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प्रस्तावना  

सहकारी मलू्य, मान्यता र ससद्धान्त अनुरूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहकेो पूूँजी, प्रसवसध तथा 

प्रसतभालाई स्वाबलम्बन र पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्यहरूको आसथिक, 

सामासजक तथा साूँस्कृसतक उन्नयन गनि, समदुायमा आधाररत, सदस्य केसन्ित, लोकतासन्िक, 

स्वायत्त र सशुाससत संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धिन गनि, सहकारी खेती, 

उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामासजक न्यायका आधारमा आत्मसनभिर, 

तीब्र एव ं सदगो रुपमा स्थानीय अथितन्िलाई सदुृढ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दताि, 

सञ्चालन एवम ्सनयमन सम्बन्धी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले, आरुघाट  गाउूँपासलका 

गाउूँसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद –१ 

प्रारमभभक 

१. समंिप्त नाम र प्रारभभ :(१) यस ऐनको नाम “अरुघाट गाउँपामिकाको 

सहकारी ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

 (२)  यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा: लिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथथ निागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  “अन्तररक कायथलिलध” भन्नािे सहकारी संस्थािे दफा १८ बमोलजम 

बनाएको अन्तररक कायथलिलध सम्झनपुछथ  ।  

(ख)  “कसरू” भन्नािे दफा ७९ बमोलजमको कसरू सम्झनपुछथ  । 

(ग)  “तोलकएको” िा “तोलकए बमोलजम” भन्नािे यस ऐन ऄन्तगथत बनेको 

लनयममा तोलकएको िा तोलकए बमोलजम सम्झनपुछथ । 

(घ)  “पररिार” भन्नािे सदस्यको पलत िा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, 

धमथपतु्र, धमथपतु्री, बाबु, अमा, सौतेनी अमा र अफूिे पािन पोषण 

गनुथ पने दाज,ु भाईजु,भाआ, बुहारी र लददी, बलहनी सम्झनपुछथ। 

 तर सो शब्दिे ऄंशबण्डा गरीिा मानो छुरिइ अ-अफ्नो पेशा 

व्यिसाय गरी बसेको पररिारको सदस्यिाइ जनाईने छैन ।  

(ङ)  “बचत” भन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम 

सम्झनपुछथ । 

(च)  “मन्त्रािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्धी लिषय हेने संघीय मन्त्रािय 

सम्झनपुछथ ।  
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(छ)  “मखु्य कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्यिसालयक 

लियाकिापहरुमा पलछल्िो अलथथक िषथसम्ममा पररचालित बचतको 

दालयत्ि र पलछल्िो अलथथक िषथको सदस्यतफथ को खररद िा लबिी 

कारोिारमा कम्तीमा तीस प्रलतशतभन्दा बढी लहस्सा भएको कारोिार 

सम्झनपुछथ ।   

(ज)  “रलजष्ट्रार” भन्नािे संघको रलजष्ट्रार सम्झन ुपछथ ।  

(झ)  “िेखा सपुरीिेक्षण सलमलत” भन्नािे दफा ३७ बमोलजमको िेखा 

सपुरीिेक्षण सलमलत सम्झनपुछथ । 

(ञ)  “लिलनयम” भन्नािे सम्बलन्धत सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोलजम 

बनाएको लिलनयम सम्झनपुछथ  । 

(ट)  “लिभाग” भन्नािे संघको सहकारी लिभाग सम्झनपुछथ र सो शब्दिे 

मन्त्राियिे सहकारी लनयमन गनथ तोकेको महाशाखा समेतिाइ 

जनाईँछ। 

(ठ)  “शेयर” भन्नािे सहकारी संस्थाको शेयर पजूीको ऄंश सम्झनपुछथ ।  

(ड)  “सञ्चािक” भन्नािे सलमलतको सदस्य सम्झनपुछथ  र सो शब्दिे 

सलमलतको ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सलचि र कोषाध्यक्ष समेतिाइ जनाईँछ 

।  

(ड)  “सदस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यलि 

सम्झनपुछथ। 

(ढ)  “सलमलत” भन्नािे  दफा ३० को ईपदफा (१) बमोलजमको सञ्चािक 

सलमलत सम्झनपुछथ  ।  

(ण)  “सहकारी मलू्य” भन्नािे स्िाििम्िन, स्ि–ईत्तरदालयत्ि, िोकतन्त्र, 

समानता, समता, ऐक्यिद्धता, आमान्दारी, खिुापन, सामालजक 

ईत्तरदालयत्ि तथा ऄरुको हरेचाह िगायत ऄन्तराथलष्ट्रय 

 मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी मलू्य सम्झनपुछथ । 

(त)  “संस्थाको व्यिसाय” भन्नािे लिलनयममा व्यिस्था भए बमोलजम 

सञ्चालित व्यिसालयक लियाकिाप सम्झनपुछथ ।  

(थ)  “सहकारी लसद्धान्त” भन्नाि े स्िैलछछक तथाखिुा सदस्यता, 

सदस्यद्वारा िोकतालन्त्रक लनयन्त्रण, सदस्यको अलथथक सहभागीता, 
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स्िायत्तता र स्ितन्त्रता, लशक्षा, तािीम र सचूना, सहकारी-सहकारी 

बीच पारस्पररक सहयोग र समदुायप्रलतको चासो िगायत ऄन्तराथलष्ट्रय 

मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी लसद्धान्त सम्झनपुछथ ।  

(द)  "संस्था" भन्नािे दफा ३ बमोलजम गठन भइ दफा ६ बमोलजम दताथ 

भएको लिषयगत िा बहुईद्देश्यीय सहकारी संस्था सम्झन ुपछथ  । 

(ध)  “साधारण सभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनपुछथ 

। 

(न)  “प्राथलमक पूँजी कोष” भन्नािे शेयर पूँजी र जगेडा कोष सम्झनपुछथ  । 

(प)   "दताथ गने ऄलधकारी" भन्नाि े दफा ६९ बमोलजमको दताथ गने 

ऄलधकारी सम्झनपुदथछ । 

(फ)  "गाईँपालिका" भन्नािे अरुघाट गाईँपालिकािाइ जनाईनेछ । 

(ब)  "संघ " भन्नािे दफा ३ बमोलजम दताथ भएको गाईँ पालिका स्तरीय 

लिषय गत सहकारी संघ र ऄन्य सहकारी संघ जनाईने छ ।सो शब्दिे 

प्रदेश तथा संघीय सहकारी ऐन बमोलजम गठन हुने संघ तथा महासंघ 

समेतिाइ जनाईनेछ ।   

 

पररच्छेद–२ 

सहकारी ससं्थाको गठन तथा दताा 

३. ससं्थाको गठन : 

 (१)  कम्तीमा तीस जना नेपािी नागररकहरु अपसमा  लमिी लिषयगत िा 

िहुईद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गनथ सक्नछेन ्।  

 (२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन श्रलमक, यिुा िगायतिे 

अफ्नो श्रम िा सीपमा अधाररत भआ व्यिसाय गने सहकारी संस्थाको 

हकमा पन्रजना नेपािी नागररकहरु भए पलन संस्था गठन गनथ सक्नेछन ्। 

 (३)  यस दफामा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन नेपाि सरकार, प्रदेश 

सरकार, स्थानीय तह िा त्यस्ता सरकार िा तहको ऄनदुान िा स्िालमत्िमा 

संचालित लिद्यािय, लिश्वलिद्यािय िा संगलठत संस्थाबाट पाररश्रलमक पाईने 

पदमा िहाि रहकेा कम्तीमा एकसय जना कमथचारी, लशक्षक िा 

प्राध्यापकहरुिे अपसमा लमिी प्रचलित काननू बमोलजम दताथ भएको 
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अफ्नो पेशागत संगठनका अधारमा सदस्यता, प्रलतलनलधत्ि र सेिा 

संचािनमा तोलकए बमोलजमका शतथ बन्देजहरु पािना गने गरी संस्था गठन 

गनथ सक्नेछन ्। 

 तर  एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहकेो एईटै कायाथियका कम्तीमा तीसजना 

कमथचारी, लशक्षक िा प्राध्यापकहरुि े अपसमा लमिी सदस्यता, 

प्रलतलनलधत्ि र सेिा संचािनमा तोलकए बमोलजमका शतथ बन्देजहरु पािना 

गने गरी संस्था गठन गनथ सक्नेछन ्। 

 (४)    यस दफा बमोलजम संस्था गठन गदाथ एक पररिार एक सदस्यका दरिे ईपदफा 

(१) िा(२)मा ईलल्िलखत संख्या पगेुको हुनपुनेछ । तर संस्था दताथ 

भआसकेपलछ एकै पररिारका एकभन्दा बढी व्यलििेसो संस्थाको सदस्यता 

लिन बाधा पनेछैन । 

 (५)   ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन  बचत तथा ऋणको 

कारोिार गने संस्था गठन गदाथ कम्तीमा पचास  जनास्थानीय बसोबास 

भएका नेपािी नागररकहरुको सहभालगता हुन ुपनेछ ।  

 (६)  गाईँपालिका स्तरीय लिषयगत सहकारी संघको गठन: सहकारी व्यिसायको 

लिकास  प्रिदथन तथा िजारीकरण िगायतको कायथहरु गनथ दफा ३ बमोलजम 

गठन भइ संचािनमा रहकेा कलम्तमा ७ िटा संस्थाहरु अपसमा लमलि 

अफ्नो लिषयको गाईँ पालिका स्तरीय संघ गठन गनथ सक्नेछन ् ।   

४. दताा नगरी  सहकारी सस्था संचािन गना नहुने: कसैिे पलन  यस ऐन बमोलजम 

दताथ नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चािन गनथ हुदँैन।   

५. दतााको िामग दरखास्त मदनु पने : 

 (१)  यस ऐन बमोलजम गठन भएका सरकारी संस्थािे दताथकािालग दताथ गने 

ऄलधकारी समक्ष ऄनसुचूी-१ को ढाँचामा दरखास्त लदनपुनेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजमका दरखास्त साथ देहाय बमोलजमका कागजातहरू 

संिग्न गनुथ पनेछ :– 

(क) सहकारी संस्थाको प्रस्तालित लिलनयम, 

(ख) सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्भाब्यता ऄध्ययन प्रलतिेदन, 

(ग) सदस्यिे लिन स्िीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको लििरण । 
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६. दताा गनुा पने : 

 (१)  दफा ५ को ईपदफा (१) बमोलजम प्राप् त दरखास्त  सलहतको कागजातहरु  

छानलिन गदाथ देहाय बमोलजम भएको पाआएमा दताथ गने ऄलधकारीिे 

दरखास्त परेको लमलतिे तीस लदनलभत्र त्यस्तो सहकारी संस्था दताथ गरी 

ऄनुसचूी-२ को ढाँचामा दताथ प्रमाणपत्र लदनपुनेछ :– 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको लिलनयम यो ऐन तथा यस ऐन ऄन्तगथत बनेको 

लनयम बमोलजम रहकेो,  

(ख) प्रस्तालित सहकारी संस्था सहकारी मलू्य, मान्यता र लसद्धान्त ऄनरुुप 

सञ्चािन हुन सक्ने अधार रहकेो, 

(ग) सहकारी संस्था समदुायमा अधाररत एिम ् सदस्य केलन्ित भइ संचािन र 

लनयन्त्रण हुन सक्ने स्पष्ट अधार रहकेो । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम छानलिन गदाथ प्रस्तालित सहकारी संस्थाको 

लिलनयमको कुनै कुरामा संशोधन गनुथपने देलखएमा दताथ गने  ऄलधकारीिे 

त्यस्तो संशोधन गनुथपने व्यहोरा खिुाइ दरखास्त प्राप् त भएको लमलतिे पन्र 

लदनलभत्र लनिेदकिाइ सचूना गनुथ पनेछ । 

 (३)  यस ऐनमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका 

बखत दताथ भइ सञ्चािनमा रहकेा गाईँपालिका लभत्र कायथके्षत्र कायम 

गररएका  सहकारी संस्था यसै ऐन बमोलजम दताथ भएको मालनने छ । 

 (४)  यस दफा बमोलजम सहकारी संस्था दताथ गदाथ दताथ गने ऄलधकारीिे त्यस्तो 

सहकारी संस्थािे पािना गनुथ पने गरी कुनै  शतथ तोक्न सक्नेछ ।  

 (५)  ईपदफा (४) बमोलजम शतथ तोलकएकोमा सोको पािना गनुथ सम्बलन्धत 

सहकारी संस्थाको कतथव्य हुनेछ। 

७. दताा गना ऄस्वीकार गना सक्ने : 

 (१)  दफा ६ को ईपदफा (१) मा ईलल्िलखत ऄिस्था नभएमा, सोही दफा 

बमोलजम लिलनयम संशोधनको िालग सूचना लदएको ऄबलध लभत्र लनिेदकिे 

संशोधन गनथ ऄस्िीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको लमलतिे तीस लदनलभत्र 

लबलनयम संशोधन नगरेमा िा सचूनामा ईल्िेख भए बमोलजम हुने गरी 

लबलनयम  संशोधन नगरेमा दताथ गने ऄलधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्था दताथ 

गनथ ऄस्िीकार गनथ सक्नेछ । 
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 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम सहकारी संस्था दताथ गनथ ऄस्िीकार गरेकोमा दताथ गने 

ऄलधकारीिे कारण खिुाइ तीन लदन लभत्र  सोको जानकारी सम्बलन्धत 

लनिेदकहरूिाइ लदन ुपनेछ ।  

८. सहकारी ससं्था सगंमठत संस्था हुने:  

 (१)  सहकारी संस्था ऄलिलछछन्न ईत्तरालधकारिािा एक स्िशालसत र सङ्गलठत 

संस्था हुनेछ । 

 (२)  सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको िालग एईटा छुिै छाप हुनेछ । 

 (३)  सहकारी संस्थािे यस ऐनको ऄधीनमा रही व्यलि सरह चि ऄचि 

सम्पलत्त प्राप् त, ईपभोग, लििी िा ऄन्य व्यिस्था गनथ सक्नेछ ।  

 (४)  सहकारी संस्थािे व्यलि सरह अफ्नो नामबाट नालिस ईजरू गनथ र सो ईपर 

पलन सोही नामबाट नालिस ईजरू िाग्न सक्नेछ । 

 (५)  सहकारी संस्थािे व्यलि सरह करार गनथ सक्नेछ । 

९.सहकारी ससं्थाको कायािेत्र :  

 (१)  दताथ हुदँाका बखत सहकारी संस्थाको कायथ के्षत्र देहाय बमोलजम हुनेछः  

(क) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोिार गने संस्थाको हकमा एक िडा,  

(ख) ऄन्य संस्थाको हकमा एक िडा िा देहायका अधारमातीन िडासम्म : 

 (१)  सदस्यहरुिीच स्िाबिम्बनको पारस्पाररक ऄभ्यासको िालग अपसी साझा 

िन्धन (कमन बण्ड), 

 (२)  व्यिसालयक स्तरमा सेिा संचािन गनथ अिश्यक सदस्य संख्या, 

 (३)  संस्था संचािनमा सदस्यको सहभालगतामिूक िोकतालन्त्रक लनयन्त्रण 

कायम हुने गरी पायक पने स्थान  

 (२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन संस्थािे दताथ भइ 

व्यिसालयक सेिा प्रारम्भ गरेको दइुिषथ पलछ देहायको अधारमा जोलडएको 

भौगोलिक के्षत्र कायम रहने गरी अफ्नो कायथके्षत्र थप िडाहरूमा लिस्तार 

गनथ सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यिसालयक लियाकिापको लिकास िममा सदस्यता बढाईन थप 

कायथ के्षत्र अिश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायथ संचािनमा सदस्यको प्रत्यक्ष लनयन्त्रण कायम राख्न 

रचनात्मक ईपायहरु ऄििम्बन गररएको, 
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(ग) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापदण्ड 

ऄनसुार भएको । 

 (३) ईपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन संस्थाको 

कायथके्षत्रका िडाहरूमा व्यािसालयक सेिा सञ्चािन नभएको िा जम्मा 

कारोबारको तोलकएको रकम िा ऄनपुातभन्दा कम रकम िा ऄनपुातको 

व्यािसालयक सेिा सञ्चािन भएको देलखएको खण्डमा दताथ गने 

ऄलधकारीिे व्यािसालयक सेिा सञ्चािन भएका िडा मात्र कायथके्षत्र कायम 

गने गरी लिलनयम संशोधन गनथ लनदेशन लदन सक्नेछ । 

 (४) ईपदफा (३) बमोलजम दताथ गने ऄलधकारीिे लनदेशन लदएकोमा सहकारी 

संस्थािे एक िषथलभत्र लिलनयम संशोधन गरी अफ्नो कायथके्षत्र पुनःलनधाथरण 

गनुथपनेछ ।  

 (५)  यस दफामा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन सहकारी संस्थािे 

स्िेलछछक रूपमा जनुसकैु समय कायथके्षत्र घटाईने गरी पनुःलनधाथरण गनथ 

लिलनयम संशोधन गनथ सक्नेछ ।  

 (६) कायथके्षत्र पनुः लनधाथरण सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था तोलकएबमोलजम हुनेछ ।   

१०.जानकारी मदनुपने:  

  अरुघाट गाईँपालिका के्षत्र भन्दा बढी कायथके्षत्र कायम राखी दताथ भइ 

सञ्चािनमा रहकेा संस्थाहरूिे अरुघाट  गाईँपालिकामा सेिा सञ्चािन 

गदाथ सञ्चालित सेिाको लििरण सलहत दताथ गने ऄलधकारीिाइ जानकारी 

लदनपुनेछ । 

११.मवषयगत अधारमा वगीकरण: 

 (१) सहकारी संस्थाको िगीकरण देहाय बमोलजम हुनेछः 

(क) उत्पादक संस्थाः कृलष,दगु्ध, लचया,कलफ,ईख,ुफिफुि र माछापािन 

लिशेषका लिषयगत र ऄगुिािािी एिम ् ईत्पादनको योजना समेतका 

अधारमा ऄन्य ईत्पादनमूिक संस्था; 

(ख) उपभोक्ता ससं्थाः ईपभोिा भण्डार, िचत तथा ऋण,ईजाथ र स्िास््य  

लिशेषका लिषयगत र प्राथलमक  अिश्यकता एिम् सेिाको योजना समेतका 

अधारमा ऄन्य ईपभोगजन्य संस्था; 
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(ग) श्रममक ससं्थाः हस्तकिा,खाद्य पररकार,औद्योलगक ईत्पादन,भोजनािय र 

श्रम करार लिशेषका लिषयगत  र सीप िा श्रमको लिशेषता एिम ्

स्िरोजगारीको योजना समेतका अधारमा ऄन्य श्रममा अधाररत  संस्था; 

(घ) बहुउदे्दश्यीय ससं्थाः ईत्पादन, ईपभोग र श्रम िा सीपमा अधाररत 

स्िरोजगारीका सेिा समेत सञ्चािन गने ऄन्य बहुमखुी संस्था । 

 (२)   ईपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा ईल्िेलखत लिषयमा 

लिलशष्टीकरण, अम प्रचिन र ऄभ्यासको लिकासिम समेतको अधारमा 

तोलकएबमोलजमका लिषयहरु थप गनथ सलकनेछ ।  

 (३)  ईपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन ईपदफा (१) 

बमोलजम ऄन्य संस्थाहरु गठन गनथ बाधा पनेछैन ।  

१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गना सक्ने : 

 (१)  दफा ६ बमोलजम दताथ प्रमाणपत्र प्राप् त गरे पलछ संस्थािे अफ्नो ईद्देश्य 

प्रालिका िालग यस ऐन र लिलनयमको ऄधीनमा रही अिश्यक कारोिार, 

व्यिसाय, ईद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनथसक्नेछ ।  

 (२)  प्रचलित काननूमा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन संस्थािे ईपदफा (१) 

बमोलजम कारोिार, व्यिसाय, ईद्योग िा  पररयोजना सञ्चािन गनथ छुिै 

संस्था दताथ गनुथपने छैन ।तर त्यस्तो कारोिार, व्यिसाय, ईद्योग िा पररयोजना 

सञ्चािन गनथ प्रचलित काननू बमोलजम ऄनमुलतपत्र, स्िीकृलत िा 

आजाजतपत्र लिन ु पने रहछे भने सो बमोलजम ऄनमुलतपत्र, स्िीकृलत िा 

आजाजतपत्र लिएर मात्र कारोिार, व्यिसाय, ईद्योग िा पररयोजना सञ्चािन 

गनुथ पनेछ।  

 (३)  ईपदफा (३) बमोलजम संस्थािे प्रचलित काननू बमोलजम ऄलधकार पाएको 

लनकाय िा ऄलधकारीबाट ऄनमुलतपत्र, स्िीकृलत िा आजाजतपत्र प्राप् त गरेमा 

पन्र लदनलभत्र सोको जानकारी दताथ गने ऄलधकारीिाइ लदन ुपनेछ । 

 (४)  दइु िा दइुभन्दा बढी संस्थािे संयिु िा साझेदारीमा अफ्नो ईत्पादन िा 

सेिाको बजारीकरणको िालग यस ऐनको ऄधीनमा रही अिश्यक कारोिार, 

व्यिसाय, ईद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनथ सक्नेछन ्। 

 (५)  ईपदफा (५) बमोलजमको कारोिार, व्यिसाय, ईद्योग िा पररयोजना 

सञ्चािन गने सम्बन्धी ऄन्य व्यबस्था तोलकए बमोलजम हुनेछ । 
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१३. दामयत्व सीममत हुने : 

 (१)  सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दालयत्ि लनजिे खररद 

गरेको िा खररद गनथ स्िीकार गरेको शेयरको ऄलधकतम रकमसम्म मात्र 

सीलमत रहनेछ ।  

 (२)  सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको ऄन्त्यमा “लिलमटेड” भन्न े

शब्द राख्न ुपनेछ ।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र मसद्धान्त पािना गनुा पने:  

  सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चािन गदाथ सहकारीका मलू्य, मान्यता र 

लसद्धान्तको पािना गनुथ पनेछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

ससं्थाका उदे्दश्य तथा काया 

१५. ससं्थाको उदे्दश्य :  

  कायथके्षत्रमा अधाररत र सदस्य केलन्ित भइ अफ्ना सदस्यहरूको अलथथक, 

सामालजक तथा साँस्कृलतक ईन्नयन गनुथ संस्थाको मखु्य ईद्देश्य हुनेछ ।   

१६.ससं्थाको काया :  

 संस्थाका कायथहरू देहाय बमोलजम हुनेछन:्- 

(क) सहकारीका मलू्य, मान्यता र लसद्धान्तहरूको पािना गनेगराईने, 

(ख) सदस्यको लहत प्रिद्धथनगने गरी व्यािसालयक सेिाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदस्यिाइ लशक्षा, सचूना र तािीम प्रदान गने , 

(ङ) संस्थािे गने ईत्पादन तथा सेिाको मापदण्ड लनधाथरण गरी गुणस्तर सधुार, 

अलथथक स्थालयत्ि र जोलखम व्यिस्थापनसम्बन्धी कायथ गने,  

(च) अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी िागू गने, 

(छ) संस्थाको व्यिसालयक प्रिद्धथन तथा लिकास सम्बन्धी लियाकिापहरू 

सञ्चािन गने, 

(ज) मन्त्रािय,रलजष्ट्रार, प्रादेलशक रलजष्ट्रार,स्थानीय तह िादताथ गने ऄलधकारीको 

लनदेशन पािना गने गराईने, 

(झ) लिलनयममा ईलल्िलखत कायथहरू गने । 
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पररच्छेद–४ 

मवमनयम तथा अन्तररक कायामवमध 

१७. मवमनयम बनाउनु पने :  

 (१)  संस्थािे यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयम, लनदेलशका, मापदण्ड र 

कायथलिलधको ऄधीनमा रही अफ्नो कायथ सञ्चािनको िालग लिलनयम 

बनाईन ुपनेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजमको लिलनयम दताथ गने ऄलधकारीबाट स्िीकृत भए पलछ 

िागू हुनेछ । 

१८. अन्तररक कायामवमध बनाउन सक्ने : 

 (१)  संस्थािे यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयम, लनदेलशका, मापदण्ड, 

कायथलिधी र लिलनयमको ऄधीनमा रही अिश्यकता ऄनसुार अफ्नो 

अन्तररक कायथलिलध बनाईन सक्नेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजमको अन्तररक कायथलिलध सम्बलन्धत संस्थाको 

साधारणसभािे स्िीकृत गरेपलछ िागू हुनेछ । 

१९. मवमनयम र अन्तररक कायामवमधमा सशंोधन : 

 (१)  संस्थाको साधारणसभाको कुि सदस्य संख्याको बहुमतबाट लिलनयम र 

अन्तररक कायथलिलध संशोधन हुन सक्नेछ । 

 (२)   ईपदफा (१) बमोलजम संशोधन भएको लिलनयम िा अन्तररक कायथलिलध दताथ 

गने ऄलधकारीबाट स्िीकृत भएपलछ िागू हुनेछ ।  

 

पररच्छेद–५ 

सदस्यता 

२०.ससं्थाको सदस्यता:  

  (१)  ऄठार िषथ ईमेर परूा गरेका देहाय बमोलजमका नेपािी नागररकहरु संस्थाको 

सदस्य हुन सक्नेछन्ः 

(क) संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरेको, 

(ख) संस्थाको लिलनयममा ईलल्िलखत शतथहरु पािना गनथ मन्जरु गरेको, 

(ग) संस्थाको लजम्मेिारी पािना गनथ मन्जरु भएको, 

(घ) संस्थािे गरेको कारोिारसँग प्रलतस्पधाथ हुने गरी कारोिार नगरेको, 
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(ङ) संस्थाको सदस्यता लिन योग्य रहकेो स्िघोषणा गरेको । 

 (२)  यस ऐनमा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन नेपाि सरकार, प्रदेश 

सरकारका लनकायहरु, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायथके्षत्र लभत्रका 

सामदुालयक िा सहकारी लिद्यािय, गुठी, स्थानीय क्िब, स्थानीय तहमा 

गठन भएका ईपभोिा समहूहरु संस्थाको सदस्य हुन बाधा पने छैन ।  

 (३)  यस दफामा ऄन्यत्र जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन स्िास््य सहकारी 

संस्थामा सहकारी संस्थािे सदस्यता लिन िाधा पने छैन । 

२१.सदस्यता प्राप् त गना मनवेदन मदनु पने:  

 (१)  संस्थाको सदस्यता लिन चाहने सम्बलन्धत व्यलििे संस्थाको सलमलत समक्ष 

लनिेदन लदन ुपनेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम लनिेदनपरेको लमलतिे पैंतीस लदन लभत्र सलमलतिे यो 

ऐन, यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयम तथा लिलनयमको ऄधीनमा रही सदस्यता 

प्रदान गने िा नगने लनणथय गनुथ पनेछ । 

 (३)  ईपदफा (२) बमोलजम लनणथय गदाथ सलमलतिे सदस्यता प्रदान नगने लनणथय 

गरेमा सो को कारण खोिी सात लदनलभत्र लनिेदकिाइ जानकारी गराईन ु

पनेछ । 

 (४)  ईपदफा (३) बमोलजम जानकारी पाएको लमलतिे तीस लदनलभत्र सम्बलन्धत 

ब्यलििे त्यस्तो संस्था दताथ गने ऄलधकारी समक्ष ईजरू गनथ सक्नेछ । 

 (५)  ईपदफा (४) बमोलजम प्राप् तईजरूी छानलिन गदाथ लनिेदकिाइ सदस्यता 

प्रदान गनुथ पने देलखएमा दताथ गने ऄलधकारीिे त्यस्तो लनिेदकिाइ सदस्यता 

प्रदान गनथको िालग सम्बलन्धत संस्थािाइ अदेश लदन सक्नेछ । 

 (६)  ईपदफा (५) बमोलजम अदेश भएमा सो अदेश प्राप् त गरेको सात लदन लभत्र 

सम्बलन्धत संस्थािे लनिेदकिाइ सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताथ 

गने ऄलधकारीिाइ गराईन ुपनेछ ।  

२२. सदस्य हुन नपाउने :  

 (१)  कुनै व्यलि एकै प्रकृलतको एकभन्दा िढी संस्थाको सदस्य हुन पाईने छैन ।  

 तर यो ऐन प्रारम्भ हुन ु ऄलघ कुनै व्यलि एकै प्रकृलतको एकभन्दा बढी संस्थाको 

सदस्य रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे २(दइु ) िषथ लभत्र कुनै एक 

संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्न ुपनेछ । 
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 (२)  यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखत कुनै संस्थामा नेपाि सरकारको लनकाय िा दफा 

२० को ईपदफा (२) मा ईल्िेख भएदेलख बाहकेको ऄन्य कुनै कृलत्रम व्यलि 

सदस्य भएको भए एक िषथ लभत्र सदस्यता ऄन्त्य गनुथपनेछ ।  

२३.सदस्यताको समामप्त: 

 (१)  कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको ऄिस्थामा समाि हुनेछः— 

(क)  सदस्यिे अफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 

(ख)  िगातार बालषथक साधारणसभामा लबना सचूना तीन पटकसम्म ऄनपुलस्थत 

भएमा, 

(ग)  यो ऐन,यस ऐन ऄन्तगथत िनेको लनयम िा लिलनयम बमोलजम सदस्यिे पािना 

गनुथपने प्रािधानको  बारम्बार ईल्िङ्घन गरेमा, 

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

 (२)  ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन कुनै सदस्यिे 

संस्थाबाट प्राप् त िा भिुान गनुथ पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म 

िा लनजिे लिएको ऋण,लतनुथ पने कुनै दालयत्ि िा ऄन्य कुनै सदस्यको 

तफथ बाट लधतो िा जमानत बसेकोमा सोको दालयत्ि फरफारक नभएसम्म 

लनजको सदस्यता समाि हुने छैन ।  

 (३)  यस दफामा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन साधारणसभा बोिाईने 

लनणथय भआसकेपलछ साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसैिाइ पलन 

सदस्यताबाट हटाईन सलकने छैन । 

२४. समुवधा प्राप् त गना नसक्ने :  

 कुनै सदस्यिे सहकारी संस्थािाइ लतनुथ पने कुनै दालयत्ि लनधाथररत समयलभत्र  भिुान 

नगरेमा िा यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगथत िनेको लनयम तथा लिलनयम बमोलजम 

सदस्यिे पािन गनुथपने व्यिस्थाको बारम्बार ईल्िंघन गरेमा त्यस्तो 

सदस्यिे ऄन्य सदस्य सरहको सलुबधा प्राप् त गनथ सक्ने छैन । 

 

पररच्छेद –६ 

साधारणसभा, समममततथा िेखा सपुररवेिण समममत 

२५. साधारणसभा:  

 (१) सहकारी संस्थाको सिोछच ऄङ्गको रुपमा साधारणसभा हुनेछ । 
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 (२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारणसभाका सदस्य हुने छन ्। 

 (३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा देहाय ऄनसुार हुनेछ:– 

(क) प्रारलम्भक साधारणसभा, 

(ख) िालषथक साधारणसभा, 

(ग) लिशेष साधारणसभा । 

२६. प्रारमभभक साधारण सभाको काम, कताव्य र ऄमधकार:  

 प्रारलम्भक साधारणसभाको काम, कतथव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ :– 

(क) प्रारलम्भक साधारणसभा हुने ऄलघल्िो लदनसम्मको काम कारबाही र 

अलथथक कारोबारको जानकारी  लिने, 

(ख) चाि ूअलथथक िषथको िालग िालषथक कायथिम तथा बजेट स्िीकृत गने, 

(ग) प्रलतिेदन तथा लित्तीय लििरण ऄनुमोदन गने, 

(घ) लिलनयममा ईल्िेख भए बमोलजम सलमलत िा िेखा सपुरीिेक्षण सलमलतको 

लनिाथचन गने, 

(ङ) अन्तररक कायथलिलध पाररत गने, 

(च) िेखा परीक्षकको लनयलुि र लनजको पाररश्रलमक लनधाथरण गने,  

(छ) लिलनयममा तोलकए बमोलजमका ऄन्य कायथहरू गने । 

२७. वामषाक साधारणसभाको काम, कताव्य र ऄमधकार :  

 िालषथक साधारणसभाको काम, कतथव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम  हुनेछ :– 

(क) िालषथक कायथिम तथा बजेट स्िीकृलत गने, 

(ख) िालषथक िेखा परीक्षण प्रलतिेदन ऄनुमोदन गने, 

(ग) सलमलत िा िेखा सपुरीिेक्षण सलमलतको लनिाथचन तथा लिघटन गने, 

(घ) सञ्चािक िा िेखा सुपरीिेक्षण सलमलतको संयोजक िा सदस्यिाइ पदबाट 

हटाईन,े 

(ङ) सलमलत िा िेखा सपुरीिेक्षण सलमलतको िालषथक प्रलतिेदन पाररत गने, 

(च) लिलनयम संशोधन तथा अन्तररक कायथलिलध पाररत गने, 

(छ) िेखा परीक्षकको लनयलुि र लनजको पाररश्रलमक लनधाथरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण िा लिघटन सम्बन्धी लनणथय गने, 

(झ) पाररश्रलमक िगायतका सलुिधा तोक्ने, 

(ञ) ऋण तथा ऄनदुान प्राि गने सम्बन्धमा लनणथय गने, 
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(ट) सदस्यको दालयत्ि लमनाहा लदने, 

(ठ) सलमलतिाइ अिश्यक लनदेशन लदने, 

(ड) लिलनयममा तोलकए बमोलजमका ऄन्य कायथहरू गने । 

२८.साधारणसभा : 

 (१)  सलमलतिे सहकारी संस्था दताथ भएको लमलतिे तीन मलहनालभत्र प्रारलम्भक 

साधारणसभा बोिाईन ुपनेछ । 

 (२)  सलमलतिे प्रत्येक अलथथक िषथ समाि भएको लमलतिे ३ मलहनालभत्र िालषथक 

साधारणसभा बोिाईन ुपनेछ । 

 (३)  सलमलतिे देहायको ऄिस्थामा लिशेष साधारण सभा बोिाईन ुपनेछ :– 

(क)  संस्थाको काम लिशेषिे लिशेष साधारण सभा बोिाईनपुने सलमलतिाट 

लनणथय भएमा, 

(ख)  दफा ३८ को ईपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोलजम िेखा सपुरीिेक्षण 

सलमलतको लसफाररसमा, 

(ग)  कुनै सञ्चािकिे लिशेष साधारणसभा बोिाईन पेश गरेको प्रस्ताि 

सलमलतद्धारा पाररत भएमा, 

(घ)  लिशेष साधारणसभा बोिाईनु पने कारण खिुाआ पलछचस प्रलतशत सदस्यिे 

सलमलत समक्ष लनिेदन लदएमा, 

(ङ)  दफा २९ कोईपदफा (१) बमोलजम दताथ गने ऄलधकारीिे लनदेशन लदएमा, 

 (४)  ईपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन संस्थाको 

सञ्चािक िा व्यिस्थापकबाट अफ्नो लजम्मेिारी परूा नगरी संस्था 

सञ्चािनमा समस्या ईत्पन्न भएको ऄिस्थामा दताथ गने ऄलधकारीिाइ 

जानकारी लदइ साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहुमत सदस्य ईपलस्थत भइ 

लिशेष साधारण सभा गनथ सलकनेछ । 

२९. मवशेष साधारणसभा बोिाउन मनदेशन मदन सक्ने:  

  (१) संस्थाको लनरीक्षण िा सपुरीिेक्षण गदाथ िा कसैको ईजरूी परी छानलिन गदाथ 

देहायको ऄिस्था देलखन अएमा दताथ गने  ऄलधकारीिे त्यस्तो सहकारी 

संस्थाको सलमलतिाइ साधारणसभा बोिाईन लनदेशन लदन सक्नेछ :–   

(क) सहकारीको मलू्य, मान्यता तथा लसद्धान्त लिपररत कायथ गरेमा,  
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(ख) यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयम, लिलनयम तथा अन्तररक कायथलिलध 

लिपरीत कायथ गरेमा, 

(ग) दताथ गने ऄलधकारीिे लदएको लनदेशनको बारम्बार ईल्िङ्घन गरेमा, 

(घ) दफा ३१ को ईपदफा (२) बमोलजम दताथ गने ऄलधकारीिे अदेश लदएमा । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम साधारणसभा बोिाईन लनदेशन प्राप् त भएमा सलमलतिे 

सो लनदेशन प्राप् त भएको लमलतिे पैंतीस लदनलभत्र साधारणसभाको बैठक 

बोिाईन ु पनेछ र साधारणसभाको बैठकमा ईजरूी िा लनरीक्षणका िममा 

देलखएका लिषयमा छिफि गरी सोको प्रलतिेदन दताथ गने ऄलधकारीसमक्ष 

पेश गनुथ पनेछ । 

 (३)  ईपदफा (१) िा (२) मा ईलल्िलखत ऄिलधलभत्र सलमलतिे साधारणसभा 

नबोिाएमा दताथ गने ऄलधकारीिे त्यस्तो साधारणसभा बोिाईन सक्नेछ । 

 (४)  सहकारी संस्थाको साधारणसभाको िालग गणपरूक संख्या तत्काि कायम 

रहकेो सदस्य संख्याको एकाईन्न प्रलतशत हुनेछ । तर पलहिो पटक 

डालकएको साधारण सभामा गणपरुक संख्या नपगेुमा त्यसको सात लदन लभत्र 

दोस्रो पटक साधारण सभा बोिाईनु पने र यसरी दोस्रो पटक बोिाआएको 

साधारण सभामा संचािक सलमलतको बहुमत सलहत एक लतहाइ साधारण 

सदस्यहरुको ईपलस्थलत भएमा साधारण सभाको गणपरुक संख्या पगेुको 

मालननेछ । 

 (५)  ईपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दफा २८ को (४) मा 

भएको व्यिस्था सोहीऄनसुार हुनेछ । 

 (६)  दइु हजार िा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थािे साधारण सभा गदाथ 

समान कायथसचूीमा तोलकए बमोलजम सदस्य संख्याको अधारमा िडा-िडा 

िा ऄन्य पायकको स्थानमा संचािक सदस्यहरुिाइ पठाइ साधारण सभा 

गनथ र त्यस्तो सभाको लनणथय प्रमालणत गनथ प्रलतलनलधहरु छनौट गरी त्यस्ता 

प्रलतलनलधहरुको ईपलस्थलतको सभािे ऄलन्तम लनणथय प्रमालणत गने व्यिस्था 

लमिाईन सक्नेछ । 
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३०. सञ्चािक समममत : 

 (१)   सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट लनिाथलचत एक सञ्चािक सलमलत 

रहनेछ । तर,  एईटै व्यलि िगातार पदालधकारीहरुको  एईटै पदमा दइु 

पटकभन्दा बढी सञ्चािक हुन पाईने छैन । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतमा ईपिब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस 

प्रलतशत मलहिा सदस्यको प्रलतलनलधत्ि सलुनलित गनुथ पनेछ ।  

 (३)  एईटै पररिारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै ऄिलधमा सञ्चािक तथा िेखा 

सलमलतको पदमा ईम्मेदिार बन्न र लनिाथलचत हुनसक्नेछैन । 

 (४)  कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कमथचारी बन्न पाईने छैन I िा 

अफ्नो संस्थािे सदस्यता लिएको सहकारी संघ िा बैङ्कबाहके ऄको कुनै 

संस्थाको संचािक बन्न पाईने छैन ।तर िालषथक दइु करोड रुपैयाभन्दा 

कमको कारोिार गने सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे त्यस्तो सहकारी 

संस्थामा कमथचारीको रुपमा काम गनथ बाधा पने छैन । िालषथक दइु करोडभन्दा 

बलढ कारोिार गने संस्थामा कुनै संचािक कमथचारी रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ 

भएको लमलतिे दइु िषथलभत्र त्यस्तो संचािकिे कमथचारीको पद त्याग गरी 

ऄको कमथचारीको व्यिस्था गनुथपनेछ ।  

 (५) बहाििािा सरकारी कमथचारी,लशक्षक, बैंक ,फाआनान्स , लित्तीय संस्थाका 

संचािक र कमथचारीिे सहकारी संस्थाको संचािक सलमलतमा 

लनिाथलचत,मनोलनत हुन पाईनेछैन ।यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखत त्यस्तो 

लनकायमा कायथरत कमथचारी सहकारी संचािक सलमलतमा लनिाथलचत िा 

मनोलनत भएको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे ६ मलहना लभत्र 

संचािक सलमलतको पदिाट रालजनामा लदनपुनेछ । 

 (६)  यो ऐन प्रारम्भ हुनऄुलघ कुनै व्यलि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चािक िा 

सोही िा ऄको संस्थाको कमथचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे 

एक िषथलभत्र कुनै एक संस्थाको मात्र सञ्चािक िा कमथचारी रहनु पनेछ । 

 (७)  सलमलतको कायाथिलध चार िषथको हुनेछ । 

३१. सञ्चािक समममतको मनवााचन : 

 (१)  सलमलतिे अफ्नो कायाथिलध समाि हुनु कलम्तमा एक मलहना ऄलघ ऄको 

सलमलतको लनिाथचन गराईन ुपनेछ । 



efu–!            v08–!              ;+Vof–# 
 

सहकारी (दर्ाा,संचाऱन र ननयमन) ऐन ,२०७५  18 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम सलमलतको लनिाथचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएमा 

त्यस्तो जानकारी प्राप् त भएको  लमलतिे छ मलहनालभत्र सलमलतको लनिाथचन 

गराईन दताथ गने ऄलधकारीिे सम्बलन्धत सलमलतिाइ अदेश लदन सक्नेछ । 

 (३)  ईपदफा (२) बमोलजम दताथ गने ऄलधकारीिे अदेश लदएकोमा सम्बलन्धत 

सलमलतिे सो अदेश बमोलजमको समयािलधलभत्र सलमलतको लनिाथचन गराइ 

दताथ गने ऄलधकारिाइ जानकारी गराईनु पनेछ । 

 (४)  ईपदफा (३) बमोलजम सलमलतको लनिाथचन नगराएमा दताथ गने ऄलधकारिे 

त्यस्तो संस्था सदस्य रहकेो मालथल्िो संघ भए सो संघको प्रलतलनलध 

समेतिाइ सहभागीगराइ सलमलतको लनिाथचन सम्बन्धी सम्पणूथ कायथ गन े

गराईनेछ । 

 (५)  ईपदफा (४) बमोलजमको लनिाथचन कायथमा सहयोग परु् याईनु सम्बलन्धत 

सलमलतका पदालधकारीहरूको कतथव्य हुनेछ ।  

 (६)  ईपदफा (५) बमोलजम लनिाथचन गराईँदा िागेको सम्पणूथ खचथ सम्बलन्धत 

संस्थािे व्यहोनुथ पनेछ । 

 (७)  यस दफा बमोलजम सलमलतको ऄको लनिाथचन नभएसम्मको िालग सलमलतिे 

लिलनयममा व्यिस्था भए बमोलजम अफ्नो कायथ सञ्चािन गनेछ ।  

३२. समममतको काम, कताव्य र ऄमधकार :  

  यस ऐनमा ऄन्यत्र ईलल्िलखत काम, कतथव्य र ऄलधकारका ऄलतररि 

सलमलतको काम, कतथव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ :– 

(क) सहकारीका मलू्य, मान्यता र लसद्धान्त बमोलजम सहकारी संस्थाको सञ्चािन 

गने, 

(ख) अलथथक तथा प्रशासकीय कायथ गने, गराईन,े 

(ग) प्रारलम्भक साधारणसभा, िालषथक साधारणसभा तथा लिशेष साधारणसभा 

बोिाईन,े 

(घ) साधारणसभाका लनणथयहरू कायाथन्ियन गने, गराईने, 

(ङ) संस्थाको नीलत, योजना, बजेट तथा बालषथक कायथिमको तजुथमा गरी 

साधारणसभा समक्ष पेश गने, 

(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाईने,  

(छ) शेयर नामसारी तथा लफताथ सम्बन्धी कायथ गने, 
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(ज) सम्बलन्धत संघको सदस्यता लिने, 

(झ) लिलनयम तथा अन्तररक कायथलिलध तयार गरी साधारणसभामा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कायथके्षत्रलभत्र संस्थाको कारोबार र व्यिसायको लहत प्रिद्धथनको 

िालग अिश्यक कायथ गने,गराईने, 

३३.सञ्चािक पदमा बहाि नरहने:  

 देहायको कुनै ऄिस्थामा सञ्चािक अफ्नो पदमा बहाि रहन सक्ने छैन:- 

(क) लनजिे लदएको राजीनामा सलमलतबाट स्िीकृत भएमा, 

(ख) लनजिाइ दफा ३४ ईपदफा (१) बमोलजम सञ्चािकबाट हटाईने लनणथय 

भएमा, 

(ग) लनज ऄको संस्थाको सञ्चािक रहेमा, 

(घ) लनज सोही िा ऄको संस्थाको कमथचारी रहमेा, 

 तर दफा ३० को ईपदफा (४) को प्रलतबन्धात्मक िाक्यांशमा िेलखएको 

कुरामा सोहीबमोलजम हुनेछ । 

(ङ) लनज सोही िा ऄको संस्थाको िेखा सपुरीिेक्षण सलमलतको पदमा रहमेा 

(च) लनजको मतृ्य ुभएमा। 

३४. सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्ने:  

    (१)  साधारणसभािे िहुमतको लनणथयबाट देहायको कुनै ऄिस्थामा 

सञ्चािकिाइ सलमलतको सञ्चािक पदबाट हटाईन सक्नछे :– 

(क) अलथथक लहनालमना गरी सम्बलन्धत संस्थािाइ हानी नोक्सानी परु् याएमा, 

(ख) ऄनलधकृत तिरिे सम्बलन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी लिषयको 

गोपलनयता भङ्ग गरेमा, 

(ग) सम्बलन्धत संस्थाको कारोबार र व्यिसायसँग प्रलतस्पधाथ हुने गरी समान 

प्रकृलतको कारोबार िा व्यिसाय गरेमा, 

(घ) सम्बलन्धत संस्थाको ऄलहत हुने कुनै कायथ गरेमा,  

(ङ) लनज शारीररक िा मानलसक रुपमा काम गनथ नसक्ने भएमा, 

(च) कुनै सञ्चािकमा यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयम िा लिलनयममा 

ईलल्िलखत योग्यता नरहमेा । 
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 (२)  कुनै सञ्चािकिाइ सलमलतको पदबाट हटाईने लनणथय गनुथ ऄलघ त्यस्तो 

सञ्चािकिाइ साधारणसभा समक्ष सफाइ पेश गने मनालसब मालफकको 

मौका लदआनेछ ।  

 (३)  ईपदफा (२) बमोलजमको ऄिलधलभत्र कुनै सञ्चािकिे सफाइ पेश नगरेमा 

िा लनजिे पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभािे त्यस्तो 

सञ्चािकिाइ पदबाट हटाईन सक्नेछ ।  

 (४)  ईपदफा (३) बमोलजम सञ्चािकको पदबाट हटाआएको सदस्य सलमलतको 

दइु कायथकािसम्मको लनिाथचनमा ईम्मेदिार बन्न पाईनछैेन ।    

 (५)  ईपदफा (३) बमोलजम कुनै सञ्चािक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा 

साधारणसभािे बाँकी ऄिलधको िालग ऄको सञ्चािकको लनिाथचन गनेछ 

। 

३५. मनजी स्वाथा समावेश भएको मनणाय प्रकृयामा सिंग्न हुन नहुने  : 

 (१)  सञ्चािकिे अफ्नो लनजी स्िाथथ समािेश भएको लनणथय प्रलियामा संिग्न 

हुनहुुदँैन । 

 (२)  सञ्चािकिे अफूिाइमात्र व्यलिगत फाआदा हुनेगरी संस्थामा कुनै कायथ गनथ 

गराईन हुदँैन । 

 (३)  कुनै सञ्चािकिे ईपदफा (१) को लबपरीत हुने गरी िा अफ्नो 

ऄलधकारके्षत्रभन्दा बालहर गइ कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम 

कारबाही प्रलत त्यस्तो सञ्चािक व्यलिगत रूपमा ईत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो 

काम कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य िा ऄन्य कुनै व्यलििाइ हानी 

नोक्सानी हुन गएको रहछे  भने त्यस्तो हानी नोक्सानी लनजको 

जायजेथाबाट ऄसिू ईपर गररनेछ । 

३६. समममतको मवघटन : 

 (१) साधारणसभािे देहायको ऄिस्थामा सलमलतको लिघटन गनथ सक्नेछः– 

(क) सलमलतको बदलनयतपणूथ कायथबाट संस्थाको कारोबार जोलखममा परेमा, 

(ख) संस्थािे लतनुथपने दालयत्ि तोलकएको समयलभत्र भिुान गनथ नसकेमा, 

(ग) लिलनयममा ईलल्िलखत ईद्देश्य र कायथ लिपररतको काम गरेमा,  

(घ) सलमलतिे अफ्नो लजम्मेिारी परूा नगरेमा, 
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(ङ) यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयमाििीमा ईलल्िलखत शतथ िा दताथ गने  

ऄलधकारीिे लदएको लनदेशनको बारम्बार ईल्िङ्घन गरेमा । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम सलमलत लिघटन भएमा साधारणसभािे नयाँ 

सलमलतको लनिाथचन गनेछ । 

 (३)  सलमलतिे यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयम बमोलजम दताथ गने 

ऄलधकारीिे लदएको लनदेशन पािना नगरेमा िा दफा २९ को ईपदफा (२) 

बमोलजम पेश भएको प्रलतिेदन समेतको अधारमा दताथ गने ऄलधकारीिे 

सलमलतिाइ ईजरूी िा लनरीक्षणको िममा देलखएका लिषयिस्तुको 

गालम्भयथताको अधारमा बढीमा छ मलहनाको समय लदइ सधुार गने मौका 

लदन सक्नेछ र त्यस्तो समयािलध लभत्र पलन सधुार नगरेमा त्यस्तो सलमलत 

लिघटन गनेछ । 

 (४)  ईपदफा (३) बमोलजम सलमलत लिघटन भएमा त्यसरी लिघटन गररएको 

लमलतिे तीन मलहना लभत्रमा ऄको सलमलतको लनिाथचन सम्पन्न गराईन र 

त्यस्तो लनिाथचन नभएसम्म संस्थाको दैलनक कायथ सञ्चािन गनथ दताथ गने 

ऄलधकारीिे तोलकए बमोलजमको एक तदथथ सलमलत गठन गनुथ पनेछ । 

 (५)  यस दफा बमोलजम ऄको सलमलतको लनिाथचन गराईँदा िागेको सम्पणूथ खचथ 

सम्बलन्धत संस्थािे व्यहोनेछ । 

३७. िेखा सपुरीवेिण समममतको गठन : 

     (१)   संस्थामा अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीिाइ सदुृढ गनथ तोलकए बमोलजमको 

योग्यता पगेुका एकजना संयोजक र      

दइुजना सदस्यहरू रहने गरी साधारणसभािे लनिाथचनबाट िेखा सपुरीिेक्षण 

सलमलत गठन गनेछ । 

      (२)  एईटै पररिारको एकभन्दा बढी व्यलि एकै ऄिलधमा एईटै संस्थाको 

सञ्चािक िा िेखा सपुररिेक्षण सलमलतको  संयोजक िा सदस्य पदमा 

ईम्मेदिार बन्न र लनिाथलचत हुन सक्ने छैन । 

३८.िेखा सपुररवेिण समममतको काम, कताव्य र ऄमधकार : 

 (१) िेखा सपुररिेक्षण सलमलतको काम, कतथव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछ 

:– 

(क) प्रत्येक चौमालसकमा सहकारी संस्थाको अन्तररक िेखापरीक्षण गने, गराईन,े 
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(ख) अन्तररक िेखापरीक्षण गदाथ िेखापरीक्षणका अधारभतू लसद्धान्तको पािना 

गने, गराईन,े 

(ग) लित्तीय तथा अलथथक कारोिारको लनरीक्षण तथा मलू्याङ्कन गने, गराईन,े 

(घ) सलमलतको काम कारिाहीको लनयलमत सपुररिेक्षण गने र सलमलतिाइ 

अिश्यक सझुाि लदने, 

(ङ) साधारणसभाकोलनदेशन, लनणथय तथा सलमलतका लनणथय कायाथन्ियन भए 

नभएको ऄनगुमन गने, 

(च) िेखा सम्बन्धी प्रलतिेदन र सलमलतको काम कारबाहीको सुपररिेक्षण सम्बन्धी 

िालषथक प्रलतिेदन साधारणसभा समक्ष पेश गने,  

(छ) अफूिे पटक पटक लदएका सझुाि कायाथन्ियन नभएको कारणबाट कुनै 

संस्थाको लहतमा प्रलतकूि ऄसर परेमा िा त्यस्तो संस्थाको नगद िा लजन्सी 

सम्पलत्तको व्यापक रूपमा लहनालमना िा ऄलनयलमतता भएको िा संस्था 

गम्भीर अलथथक संकटमा पनथ िागेकोमा सोको कारण खिुाइ लिशेष 

साधारणसभा बोिाईन सलमलत समक्ष लसफाररस गने । 

(ज) अिश्यक परेमा अन्तररक िेखा परीक्षक लनयलुिका िालग तीन जनाको नाम 

सञ्चािक सलमलतमा लसफाररस गने । 

 (२)  िेखा सपुररिेक्षण सलमलतको संयोजक िा सदस्य संस्थाको दैलनक अलथथक 

प्रशासलनक कायथमा सहभागी हुन पाईने छैन । 

 

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

३९. सदस्य केमन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुा पने : 

 (१)  संस्थािे अफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्िीकार गनथ, सोको पररचािन गनथ 

र सदस्यिाइ मात्र ऋण प्रदान गनथ सक्नेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन बचत तथा ऋणको मखु्य 

कारोबार गने गरी दताथ भएको संस्था बाहके ऄन्य लिषयगत िा िहुईद्देश्यीय 

संस्थािे बचत तथा ऋणको मखु्य कारोिार गनथ पाईने छैन ।  

 तर यो ऐन प्रारम्भ हुन ुऄलघ बहुईद्देश्यीय िा लिषयगत संस्थाको रुपमा दताथ भइ मुख्य 

कारोिारको रुपमा िचत तथा ऋणको कारोिार गदै अएको भए त्यस्तो 
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संस्थािे तीन िषथ लभत्रमा िचत तथा ऋणको मखु्य कारोिार नहुने गरी दताथ 

हुदँाका बखतमा ईल्िेख गररएको मखु्य कारोिार गने गरी संस्था सञ्चािन 

गनुथपनेछ । 

 (३)  संस्थािे सदस्यिाइ प्रदान गने ऋणमा सेिा शलु्क र निीकरण शलु्क लिन 

पाआने छैन । 

 (४)  बचत र ऋणको ब्याजदर लबचको ऄन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी हुने छैन ।  

 (५)  संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्याजिाइ मिू ऋणमा पूँजीकृत गरी 

सोको अधारमा ब्याज िगाईन पाआने छैन । 

 (६) संस्थािे कुनैपलन कम्पनीको शेयर खररद गनथ सक्ने छैन ।  

  तर  

 (१)  संस्थाको दालयत्िप्रलत प्रलतकूि नहुने गरी संस्थािे स्िप्रयोजनको िालग 

ऄचि सम्पलत्त खरीद तथा पिूाथधार लनमाथण एिं संस्था र सदस्यहरुको लहतमा 

ईत्पादन र सेिाको के्षत्रमा प्राथलमक पूँजी कोष पररचािन गनथ िाधा पने छैन 

। 

 (२)  यो ऐन प्रारम्भ हुनु ऄलघ कुनै संस्थािे कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरेको 

भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे एक िषथ ऄिलधलभत्र 

हस्तान्तरण गररसक्न ुपनेछ । 

 (३)  ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलनसंस्थािे यो ऐन प्रारम्भ 

हुनऄुलघ दताथ भएका साना लकसानद्वारा प्रिलद्धथत लित्तीय संस्थाको शेयर 

खररद गनथ बाधा पनेछैन । 

 (७)  संस्थािे शेयर पूँजी कोषको दश गुणासम्म िचत संकिन गनथ सक्नेछ । 

 (८)  संस्थािे दताथ गदाथका बखतका सदस्य बाहके ऄन्य सदस्यिाइ सदस्यता 

प्राप् त गरेको तीन मलहना ऄिलध व्यलतत नभइ ऋण िगानी गनथ सक्ने छैन । 

४०. सन्दभा व्याजदर सभबन्धी व्यवस्थाः  

 (१)  संघीय कानुन बमोलजम रलजष्ट्रारिे बचत तथा ऋणको सन्दभथ व्याजदर 

तोक्न सक्नेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम तोलकएको सन्दभथ ब्याजदर संस्थाका िालग लनदेशक 

ब्याजदर हुनेछ । 
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४१. व्यमक्तगत बचतको सीमा:  

  संस्थामा सदस्यको व्यलिगत बचतको सीमा दस  िाखसम्म हुनेछ । 

 

 

पररच्छेद –९ 

अमथाक स्रोत पररचािन 

४२. शेयर मबक्री तथा मिताा सभबन्धी व्यबस्था : 

 (१)  संस्थािे अफ्नो सदस्यिाइ शेयर लििी गनथ सक्नेछ।  

 (२)  ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन संस्थािे एकै सदस्यिाइ 

अफ्नो कुि शेयर पूँजीको बीस प्रलतशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर लबिी गनथ 

सक्ने छैन । तर नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िा स्थानीय तहको पणूथ िा 

अंलशक स्िालमत्ि िा लनयन्त्रण भएको संस्था िा लनकायको हकमा यो 

बन्देज िागू हुने छैन। 

 (४)  संस्थाको शेयरको ऄंलकत मलू्य प्रलत शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ ।  

 (५)  संस्थाको शेयरपूँजी लिलनयममा ईल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । 

 (६)  संस्थािे खिुा बजारमा शेयर लबिी गनथ पाईने छैन । 

 (७)  संस्थाको मिूधनको रुपमा रहकेो कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण 

िा दालयत्ि बाहके ऄन्य कुनै ऋण िा दालयत्ि िापत लििाम लबिी गररने 

छैन । 

४३. रकम मिताा तथा खाता सञ्चािन सभबन्धी व्यवस्था : 

  (१)  कुनै सदस्यिे संस्थाको सदस्यता त्याग गरी रकम लफताथ लिन चाहमेा लनजको 

कुनै दालयत्ि भए त्यस्तो दालयत्ि भिुान गरेको लमलतिे एक मलहनालभत्र 

लनजको बाँकी रकम तोलकए बमोलजम लनजिाइ लफताथ गनुथ पनेछ । 

 (२)  कुनै सदस्यिे संस्थामा जम्मा गरेको बचत लफताथ माग गरेमा लनजको कुनै 

दालयत्ि भए त्यस्तो दालयत्ि किा गरी बाँकी रकम तोलकए बमोलजम 

लनजिाइ लफताथ गनुथ पनेछ।  

 (३)  संस्थािे िचत खाताहरु मात्र संचािन गनथ सक्नेछ ।    
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४४. ऋण वा ऄनुदान मिन सक्ने:  

 (१)  संस्थािे लिदेशी बैंक िा लित्तीय संस्था िा ऄन्य लनकायबाट ऋण िा 

ऄनदुान लिन िा त्यस्तो लनकायसँग साझेदारीमा काम गनथ संघीय काननू 

िमोलजम स्िीकृती लिन ुपने छ । 

 (२)  ईपदफा (१) िमोलजम लिदेशी बैङ्क िा लनकायबाट ऋण िा ऄनदुान लिन 

स्िीकृतीको िालग तोलकएिमोलजमको लििरणहरु सलहत दताथ गने ऄलधकारी 

समक्ष लनिेदन लदन ुपनेछ ।  

 (३)  ईपदफा (२) िमोलजम लनिेदन प्राि भएमा दताथ गने ऄलधकारीिे गाईँ\नगर 

कायथपालिकामा प्रस्ताि पेश गनुथ पनेछ ।  

 (४)  ईपदफा (३) बमोलजमको प्रस्ताि गाईँ\नगर कायथपालिकािे ईपयिु देखेमा 

स्िीकृतीकोिालग मन्त्राियमा  लशफाररस गरर पठाईनेछ ।  

४५. नेपाि सरकारको सरुिण प्राप् त गना सक्ने:  

 (१) संस्थािे लिदेशी बैङ्क िा लनकायसँग लिने ऋणमा सरुक्षण प्राप् त गनुथ पने 

भएमा संघीय काननू िमोलजम स्िीकृलतकोिालग दताथ गने ऄलधकारर समक्ष 

प्रस्ताि सलहत लनिेदन लदन ुपने छ । 

 (२)  दफा (१) िमोलजम   प्राि प्रस्ताि ईपयिु देलखएमा गाईँकायथपालिकािे  

संघीय कानुन बमोलजम स्िीकृलतको िालग मन्त्राियमा लशफाररस गरर 

पठाईन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद –१० 

ससं्थाको कोष 

४६.ससं्थाको कोष :  

 (१)  संस्थाको कोषमा देहाय बमोलजमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर लबिीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप् त ऄनदुान रकम, 

(ङ) लिदेशी सरकार िा ऄन्तराथलष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् त ऄनदुान िा सहायताको 

रकम, 



efu–!            v08–!              ;+Vof–# 
 

सहकारी (दर्ाा,संचाऱन र ननयमन) ऐन ,२०७५  26 

(च) व्यिसालयक कायथबाट अलजथत रकम, 

(छ) सदस्यता प्रिेश शलु्क,(ज) संस्थाको नाममा प्राि हुने ऄन्य जनुसकैु रकम । 

४७. जगेडा कोष : 

 (१)  संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजमको कोषमा देहाय बमोलजमका रकम रहने छन ्:– 

(क)  अलथथक िषथको खदू बचत रकमको कम्तीमा पछचीस प्रलतशत रकम,  

(ख)  कुनै संस्था, संघ िा लनकायिे प्रदान गरेको पूँजीगत ऄनदुान रकम, 

(ग)  लस्थर सम्पलत्त लििीबाट प्राप् त रकम, 

(घ)  ऄन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

 (३) ईपदफा (१) बमोलजमको जगेडा कोष ऄलिभाज्य हुनेछ । 

४८. सरंमित पँूजी मिताा कोषः  

 (१)  संस्थामा एक संरलक्षत पूँजी लफताथ कोष रहनेछ । 

 (२)  दफा ४७ बमोलजमको जगेडा कोषमा सो दफाको ईपदफा (२) को खण्ड 

(क) बमोलजमको रकम छुि्याइ  बाँकी रहकेो रकमको कम्तीमा पछचीस 

प्रलतशत रकम ईपदफा (१) बमोलजमको कोषमा िालषथक रुपमा जम्मा गनुथ 

पनेछ । 

 (३)  ईपदफा (१) बमोलजमको रकम सदस्यिे गरेको संघीय काननुमा तोलकए 

बमोलजमको िालषथक कारोिारको अधारमा सम्बलन्धत सदस्यिाइ ईपिव्ध 

गराईन ुपनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धान कोषसभबन्धी व्यवस्था:  

 (१)  संस्थािे सहकारी व्यिसायको प्रिद्धथन गनथको िालग दफा ४७ बमोलजम 

जगेडा कोषमा सो दफाको ईपदफा (२) को खण्ड (क) बमोलजमको रकम 

छुट्याइ बाँकी रहकेो रकमको शनू्य दशमिि पाँच प्रलतशतिे हुन अईने 

रकम संघीय काननुमा व्यिस्था भएबमोलजमको सहकारी प्रिद्धथन 

कोषमािालषथक रुपमा जम्मा गनुथ पनेछ ।  

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजमको कोषको ईपयोग संघीय काननु व्यिस्था 

भएबमोलजम हुनेछ । 
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५०.ऄन्य कोष सभबन्धी व्यबस्थाः  

 (१)   दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा ईलल्िलखत कोषका ऄलतररि संस्थामा 

सहकारी लशक्षा कोष, शेयर िाभांश कोष िगायत तोलकए बमोलजमका ऄन्य 

कोषहरु रहन सक्ने छन् । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजमको कोषको रकम सो कोषको ईद्देश्य पलूतथका िालग 

लिलनयममा तोलकए बमोलजम ईपयोग गनथ सलकनेछ । तर एक िषथको शेयर 

िाभांशको रकम शेयर पूँजीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी हुने छैन । 

 

पररच्छेद –११ 

ऄमभिेख र सचूना 

५१.ऄमभिेख राख्नु पने :  

 (१)  संस्थािे साधारण सभा, सलमलत तथा िेखा सपुररबेक्षण सलमलत बैठकका 

लनणथय तथा काम कारबाहीको ऄद्यािलधक ऄलभिेख सरुलक्षत साथ राख्न ु

पनेछ । 

 (२)  संस्थािे कारोबारसँग सम्बलन्धत तथा ऄन्य अिश्यक ऄलभिेखहरू तोलकए 

बमोलजम सरुलक्षत साथ राख्न ु पनेछ । 

५२. मववरण उपिब्ध गराउनु पने :(१) संस्थािे देहायका लििरणहरू सलहतको 

प्रलतिेदन अ.ि. समाि भएको तीन मलहना लभत्र दताथ गने ऄलधकारी समक्ष 

पेश गनुथ पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमालसक र िालषथक प्रलतिेदन तथा िेखापरीक्षण प्रलतिेदन 

(ख) बालषथक कायथिम नीलत तथा योजना, 

(ग)  खदु बचत सम्बन्धी नीलत तथा योजना, 

(घ)  सञ्चािकको नाम तथा बाँकी कायाथिलधको सचूी, 

(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूँजी,   

(छ) सञ्चािक िा सदस्यिे लिएको ऋण लतनथ बाँकी रहकेो रकम, 

(ज) दताथ गने ऄलधकारीिे समय समयमा तोलकलदएको ऄन्य लििरण । 
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पररच्छेद – १२ 

िेखा र िेखापरीिण 

५३.कारोबारको िेखा:  

  संस्थाको  कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीमा अधाररत र 

कारोबारको यथाथथ लस्थलत स्पष्टरुपमा देलखने गरी संघीय काननू बमोलजम 

रलजष्ट्रारिे िागू गरेको िेखामान (एकाईलन्टङ स्ट्याण्डडथ) र यस ऐन 

बमोलजम पािना गनुथपने ऄन्य शतथ तथा व्यिस्था बमोलजम राख्नु पनेछ । 

५४.िेखापरीिण:  

 (१)  संस्थािे प्रत्येक अलथथक िषथको िेखापरीक्षण सो अलथथक िषथ समाि भएको 

लमलतिे तीन मलहनालभत्र प्रचलित काननू बमोलजम आजाजतपत्र प्राप् त 

िेखापरीक्षकद्वारा गराईन ुपनेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजमको ऄिलध लभत्र कुनै संस्थािे िेखापरीक्षण नगराएको 

पाआएमा दताथ गने ऄलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको िेखा परीक्षण 

आजाजतपत्रप्राप् त िेखापरीक्षकबाट गराईन सक्नेछ। 

 (३)  ईपदफा (२) बमोलजम िेखापरीक्षण गराईँदा िेखापरीक्षकिाइ लदन ु पने 

पाररश्रलमक िगायतको रकम सम्बलन्धत संस्थािे व्यहोनेछ ।  

 (४)  ईपदफा (१) िा (२) बमोलजम िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण 

प्रलतिेदन ऄनमुोदनको िालग साधारण सभा समक्ष पेश गनुथ पनेछ । 

 (५)  ईपदफा (४) बमोलजम पेश भएको िेखापरीक्षण प्रलतिेदन साधारणसभाबाट 

ऄनमुोदन हुन नसकेमा पुनः िेखापरीक्षणको िालग साधारणसभािे दफा ५५ 

को ऄधीनमा रही ऄको िेखापरीक्षक लनयिु गनेछ । 

५५. िेखापरीिकको मनयुमक्त : 

 (१)  संस्थाको िेखापरीक्षण सम्बन्धी कायथ गनथ प्रचलित काननू बमोलजम 

आजाजतपत्र प्राप् त िेखापरीक्षकहरू मध्येबाट साधारणसभािे एकजना 

िेखापरीक्षक लनयुलि गरी पाररश्रलमक समेत तोक्नेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम िेखापरीक्षक लनयिु गदाथ एईटै व्यलि, फमथ िा 

कम्पनीिाइ िगातार तीन अलथथक िषथभन्दा बढी हुने गरी लनयिु गनथ सलकने 

छैन । 
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५६.िेखापरीिकमा मनयुक्त हुन नसक्ने : 

 (१)  देहायका व्यलि िेखापरीक्षकमा लनयिु हुन तथा लनयिु भइ सकेको भए सो 

पदमा बहाि रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 

(ख) सम्बलन्धत संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको लनयलमत पाररश्रलमक पाईने गरी लनयिु सल्िाहकार िा 

कमथचारी, 

(घ) िेखापरीक्षण सम्बन्धी कसरूमा सजाय पाएको तीन िषथको ऄिलध भिुान 

नभएको,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी िा नैलतक पतन हुने ऄन्य फौजदारी कसरूमा सजाय पाएको 

पाँच िषथ भिुान नभएको,  

(ज) सम्बलन्धत संस्थासँग स्िाथथ बालझएको व्यलि । 

 (२)  िेखापरीक्षकिे अफू लनयिु हुनुऄलघ ईपदफा (१) बमोलजम ऄयोग्य 

नभएको कुराको संस्था समक्ष स्िघोषणा गरन्पुनेछ ।  

 (३)  कुनै िेखापरीक्षक अफ्नो कायथकाि समाि नहुदँै कुनै संस्थाको 

िेखापरीक्षण गनथ ऄयोग्य भएमा िा संस्थाको िेखापरीक्षकको पदमा कायम 

रहन नसक्ने लस्थलत ईत्पन्न भएमा लनजिे िेखापरीक्षण गनुथ पने िा गरररहकेो 

काम तत्काि रोकी सो कुराको जानकारी लिलखत रुपमा संस्थािाइ लदन ु

पनेछ । 

 (४)  यस दफाको प्रलतकूि हुनेगरी लनयुि भएको िेखापरीक्षकिे गरेको 

िेखापरीक्षण मान्य हुने छैन ।  

 

पररच्छेद – १३ 

छुट,समुवधा र सहुमियत 

५७.  छुट, समुवधा र सहुमियत:  

 (१)  संस्थािाइ प्राि हुने छुट, सलुिधा र सहुलियत संघीय कानुन बमोलजम हुनेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) मा ईल्िेलखत छुट, सलुिधा र सहुलियत बाहके संस्थािाइ प्राि 

हुने ऄन्य छुट, सलुिधा र सहुलियत तोलकए बमोलजम हुनेछ ।  
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पररच्छेद—१४ 

ऋण ऄसिुी तथा बाँकी बक्यौता 

५८. ऋण ऄसिू गने:  

 (१)  कुनै सदस्यिे संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता िा शतथ कबुलियतको पािना 

नगरेमा, लिखतको भाखालभत्र ऋणको सािाँ, ब्याज र हजाथना चिुा नगरेमा 

िा ऋण लिएको रकम सम्बलन्धत काममा निगाइ लहनालमना गरेको देलखएमा 

त्यस्तो सदस्यिे ऋण लिंदा राखेको लधतोिाइ सम्बलन्धत संस्थािे लििाम 

लबिी गरी िा ऄन्य कुनै व्यिस्था गरी अफ्नो साँिा, ब्याज र हजाथना ऄसिू 

ईपर गनथ सक्नछे। लधतो सम्बलन्धत संस्थािे  सकारे पिात् पलन ऋणीिे साँिा 

ब्याज दिुै भिुानी गरी लधतो बापतको सम्पलत्त लफताथ लिन चाहेमा लफताथ 

गनुथपनेछ । 

 (२)  कुनै सदस्यिे संस्थामा राखेको लधतो कुनै लकलसमिे कसैिाइ हक 

छोलडलदएमा िा ऄन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो लधतोको मलू्य घट्न गएमा 

त्यस्तो ऋणीिाइ लनलित म्याद लदइ थप लधतो सरुक्षण राख् न िगाईन 

सलकनेछ । 

 (३)  ईपदफा (२) बमोलजम ऋणीिे थप लधतो नराखेमा िा ईपदफा (१) िा (२) 

बमोलजमको लधतोबाट पलन साँिा, ब्याज र हजाथनाको रकम ऄसिू ईपर हुन 

नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक िाग्ने ऄन्य जायजेथाबाट पलन साँिा, ब्याज र 

हजाथना ऄसिू ईपर गनथ सलकनछे ।  

 (४)  यस दफा बमोलजम साँिा, ब्याज र हजथना ऄसिू ईपर गदाथ िागेको खचथको 

रकम तथा ऄसिू ईपर भएको  साँिा, व्याज र हजाथनाको रकम किा गरी 

बाँकी रहन अएको रकम सम्बलन्धत ऋणीिाइ लफताथ लदन ुपनेछ ।  

 (५)  यस दफा बमोलजम कुनै संस्थािे ऋणीको लधतो िा ऄन्य जायजेथा लििाम 

लबिी गदाथ लििाम सकाने व्यलिको नाममा सो लधतो िा जायजेथा प्रचलित 

काननू बमोलजम रलजष्ट्रेशन िा दालखि खारेज गनथको िालग सम्बलन्धत 

कायाथियमा िेखी पठाईनेछ र सम्बलन्धत कायाथियिे पलन सोही बमोलजम 

रलजष्ट्रेशन िा दालखि खारेज गरी सोको जानकारी सम्बलन्धत संस्थािाइ 

लदन ुपनेछ । 
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 (६)  यस दफा बमोलजम लधतो राखेको सम्पलत्त लििाम लबिी गदाथ कसैिे सकार 

नगरेमा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्धत संस्था अफैं िे सकार गनथ सक्नेछ । 

 (७)  ईपदफा (६) बमोलजम अफैं िे सकार गरेमा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्धत 

संस्थाको नाममा रलजष्ट्रेशन िा दालखि खारेज गनथ सम्बलन्धत कायाथियमा 

िेखी पठाईनेछ र त्यसरी िेखी अएमा सम्बलन्धत कायाथियिे सोही 

बमोलजम रलजष्ट्रेशन िा दालखि खारेज गरी लदनपुनेछ । 

५९.  कािो सचूी सभबन्धी व्यवस्थाः  

  संस्थाबाट ऋण लिइ  रकमको ऄपचिन गने िा तोलकएको समयािलध लभत्र 

ऋणको साँिा व्याज लफताथ नगने व्यलिको नाम नामेशी सलहत कािोसचूी 

प्रकाशन सम्बन्धी व्यिस्था संघीय कानुन बमोलजम हुनेछ । 

६०. कजाा सचूना केन्द्र सभबन्धी व्यवस्थाः कजाथ सचूना केन्ि सम्बन्धी व्यिस्था 

संघीय काननु बमोलजम हुनेछ । 

६१. बाँकी बक्यौता ऄसिू उपर गने : कसैिे संस्थािाइ लतनुथ बुझाईन ु पने रकम 

नलतरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत दताथ गने ऄलधकारीिे 

त्यस्तो व्यलिको जायजेथाबाट ऄसिू ईपर गररलदन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राख् न िेखी पठाउने:  

 (१) संस्था िा दताथ गने ऄलधकारीिे दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको िालग कुनै 

व्यलिको खाता, जायजेथाको  स्िालमत्ि हस्तान्तरण, नामसारी िा लबिी 

गनथ नपाईने गरी रोक्का राख् न सम्बलन्धत लनकायमा िेखी पठाईन सक्नेछ ।  

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम रोक्काको िालग िेखी अएमा सम्बलन्धत लनकायिे 

प्रचलित काननू बमोलजम त्यस्तो व्यलिको खाता,जाय जेथाको स्िालमत्ि 

हस्तान्तरण, नामसारी िा लबिी गनथ नपाईने गरी रोक्का  राख् न राखी लदनु 

पनेछ । 

 

६३. ऄग्रामधकार रहने:  

  कुनै व्यलििे संस्थािाइ लतनुथ पने ऋण िा ऄन्य कुनै दालयत्ि नलतरेमा त्यस्तो 

व्यलिको जायजेथामा नेपाि सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको िालग 

रकम छुिाइ बाँकी रहन अएको रकममा संस्थाको ऄग्रालधकार रहनेछ । 
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६४. कायावाही गना वाधा नपने:  

  संस्थािे ऋण ऄसिुी गने सम्बन्धमा कुनै व्यलि िा सहकारी संस्था ईपर 

चिाएको कुनै कारिाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यलि िा संस्था ईपर यस ऐन 

तथा प्रचलित काननू बमोलजमको कुनै कसरूमा कारिाही चिाईन रोक 

िगाएको मालनने छैन । 

 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  मबघटन तथा दताा खारेज 

६५. एकीकरण तथा मवभाजन सभबन्धी व्यबस्था:  

 (१) यस ऐनको ऄलधनमा रही दइु िा दइुभन्दा बढी संस्थाहरु एक अपसमा गाभी 

एकीकरण गनथ िा एक संस्थािाइ भौगोलिक कायथ के्षत्रको अधारमा दइु िा 

दइुभन्दा बढी संस्थामा लिभाजन गनथ सलकनेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम एकीकरण िा लिभाजन गदाथ सम्बलन्धत संस्थाको कुि 

कायम रहकेा सदस्य संख्याको  दइु लतहाआ बहुमतबाट लनणथय हुन ुपनेछ ।      

  (३)  ईपदफा (२) बमोलजम एकीकरण िा लिभाजन गने लनणथय गदाथ एकीकरण िा 

लिभाजनका शतथ र  कायथलिलध समेत खिुाईनु पनेछ। 

६६. मवघटन र दताा खारेज:  

 (१)  कुनै संस्थामा देहायको ऄिस्था लिद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काि 

कायम रहकेा दइु लतहाआ बहुमत सदस्यको लनणथयबाट त्यस्तो संस्थाको 

लिघटन गने लनणथय गरी दताथ खारेजीको स्िीकृलतका िालग सलमलतिे दताथ गन े

ऄलधकारी समक्ष लनिेदन लदनसक्नेछ :– 

(क) लिलनयममा ईलल्िलखत ईद्देश्य तथा कायथ हालसि गनथ सम्भि नभएमा,  

(ख) सदस्यको लहत गनथ नसक्ने भएमा । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम प्राप् त लनिेदनमा छानलिन गदाथ त्यस्तो संस्थाको 

लिघटन गनथ ईपयिु देलखएमा दताथ गने ऄलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको दताथ 

खारेज गनथ सक्नेछ। 

 (३)   ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दताथ गने ऄलधकारीि े

देहायको ऄिस्थामा मात्र संस्थाको दताथ खारेज गनथ सक्नेछ :– 

(क) िगातार दइु िषथसम्म कुनै कारोबार नगरी लनष्ट्कृय रहकेो पाआएमा, 
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(ख) कुनै संस्थािे यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयमाििी लिपरीतको कायथ 

बारम्बार गरेमा, 

(ग) लिलनयममा ईलल्िलखत ईद्देश्य लिपरीत कायथ गरेमा, 

(घ) सहकारी मलू्य, मान्यता र लसद्धान्त लिपरीत कायथ गरेमा । 

 (४)  ईपदफा (२) िा (३) बमोलजम दताथ खारेज गनुथ ऄलघ दताथ गने ऄलधकारीिे 

त्यस्तो संस्थािाइ सनुिुाइको  िालग पन्र लदनको समय लदन ुपनेछ । 

 (५)  ईपदफा (२) िा (३) बमोलजम संस्थाको दताथ खारेज भएमा त्यस्तो संस्था 

लिघटन भएको मालननेछ ।  

 (६)  ईपदफा (२) िा (३) बमोलजम संस्थाको दताथ खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको 

दताथ प्रमाणपत्र स्ितः रद्द भएको मालननेछ । 

 

६७. मिक्वीडेटरको मनयुमक्त:  

 (१)  दफा ६६ बमोलजम कुनै संस्थाको दताथ खारेज भएमा दताथ गने ऄलधकारीिे 

लिक्िीडेटर लनयिु गनेछ ।  

 (२)  ईपदफामा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन संघीय काननुमा 

तोलकएको लसमा सम्मको सम्पलत्त भएको संस्थाको हकमा दताथ गन े

ऄलधकारीिे कुनै ऄलधकृतस्तरका कमथचारीिाइ लिक्िीडेटर लनयुलि गनथ 

सक्नेछ । 

६८. मिक्वीडेशन पमछको सभपमतको उपयोग:  

  कुनै संस्थाको लिक्िीडेशन पिात् सबै दालयत्ि भिुान गरी बाँकी रहन 

गएको सम्पलत्तको ईपयोग संघीय कानुनमा  तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद –१६ 

दताा गने ऄमधकारी 

६९.दताा गने ऄमधकारी:  

 (१) यस ऐन ऄन्तगथत दताथ गने ऄलधकारीिे गनुथपने कायथहरू ऄको व्यिस्था 

नभएसम्म अरुघाट गाईँपालिकाको  प्रमुख प्रशासलकय ऄलधकृतिे गनेछ । 
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 (२)  ईपदफा (१) बमोलजमको दताथ गने ऄलधकारीिे यस ऐन बमोलजम अफूमा 

रहकेो कुनै िा सम्पूणथ ऄलधकार अफू मातहतको ऄलधकृतस्तरको 

कमथचारीिाइ प्रत्यायोजन गनथ सक्नेछ । 

७०.काम, कताव्य र ऄमधकार :  

  यस ऐनमा ऄन्यत्र ईलल्िलखत काम, कतथव्य तथा ऄलधकारको ऄलतररि दताथ 

गने ऄलधकारीको काम, कतथव्य र ऄलधकार तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

  

पररच्छेद –१७ 

मनरीिण तथा ऄनुगमन 

७१. मनरीिण तथा ऄमभिेख जाँच गने:  

 (१)  दताथ गने ऄलधकारीिे संस्थाको जनुसुकै िखत लनरीक्षण तथा ऄलभिेख 

परीक्षण गनथ, गराईन सक्नेछ । 

 (२)  नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जनुसकैु िखत तोलकएको भन्दा बढी अलथथक 

कारोिार गने संस्थाको लहसाि लकताि िा  लित्तीय कारोिारको लनरीक्षण िा 

जाँच गनथ, गराईन सक्नेछ। 

 (३)  ईपदफा (२) को प्रयोजनको िालग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे अफ्ना कुनै 

ऄलधकारी िा लिशेषज्ञ खटाइ अबश्यक लििरण िा सचूनाहरू संस्थाबाट 

लझकाइ लनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण गनथ सक्नेछ । 

 (४)  ईपदफा (१) िा (२)बमोलजम लनरीक्षण िा लहसाब जाँच गदाथ दताथ गने 

ऄलधकारी िा नेपाि राष्ट्र बैङ्कको ऄलधकार प्राि ऄलधकृतिे माग गरेको 

जानकारी सम्बलन्धत संस्थािे ईपिब्ध गराईन ुपनेछ ।  

 (५)  ईपदफा (१) िा (२) बमोलजम लनरीक्षण िा लहसाब जाँच गदाथ कुनै संस्थाको 

कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन  ऄन्तगथत बनेको लनयम, लनदेलशका, मापदण्ड 

िा कायथलिलध बमोलजम भएको नपाआएमा दताथ गने ऄलधकारी िा नेपाि राष्ट्र 

बैङ्किे सम्बलन्धत संस्थािाइ अिश्यक लनदेशन लदन सक्नेछ र त्यस्तो 

लनदेशनको पािना गनुथ त्यस्तो संस्थाको कतथव्य हुनेछ । 

 (६)  नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस दफा बमोलजम संस्थाको लनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण 

गदाथ नेपाि राष्ट्र बैङ्किे प्रचलित कानून बमोलजमको ऄलधकार प्रयोग गनथ 

सक्नेछ। 
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 (७)  यस दफा बमोलजम संस्थाको लनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण गदाथ प्राप् त हुन 

अएको जानकारी नेपाि राष्ट्र बैङ्किे अरुघाट गाईँकायथपालिकािाइ 

ईपिब्ध गराईन ुपनेछ ।   

७२.छानमवन गना सक्ने : 

 (१)  कुनै संस्थाको व्यिसालयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको लहत 

लिपरीत काम भएको िा सो संस्थाको ईद्देश्य लिपरीत कायथगरेको भनी त्यस्तो 

संस्थाको कम्तीमा िीस प्रलतशत सदस्यिे छानलिनको िालग लनिेदन लदएमा 

दताथ गने ऄलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको छानलिन गनथ, गराईन सक्नेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम छालनिन गदाथ माग गरेको लििरण िा कागजात 

ईपिब्ध गराइ सहयोग गनुथ सम्बलन्धत सलमलतको कतथव्य हुनेछ ।  

 (३)  ईपदफा (१) िा (२) बमोलजम गररएको छानलिनको जानकारी सम्बलन्धत 

संस्थािाइ लिलखत रुपमा लदनपुनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने ससं्था को मनरीिण तथा ऄनुगमन सभबन्धी 

मवशेष व्यवस्था : 

 (१)  बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने संस्थािे तोलकए बमोलजम ऄनगुमन 

प्रणािी ऄििम्बन गनुथ पनेछ । 

 (२)  दताथ गने ऄलधकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोलकए 

बमोलजमको ऄनगुमन प्रणािीमा अधाररत भइ लनरीक्षण तथा ऄनगुमन 

गनेछ । 

 (३)  ईपदफा (२) बमोलजम संस्थाको लनरीक्षण तथा ऄनगुमन दताथ गने 

ऄलधकारीिे अिश्यकता ऄनुसार नेपाि  राष्ट्र बैङ्क िगायतका ऄन्य 

लनकायको सहयोग लिन सक्नेछ । 

 (४)  अरुघाट गा.पा.को सहकारी के्षत्र हनेे सलमलतिे अफ्नो के्षत्र लभत्रको 

सहकारीको ऄनगुमन गनेछ ।   

 

७४.वामषाक प्रमतवेदन पेश गनुापने :  

 (१)  दताथ गने ऄलधकारीिे अलथथक िषथ समाि भएको लमलतिे तीन मलहनालभत्र 

संस्थाको लनरीक्षण सम्बन्धी िालषथक प्रलतिेदन गाईँ \ नगर कायथपालिका 

समक्ष पेश गनुथ पनेछ । 
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 (२)  ईपदफा (१) बमोलजमको प्रलतिेदनमा देहायका लििरणहरू खिुाईन ु

पनेछ:– 

(क) सञ्चािनमा रहकेा संस्थाको लििरण, 

(ख) ऄनगुमन गररएका संस्थाको संख्या तथा अलथथक कारोिारको लििरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयम, लिलनयम 

तथा अन्तररक कायथलिलधको पािनाको ऄिस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यिे प्राप् त गरेको सेिा सलुिधाको ऄिस्था, 

(ङ) संस्थाको लियाकिापमा सदस्यको सहभालगताको स्तर ऄनुपात, 

(च) संस्थािाइ गाईँपालिका/नगरपालिकाबाट प्रदान गररएको लित्तीय ऄनदुान 

तथा छुट सलुिधाको सदपुयोलगताको ऄिस्था,  

(छ) संस्थाको अलथथक लियाकिाप तथा लित्तीय ऄिस्था सम्बन्धी तोलकए 

बमोलजमका लििरण, 

(ज) संस्थामा अन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको ऄिस्था, 

(झ) संस्थामा सशुासन तथा लजम्मेिारीको ऄिस्था, 

(ञ) संस्थामा रहकेा कोषको लििरण, 

(ट) संरलक्षत पूँजी लफताथ कोष लितरणको ऄिस्था, 

(ठ) सहकारीको नीलत लनमाथणमा सहयोग पगु्ने अिश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको दताथ, खारेजी तथा लिघटन सम्बन्धी लििरण, 

(ढ) संस्थािे सञ्चािन गरेको दफा १२ बमोलजमको कारोिार, व्यिसाय, ईद्योग 

िा पररयोजनाको लििरण,  

(ण) तोलकए बमोलजमका ऄन्य लििरण । 

७५. अपसी सरुिण सेवा सचंािन सभबन्धी व्यवस्थाः  

 (१)  संस्थािे संघीय काननुमा व्यिस्था भएबमोलजम अफ्ना सदस्यहरुको 

बािीनािी िा िस्तुभाईमा भएको क्षलतको ऄंशपलूतथ गने गरी अपसी 

सरुक्षण सेिा संचािन गनथ सक्नेछ । 

७६.  मस्थरीकरण कोष सभबन्धी व्यवस्थाः  

 (१)   बचत तथा ऋण लिषयगत संस्थाहरू सम्भालित जोलखमबाट संरक्षणका 

िालग संघीय काननुमा व्यिस्था भए बमोलजम खडा हुने लस्थरीकरण कोषमा 

सहभागी हुन सक्नेछन ्। 
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पररच्छेद –१८ 

समस्याग्रस्त ससं्थाको व्यवस्थापन 

 

७७. ससं्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गना समकने:  

 (१)  यस ऐन बमोलजम गररएको लनरीक्षण िा लहसाब जाँचबाट कुनै संस्थामा 

देहायको ऄिस्था लिद्यमान रहकेो देलखएमा कायथपालिकािे त्यस्तो 

संस्थािाइ समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गनथ सक्नेछ:- 

(क) सदस्यको लहत लिपरीत हुने गरी कुनै कायथ गरेको, 

(ख) संस्थािे परूा गनुथपने लित्तीय दालयत्ि परूा नगरेको िा भिुानी गनुथपने दालयत्ि 

भिुानी गनथ नसकेको िा भिुानी गनथ नसक्ने ऄिस्था भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचत लनधाथररत शतथ बमोलजम लफताथ गनथ नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयम तथा लिलनयम लिपरीत हुने गरी संस्था  

सञ्चािन भएको, 

(ङ) संस्था  दामासाहीमा पनथ सक्ने ऄबस्थामा भएको िा ईल्िेखनीय रुपमा 

गम्भीर अलथथक कलठनाइ भोलगरहकेो, 

(च) कुनै संस्थािे सदस्यको बचत रकम लफताथ गनुथ पने ऄिलधमा लफताथ नगरेको 

भनी त्यस्तो संस्थाका कम्तीमा िीस प्रलतशत िा िीस जना मध्ये जनु कम 

हुन्छ सो िरािरका सदस्यहरूिे दताथ गने ऄलधकारी समक्ष लनिेदन लदएकोमा 

छानलिन गदाथ खण्ड (क) देलख (ङ) सम्मको कुनै ऄिस्था लिद्यमान भएको 

देलखएको । 

 (२)  ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन प्रचलित काननू 

बमोलजम गठन गरेको अयोगिे कुनै संस्थािाइ समस्याग्रस्त संस्था घोषणा 

गनथ लसफाररस गरेमा िा समस्याग्रस्त भनी पलहचान गरेकोमा िा त्यस्तो 

अयोगमा परेको ईजरुी संख्या, औलचत्य समेतको अधारमा कायथपालिकािे 

त्यस्तो संस्थािाइ समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनथ सक्नेछ । 

७८. व्यवस्थापन समममतको गठन:  

 (१) दफा ७७ बमोलजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको 

सम्पलत्त व्यिस्थापन तथा दालयत्ि भिुानी सम्बन्धी कायथकािालग 



efu–!            v08–!              ;+Vof–# 
 

सहकारी (दर्ाा,संचाऱन र ननयमन) ऐन ,२०७५  38 

व्यिस्थापन सलमलतको गठन गनथ दताथ गने ऄलधकारीिे कायथपालिका समक्ष 

लसफाररस गनेछ । 

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम लशफाररस भइ अएमा कायथपालिकािे तोलकए 

िमोलजम व्यिस्थापन सलमलतको गठन गनथ सक्ने छ ।   

 (३)  ईपदफा (२) बमोलजम गलठत व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतथव्य र 

ऄलधकार तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद–१९ 

कसरू,दण्ड जररवाना तथा पुनराबेदन 

७९. कसरू गरेको मामनने :  

 कसैिे देहायको कुनै कायथ गरेमा यस ऐन ऄन्तगथतको कसरू गरेको मालननेछ ।  

 (क)  दताथ नगरी िा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेमा िा कुनै व्यलि, फमथ िा 

कम्पनीिे अफ्नो नाममा सहकारी शब्द िा सो शब्दको ऄंग्रेजी रुपान्तरण 

राखी कुनै कारोबार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह  िा ऄन्य कुनै कायथ गरेमा, 

 (ख)  सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयम, लिलनयम 

बमोलजम बाहके ऄन्य कुनै  पलन प्रयोजनको िालग प्रयोग गरेमा,  

 (ग)  तोलकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाथ जमानत िा सरुक्षण नराखी ऋण 

प्रदान गरेमा, 

 (घ)  सलमलतको सदस्य, व्यिस्थापक िा कमथचारीिे संस्थाको सम्पलत्त, बचत िा 

शेयर रकम लहनालमना गरेमा, 

 (ङ)  ऋण ऄसिू हुन नसक्ने गरी सलमलतका कुनै सदस्य, लनजको नातेदार िा ऄन्य 

व्यलि िा कमथचारीिाइ ऋण लदइ रकम लहनालमना गरेमा,  

 (च)  सलमलतका कुनै सदस्यिे एक्िै िा ऄन्य सदस्यको लमिोमतोमा संस्थाको 

शेयर िा बचत रकम अफू खसुी पररचािन गरी संस्थािाइ हानी नोक्सानी 

परु् याएमा,  

 (छ)   झिुा िा गित लििरण पेश गरी कजाथ लिएमा, राखेको लधतो कछचा भएमा 

िा ऋण लहनालमना गरेमा,  

 (ज)   संस्थािे यस ऐन र यस ऐन ऄन्तरग्त बनेका लनयम, लिलनयम  लिपररत 

िगानी गरेमा िा िगानी गने ईद्देश्यिे रकम ईठाएमा,  
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 (झ)   कृलत्रम व्यिसाय खडा गरी िा गराइ ऋण लिएमा िा लदएमा, 

 (ञ)   लधतोको ऄस्िाभालिक रुपमा बढी मलू्याङ्कन गरी ऋण लिएमा िा लदएमा, 

 (ट)  झिुा लििरणको अधारमा पररयोजनाको िागत ऄस्िाभालिक रुपमा बढाइ 

बढी ऋण लिएमा िा  लदएमा, 

(ठ)  कुनै व्यलि िा संस्थािाइ एक पटक लदआसकेको सरुक्षण रीतपिूथक फुकुिा 

नभइ िा सो सरुक्षणिे खामेको  मलू्यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सरुक्षण ऄन्य 

संस्थामा राखी पनुः ऋण लिए िा लदएमा, 

(ड)  संस्थाबाट जनु प्रयोजनको िालग ऋण सुलिधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा 

निगाइ ऄन्यत्र प्रयोग गरे िा गराएमा, 

(ढ)  संस्थाको कुनै कागजात िा खातामा िेलखएको कुनै कुरा कुनै तररकािे 

हटाआ िा ईडाआ ऄकै ऄथथ लनस्कने व्यहोरा पारी लमिाइ िेख्ने िा ऄको लभन्नै 

श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट अफूिाइ िा ऄरु कसैिाइ फाआदा िा हालन 

नोक्सानी गने ईद्देश्यिे कीते गनथ िा ऄकाथको हालन नोक्सानी गने ईद्देश्यिे 

नगरे िा नभएको झिुा कुरा गरे िा भएको हो भनी िा लमलत, ऄङ्क िा 

व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराइ कागजात बनाइ िा बनाईन िगाइ 

जािसाजी गरे िा गराएमा,  

(ण)   ऋणको लधतो स्िरुप रालखने चि ऄचि सम्पलत्त लििाम लबिी िा ऄन्य 

प्रयोजनको िालग मलू्याङ्कन गदाथ मलू्याङ्कनकताथिे बढी, कम िा गित 

मलू्याङ्कन गरी   संस्थािाइ हानी नोक्सानी परु् याईने कायथ गरे िा गराएमा,  

(त)   संस्थािाइ हानी नोक्सानी परु् याईने ईद्देश्यिे कसैिे कुनै काम गराईन िा 

नगराईन, मोिालहजा गनथ िा गराईन, कुनै लकलसमको रकम लिन िा लदन, 

लबना मलू्य िा कम मलू्यमा कुनै माि, िस्तु िा सेिा लिन िा लदन, दान, 

दातव्य, ईपहार िा चन्दा लिन िा लदन, गित लिखत तयार गनथ िा गराईन, 

ऄनिुाद गनथ िा गराईन िा गैर काननूी िाभ िा हानी परु् याईन ेबदलनयतिे 

कुनै कायथ गरे िा गराएमा, 

(थ)  कुनै संस्था िा सोको सदस्य िा बचतकताथ िा ती मध्ये कसैिाइ हानी 

नोक्सानी पगु्ने गरी िेखा परीक्षण गरे गराएमा िा िेखा परीक्षण गरेको झिुो 

प्रलतिेदन तयार पारेमा िा पानथ िगाएमा। 
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८०.सजायः  

 (१)    कसैिे दफा ७९ को कसरू गरेमा देहाय बमोलजमको सजाय हुनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसरूमा एक बषथसम्म कैद र एक िाख 

रुपैयँासम्म जररिाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसरूमा दइु बषथसम्म कैद र दइु िाख रुपैयँासम्म जररिाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसरूमा लिगो बराबरको रकम जररिाना गरी तीन बषथ सम्म 

कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसरूमा 

लिगो भराइ लिगो बमोलजम जररिाना गरी देहाय बमोलजमको कैद हुनेछ :- 

(१) दश िाख रुपैयाँसम्म लबगो भए एक िषथसम्म कैद,  

(२) दश िाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास िाख रुपैयाँसम्म लबगो भए दइु िषथ 

देलख तीन िषथसम्म कैद, 

(३) पचास िाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म लबगो भए तीन िषथ 

देलख चार िषथसम्म कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म लबगो भए चार 

िषथदेलख छ िषथसम्म कैद, 

(५) दश करोड रुपैंयाँभन्दा बढी एक ऄबथ रुपैयाँसम्म लबगो भए छ िषथदेलख 

अठ िषथसम्म कैद, 

(६) एक ऄबथ रुपैयाँभन्दा बढीजलतसकैु रुपैयाँ लबगो भए पलन अठ िषथदेलख 

दश िषथसम्म कैद, 

 (ङ) खण्ड (ढ) को  कसरूमा  दश बषथसम्म कैद । 

 (२)  दफा ७९ को कसरू गनथ ईद्योग गने िा त्यस्तो कसरू गनथ मद्दत परु् याईन े

व्यलििाइ मखु्य कसरूदारिाइ हुने सजायको अधा सजाय हुनेछ । 

 (३)  दफा ७९ को कसरू गने िा त्यस्तो कसरू गनथ मद्दत परु् याईन ु कुनै लनकाय 

संस्था भए त्यस्तो लनकाय संस्थाको प्रमखु कायथकारी िा पदालधकारी िा 

कायथकारी हलैसयतमा कायथ सम्पादन गने व्यलििाइ यस ऐन बमोलजम हुने 

सजाय हुनेछ । 
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८१. जररवाना हुने : 

 (१)  दफा ८७ बमोलजम कसैको ईजरूी परी िा संस्थाको लनरीक्षण ऄनगुमन िा 

लहसाब लकताबको जाँच गदाथ िा ऄन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै 

कायथ गरेको पाआएमा दताथ गने ऄलधकारीिे त्यस्तो कायथको प्रकृलत र 

गाम्भीयथको अधारमा त्यस्तो कायथ गने व्यलििाइ पाँच िाखरु पैयँासम्म 

जररिाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगथत बनेका लनयम लिपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा, 

(ख) संस्थािे प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको ऄन्तर छ प्रलतशतभन्दा 

बढी कायम गरेमा, 

(ग) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्याजिाइ मिू कजाथमा पूँजीकृत गरी 

सोको अधारमा ब्याज िगाएमा, 

(घ) कुनै सदस्यिाइ अफ्नो पूँजीकोषको तोलकए बमोलजमको प्रलतशतभन्दा बढी 

हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, 

(ङ) संस्था दताथ गदाथका बखतका सदस्य बाहके ऄन्य सदस्यिाइ सदस्यता प्राप् त 

गरेको तीन मलहना ऄिलध व्यलतत नभइ ऋण िगानी  गरेमा, 

(च) प्राथलमक पूँजी कोषको दश गुणा भन्दा बढीहुने गरी बचत संकिन गरेमा, 

(छ) शेयर पूँजीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी शेयर िाभांश लितरण गरेमा,  

(ज) संस्थािे अफ्नो कायथके्षत्र बालहर गइ कारोबार गरेमा िा गैर सदस्यसंग 

कारोिार गरेमा, 

(झ) संस्थािे यो ऐन लिपरीत कृलत्रम ब्यलििाइ अफ्नो सदस्यता लदएमा । 

 (२)  ईपदफा (१) मा िेलखएको व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायथ गरेको 

दताथ गने ऄलधकारीिे त्यस्तो कायथको प्रकृलत र गाम्भीयथको अधारमा त्यस्तो 

कायथ गने व्यलििाइ तीन िाख रुपैयाँसम्म जररिाना गनथ सक्नेछः- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयम बमोलजम लदएको कुनै लनदेशन िा 

तोलकएको मापदण्डको पािना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयम बमोलजम लदनपुने कुनै लििरण, 

कागजात, प्रलतबेदन, सचूना िा जानकारी नलदएमा, 

(ग) यस ऐन बमोलजम लनिाथचन नगरी सलमलत तथा िेखा सपुरीिेक्षण सलमलतका 

पदालधकारीहरु अफू खशुी पररितथन गरेमा  
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(घ) कुनै संस्थािे दफा ६ को ईपदफा (४) बमोलजमको तोलकएको शतथ पािन 

नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयम लिपररत ऄन्य कायथ गरेमा । 

 (३)  ईपदफा (१) िा (२) बमोलजमको जररिाना गनुथ ऄलघ दताथ गने ऄलधकारीिे 

सम्बलन्धत व्यलि िा संस्थािाइ सफाइ पेश  गनथ कम्तीमा पन्र लदनको 

समयािलध लदन ुपनेछ । 

८२. रोक्का राख्ने : 

   (१)  दताथ गने ऄलधकारीिे सम्बलन्धत संस्थािाइ दफा ८१ बमोलजम जररिाना 

गनुथका ऄलतररि तीन मलहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत तथा 

बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पलत्त रोक्का राख् न सम्बलन्धत लनकायिाइ 

लसफाररस गनथ सक्नेछ । 

 (२)   ईपदफा (१) बमोलजमको लसफाररस प्राप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, 

सम्पलत िा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जानकारी दताथ गने 

ऄलधकारीिाइ लदन ुपनेछ ।  

८३.दोब्बर जररवाना हुने: 

 (१)  दफा ८१ बमोलजम जररिाना भएको व्यलि िा संस्थािे पनु: सोही कसरू 

गरेमा त्यस्तो व्यलि िा संस्थािाइ दताथ गने ऄलधकारीिे दोस्रो पटकदेलख 

प्रत्येक पटकको िालग दोब्बर जररिाना गनेछ ।  

८४. ऄनुसन्धानको िामग िेखी पठाउन सक्ने : दताथ गने ऄलधकारी िा नेपाि राष्ट्र 

बैङ्किे यस ऐन बमोलजम अफ्नो काम, कतथव्य र ऄलधकारको पािना गदाथ 

कसैिे दफा ७९ बमोलजमको कसरू गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसरूका 

सम्बन्धमा यस ऐन बमोलजम ऄनसुन्धान गनथको िालग सम्बलन्धत लनकायमा 

िेखी पठाईन सक्नेछ ।  

८५. मुद्दासभबन्धी व्यवस्थाः दफा ८० बमोलजम सजाय हुने कसरूको मदु्दा सम्बन्धी 

व्यिस्था संघीय काननु बमोलजम हुनेछ । 

८६. मुद्दा हेने ऄमधकारी: दफा ८० बमोलजमको सजाय हुने कसरू सम्बन्धी मदु्दाको 

कारिाही र लकनारा लजल्िा ऄदाितबाट हुनेछ । 
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८७. उजूरी मदने हद भयाद : 

 (१)  कसैिे दफा ८० बमोलजमको सजाय हुने कसरू गरेको िा गनथ िागेको थाहा 

पाईने व्यलििे त्यसरी थाहा पाएको लमलतिे नब्बे लदनलभत्र दताथ गने 

ऄलधकारी समक्ष ईजरूी लदन ुपनेछ । 

 (२)  कसैिे दफा ८० बमोलजम जररिाना हुने कायथ गरेको थाहा पाईने व्यलििे 

त्यसरी थाहा पाएको लमलतिे नब्बे लदन लभत्र दताथ गने ऄलधकारी समक्ष 

ईजरूीलदन ुपनेछ ।  

८८. पुनरावेदन गना सक्ने : 

   (१)  दफा ६ बमोलजम संस्था दताथ गनथ ऄस्िीकार गरेको िा दफा 8८ बमोलजम 

संस्था दताथ खारेज गरेकोमा लचत्त नबुझ्नेिे सो लनणथयको जानकारी पाएको 

लमलतिे पैंतीस लदनलभत्र दताथ गने ऄलधकारीको लनणथयईपर 

कायथपालिकासमक्ष पनुरािेदन गनथ सक्नेछ । 

 (२)  दफा ८० बमोलजमको जररिानामा लचत्त नबुझ्ने व्यलििे त्यस्तो लनणथयको 

जानकारी पाएको लमलतिे पैंतीस लदनलभत्र देहाय बमोलजम पनुरािेदन गनथ 

सक्नेछ: 

(क)  दताथ गने ऄलधकारी र कायथपालिकािे गरेको लनणथय ईपर सम्बलन्धत लजल्िा 

ऄदाितमा, 

(ख)  नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको लनणथय ईपरसम्बलन्धत ईछच ऄदाितमा । 

 

८९. ऄसिू उपर गररने :  

  यस पररछछेद बमोलजम कुनै व्यलििे लतनुथ पने जररिाना िा कुनै रकम नलतरी 

बाँकी रहकेोमा त्यस्तो जररिाना िा रकम लनजबाट सरकारी बाँकी सरह 

ऄसिू ईपर गररनेछ । 
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पररच्छेद–२० 

मवमवध 

९०. मतामधकारको प्रयोग :  

  कुनै सदस्यिे संस्थाको जलतसकैु शेयर खररद गरेको भए तापलन सम्बलन्धत 

संस्थाको कायथ सञ्चािनमा एक सदस्य एक मतको अधारमा अफ्नो 

मतालधकारको प्रयोग गनथ सक्नेछ । 

 

९१. सामामजक परीिण गराउन सक्ने : 

 (१) संस्थािे लिलनयममा ईलल्िलखत ईद्देश्य प्राप् त गनथका िालग सलमलतबाट 

भएका लनणथय र कायथ, सदस्यहरूिे प्राप् त गरेका सेिा र सन्तुष्टीको स्तर, सेिा 

प्रालप् तबाट सदस्यहरूको जीिनस्तरमा अएको अलथथक, सामालजक, 

सांस्कृलतक तथा िातािरणीय पक्षमा सकारात्मक पररितथन िगायतका 

लिषयमा सामालजक परीक्षण गराईन सक्नेछ ।  

 (२)  ईपदफा (१) बमोलजम भएको सामालजक परीक्षणको प्रलतिेदन छिफिको 

िालग सलमलतिे साधारणसभा  समक्ष पेश गनेछ । 

 (३)  ईपदफा (२) बमोलजम पेश भएको सामालजक परीक्षण प्रलतिेदन छिफि 

गरी साधारणसभािे अिश्यकता ऄनसुार सलमलतिाइ लनदेशन लदन  सक्नेछ 

। 

 (४)  यस दफा बमोलजमको सामालजक परीक्षण प्रलतिेदनको एक प्रलत सम्बलन्धत 

संस्थािे दताथ गने ऄलधकारी समक्ष पेश गनुथ पनेछ । 

 

९२. सहकारी मशिाः  सहकारी के्षत्रको प्रिधथनको िालग लिद्यािय तहको पाठयिममा 

अधारभतू सहकारी सम्िन्धी लिषयिस्तुिाइ समािेश गनथ सलकनेछ । 

 

९३. अमथाक सहयोग गना नहुने: संस्थाको रकमिाट सलमलतको लनणथय िमोलजम 

सदस्यहरुिे अलथथक सहयोग लिन सक्नेछन ्  

 तर सामालजक कायथकोिालग गैर सदस्य व्यलि िा संस्थाहरुिाइ समेत अलथथक 

सहयोग गनथ िाधा पने छैन । 
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 स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको िालग 'सामालजक कायथ' भन्नािे लशक्षा, 

स्िास््य, िातािरण संरक्षण, मानिीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धथन सम्बलन्ध 

कायथिाइ जनाईँछ । 

९४. ऄन्तर सहकारी कारोवार गना सक्नेः  संस्थाहरुिे तोलकए बमोलजम एक अपसमा 

ऄन्तर सहकारी कारोिार गनथ सक्नेछन् ।  

९५. ठेक्कापट्टा मदन नहुने: संस्थािे अफ्नो  सलमलतको कुनै सञ्चािक िा िेखा 

सपुरीिेक्षण सलमलतको संयोजक िा सदस्य िा अफ्नो कमथचारीिाइ 

ठेक्कापिा लदन हुदैन । 

९६. सरकारी बाँकी सरह ऄसिू उपर हुने: कुनै संस्थािे प्राप् त गरेको सरकारी ऄनदुान 

िा कुनै सेिा सुलिधा दरुुपयोग गरेको पाआएमा प्रचलित काननू बमोलजम 

सरकारी बाँकी सरह ऄसिू ईपर गररनेछ।  

९७.  कभपनी सभबन्धी प्रचमित ऐन िागू नहुने : यस ऐन ऄन्तगथत दताथ भएको 

संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन  िागू हुने छैन ।  

९८.  प्रचमित कानून बमोमजम कारवाही गना वाधा नपने : यस ऐनमा िेलखएको 

कुनै कुरािे कुनै व्यलि ईपर प्रचलित काननू बमोलजम ऄदाितमा मदु्दा 

चिाईन बाधा परु् याएको मालनने छैन । 

९९. सभपमि शुमद्धकरण मनवारण सभबन्धी कानुनी व्यवस्थाको पािना गनुापनेः 

संस्थािे सम्पलत्त शुलद्धकरण लनिारण सम्बन्धी संघीय / प्रदेश काननुमा 

भएका व्यिस्थाका साथै तत् सम्बन्धमा मन्त्राियिे जारी गरेको मानदण्ड र 

नेपाि राष्ट्र बैंकको लित्तीय जानकारी एकाआबाट जारी भएका 

लनदेलशकाहरूको पािना गनुथपनेछ ।  

१००. मनयम बनाउने ऄमधकार:  यस ऐनको कायाथन्ियनकोिालग कायथपालिकािे 

अिश्यक लनयम बनाईन सक्नेछ । 

१०१. मापदण्ड, मनदेमशका वा कायामवमध बनाई िागू गना सक्ने:  

 (१)  यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगथत बनेको लनयमको ऄधीनमा रही संस्थाको दताथ, 

सञ्चािन, लनरीक्षण तथा ऄनगुमन िगायतका काम कारबाहीिाइ 

व्यिलस्थत र प्रभािकारी रुपमा सञ्चािन गनथ कायथपालिकाि ेअिश्यकता 

ऄनसुार मापदण्ड, लनदेलशका िा कायथलिलध बनाइ िागू गनथ सक्नछे । 
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 (२)  ईपदफा (१) बमोलजमको मापदण्ड बनाईँदा अिश्यकता ऄनसुार रलजष्ट्रार, 

नेपाि राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रािय र सम्बलन्धत  ऄन्य लनकायको परामशथ लिन 

सलकनेछ । 

 

१०२.  यो ऐन hf/L ePsf] ldltn] 5 dlxgf leq o; ufpFkflnsf leqsf k'0f{ 

jf cf+l;s sfo{If]q eO{ ;+rfngdf /x]sf ;a} k|sf/sf ;xsf/L 

;+yfx?n] cfkm\gf] sfo{If]q, k|yflds k'hL nufgL / ;DktLsf] 

ca:yf tyf cGo tf]lsP adf]lhdsf] ljj/0f ufpFkflnsfdf 

a'emfpg' kg]{ 5 . 
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cg';"rL ! 

btf{ ug{sf] nflu lbOg] b/vf:tsf] gd'gf 

                                                                                                                                                                 

ldlt M @)=== . === 

 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" , 

cf?3f6 ufpFkflnsfsf] sfof{no, 

cf?3f6, uf]/vf  . 

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

dxf]bo, 

 xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ 

u/L kfpg lgj]bg ub{5f}F . p2]Zocg'¿k ;+:yfn] tTsfn ug]{ sfo{x¿sf] 

of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} ;fy ;+nUg /fvL k]; 

u/]sf 5f}F . 

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  
 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

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

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

 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= == 
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cg';"rL–@ 

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

 

cf?3f6 ufpFkflnsfsf] sfof{no, 

cf?3f6, uf]/vf  . 

 

;xsf/L btf{ k|df0f–kq 

 

btf{ g+= M 

cf?3f6 ufpFkflnsf ;xsf/L P]g, === sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === 

=== === === === === === === === nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] ;+:yfdf btf{ u/L 

:jLs[t ljlgod;lxt of] k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 .  

 

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

btf{ u/]sf] ldlt M  

b:tvt M 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 

sfof{nosf] 5fk M 

 

 

cf1fn], 

Psb]j vgfn 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 

 


