समक्ष सनिेर्न सर्न सकनेछ :–

(क) सिसन्यममा उसललसखत उद्शे्य त्ा का्यथि हाससल गनथि समभि नभएमा, 
(ख) सर्स्यको सहत गनथि नसकने भएमा ।

(२) उपर्फा (१) ्बमोसजम प्राप्त सनिरे्नमा छानसिन गर्ाथि त्यसतो ससं्ाको सिघटन गनथि 
उप्यतुि र्सेखएमा र्ताथि गनने असिकारीले त्यसतो ससं्ाको र्ताथि खारेज गनथि सकनेछ ।

(३) उपर्फा (२) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन र्ताथि गनने असिकारीले 
र्हेा्यको अिस्ामा मारि संस्ाको र्ताथि खारेज गनथि सकनेछ :–
(क) लगातार र्ईु िषथिसमम कुनै कारो्बार नगरी सनष्कृ्य रहकेो पाइएमा,
(ख) कुनै संस्ाले ्यो ऐन िा ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यमािली सिपररतको 

का्यथि ्बारम्बार गरेमा,
(ग) सिसन्यममा उसललसखत उद्शे्य सिपररत का्यथि गरेमा,
(घ) सहकारी मलू्य, मान्यता र ससद्ानत सिपररत का्यथि गरेमा ।

(४) उपर्फा (२) िा (३) ्बमोसजम र्ताथि खारेज गनुथि असघ र्ताथि गनने असिकारीले त्यसतो 
संस्ालाई सनुिुाईको लासग पनध्र सर्नको सम्य सर्न ुपननेछ ।
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(५) उपर्फा (२) िा (३) ्बमोसजम संस्ाको र्ताथि खारेज भएमा त्यसतो संस्ा सिघटन 
भएको मासननेछ । 

(६) उपर्फा (२) िा (३) ्बमोसजम संस्ाको र्ताथि खारेजी भएमा त्यसतो संस्ाको 
र्ताथि प्रमाणपरि सितः रद् भएको मासननेछ ।

६७. लिकवीडछेटरको लनरुलक्: (१) र्फा ६६ ्बमोसजम कुनै संस्ाको र्ताथि खारेज भएमा 
र्ताथि गनने असिकारीले सलकिी्ेटर सन्यतुि गननेछ । 
(२) उपर्फामा (१) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भएतापसन संघी्य काननुमा तोसकएको 

सीमा सममकाे समपसत्त भएको संस्ाको हकमा र्ताथि गनने असिकारीले कुनै 
असिकृतसतरका कमथ्ि ारीलाई सलकिी्ेटर सन्यसुति गनथि सकनेछ ।

६८. लिकवीडछेशन पल्को स्पलतको उपरोग: कुनै संस्ाको सलकिी्ेशन पचिात ्स्ैब 
र्ास्यति भतुिान गरी ्बाँकी रहन गएको समपसत्तको उप्योग संघी्य काननुमा तोसकए 
्बमोसजम हुनेछ ।

पररच छ्ेद –१५
दता्य गनने अलिकारी

६९. दता्य गनने अलिकारी: (१) ्यस ऐन अनतगथित र्ताथि गनने असिकारीले गनुथिपनने का्यथिहरू 
भरतपरु महानगरपासलकाको प्रमखु प्रशासकी्य असिकृतले गननेछ । 
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजमको र्ताथि गनने असिकारीले ्यस ऐन ्बमोसजम आफूमा रहकेो 

कुनै िा समपणूथि असिकार आफू मातहतको कमथ्ि ारीलाई प्रत्या्योजन गनथि सकनेछ ।
७०. काम, कत्यवर र अलिकार : ्यस ऐनमा अन्यरि उसललसखत काम, कतथिव्य त्ा 

असिकारको असतररति र्ताथि गनने असिकारीको काम, कतथिव्य र असिकार तोसकए 
्बमोसजम हुनेछ । 

पररच छ्ेद –१६
लनरीषिण त्ा अनुगमन

७१. लनरीषिण त्ा अलभिछेख िाँच गनने: (१) र्ताथि गनने असिकारीले संस्ाको जनुसकैु 
िखत सनरीक्षण त्ा असभलेख परीक्षण गनथि, गराउन सकनेछ । ्यस प्र्योजनको लासग 
र्ताथि गनने असिकारीले आिश्यक असभलेख, सििरण िा सू् नाहरू संस्ा्बाट स्झकाई 
सनरीक्षण त्ा सपुरीिेक्षण गनथि सकनेछ ।
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(२) नेपाल राष्ट् ्बैंङ्कले जनुसकैु ्बखत तोसकएको भनर्ा ्बढी आस थ्िक कारोिार गनने 
संस्ाको सहसाि सकताि िा सित्ती्य कारोिारको सनरीक्षण िा जाँ् गनथि, गराउन 
सकनेछ ।

(३) उपर्फा (२) को प्र्योजनको लासग नेपाल राष्ट् ्ैबङ्कले आफना कुनै असिकारी 
िा सिशषेज्ञ खटाई आिश्यक  सििरण िा सू् नाहरू संस्ा्बाट स्झकाई सनरीक्षण 
त्ा सपुरीिेक्षण गनथि सकनेछ ।

(४) उपर्फा (१) िा (२) ्बमोसजम सनरीक्षण िा सहसा्ब जाँ् गर्ाथि र्ताथि गनने असिकारी 
िा नेपाल राष्ट् ्ैबङ्कको असिकार प्राप्त असिकृतले माग गरेको जानकारी 
सम्बसनित संस्ाले उपलबि गराउन ुपननेछ । 

(५) उपर्फा (१) िा (२) ्बमोसजम सनरीक्षण िा सहसा्ब जाँ् गर्ाथि कुनै संस्ाको 
कामकार्बाही ्यो ऐन, ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यम, सनर्नेसशका, मापर्ण् िा 
का्यथिसिसि ्बमोसजम भएको नपाइएमा र्ताथि गनने असिकारी िा नेपाल राष्ट् ्ैबङ्कले 
सम्बसनित संस्ालाई आिश्यक सनर्नेशन सर्न सकनेछ र त्यसतो सनर्नेशनको 
पालना गनुथि त्यसतो संस्ाको कतथिव्य हुनेछ ।

(६) नेपाल राष्ट् ्ैबङ्कले ्यस र्फा ्बमोसजम संस्ाको सनरीक्षण त्ा सपुरीिेक्षण गर्ाथि 
नेपाल राष्ट् ्ैबङ्कले प्र्सलत काननू ्बमोसजमको असिकार प्र्योग गनथि सकनेछ ।

(७) ्यस र्फा ्बमोसजम संस्ाको सनरीक्षण त्ा सपुरीिेक्षण गर्ाथि प्राप्त हुन आएको 
जानकारी नेपाल राष्ट् ्ैबङ्कले भरतपरु महानगरपासलका, नगर का्यथिपासलकालाई 
उपलबि गराउन ुपननेछ ।

(८) संस्ाको सनरीक्षण त्ा अनगुमन मलू ऐन ्बमोसजम सम्बसनित सनका्यहरु, 
संघहरु, नेपाल राष्ट् ्ैबक िा तोसकए ्बमोसजमको  सं्यनरि्बाट हुनेछ । 

(९) एक भनर्ा ्बढी स्ानी्य तह का्यथिक्षेरि भएका संस्ाहरुको अनगुमन महानगरको 
एकल िा सं्यतुि अनगुमन सं्यनरिले गनने छ । 

७२. ्ानलवन गन्य सकनछे : (१) कुनै संस्ाको व्यिसास्यक कारो्बार सनतोषजनक नभएको, 
सर्स्यको सहत सिपररत काम भएको िा सो संस्ाको उद्शे्य सिपररत का्यथि गरेको भनी 
त्यसतो संस्ाको कमतीमा पाँ् प्रसतशत सर्स्यले छानसिनको लासग सनिेर्न सर्एमा 
र्ताथि गनने असिकारीले त्यसतो संस्ाको छानसिन गनथि, गराउन सकनेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजम छासनिन गर्ाथि माग गरेको सििरण िा कागजात उपलबि 

गराई सह्योग गनुथि सम्बसनित ससमसतको कतथिव्य हुनेछ । 
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(३) उपर्फा (१) िा (२) ्बमोसजम गररएको छानसिनको जानकारी सम्बसनित 
संस्ालाई सलसखत रुपमा सर्न ुपननेछ ।

७३.  बचत त्ा ऋणको कारोबार गनने ससं्ाको लनरीषिण त्ा अनुगमन स्बनिी 
लवशछेष वरवस्ा : (१) ्ब्त त्ा ऋणको मखु्य कारो्बार गनने संस्ाले तोसकए 
्बमोसजम अनगुमन प्रणाली अिलम्बन गनुथि पननेछ ।
(२) र्ताथि गनने असिकारीले ्ब्त त्ा ऋणको कारो्बार गनने संस्ाको तोसकए 

्बमोसजमको अनगुमन प्रणालीमा आिाररत भई सनरीक्षण त्ा अनगुमन गननेछ ।
(३) उपर्फा (२) ्बमोसजम संस्ाको सनरीक्षण त्ा अनगुमन र्ताथि गनने असिकारीले आिश्यकता 

अनसुार नेपाल राष्ट् ्ैबङ्क लगा्यतका अन्य सनका्यको सह्योग सलन सकनेछ ।
७४.  वालष्यक प्रलतवछेदन पछेश गनु्यपनने : (१) र्ताथि गनने असिकारीले आस थ्िक िषथि समाप्त 

भएको समसतले तीन मसहना सभरि संस्ाको सनरीक्षण सम्बनिी िासषथिक प्रसतिेर्न भरतपरु 
महानगरपासलका, नगर का्यथिपासलका समक्ष पेश गनुथिपननेछ ।
(२) उपर्फा (१)  ्बमोसजमको प्रसतिेर्नमा र्हेा्यका सििरणहरू खलुाउन ुपननेछ:–

(क) सञ्ालनमा रहकेा संस्ाको सििरण,
(ख) अनगुमन गररएका संस्ाको संख्या त्ा आस्थिक कारोिारको सििरण,
(ग) संस्ामा सहकारी ससद्ानत र ्यो ऐन, ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यम, 

सिसन्यम त्ा आनतररक का्यथिसिसिको पालनाको अिस्ा,
(घ) संस्ाका सर्स्यले प्राप्त गरेको सेिा ससुििाको अिस्ा,
(ङ) संस्ाको सरि्याकलापमा सर्स्यको सहभासगताको सतर अनपुात,
(्) संस्ालाई भरतपरु महानगरपासलका्बाट प्रर्ान गररएको सित्ती्य अनरु्ान 

त्ा छुट ससुििाको सर्पु्योसगताको अिस्ा, 
(छ) संस्ाको आस थ्िक सरि्याकलाप त्ा सित्ती्य अिस्ा सम्बनिी तोसकए 

्बमोसजमका सििरण,
(ज) संस्ामा आनतररक सन्यनरिण प्रणालीको अिस्ा,
(्झ) संस्ामा सशुासन त्ा सजममिेारीको अिस्ा,
(ञ) संस्ामा रहकेा कोषको सििरण,
(ट) संरसक्षत पूँजी सफताथि कोष सितरणको अिस्ा,
(ठ) सहकारीको नीसत सनमाथिणमा सह्योग पगुने आिश्यक कुराहरू,
(्) सहकारी संस्ाको र्ताथि, खारेजी त्ा सिघटन सम्बनिी सििरण,
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(ढ) संस्ाले सञ्ालन गरेको र्फा १२ ्बमोसजमको कारोिार, व्यिसा्य, 
उद्ोग िा परर्योजनाको सििरण,

(ण) तोसकए ्बमोसजमका अन्य सििरण ।
७५.  आपसी सरुषिण सछेवा सचंािन स्बनिी वरवस्ााः (१) संस्ाले संघी्य काननुमा 

व्यिस्ा भए ्बमोसजम आफना सर्स्यहरुको सजउिन, ्बालीनाली िा िसतभुाउमा 
भएको क्षसतको अशंपसूतथि गनने गरी आपसी सरुक्षण सेिा सं्ालन गनथि सकनेछ ।

७६.  लस्रीकरण कोष स्बनिी वरवस्ााः (१) ्ब्त त्ा ऋण सिष्यगत संस्ाहरू 
समभासित जोसखम्बाट संरक्षणका लासग संघी्य काननुमा व्यिस्ा भए ्बमोसजम ख्ा 
हुने सस्रीकरण कोषमा सहभागी हुनपननेछ ।

पररच छ्ेद –१७
समसराग्सत ससं्ाको वरवस्ापन

७७. ससं्ा समसराग्सत भएको घोषणा गन्य सलकनछे: (१) ्यस ऐन ्बमोसजम गररएको 
सनरीक्षण िा सहसा्ब जाँ््बाट कुनै संस्ामा र्हेा्यको अिस्ा सिद्मान रहकेो र्सेखएमा 
का्यथिपासलकाले त्यसतो संस्ालाई समस्याग्सत संस्ाको रुपमा घोषणा गनथि सकनेछ:-

(क) सर्स्यको सहत सिपररत हुने गरी कुनै का्यथि गरेको,
(ख) संस्ाले परूा गनुथिपनने सित्ती्य र्ास्यति परूा नगरेको िा भतुिानी गनुथिपनने 

र्ास्यति भतुिानी गनथि नसकेको िा भतुिानी गनथि नसकने अिस्ा भएको,
(ग) सर्स्यहरूको ्ब्त सनिाथिररत शतथि ्बमोसजम सफताथि गनथि नसकेको,
(घ) ्यो ऐन, ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यम त्ा सिसन्यम सिपररत हुने गरी 

संस्ा सञ्ालन भएको,
(ङ) संस्ा र्ामासाहीमा पनथिसकने अ्बस्ामा भएको िा उललेखनी्य रुपमा 

गमभीर आस थ्िक कसठनाई भोसग रहकेो,
(्) कुनै संस्ाले सर्स्यको ्ब्त रकम सफताथि गनुथि पनने अिसिमा सफताथि नगरेको 

भनी त्यसतो संस्ाका कमतीमा ्बीस प्रसतशत िा ्बीस जना मध्ेय जनु 
कम हुनछ सो िरािरका सर्स्यहरूले र्ताथि गनने असिकारी समक्ष सनिेर्न 
सर्एकोमा छानसिन गर्ाथि खण् (क) र्सेख (ङ) सममको कुनै अिस्ा 
सिद्मान भएको र्सेखएको ।

(२) उपर्फा (१) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन प्र्सलत काननू ्बमोसजम 
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गठन गरेको आ्योगले कुनै संस्ालाई समस्याग्सत संस्ा घोषणा गनथि ससफाररस 
गरेमा िा समस्याग्सत भनी पसह्ान गरेकोमा िा त्यसतो आ्योगमा परेको 
उजरुी संख्या, औस्त्य समतेको आिारमा का्यथिपासलकाले त्यसतो संस्ालाई 
समस्याग्सत संस्ा घोषणा गनथि सकने छ ।

७८.  वरवस्ापन सलमलतको गठन: (१) र्फा ७७ ्बमोसजम समस्याग्सत संस्ा घोषणा 
भएकोमा त्यसतो संस्ाको समपसत्त व्यिस्ापन त्ा र्ास्यति भतुिानी सम्बनिी का्यथिका 
लासग व्यिस्ापन ससमसतको गठन गनथि र्ताथि गनने असिकारीले का्यथिपासलका समक्ष  
ससफाररस गननेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजम ससफाररस भई आएमा का्यथिपासलकाले र्हेा्य िमोसजम 

व्यिस्ापन ससमसतको गठन गनथि सकने छ । 
(क) सम्बसनित क्षेरिमा सिज्ञता हाससल गरेको िा ्योगर्ान गरेको िा काननुी 

क्षेरिमा अनभुि प्राप्त गरेको मध्ेय्बाट एक–अध्यक्ष । 
(ख) महानगर न्यास्यक ससमसतले तोकेको १ जना सर्स्य । 
(ग) सहकारी सिकास ससमसतले ससफाररस गरेको २ जना सर्स्य । 
(घ) र्ताथि गनने असिकारी सर्स्य–सस्ि ।

(३) उपर्फा (२) ्बमोसजम गसठत व्यिस्ापन ससमसतको काम, कतथिव्य र असिकार 
तोसकए ्बमोसजम हुनेछ ।

पररच छ्ेद–१८
कसूर, दणड िररवाना त्ा पुनराबछेदन

७९. कसरू गरछेको मालननछे : कसलेै र्हेा्यको कुनै का्यथि गरेमा ्यस ऐन अनतगथितको कसूर 
गरेको मासननेछ । 
(क) र्ताथि नगरी िा खारेज भएको संस्ा सञ्ालन गरेमा िा कुनै व्यसति, फमथि िा 

कमपनीले आफनो नाममा सहकारी शबर् िा सो शबर्को अगं्जेी रुपानतरण राखी 
कुनै कारो्बार, व्यिसा्य, सेिा प्रिाह  िा अन्य कुनै का्यथि गरेमा,

(ख) सर्स्यको ्ब्त ्यस ऐन र ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यम, सिसन्यम ्बमोसजम 
्बाहके अन्य कुनै पसन प्र्योजनको लासग प्र्योग गरेमा, 

(ग) तोसकएको भनर्ा ्बढी रकम ऋण प्रर्ान गर्ाथि जमानत िा सरुक्षण नराखी ऋण 
प्रर्ान गरेमा,
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(घ) ससमसतको सर्स्य, व्यिस्ापक िा कमथ्ि ारीले संस्ाको समपसत्त, ्ब्त िा श्ेयर 
रकम सहनासमना गरेमा,

(ङ) ऋण असलू हुन नसकने गरी ससमसतका कुनै सर्स्य, सनजको नातेर्ार िा अन्य 
व्यसति िा कमथ्ि ारीलाई ऋण सर्ई रकम सहनासमना गरेमा, 

(्) ससमसतका कुनै सर्स्यले एकलै िा अन्य सर्स्यको समलोमतोमा संस्ाको श्ेयर 
िा ्ब्त रकम आफू खशुी परर्ालन गरी संस्ालाई हानी नोकसानी परु्याएमा, 

(छ) ्झटुिा िा गलत सििरण पेश गरी कजाथि सलएमा, राखकेो सितो क््ा भएमा िा 
ऋण सहनासमना गरेमा, 

(ज) संस्ाले ्यस ऐन र ्यस ऐन अनतगथित ्बनेका सन्यम, सिसन्यम सिपररत लगानी 
गरेमा िा लगानी गनने उद्शे्यले रकम उठाएमा, 

(्झ) कृसरिम व्यिसा्य ख्ा गरी िा गराई ऋण सलएमा िा सर्एमा,
(ञ) सितोको असिाभासिक रुपमा ्बढी मलू्याङ्कन गरी ऋण सलएमा िा सर्एमा,
(ट) ्झटुिा सििरणको आिारमा परर्योजनाको लागत असिाभासिक रुपमा ्बढाई ्बढी 

ऋण सलएमा िा  सर्एमा,
(ठ) कुनै व्यसति िा संस्ालाई एक पटक सर्इसकेको सरुक्षण रीतपिूथिक फुकुिा नभई 

िा सो सरुक्षणले खामकेो मलू्यभनर्ा ्बढी हुनेगरी सोही सरुक्षण अन्य संस्ामा 
राखी पनुः ऋण सलए िा सर्एमा,

(्) संस्ा्बाट जनु प्र्योजनको लासग ऋण ससुििा सलएको हो सोही प्र्योजनमा 
नलगाई अन्यरि प्र्योग गरे िा गराएमा,

(ढ) संस्ाको कुनै कागजात िा खातामा लेसखएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाइ िा 
उ्ाइ अकदै  अ थ्ि सनसकने व्यहोरा पारी समलाई लेखने िा अकको सभननै श्रेसता राखने 
जसता काम गरे्बाट आफूलाई िा अरु कसैलाई फाइर्ा िा हासन नोकसानी गनने 
उद्शे्यले कीतने गनथि िा अकाथिको हानी नोकसानी गनने उद्शे्यले नगरे िा नभएको ्झटुिा 
कुरा गरे िा भएको हो भनी िा समसत, अङ्क िा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी 
गराई कागजात ्बनाई िा ्बनाउन लगाई जालसाजी गरे िा गराएमा, 

(ण) ऋणको सितो सिरुप रासखने ्ल अ्ल समपसत्त सललाम स्बरिी िा अन्य 
प्र्योजनको लासग मलू्याङ्कन गर्ाथि मलू्याङ्कनकताथिले ्बढी, कम िा गलत 
मलू्याङ्कन गरी संस्ालाई हानी नोकसानी परु्याउने का्यथि गरे िा गराएमा, 

(त) संस्ालाई हानी नोकसानी परु्याउने उद्शे्यले कसैले कुनै काम गराउन िा नगराउन, 
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मोलासहजा गनथि िा गराउन, कुनै सकससमको रकम सलन िा सर्न, स्बना मलू्य िा 
कम मलू्यमा कुनै माल, िसत ुिा सेिा सलन िा सर्न, र्ान, र्ातव्य, उपहार िा 
्नर्ा सलन िा सर्न, गलत सलखत त्यार गनथि िा गराउन, अनिुार् गनथि िा गराउन 
िा गैरकाननूी लाभ िा हानी परु्याउने ्बर्सन्यतले कुनै का्यथि गरे िा गराएमा,

(्) कुनै संस्ा िा सोको सर्स्य िा ्ब्तकताथि िा ती मध्ेय कसैलाई हानी नोकसानी 
पगुने गरी लेखापरीक्षण गरे गराएमा िा लेखापरीक्षण गरेको ्झटुिो प्रसतिेर्न त्यार 
पारेमा िा पानथि लगाएमा ।

८०. सिाराः(१) कसैले र्फा ७९ को कसरू गरेमा र्हेा्य ्बमोसजमको सजा्य हुनेछ :-
(क) खण् (क), (ग), (्) र (्) को कसरूमा एक ्बषथिसमम कैर् र एक लाख 

रुपै्ँयासमम जररिाना,
(ख) खण् (ठ) को कसरूमा र्ईु ्बषथिसमम कैर् र र्ईु लाख रुपै्ँयासमम जररिाना,
(ग) खण् (ख) को कसरूमा सिगो ्बरा्बरको रकम जररिाना गरी तीन ्बषथि 

समम कैर् ,
(घ) खण् (घ), (ङ), (्), (छ), (ज), (्झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसरूमा 

सिगो भराई सिगो ्बमोसजम जररिाना गरी र्हेा्य ्बमोसजमको कैर् हुनेछ :-
(१) र्श लाख रुपै्याँसमम स्बगो भए एक िषथिसमम कैर्, 
(२) र्श लाख रुपै्याँभनर्ा ्बढी प्ास लाख रुपै्याँसमम स्बगो भए र्ईु 

िषथिर्सेख तीन िषथिसमम कैर्,
(३) प्ास लाख रुपै्याँभनर्ा ्बढी एक करो् रुपै्याँसमम स्बगो भए 

तीन िषथिर्सेख ्ार िषथिसमम कैर्,
(४) एक करो् रुपै्याँभनर्ा ्बढी र्श करो् रुपै्यासमम स्बगो भए ्ार 

िषथिर्सेख छ िषथिसमम कैर्,
(५) र्श करो् रुपैं्याँभनर्ा ्बढी एक अ्बथि रुपै्याँसमम स्बगो भए छ 

िषथिर्सेख आठ िषथिसमम कैर्,
(६) एक अ्बथि रुपै्याँभनर्ा ्बढी जसतसकैु रुपै्याँ स्बगो भए पसन आठ 

िषथिर्सेख र्श िषथिसमम कैर्,
(ङ) खण् (ढ) को  कसरूमा र्श ्बषथिसमम कैर् ।

(२) र्फा ७९ को कसरू गनथि उद्ोग गनने िा त्यसतो कसरू गनथि मद्त परु्याउने व्यसतिलाई 
मखु्य कसरूर्ारलाई हुने सजा्यको आिा सजा्य हुनेछ ।
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(३) र्फा ७९ को कसरू गनने िा त्यसतो कसरू गनथि मद्त परु्याउन ुकुनै सनका्य संस्ा 
भए त्यसतो सनका्य संस्ाको प्रमखु का्यथिकारी िा पर्ासिकारी िा का्यथिकारी 
हसैस्यतमा का्यथि समपार्न गनने व्यसतिलाई ्यस ऐन ्बमोसजम हुने सजा्य हुनेछ ।

८१.  िररवाना हुनछे : (१) र्फा ८७ ्बमोसजम कसैको उजरूी परी िा संस्ाको सनरीक्षण 
अनगुमन िा सहसा्ब सकता्बको जाँ् गर्ाथि िा अन्य कुनै व्यहोरा्बाट कसैले र्हेा्यको 
कुनै का्यथि गरेको पाइएमा र्ताथि गनने असिकारीले त्यसतो का्यथिको प्रकृसत र गामभी्यथिताको 
आिारमा त्यसतो का्यथि गनने व्यसतिलाई पाँ् लाख रुपै्ँयासमम जररिाना गननेछ :-

(क) ्यो ऐन िा ्यस ऐन अनतगथित ्बनेका सन्यम सिपररत सर्स्यसँग ब्याज 
सलएमा,

(ख) संस्ाले प्रर्ान गनने ्ब्त र ऋणको ब्याजर्र ्बी्को अनतर छ प्रसतशत 
भनर्ा ्बढी का्यम गरेमा,

(ग) संस्ाले प्रर्ान गरेको ऋणमा लागने ब्याजलाई मलू कजाथिमा पूँजीकृत गरी 
सोको आिारमा ब्याज लगाएमा,

(घ) कुनै सर्स्यलाई आफनो पूजँीकोषको तोसकए ्बमोसजमको प्रसतशत भनर्ा ्बढी 
हुने गरी ऋण प्रर्ान गरेमा,

(ङ) संस्ा र्ताथि गर्ाथिका ्बखतका सर्स्य ्बाहके अन्य सर्स्यलाई सर्स्यता 
प्राप्त गरेको तीन मसहना अिसि व्यसतत नभई ऋण लगानी गरेमा,

(्) प्रा्समक पूँजी कोषको र्श गणुा भनर्ा ्बढी हुनेगरी ्ब्त संकलन गरेमा,
(छ) श्ेयर पूँजीको १८ प्रसतशत भनर्ा ्बढी श्ेयर लाभांश सितरण गरेमा, 
(ज) संस्ाले आफनो का्यथिक्षेरि ्बासहर गई कारो्बार गरेमा िा गैर सर्स्यसँग 

कारोिार गरेमा,
(्झ) संस्ाले ्यो ऐन सिपरीत कृसरिम व्यसतिलाई आफनो सर्स्यता सर्एमा ।

 (२) उपर्फा (१) मा लेसखएको व्यहोरा्बाट कसैले र्हेा्यको कुनै का्यथि गरेको र्ताथि गनने 
असिकारीले त्यसतो का्यथिको प्रकृसत र गामभी्यथिको आिारमा त्यसतो का्यथि गनने 
व्यसतिलाई तीन लाख रुपै्याँसमम जररिाना गनथि सकनेछः-
(क) ्यो ऐन िा ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यम ्बमोसजम सर्एको कुनै सनर्नेशन 

िा तोसकएको मापर्ण्को पालना नगरेमा,
(ख) ्यो ऐन िा ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यम ्बमोसजम सर्नपुनने कुनै सििरण, 

कागजात, प्रसत्बेर्न, सू् ना िा जानकारी नसर्एमा,
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(ग) ्यस ऐन ्बमोसजम सनिाथि्न नगरी ससमसत त्ा लेखा सपुरीिेक्षण 
ससमसतका पर्ासिकारीहरु आफू खशुी पररितथिन गरेमा 

(घ) कुनै संस्ाले र्फा ६ को उपर्फा (४) ्बमोसजमको तोसकएको शतथि पालन 
नगरेमा,

(ङ) ्यो ऐन िा ्यस ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यम सिपररत अन्य का्यथि गरेमा ।
(३) उपर्फा (१) िा (२) ्बमोसजमको जररिाना गनुथि असघ र्ताथि गनने असिकारीले 

सम्बसनित व्यसति िा संस्ालाई सफाई पेश गनथि कसमतमा पनध्र सर्नको सम्यािसि 
सर्न ुपननेछ ।

८२.  रोकका राखनछे : (१) र्ताथि गनने असिकारीले सम्बसनित संस्ालाई र्फा ८१्बमोसजम 
जररिाना गनुथिका असतररति तीन मसहनासमम त्यसतो संस्ाको कारो्बार, समपसत त्ा 
्ैबङ्क खाता रोकका राखने त्ा समपसत्त रोकका  राखन सम्बसनित सनका्यलाई ससफाररस 
गनथि सकनेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजमको ससफाररस प्राप्त भएमा त्यसतो संस्ाको कारो्बार, 

समपसत िा ्ैबङ्क खाता रोकका राखी सो को जानकारी र्ताथि गनने असिकारीलाई 
सर्न ुपननेछ । 

८३.  दोबबर िररवाना हुनछे: (१) र्फा ८१ ्बमोसजम जररिाना भएको व्यसति िा संस्ाले पनु: 
सोही कसरू गरेमा त्यसतो व्यसति िा संस्ालाई र्ताथि गनने असिकारीले र्ोस्ो पटकर्सेख 
प्रत्ेयक पटकको लासग र्ोब्बर जररिाना गननेछ । 

८४.  अनुसनिानको िालग िछेखी पठाउन सकनछे : र्ताथि गनने असिकारी िा नेपाल राष्ट् 
्ैबङ्कले ्यस ऐन ्बमोसजम आफनो काम, कतथिव्य र असिकारको पालना गर्ाथि कसैले 
र्फा ७९ ्बमोसजमको कसरू गरेको ्ाहा पाएमा त्यसतो कसरूका सम्बनिमा ्यस ऐन 
्बमोसजम अनसुनिान गनथिको लासग सम्बसनित सनका्यमा लेखी पठाउन सकनेछ । 

८५.  मुद्ा स्बनिी वरवस्ााः र्फा ८० ्बमोसजम सजा्य हुने कसरूको मदु्ा सम्बनिी 
व्यिस्ा संघी्य काननु ्बमोसजम हुनेछ ।

८६. मुद्ा हछेनने अलिकारी: र्फा ८० ्बमोसजमको सजा्य हुने कसरू सम्बनिी मदु्ाको 
कारिाही र सकनारा सजलला अर्ालत्बाट हुनेछ ।

८७.  उिूरी लदनछे हद्राद : (१) कसैले र्फा ८० ्बमोसजमको सजा्य हुने कसरू गरेको िा 
गनथि लागेको ्ाहा पाउने व्यसतिले त्यसरी ्ाहा पाएको समसतले नब्ेब सर्नसभरि र्ताथि गनने 
असिकारी समक्ष उजरूी सर्न ुपननेछ ।
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(२) कसैले र्फा ८० ्बमोसजम जररिाना हुने का्यथि गरेको ्ाहा पाउने व्यसतिले त्यसरी 
्ाहा पाएको समसतले नब्ेब सर्नसभरि र्ताथि गनने असिकारी समक्ष उजरूी सर्न ुपननेछ । 

८८. पुनरावछेदन गन्य सकनछे: (१) र्फा ६ ्बमोसजम संस्ा र्ताथि गनथि असिीकार गरेको िा 
र्फा ६६ को उपर्फा (३) ्बमोसजम संस्ा र्ताथि खारेज गरेकोमा स्त्त न्बझुनेले सो 
सनणथि्यको जानकारी पाएको समसतले पैंतीस सर्नसभरि र्ताथि गनने असिकारीको सनणथि्य उपर 
का्यथिपासलका समक्ष पनुरािेर्न गनथि सकनेछ । 
(२) र्फा ८० ्बमोसजमको जररिानामा स्त्त न्बझुने व्यसतिले त्यसतो सनणथि्यको 

जानकारी पाएको समसतले पैंतीस सर्नसभरि र्हेा्य ्बमोसजम पनुरािेर्न गनथि सकनेछ:
(क) र्ताथि गनने असिकारी र का्यथिपासलकाले गरेको सनणथि्य उपर सम्बसनित 

सजलला अर्ालतमा,
(ख) नेपाल राष्ट् ्ैबङ्कले गरेको सनणथि्य उपर सम्बसनित उ्् अर्ालतमा ।

८९. असिू उपर गररनछे : ्यस परर्छेर् ्बमोसजम कुनै व्यसतिले सतनुथि पनने जररिाना िा कुनै 
रकम नसतरी ्बाँकी रहकेोमा त्यसतो जररिाना िा रकम सनज्बाट सरकारी ्बाँकी सरह 
असलू उपर गररनेछ ।

पररच छ्ेद–१९
लवलवि

९०.  मतालिकारको प्ररोग : कुनै सर्स्यले संस्ाको जसतसकैु श्ेयर खररर् गरेको भए 
तापसन सम्बसनित संस्ाको का्यथि सञ्ालनमा एक सर्स्य एक मतको आिारमा 
आफनो मतासिकारको प्र्योग गनथि सकनेछ ।

९१. सामालिक परीषिण गराउन सकनछे : (१) संस्ाले सिसन्यममा उसललसखत उद्शे्य 
प्राप्त गनथिका लासग ससमसत्बाट भएका सनणथि्य र का्यथि, सर्स्यहरूले प्राप्त गरेका सेिा 
र सनतसुष्को सतर, सेिा प्रासप्त्बाट सर्स्यहरूको जीिनसतरमा आएको आस थ्िक, 
सामासजक, सांसकृसतक त्ा िातािरणी्य पक्षमा सकारातमक पररितथिन लगा्यतका 
सिष्यमा सामासजक परीक्षण गराउन सकनेछ । 
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजम भएको सामासजक परीक्षणको प्रसतिेर्न छलफलको लासग 

ससमसतले सािारण सभा समक्ष पेश गननेछ ।
(३) उपर्फा (२) ्बमोसजम पेश भएको सामासजक परीक्षण प्रसतिेर्न छलफल गरी 

सािारण सभाले आिश्यकता अनसुार ससमसतलाई सनर्नेशन सर्न सकनेछ ।
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(४) ्यस र्फा ्बमोसजमको सामासजक परीक्षण प्रसतिेर्नको एक प्रसत सम्बसनित 
संस्ाले र्ताथि गनने असिकारी समक्ष पेश गनुथि पननेछ ।

९२. सहकारी लशषिााः सहकारी क्षेरिको k|j4{gsf] लासग सिद्ाल्य तहको पाठ्यरिममा 
आिारभतू सहकारी समिनिी सिष्यिसतलुाई समािेश गनथि ससकनेछ ।

९३. आल ््यक सहरोग गन्य नहुनछे: सहकारी संस्ाको रकम सर्स्य ्बाहके अरु कसैलाई 
सामासजक का्यथिमा ्बाहके अन्य का्यथिका लासग आस्थिक सह्योग गनथि पाइने छैन | 
सपष्ीकरणाः ्यस र्फाको प्र्योजनको लासग 'सामासजक का्यथि' भननाले सशक्षा, सिास्थ्य, 
िातािरण सरंक्षण, मानिी्य सहा्यता, सहकाररता प्र्बद्थिन सम्बसनि का्यथिलाई जनाउँछ ।

९४. अनतर सहकारी कारोवार गन्य सकनछेाः (१) संस्ाहरुले तोसकए ्बमोसजम एक आपसमा 
अनतर सहकारी कारोिार गनथि सकनेछन ्| 
 (२) अनतर सहकारी कारो्बारको प्रसरि्या तोसकए ्बमोसजम हुनेछ । 

९५. ठछेककापट्ा लदन नहुनछे: संस्ाले आफनो  ससमसतको कुनै सञ्ालक िा लेखा 
सपुरीिेक्षण ससमसतको सं्योजक िा सर्स्य िा आफनो कमथ्ि ारीलाई ठेककापटिा सर्न 
हुर्नै ।

९६. सरकारी बाँकरी सरह असिू उपर हुनछे: कुनै संस्ाले प्राप्त गरेको सरकारी अनरु्ान 
िा कुनै सेिा ससुििा र्रुुप्योग गरेको पाइएमा प्र्सलत काननू ्बमोसजम सरकारी ्बाँकी 
सरह असलू उपर गररनेछ। 

९७.  क्पनी स्बनिी प्रचलित ऐन िागू नहुनछे : ्यस ऐन अनतगथित र्ताथि भएको संस्ाको 
हकमा कमपनी सम्बनिी प्र्सलत ऐन  लाग ूहुने छैन । 

९८.  प्रचलित कानून बमोलिम कारवाही गन्य बािा नपनने : ्यस ऐनमा लेसखएको कुनै 
कुराले कुनै व्यसति उपर प्र्सलत काननू ्बमोसजम अर्ालतमा मदु्ा ्लाउन ्बािा 
परु ््याएको मासनने छैन ।

९९. स्पलति शुद्ीकरण लनवारण स्बनिी कानुनी वरवस्ाको पािना गनु्यपननेाः 
संस्ाले समपसत्त शदु्ीकरण सनिारण सम्बनिी संघी्य/प्रर्शे काननुमा भएका व्यिस्ाका 
सा्ै तत ्सम्बनिमा मनरिाल्यले जारी गरेको मानर्ण् र नेपाल राष्ट् ्बैंकको सित्ती्य 
जानकारी एकाइ्बाट जारी भएका सनर्नेसशकाहरूको पालना गनुथिपननेछ । 

१००.  सहकारी प्रबद््यन सलमलत स्बनिी वरवस्ा:
(क) सहकारी संस्ा र्ताथि, प्र्बद्थिन, एकीकरण, सन्यमन, व्यिस्ापन लगा्यतका 

सशुासनसँग सं्बसनित सिष्यमा नीसत सनमाथिण र आिश्यक ्योजना का्यथिरिम त्य 
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गनथि का्यथिपालीकाले तोकेको कुनै एक का्यथिपासलका सर्स्यको सं्योजकतिमा 
स्बष्य सिज्ञ ससहतको एक सहकारी प्र्बद्थिन ससमसत गठन गररनेछ ।  

(ख) सहकारी प्र्बद्थिन ससमसत गठन लगा्यत अन्य सिष्यहरु तोसकए ्बमोसजम हुनेछ ।  
(ग) ्यो ससमसत नगरका्यथिपासलका मातहत रहने छ । 
(घ) ससमसतले स्ानी्य सहकारी संस्ाहरु स्ापना, प्र्बद्थिन र सिकासमा सह्योग 

परु ््याउने छ । 
१०१. लनरम बनाउनछे अलिकार: ्यस ऐनको का्याथिनि्यनको लासग का्यथिपासलकाले 

आिश्यक सन्यम ्बनाउन सकनेछ ।
१०२. मापदणड, लनदनेलशका वा कार्यलवलि बनाई िागू गन्य सकनछे: (१) ्यो ऐन िा ्यस 

ऐन अनतगथित ्बनेको सन्यमको अिीनमा रही संस्ाको र्ताथि, सञ्ालन, सनरीक्षण त्ा 
अनगुमन लगा्यतका काम कार्बाहीलाई व्यिसस्त र प्रभािकारी रुपमा सञ्ालन 
गनथि का्यथिपासलकाले आिश्यकता अनसुार मापर्ण्, सनर्नेसशका िा का्यथिसिसि ्बनाई 
लाग ूगनथि सकनेछ ।
(२) उपर्फा (१) ्बमोसजमको मापर्ण् ्बनाउँर्ा आिश्यकता अनसुार रसजष्ट्ार, 

नेपाल राष्ट् ्ैबङ्क, मनरिाल्य र सम्बसनित अन्य सनका्यको परामशथि सलन 
ससकनेछ ।

१०३. खारछेिी र बचाउ : (१) भरतपरु महानगरपासलकाकाे सहकारी ऐन, २०७४ खारेज 
गररएको छ |
(२) भरतपरु महानगरपासलकाकाे  सहकारी ऐन, २०७४ ्बमोसजम भए गरेका काम 

कार्बाही ्यसै ऐन ्बमोसजम भए गरेको मासननेछ |
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(र्फा ५ काे उपर्फा (१) सँग सम्बसनित)
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