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कमलामाइ नगरपास्लका सहकारी ऐन, २०७५ 

k|dfl0fs/0f ldlt M @)&%÷)@÷!) 

 

प्रवतािनााः सहकारी मूल्य, मान्यता र स्सद्धान्त अनुरूप वथानीयवतरमा छररएर रहकेो पूूँजी, प्रस्िस्ध तथा प्रस्तभालाई विाबलम्बन 

र पारवपररकताका आधारमा एकीकृत गदै सदवयहरूको आर्थथक, सामास्जक तथा साूँवकृस्तक उन्नयन गनन, समुदायमा आधाररत, 

सदवय केस्न्ित, लोकतास्न्िक, विायत्त र सुशास्सत संगठनको रूपमा सहकारी संवथाहरूको प्रिद्धनन गनन, सहकारी खेती, उद्योग, िवतु 

तथा सेिा व्यिसायका माध्यमबाट सामास्जक न्यायका आधारमा आत्मस्नभनर, तीब्र एिंददगो रुपमा वथानीय अथनतन्िलाई सुदढृ 

तुल्याउन सहकारी संघसंवथाहरुको दतान, सञ्चालन एिम् स्नयमन  सम्बन्धी व्यिवथा गनन िाञ्छनीय भएकोले, 

कमलामाई नगरपास्लकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद –१ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “कमलामाई नगरपास्लका सहकारी ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा: स्िषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क)“आन्तररक कायनस्िस्ध” भन्नाले सहकारी संवथाले दफा १८ बमोस्जम बनाएको आन्तररक कायनस्िस्ध 

सम्झनुपछन ।  

(ख) “कसूर” भन्नाले दफा ७९ बमोस्जमको कसूर सम्झनुपछन । 

(ग) “तोदकएको” िा “तोदकए बमोस्जम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयममा तोदकएको िा तोदकए 

बमोस्जम सम्झनुपछन । 

(घ) “पररिार” भन्नाले सदवयको पस्त िा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमनपुि, धमनपुिी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा 

र आफूले पालन पोषण गनुन पने दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी र दददी, बस्हनी सम्झनुपछन। 

तर सो शब्दले अंशबण्डा गरीिा मानो छुरिई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय गरी 

बसेकोपररिारकोसदवयलाई जनाउने छैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नाले सदवयले सहकारी संवथामा जम्मा गरेको रकम सम्झनुपछन । 

(च) “मन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी स्िषय हनेे संघीय मन्िालय सम्झनुपछन ।  

(छ) “प्रमुख” भन्नाले कमलामाई नगरपास्लकाको नगर प्रमुख सम्झनु पदनछ । 

(ज)  “प्रमुख प्रशासदकय अस्धकृत” भन्नाले कमलामाई नगरपास्लकाको प्रमुख प्रशासदकय अस्धकृतलाई सम्झनु 

पदनछ । 

(झ)  “मुख्य कारोबार” भन्नाले संवथाले संचालन गरेको व्यिसास्यक दियाकलापहरुमा पस्छल्लो आर्थथक 

िषनसम्ममा पररचास्लत बचतको दास्यत्ि र पस्छल्लो आर्थथक िषनको सदवयतफन को खररद िा स्बिी 

कारोिारमा कम्तीमा तीस प्रस्तशतभन्दा बढी स्हवसा भएको कारोिार सम्झनुपछन ।   

(ञ)  “रस्जष्ट्रार” भन्नाले संघको रस्जष्ट्रार सम्झनु पछन ।  

(ट)  “लेखा सुपरीिेिण सस्मस्त” भन्नाले दफा ३७ बमोस्जमको लेखा सुपरीिेिण सस्मस्त सम्झनुपछन । 

(ठ)  “स्िस्नयम” भन्नाले सम्बस्न्धत सहकारी संवथाको दफा १७ बमोस्जम बनाएको स्िस्नयम सम्झनुपछन । 

(ड) “स्िभाग” भन्नाले संघको सहकारी स्िभाग सम्झनुपछन र सो शब्दले मन्िालयले सहकारी स्नयमन गनन 

तोकेको महाशाखा समेतलाई जनाउूँछ। 

(ढ) “शेयर” भन्नाले सहकारी संवथाको शेयर पूजीको अंश सम्झनुपछन ।  

(ण) “सञ्चालक” भन्नाले सस्मस्तको सदवय सम्झनुपछन र सो शब्दले सस्मस्तको अध्यि, उपाध्यि, सस्चि र 

कोषाध्यि समेतलाईजनाउूँछ ।  

(त) “सदवय” भन्नाले सहकारी सवथाको सदवयता प्राप्त गरेका व्यस्ि सम्झनुपछन। 

(थ) “सस्मस्त” भन्नाले  दफा ३० को उपदफा (१) बमोस्जमको सञ्चालक सस्मस्त सम्झनुपछन ।  
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(द) “सहकारी मूल्य” भन्नाले विािलम्िन, वि–उत्तरदास्यत्ि, लोकतन्ि, समानता, समता, ऐक्यिद्धता, इमान्दारी, 

खुलापन, सामास्जक उत्तरदास्यत्ि तथा अरुको हरेचाह लगायत अन्तरानस्ष्ट्रय मान्यता प्राप्त सहकारी 

सम्बन्धी मूल्य सम्झनुपछन । 

(ध) “संवथाको व्यिसाय” भन्नाले स्िस्नयममा व्यिवथा भए बमोस्जम सञ्चास्लत व्यिसास्यक दियाकलाप 

सम्झनुपछन ।  

(न) “सहकारी स्सद्धान्त” भन्नाले विैस्च्छक तथाखुला सदवयता, सदवयद्वारा लोकतास्न्िक स्नयन्िण, सदवयको 

आर्थथक सहभागीता, विायत्तता र वितन्िता, स्शिा, तालीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारवपररक 

सहयोग र समुदायप्रस्तको चासो लगायत अन्तरानस्ष्ट्रय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी स्सद्धान्त 

सम्झनुपछन ।  

(प) "संवथा" भन्नाले दफा ३ बमोस्जम गठन भई दफा ६ बमोस्जम दतान भएको स्िषयगत िा बहुउद्देश्यीय 

सहकारी संवथा सम्झनु पछन । 

(फ) “साधारणसभा” भन्नाले सहकारी संवथाको साधारणसभा सम्झनुपछन । 

(ब)  “प्राथस्मक पूूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूूँजी र जगेडा कोष सम्झनुपछन । 

(ध) "दतान गने अस्धकारी" भन्नाले दफा ६९ बमोस्जमको दतान गने अस्धकारी सम्झनुपदनछ । 

पररच्छेद–२ 

सहकारी संवथाको गठन तथा दतान 

३. संवथाको गठन :(१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागररकहरु आपसमा  स्मली स्िषयगत िा िहुउद्देश्यीय सहकारी 

संवथा गठन गनन सके्नछन् ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भएता पस्न श्रस्मक, युिा लगायतले आफ्नो श्रम िा सीपमा 

आधाररत भई व्यिसाय गने सहकारी संवथाको हकमा पन्र जना नेपाली नागररकहरु भए पस्न संवथा गठन गनन 

सके्नछन् । 

(३) यस दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार, वथानीय तह िा 

त्यवता सरकार िा तहको अनुदान िा विास्मत्िमा संचास्लत स्िद्यालय, स्िश्वस्िद्यालय िा संगरठत संवथाबाट पाररश्रस्मक 

पाउने पदमा िहाल रहकेा कम्तीमा एकसय जना कमनचारी, स्शिक िा प्राध्यापकहरुले आपसमा स्मली प्रचस्लत कानून 

बमोस्जम दतान भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आधारमा सदवयता, प्रस्तस्नस्धत्ि र सेिा संचालनमा तोदकए 

बमोस्जमका शतन बन्दजेहरु पालना गने गरी संवथा गठन गनन सके्नछन् । 

तर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहकेो एउटै कायानलयका कम्तीमा तीसजना कमनचारी, स्शिक िा 

प्राध्यापकहरुले आपसमा स्मली सदवयता, प्रस्तस्नस्धत्ि र सेिा संचालनमा तोदकए बमोस्जमका शतन बन्दजेहरु पालना गने 

गरी संवथा गठन गनन सके्नछन् । 

(४)  यस दफा बमोस्जम संवथा गठन गदान एक पररिार एक सदवयका दरले उपदफा (१) िा (२)मा 

उस्ल्लस्खत संख्या पुगेको हुनुपनेछ ।  

तर संवथा दतान भइसकेपस्छ एकै पररिारका एकभन्दा बढी व्यस्िलेसो संवथाको सदवयता स्लन बाधापनेछैन । 

(५) उपदफा (१)मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न बचत तथा ऋणको कारोिार गने संवथा गठन 

गदान कम्तीमा एकसय जना नेपाली नागररकहरुको सहभास्गता हुनु पनेछ । 

४. दतान नगरी  सहकारी सवथा संचालन गनन नहुन:े कसैले पस्न  यस ऐन बमोस्जम दतान नगरी सहकारी वथापना तथा 

सञ्चालन गनन हुूँदनै।   

५. दतानको लास्ग दरखावत ददन ुपन े :(१) यस ऐन बमोस्जम गठन भएका सरकारी संवथाले दतानकालास्ग दतान गने 

अस्धकारी समि अनुसूची-१ को ढाूँचामा दरखावत ददनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमका दरखावत साथ दहेाय बमोस्जमका कागजातहरू संलग्न गनुन पनेछ :– 

(क)  सहकारी संवथाको प्रवतास्ित स्िस्नयम, 

(ख)  सहकारी संवथासञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रस्तिेदन, 

(ग)  सदवयले स्लन विीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको स्ििरण । 

(घ) शेयर सदवयहरुको नेपाली नागररकताको प्रस्तस्लपी । 
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(ङ) प्रवतास्ित संवथाको सदवयहरु उपस्वथत भई गररएको स्नणनय पुस्वतकाको प्रस्तस्लपी । 

६. दतान गनुन पन े: (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोस्जम प्राप्तदरखावत  सस्हतको कागजातहरु  छानस्िन गदान 

दहेाय बमोस्जम भएको पाइएमा दतान गने अस्धकारीले दरखावत परेको स्मस्तले तीस ददनस्भि त्यवतो सहकारी 

संवथादतान गरी अनुसूची-२ को ढाूँचामा दतान प्रमाणपि ददनु पनेछ :– 

(क) दरखावत साथ पेश भएको स्िस्नयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयम बमोस्जम रहकेो,  

(ख) प्रवतास्ित सहकारी संवथासहकारी मूल्य, मान्यता र स्सद्धान्त अनुरुप सञ्चालन हुन सके्न आधार रहकेो, 

(ग) सहकारी संवथा समुदायमा आधाररत एिम् सदवय केस्न्ित भई संचालन र स्नयन्िण हुन सके्न वपष्ट 

आधार रहकेो । 

(2) उपदफा (१) बमोस्जम छानस्िन गदान प्रवतास्ित सहकारी संवथाको स्िस्नयमको कुनै कुरामा संशोधन 

गनुनपने दसे्खएमा दतान गने अस्धकारीले त्यवतो संशोधन गनुनपन ेव्यहोरा खुलाई दरखावत प्राप्त भएको स्मस्तले पन्र 

ददनस्भि स्निेदकलाई सूचना गनुन पनेछ । 

(3) यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा लेस्खएको भएता पस्न यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत दतान भई 

सञ्चालनमा रहकेा कमलामाइ नगरपास्लका स्भि कायन िेि कायम गररएका सहकारी संवथा यसै ऐन बमोस्जम दतान 

भएको मास्नने छ । 

(४) यस दफा बमोस्जम सहकारी संवथा दतान गदान दतान गने अस्धकारीले त्यवतो सहकारी संवथाले पालना गनुन 

पने गरी कुनै शतन तोक्न सके्नछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोस्जम शतन तोदकएकोमा सोको पालना गनुन सम्बस्न्धत सहकारी संवथाको कतनव्य 

हुनेछ। 

७. दतान गनन अविीकार गनन सके्न : (१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उस्ल्लस्खत अिवथा नभएमा, सोही दफा 

बमोस्जम स्िस्नयम संशोधनको लास्ग सूचना ददएको अबस्धस्भि स्निेदकले संशोधन गनन अविीकार गरेमा त्यवतो सूचना 

पाएको स्मस्तले तीस ददनस्भि स्बस्नयम संशोधन नगरेमा िा सूचनामा उल्लेख भए बमोस्जम हुनेगरी स्बस्नयम  

संशोधन नगरेमा दतान गने अस्धकारीले त्यवतो सहकारी संवथा दतान गनन अविीकार गनन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सहकारी संवथा दतान गनन अविीकार गरेकोमा दतान गने अस्धकारीले कारण 

खलुाई तीन ददन स्भि सोको जानकारी सम्बस्न्धत स्निेदकहरूलाई ददनु पनेछ ।  

८. सहकारी संवथा संगरठत संवथा हुने: (१) सहकारी संवथा अस्िस्च्छन्न उत्तरास्धकारिाला एक विशास्सत र सङ्गरठत 

संवथा हुनेछ । 

(२) सहकारी संवथाको काम कारबाहीको लास्ग एउटा छुिै छाप हुनेछ । 

(३) सहकारी संवथाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यस्ि सरह चल अचल सम्पस्त्त प्राप्त, उपभोग, स्ििी 

िा अन्य व्यिवथा गनन सके्नछ।  

(४) सहकारी संवथाले व्यस्ि सरह आफ्नो नामबाट नास्लस उजूर गनन र सो उपर पस्न सोही नामबाट 

नास्लस उजूर लाग्न सके्नछ। 

(५) सहकारी संवथाले व्यस्ि सरह करार गनन सके्नछ । 

९. सहकारी संवथाको कायनिेि : (१) दतान हुूँदाका बखत सहकारी संवथाको कायन िेि दहेाय बमोस्जम हुनेछाः  

(क)  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोिार गने संवथाको हकमा एक िडा,  

(ख)  अन्य संवथाको हकमा एक िडा िा दहेायका आधारमा तीन िडासम्म : 

(१)  सदवयहरुिीच विाबलम्बनको पारवपाररक अभ्यासको लास्ग आपसी साझा िन्धन (कमन 

बण्ड), 

(२)  व्यिसास्यक वतरमा सेिा संचालन गनन आिश्यक सदवय संख्या, 

(३) संवथा संचालनमा सदवयको सहभास्गतामूलक लोकतास्न्िक स्नयन्िण कायम हुने गरी पायक 

पने वथान । 

(२)  उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भएतापस्न संवथाले दतान भई व्यिसास्यक सेिा प्रारम्भ 

गरेको दईुिषन पस्छ दहेायको आधारमा जोस्डएको भौगोस्लक िेि कायम रहने गरी आफ्नो कायनिेि थप िडाहरूमा 

स्िवतार गनन सके्नछ ।  
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(क) संवथाको व्यिसास्यक दियाकलापको स्िकास िममा सदवयता बढाउन थप कायन िेि आिश्यक 

परेको, 

(ख) संवथाको कायन संचालनमा सदवयको प्रत्यि स्नयन्िण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु अिलम्बन 

गररएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सहकारी संवथाको हकमा मापदण्ड अनुसार भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न संवथाको कायनिेिका िडाहरूमा 

व्यािसास्यक सेिा सञ्चालन नभएको िा जम्मा कारोबारको तोदकएको रकम िा अनुपात भन्दा कम रकम िा 

अनुपातको व्यािसास्यक सेिा सञ्चालन भएको दसे्खएको खण्डमा दतान गने अस्धकारीले व्यािसास्यक सेिा सञ्चालन 

भएका िडा माि कायनिेि कायम गने गरी स्िस्नयम संशोधन गनन स्नदशेन ददन सके्नछ । 

(७)  उपदफा (३) बमोस्जम दतान गने अस्धकारीले स्नदशेन ददएकोमा सहकारी संवथाले एक िषनस्भि 

स्िस्नयम संशोधन गरी आफ्नो कायनिेि पुनाःस्नधानरण गनुनपनेछ ।  

(८) यस दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न सहकारी संवथाले विेस्च्छक रूपमा जुनसुकै 

समय कायनिेि घटाउने गरी पुनाःस्नधानरण गनन स्िस्नयम संशोधन गनन सके्नछ ।  

(९) कायनिेि पुनाः स्नधानरण सम्बन्धी अन्य व्यिवथा तोदकएबमोस्जम हुनेछ ।   

१०. जानकारी ददनुपन ेकमलामाइ नगरपास्लका भन्दा बढी कायनिेि कायम राखी दतान भई सञ्चालनमा रहकेा संवथाहरूले 

कमलामाइ नगरपास्लकामा सेिा सञ्चालन गदान सञ्चास्लत सेिाको स्ििरण सस्हत दतान गन ेअस्धकारीलाई जानकारी 

ददनुपनेछ । 

११. स्िषयगत आधारमा िगीकरण:(१)सहकारी संवथाको िगीकरण दहेाय बमोस्जम हुनेछाः 

(क) उत्पादक संवथााः कृस्ष,दगु्ध, स्चया,कदफ,उखु,फलफुल र माछापालन स्िशेषका स्िषयगत र अगुिािाली 

एिम् उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनमूलक संवथा; 

(ख) उपभोिा संवथााः उपभोिा भण्डार, िचत तथा ऋण,उजान र विाव्य  स्िशेषका स्िषयगत र प्राथस्मक 

आिश्यकता एिम् सेिाको योजना समेतका आधारमा अन्य उपभोगजन्य संवथा; 

(ग) श्रस्मक संवथााः हवतकला,खाद्य पररकार,औद्योस्गक उत्पादन,भोजनालय र श्रम करार स्िशेषका स्िषयगत 

र सीप िा श्रमको स्िशेषता एिम् विरोजगारीको योजना समेतका आधारमा अन्य श्रममा आधाररत 

संवथा; 

(घ) बहुउद्देश्यीय संवथााः उत्पादन, उपभोग र श्रम िा सीपमा आधाररत विरोजगारीका सेिा समेत सञ्चालन 

गने अन्य बहुमुखी संवथा । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्लेस्खत स्िषयमा स्िस्शष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको 

स्िकासिम समेतको आधारमा तोदकएबमोस्जमका स्िषयहरु थप गनन सदकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न उपदफा (१) बमोस्जम अन्य संवथाहरु गठन गनन 

बाधा पनेछैन ।  

१२. कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनन सके्न :(१) दफा ६ बमोस्जम दतान प्रमाणपि प्राप्त 

गरे पस्छ संवथाले आफ्नो उद्देश्य प्रास्प्तका लास्ग यस ऐन र स्िस्नयमको अधीनमा रही आिश्यक कारोिार, 

व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनन सके्नछ ।  

(२) प्रचस्लत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भएतापस्न संवथाले उपदफा (१) बमोस्जम कारोिार, 

व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनन छुिै संवथा दतान गनुनपने छैन । 

तर त्यवतो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनन प्रचस्लत कानून बमोस्जम 

अनुमस्तपि,विीकृस्त िा इजाजतपि स्लनु पने रहछे भने सो बमोस्जम अनुमस्तपि, विीकृस्त िा इजाजतपि 

स्लएर माि कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनुन पनेछ।  

(३) उपदफा ( २) बमोस्जम संवथाले प्रचस्लत कानून बमोस्जम अस्धकार पाएको स्नकाय िा 

अस्धकारीबाट अनुमस्तपि, विीकृस्त िा इजाजतपि प्राप्त गरेमा पन्र ददनस्भिसोको जानकारी दतान गने 

अस्धकारीलाई ददनु पनेछ । 
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(४) दईु िा दईुभन्दा बढी संवथाले संयुि िा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन िा सेिाको 

बजारीकरणको लास्ग यस ऐनको अधीनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन 

गनन सके्नछन् । 

(५) उपदफा (४) बमोस्जमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गन ेसम्बन्धी 

अन्य व्यबवथा तोदकए बमोस्जम हुनेछ । 

१३. दास्यत्ि सीस्मत हुन े :(१) सहकारी संवथाको कारोबारको सम्बन्धमा सदवयको दास्यत्ि स्नजले खररद गरेको िा 

खररद गनन विीकार गरेको शेयरको अस्धकतम रकमसम्म माि सीस्मत रहनेछ ।  

(२) सहकारी संवथाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “स्लस्मटेड” भन्ने शब्द राख्नु पनेछ ।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र स्सद्धान्त पालना गनुन पन:ेसहकारी संवथाको गठन तथा सञ्चालन गदान सहकारीका मूल्य, 

मान्यता र स्सद्धान्तको पालना गनुन पनेछ ।  

पररच्छेद–३ 

संवथाका उद्देश्य तथा कायन 

१५. संवथाको उद्देश्य : कायनिेिमा आधाररत र सदवय केस्न्ित भई आफ्ना सदवयहरूको आर्थथक, सामास्जक तथा साूँवकृस्तक 

उन्नयन गनुन संवथाको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।   

१६. संवथाको कायन : संवथाका कायनहरू दहेाय बमोस्जम हुनेछन्:- 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र स्सद्धान्तहरूको पालना गने गराउने, 

(ख) सदवयको स्हत प्रिद्धननगने गरी व्यािसास्यक सेिाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदवयलाई स्शिा, सूचना र तालीम प्रदान गने , 

(ङ) संवथाले गने उत्पादन तथा सेिाको मापदण्ड स्नधानरण गरी गुणवतर सुधार, आर्थथक वथास्यत्ि र जोस्खम 

व्यिवथापनसम्बन्धी कायन गने,  

(च) आन्तररक स्नयन्िण प्रणाली लाग ूगने, 

(छ) संवथाको व्यिसास्यक प्रिध्तनन तथा स्िकास सम्बन्धी दियाकलापहरू सञ्चालन गने, 

(ज) मन्िालय,रस्जष्ट्रार, प्रादसे्शक रस्जष्ट्रार,वथानीय तह िादतान गने अस्धकारीको स्नदशेन पालना गने गराउने, 

(झ) स्िस्नयममा उस्ल्लस्खत कायनहरू गने । 

पररच्छेद–४ 

स्िस्नयम तथा आन्तररक कायनस्िस्ध 

१७. स्िस्नयम बनाउन ुपन े:(१) संवथाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयम, स्नदसे्शका, मापदण्ड र कायनस्िस्धको 

अधीनमा रही आफ्नो कायन सञ्चालनको लास्ग स्िस्नयम बनाउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको स्िस्नयम दतान गने अस्धकारीबाट विीकृत भए पस्छ लाग ूहुनेछ । 

१८. आन्तररक कायनस्िस्ध बनाउन सके्न :(१) संवथाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयम, स्नदसे्शका, मापदण्ड, 

कायनस्िधी र स्िस्नयमको अधीनमा रही आिश्यकता अनुसार आफ्नो आन्तररक कायनस्िस्ध बनाउन सके्नछ । 

(२) उपदफा ( १) बमोस्जमको आन्तररक कायनस्िस्ध सम्बस्न्धत संवथाको साधारणसभाले विीकृत गरेपस्छ 

लाग ूहुनेछ । 

१९. स्िस्नयम र आन्तररक कायनस्िस्धमा संशोधन :(१) संवथाको साधारणसभाको कुल सदवय संख्याको बहुमतबाट स्िस्नयम 

र आन्तररक कायनस्िस्ध संशोधन हुन सके्नछ । 

(२) उपदफा ( १) बमोस्जम संशोधन भएको स्िस्नयम िा आन्तररक कायनस्िस्ध दतान गने अस्धकारीबाट 

विीकृत भएपस्छ लागू हुनेछ । 

पररच्छेद–५ 

सदवयता 

२०. संवथाको सदवयता:(१) सोह्र िषन उमेर पूरा गरेका दहेाय बमोस्जमका नेपाली नागररकहरु संवथाको सदवय हुन 

सके्नछन्ाः 

  ( ख)  संवथाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरेको, 

  ( ग)  संवथाको स्िस्नयममा उस्ल्लस्खत शतनहरु पालना गनन मन्जुर गरेको, 
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  ( घ)  संवथाको स्जम्मेिारी पालना गनन मन्जुर भएको, 

  ( ङ)  संवथाले गरेको कारोिारसूँग प्रस्तवपधान हुने गरी कारोिार नगरेको, 

  ( च)   संवथाको सदवयता स्लन योग्य रहकेो विघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा लेस्खएको भएतापस्न नेपाल सरकार, प्रदशे सरकारका स्नकायहरु, 

वथानीय तहका साथै संवथाको कायनिेि स्भिका सामुदास्यक िा सहकारी स्िद्यालय, गुठी, वथानीय क्लब, वथानीय तहमा 

गठन भएका उपभोिा समूहहरु संवथाको सदवय हुन बाधा पने छैन ।  

(३) यस दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा लेस्खएको भएतापस्न विाव्य सहकारी संवथामा सहकारी संवथाले 

सदवयता स्लन िाधा पने छैन । 

२१. सदवयता प्राप ्त गनन स्निेदन ददन ुपन:े (१) संवथाको सदवयता स्लन चाहने सम्बस्न्धत व्यस्िले संवथाको सस्मस्त 

समि स्निेदन ददनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम स्निेदन परेको स्मस्तले पैंतीस ददन स्भि सस्मस्तले यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत 

बनेको स्नयम तथा स्िस्नयमको अधीनमा रही सदवयता प्रदान गने िा नगने स्नणनय गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम स्नणनय गदान सस्मस्तले सदवयता प्रदान नगने स्नणनय गरेमा सो को कारण 

खोली सात ददनस्भि स्निेदकलाई जानकारी गराउनु पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम जानकारी पाएको स्मस्तले तीस ददनस्भि सम्बस्न्धत ब्यस्िले त्यवतो संवथा दतान 

गने अस्धकारी समि उजूर गनन सके्नछ। 

(५) उपदफा (४) बमोस्जम प्राप्त उजूरी छानस्िन गदान स्निेदकलाई सदवयता प्रदान गनुन पने दसे्खएमा 

दतान गने अस्धकारीले त्यवतो स्निेदकलाई सदवयता प्रदान गननको लास्ग सम्बस्न्धत संवथालाई आदशे ददन सके्नछ। 

(६) उपदफा (५) बमोस्जम आदशे भएमा सो आदशे प्राप्त गरेको सात ददन स्भि सम्बस्न्धत संवथाले 

स्निेदकलाई सदवयता प्रदान गरी सोको जानकारी दतान गने अस्धकारीलाई गराउनु पनेछ ।  

२२. सदवय हुन नपाउन े:(१) कुन ैव्यस्ि एकै प्रकृस्तको एक भन्दा िढी संवथाको सदवय हुन पाउने छैन ।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अस्घ कुनै व्यस्ि एकै प्रकृस्तको एकभन्दा बढी संवथाको सदवय रहकेो भए यो ऐन 

प्रारम्भ भएको स्मस्तले तीन िषन स्भि कुनै एक संवथाको माि सदवयता कायम राख्नु पनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत कुनै संवथामा नेपाल सरकारको स्नकाय िा दफा २० को उपदफा (२) 

मा उल्लेख भएदसे्ख बाहकेको अन्य कुनै कृस्िम व्यस्ि सदवय भएको भए पाूँच िषन स्भि सदवयता अन्त्य गनुनपनेछ ।  

२३. सदवयताको समास्प्त:(१) कुनै सदवयको सदवयता दहेायको अिवथामा समाप्त हुनेछाः— 

(क) सदवयले आफ्नो सदवयता त्याग गरेमा, 

(ख) लगातार बार्थषक साधारणसभामा स्बना सूचना तीन पटकसम्म अनुपस्वथत भएमा, 

(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगनत िनेको स्नयम िा स्िस्नयम बमोस्जम सदवयल े पालना गनुनपने प्रािधानको 

बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 

(घ) संवथाको सदवयको हकमा दफा २० बमोस्जमको योग्यता नभएमा। 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न कुनै सदवयले संवथाबाट प्राप्त िा भुिान गनुन 

पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म िा स्नजले स्लएको ऋण,स्तनुन पने कुनै दास्यत्ि िा अन्य कुनै सदवयको 

तफन बाट स्धतो िा जमानत बसेकोमा सोको दास्यत्ि फरफारक नभएसम्म स्नजको सदवयता समाप्त हुने छैन ।  

(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न साधारणसभा बोलाउने स्नणनय भइसकेपस्छ 

साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पस्न सदवयताबाट हटाउन सदकने छैन । 

२४. सुस्िधा प्राप ्त गनन नसके्न : कुनै सदवयल ेसहकारी संवथालाई स्तनुन पने कुनै दास्यत्ि स्नधानररत समय स्भि  भुिान 

नगरेमा िा यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत िनेको स्नयम तथा स्िस्नयम बमोस्जम सदवयल ेपालन गनुनपने व्यिवथाको 

बारम्बार उल्लंघन गरेमा त्यवतो सदवयल ेअन्य सदवय सरहको सुस्बधा प्राप्त गनन सके्न छैन । 

पररच्छेद –६ 

साधारणसभा, सस्मस्त तथा लेखा सुपररििेण सस्मस्त 

 

२५. साधारणसभा: (१) सहकारी संवथाको सिोच्च अङ्गको रुपमा साधारणसभा हुनेछ । 
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(२) सहकारी संवथाका सब ैसदवयहरू साधारणसभाका सदवय हुने छन् । 

(३) सहकारी संवथाको साधारणसभा दहेाय बमोस्जम हुनेछ:– 

(क) प्रारस्म्भक साधारणसभा, 

(ख) िार्थषक साधारणसभा, 

(ग) स्िशेष साधारणसभा । 

२६. प्रारस्म्भक साधारण सभाको काम, कतनव्य र अस्धकार: प्रारस्म्भक साधारणसभाको काम, कतनव्य र अस्धकार दहेाय 

बमोस्जम हुनेछ :– 

(क) प्रारस्म्भक साधारणसभा हुने अस्घल्लो ददनसम्मको काम कारबाही र आर्थथक कारोबारको जानकारी 

स्लने, 

(ख) चालू आर्थथक िषनको लास्ग िार्थषक कायनिम तथा बजेट विीकृत गने, 

(ग) प्रस्तिेदन तथा स्ित्तीय स्ििरण अनुमोदन गने, 

(घ) स्िस्नयममा उल्लेख भए बमोस्जम सस्मस्त िा लेखा सुपरीिेिण सस्मस्तको स्निानचन गने, 

(ङ) आन्तररक कायनस्िस्ध पाररत गने, 

(च) लेखा परीिकको स्नयुस्ि र स्नजको पाररश्रस्मक स्नधानरण गने,  

(छ) स्िस्नयममा तोदकए बमोस्जमका अन्य कायनहरू गने । 

२७. िार्थषक साधारणसभाको काम, कतनव्य र अस्धकार : िार्थषक साधारणसभाको काम, कतनव्य र अस्धकार दहेाय बमोस्जम  

हुनेछ :– 

(क) िार्थषक कायनिम तथा बजेट विीकृस्त गने, 

(ख) िार्थषक लेखा परीिण प्रस्तिेदन अनुमोदन गन,े 

(ग) सस्मस्त िा लेखा सुपरीिेिण सस्मस्तको स्निानचन तथा स्िघटन गने, 

(घ) सञ्चालक िा लेखा सुपरीिेिण सस्मस्तको संयोजक िा सदवयलाई पदबाट हटाउने, 

(ङ) सस्मस्त िा लेखा सुपरीिेिण सस्मस्तको िार्थषक प्रस्तिेदन पाररत गने, 

(च) स्िस्नयम संशोधन तथा आन्तररक कायनस्िस्ध पाररत गने, 

(छ) लेखा परीिकको स्नयुस्ि र स्नजको पाररश्रस्मक स्नधानरण गने, 

(ज) संवथा एकीकरण िा स्िघटन सम्बन्धी स्नणनय गन,े 

(झ) पाररश्रस्मक लगायतका सुस्िधा तोके्न, 

(ञ) ऋण तथा अनुदान प्राप्त गने सम्बन्धमा स्नणनय गन,े 

(ट) सदवयको दास्यत्ि स्मनाहा ददन,े 

(ठ) सस्मस्तलाई आिश्यक स्नदशेन ददने, 

(ड) स्िस्नयममा तोदकए बमोस्जमका अन्य कायनहरू गने । 

२८. साधारणसभाको बैठक :(१) सस्मस्तले सहकारी संवथा दतान भएको स्मस्तले तीन मस्हनास्भि प्रारस्म्भक साधारणसभा 

बोलाउनु पनेछ । 

(२) सस्मस्तले प्रत्येक आर्थथक िषन समाप्त भएको स्मस्तले छ मस्हनास्भि िार्थषक साधारणसभा बोलाउनुपनेछ 

। 

(३) सस्मस्तले दहेायको अिवथामा स्िशेष साधारण सभा बोलाउनु पनेछ :– 

    (क) संवथाको काम स्िशेषले स्िशेष साधारण सभा बोलाउनुपनेसस्मस्तिाट स्नणनय भएमा, 

    (ख) दफा ३८ को उपदफा ( १) को खण्ड ( छ) बमोस्जम लेखा सुपरीिेिण सस्मस्तको 

स्सफाररसमा, 

    (ग)कुनै सञ्चालकले स्िशेष साधारणसभा बोलाउन पेश गरेको प्रवताि सस्मस्तद्धारा पाररत भएमा, 

    (घ) स्िशेष साधारणसभा बोलाउनु पने कारण खुलाइ पस्च्चस प्रस्तशत सदवयल ेसस्मस्त समि स्निेदन 

ददएमा, 

    (ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोस्जम दतान गने अस्धकारीले स्नदशेन ददएमा, 
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(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न संवथाको सञ्चालकिा व्यिवथापकबाट आफ्नो 

स्जम्मेिारी पूरा नगरी संवथा सञ्चालनमा समवया उत्पन्न भएको अिवथामा दतान गने अस्धकारीलाई 

जानकारी ददईसाधारण सदवयहरूमध्येबाट बहुमत सदवय उपस्वथत भई स्िशेष साधारण सभा गनन 

सदकनेछ । 

२९. स्िशेष साधारणसभा बोलाउन स्नदेशन ददन सके्न:(१) संवथाको स्नरीिण िा सुपरीिेिण गदान िा कसैको उजूरी परी 

छानस्िन गदान दहेायको अिवथा दसे्खन आएमा दतान गन े अस्धकारीले त्यवतो सहकारी संवथाको सस्मस्तलाई 

साधारणसभा बोलाउन स्नदशेन ददन सके्नछ :–   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा स्सद्धान्त स्िपररत कायन गरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयम, स्िस्नयम तथा आन्तररक कायनस्िस्ध स्िपरीत कायन गरेमा, 

(घ) दतान गने अस्धकारीले ददएको स्नदशेनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोस्जम दतान गने अस्धकारीले आदशे ददएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम साधारणसभा बोलाउन स्नदशेन प्राप्त भएमा सस्मस्तले सो स्नदशेन प्राप्त 

भएको स्मस्तले पैंतीस ददनस्भि साधारणसभाको बैठक बोलाउनु पनेछ र साधारणसभाको बैठकमा उजूरी िा 

स्नरीिणका िममा दसे्खएका स्िषयमा छलफल गरी सोको प्रस्तिेदन दतान गने अस्धकारीसमि पेश गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा ( १) िा ( २) मा उस्ल्लस्खत अिस्धस्भि सस्मस्तले साधारणसभा नबोलाएमा दतान गन े

अस्धकारीले त्यवतो साधारणसभा बोलाउन सके्नछ । 

(४) सहकारी संवथाको साधारणसभाको लास्ग गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहकेो सदवय संख्याको 

एकाउन्न प्रस्तशत हुनेछ ।  

तर पस्हलो पटक डादकएको साधारण सभामा गणपुरक संख्या नपुगेमा त्यसको सात ददन स्भि दोस्रो पटक 

साधारण सभा बोलाउनु पने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा संचालक सस्मस्तको बहुमत सस्हत 

एक स्तहाई साधारण सदवयहरुको उपस्वथस्त भएमा साधारण सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मास्ननेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न दफा २८ को (४) मा भएको व्यिवथा 

सोहीअनुसार हुनेछ । 

(६) दईु हजार िा सोभन्दा बढी सदवय भएको संवथाले साधारण सभा गदान समान कायनसूचीमा तोदकए 

बमोस्जम सदवय संख्याको आधारमा िडा-िडा िा अन्य पायकको वथानमा संचालक सदवयहरुलाई पठाई साधारण सभा 

गनन र त्यवतो सभाको स्नणनय प्रमास्णत गनन प्रस्तस्नस्धहरु छनौट गरी त्यवता प्रस्तस्नस्धहरुको उपस्वथस्तको सभाले 

अस्न्तम स्नणनय प्रमास्णत गने व्यिवथा स्मलाउन सके्नछ । 

३०. सञ्चालक सस्मस्त :(१)  सहकारी संवथामा साधारणसभाबाट स्निानस्चत एक सञ्चालक सस्मस्त रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यस्ि लगातार एउटै पदमा दईु पटकभन्दा बढी सञ्चालक हुन पाउने छैन । 

(२) उपदफा ( १) बमोस्जमको सस्मस्तमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रस्तशत मस्हला सदवयको 

प्रस्तस्नस्धत्ि सुस्नस्ित गनुन पनेछ ।  

(३) एउटै पररिारको एकभन्दा बढी सदवय एकै अिस्धमा सञ्चालक तथा लेखा सस्मस्तको पदमा उम्मेदिार 

बन्न र स्निानस्चत हुन सके्न छैन । 

(४) कुनै संवथाको सञ्चालक सोही संवथाको कमनचारी िा आफ्नो संवथाले सदवयता स्लएको सहकारी संघ िा 

बैङ्कबाहके अको कुनै संवथाको संचालक बन्न पाउने छैन । 

तर िार्थषक दईु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोिार गने सहकारी संवथाको सञ्चालकले त्यवतो सहकारी 

संवथामा कमनचारीको रुपमा काम गनन बाधा पने छैन । िार्थषक दईु करोडभन्दा बदढ कारोिार गने संवथामा कुनै 

संचालक कमनचारी रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ भएको स्मस्तले दईु िषनस्भि त्यवतो संचालकले कमनचारीको पद त्याग 

गरी अको कमनचारीको व्यिवथा गनुनपनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअस्घ कुनै व्यस्ि एकभन्दा बढी संवथाको सञ्चालक िा सोही िा अको संवथाको 

कमनचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको स्मस्तले एक िषनस्भि कुनै एक संवथाको माि सञ्चालक िा कमनचारी रहनु 

पनेछ । 

(७) सस्मस्तको कायानिस्ध चार िषनको हुनेछ । 



 

10 
 

३१. सञ्चालक सस्मस्तको स्निानचन :(१) सस्मस्तले आफ्नो कायानिस्ध समाप्त हुनु कस्म्तमा एक मस्हना अस्घ अको 

सस्मस्तको स्निानचन गराउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सस्मस्तको स्निानचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यवतो जानकारी प्राप्त 

भएको स्मस्तले छ मस्हनास्भि सस्मस्तको स्निानचन गराउन दतान गने अस्धकारीले सम्बस्न्धत सस्मस्तलाई आदशे ददन 

सके्नछ । 

(३) उपदफा ( २) बमोस्जम दतान गने अस्धकारीले आदशे ददएकोमा सम्बस्न्धत सस्मस्तले सो आदशे 

बमोस्जमको समयािस्ध स्भि सस्मस्तको स्निानचन गराई दतान गने अस्धकारलाई जानकारी गराउनु पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम सस्मस्तको स्निानचन नगराएमा दतान गने अस्धकारले त्यवतो संवथा सदवय रहकेो 

मास्थल्लो संघ भए सो संघको प्रस्तस्नस्ध समेतलाई सहभागी गराई सस्मस्तको स्निानचन सम्बन्धी सम्पूणन कायन गन े

गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४)बमोस्जमको स्निानचन कायनमा सहयोग पुर्याउनु सम्बस्न्धत सस्मस्तका पदास्धकारीहरूको 

कतनव्य हुनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोस्जम स्निानचन गराउूँ दा लागेको सम्पूणन खचन सम्बस्न्धत संवथाले व्यहोनुन पनेछ। 

(७) यस दफा बमोस्जम सस्मस्तको अको स्निानचन नभएसम्मको लास्ग सस्मस्तले स्िस्नयममा व्यिवथा भए 

बमोस्जम आफ्नो कायन सञ्चालन गनेछ ।  

३२. सस्मस्तको काम, कतनव्य र अस्धकार : यस ऐनमा अन्यि उस्ल्लस्खत काम, कतनव्य र अस्धकारका अस्तररि सस्मस्तको 

काम, कतनव्य र अस्धकार दहेाय बमोस्जम हुनेछ :– 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र स्सद्धान्त बमोस्जम सहकारी संवथाको सञ्चालन गने, 

(ख) आर्थथक तथा प्रशासकीय कायन गने, गराउने, 

(ग) प्रारस्म्भक साधारणसभा, िार्थषक साधारणसभा तथा स्िशेष साधारणसभा बोलाउने, 

(घ) साधारणसभाका स्नणनयहरू कायानन्ियन गने, गराउने, 

(ङ) संवथाको नीस्त, योजना, बजेट तथा बार्थषक कायनिमको तजुनमा गरी साधारणसभा समि पेश गने, 

(च) संवथाको सदवयता प्रदान गने तथा सदवयताबाट हटाउन,े  

(छ) शेयर नामसारी तथा दफतान सम्बन्धी कायन गने, 

(ज) सम्बस्न्धत संघको सदवयता स्लने, 

(झ) स्िस्नयम तथा आन्तररक कायनस्िस्ध तयार गरी साधारणसभामा पेश गने,  

(ञ) संवथाको कायनिेिस्भि संवथाको कारोबार र व्यिसायको स्हत प्रिद्धननको लास्ग आिश्यक कायन गने, 

गराउने, 

३३. सञ्चालक पदमा बहाल नरहन:े दहेायको कुनै अिवथामा सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल रहन सके्न छैन:- 

(क) स्नजले ददएको राजीनामा सस्मस्तबाटविीकृत भएमा, 

(ख) स्नजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोस्जम सञ्चालकबाट हटाउने स्नणनय भएमा, 

(ग) स्नज अको संवथाको सञ्चालक रहमेा, 

(घ) स्नज सोही िा अको संवथाको कमनचारी रहमेा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रस्तबन्धात्मक िाक्यांशमा लेस्खएको कुरामा सोही बमोस्जम 

हुनेछ । 

(ङ) स्नजसोही िा अको संवथाको लेखा सुपरीिेिण सस्मस्तको पदमा रहमेा 

(च) स्नजको मृत्यु भएमा। 

३४. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सके्न:(१) साधारणसभाले िहुमतको स्नणनयबाट दहेायको कुनै अिवथामा सञ्चालकलाई 

सस्मस्तको सञ्चालक पदबाट हटाउन सके्नछ :– 

(क) आर्थथक स्हनास्मना गरी सम्बस्न्धत संवथालाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा, 

(ख) अनस्धकृत तिरले सम्बस्न्धत संवथाको कारोबार सम्बन्धी स्िषयको गोपस्नयता भङ्ग गरेमा, 

(ग) सम्बस्न्धत संवथाको कारोबार र व्यिसायसूँग प्रस्तवपधान हुने गरी समान प्रकृस्तको कारोबार िा 

व्यिसाय गरेमा, 
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(घ) सम्बस्न्धत संवथाको अस्हत हुने कुनै कायन गरेमा,  

(ङ) स्नज शारीररक िा मानस्सक रुपमा काम गनन नसके्न भएमा, 

(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयम िा स्िस्नयममा उस्ल्लस्खत योग्यता नरहमेा । 

(२)कुनै सञ्चालकलाई सस्मस्तको पदबाट हटाउने स्नणनय गनुन अस्घ त्यवतो सञ्चालकलाई साधारणसभा समि 

सफाई पेश गने मनास्सब मादफकको मौका ददइनेछ ।  

(३) उपदफा ( २) बमोस्जमको अिस्धस्भि कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा िा स्नजले पेश गरेको 

सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभाले त्यवतो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सके्नछ ।  

(४) उपदफा ( ३) बमोस्जम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदवय सस्मस्तको दईु कायनकालसम्मको 

स्निानचनमा उम्मेदिार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपदफा (३) बमोस्जम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यवतो पदमा साधारणसभाले बाूँकी अिस्धको 

लास्ग अको सञ्चालकको स्निानचन गनेछ । 

३५. स्नजी विाथन समािेश भएको स्नणनय प्रकृयामा संलग्न हुन नहुन े : (१) सञ्चालकले आफ्नो स्नजी विाथन समािेश 

भएको स्नणनय प्रदियामा संलग्न हुनुहुूँदनै । 

(२) सञ्चालकले आफूलाई माि व्यस्िगत फाइदा हुनेगरी संवथामा कुनै कायन गनन गराउन हुूँदनै । 

(३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को स्बपरीत हुने गरी िा आफ्नो अस्धकारिेिभन्दा बास्हर गई कुनै 

काम कारबाही गरे गराएमा त्यवतो काम कारबाही प्रस्त त्यवतो सञ्चालक व्यस्िगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यवतो 

काम कारबाहीबाट संवथाको, सदवय िा अन्य कुनै व्यस्िलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहछे भने त्यवतो हानी 

नोक्सानी स्नजको जायजेथाबाट असूल उपर गररनेछ । 

३६. सस्मस्तको स्िघटन :(१) साधारणसभाले दहेायको अिवथामा सस्मस्तको स्िघटन गनन सके्नछाः– 

(क) सस्मस्तको बदस्नयतपूणन कायनबाट संवथाको कारोबार जोस्खममा परेमा, 

(ख) संवथाले स्तनुनपने दास्यत्ि तोदकएको समयस्भि भुिान गनन नसकेमा, 

(ग) स्िस्नयममा उस्ल्लस्खत उद्देश्य र कायन स्िपररतको काम गरेमा,  

(घ) सस्मस्तले आफ्नो स्जम्मेिारी पूरा नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयमािलीमा उस्ल्लस्खत शतन िा दतान गने  अस्धकारीले ददएको 

स्नदशेनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम सस्मस्त स्िघटन भएमा साधारणसभाले नयाूँ सस्मस्तको स्निानचन गनेछ । 

(३) सस्मस्तले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयम बमोस्जम दतान गने अस्धकारीले ददएको स्नदशेन 

पालना नगरेमा िा दफा २९ को उपदफा (२) बमोस्जम पेश भएको प्रस्तिेदन समेतको आधारमा दतान गने 

अस्धकारीले सस्मस्तलाई उजूरी िा स्नरीिणको िममा दसे्खएका स्िषयिवतुको गास्म्भयनताको आधारमा बढीमा छ 

मस्हनाको समय ददई सुधार गने मौका ददन सके्नछ र त्यवतो समयािस्ध स्भि पस्न सुधार नगरेमा त्यवतो सस्मस्त 

स्िघटन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम सस्मस्त स्िघटन भएमा त्यसरी स्िघटन गररएको स्मस्तले तीन मस्हना स्भिमा 

अको सस्मस्तको स्निानचन सम्पन्न गराउन र त्यवतो स्निानचन नभएसम्म संवथाको दसै्नक कायन सञ्चालन गनन दतान गने 

अस्धकारीले तोदकए बमोस्जमको एक तदथन सस्मस्त गठन गनुन पनेछ । 

(५) यस दफा बमोस्जम अको सस्मस्तको स्निानचन गराउूँ दा लागेको सम्पूणन खचन सम्बस्न्धत संवथाले व्यहोनेछ 

। 

३७. लेखा सुपरीिेिण सस्मस्तको गठन :(१) संवथामा आन्तररक स्नयन्िण प्रणालीलाई सुदढृ गनन तोदकए बमोस्जमको 

योग्यता पुगेका एकजना संयोजक र दईुजना सदवयहरू रहने गरी साधारणसभाले स्निानचनबाट लेखा सुपरीिेिण 

सस्मस्त गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररिारको एकभन्दा बढी व्यस्ि एकै अिस्धमा एउटै संवथाको सञ्चालक िा लेखा सुपररिेिण 

सस्मस्तको संयोजक िा सदवय पदमा उम्मेदिार बन्न र स्निानस्चत हुन सके्न छैन । 

३८. लेखा सुपररिेिण सस्मस्तको काम, कतनव्य र अस्धकार :(१)  लेखा सुपररिेिण सस्मस्तको काम, कतनव्य र अस्धकार 

दहेाय बमोस्जम हुनेछ :– 
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(क) प्रत्येक चौमास्सकमा सहकारी संवथाको आन्तररक लेखापरीिण गन,े गराउने, 

(ख) आन्तररक लेखापरीिण गदान लेखापरीिणका आधारभूत स्सद्धान्तको पालना गन,े गराउने, 

(ग) स्ित्तीय तथा आर्थथक कारोिारको स्नरीिण तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(घ) सस्मस्तको काम कारिाहीको स्नयस्मत सुपररिेिण गने र सस्मस्तलाई आिश्यक सुझाि ददने, 

(ङ) साधारणसभाकोस्नदशेन, स्नणनय तथा सस्मस्तका स्नणनय कायानन्ियन भए नभएको अनुगमन गने, 

(च) लेखा सम्बन्धी प्रस्तिेदन र सस्मस्तको काम कारबाहीको सुपररिेिण सम्बन्धी िार्थषक प्रस्तिेदन 

साधारणसभा समि पेश गन,े  

(छ) आफूले पटक पटक ददएका सुझाि कायानन्ियन नभएको कारणबाट कुनै संवथाको स्हतमा प्रस्तकूल असर 

परेमािा त्यवतो संवथाको नगद िा स्जन्सी सम्पस्त्तको व्यापक रूपमा स्हनास्मना िा अस्नयस्मतता भएको 

िा संवथा गम्भीर आर्थथक संकटमा पनन लागेकोमा सोको कारण खुलाई स्िशेष साधारणसभा बोलाउन 

सस्मस्त समि स्सफाररस गने । 

(ज) आिश्यक परेमा आन्तररक लेखा परीिक स्नयुस्िका लास्ग तीन जनाको नाम सञ्चालक सस्मस्तमा 

स्सफाररस गने । 

(२) लेखा सुपररिेिण सस्मस्तको संयोजक िा सदवय संवथाको दसै्नक आर्थथक प्रशासस्नक कायनमा सहभागी 

हुन पाउने छैन । 

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचालन 

३९. सदवय केस्न्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुन पन े:(१) संवथाले आफ्ना सदवयहरूको माि बचत विीकार 

गनन, सोको पररचालन गनन र सदवयलाई माि ऋण प्रदान गनन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भएतापस्न बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने गरी दतान 

भएको संवथा बाहके अन्य स्िषयगत िा िहुउद्देश्यीय संवथाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोिार गनन पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अस्घ बहुउद्देश्यीय िा स्िषयगत संवथाको रुपमा दतान भई मुख्य कारोिारको रुपमा 

िचत तथा ऋणको कारोिार गद ैआएको भए त्यवतो संवथाले तीन िषन स्भिमा िचत तथा ऋणको मुख्य कारोिार 

नहुने गरी दतान हुूँदाका बखतमा उल्लेख गररएको मुख्य कारोिार गने गरी संवथा सञ्चालन गनुनपनेछ । 

(३) संवथाले सदवयलाई प्रदान गने ऋणमा सेिा शुल्क र निीकरण शुल्क स्लन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर स्बचको अन्तर छ प्रस्तशतभन्दा बढी हुने छैन ।  

(५) संवथाले प्रदान गरेको ऋणमा लागे्न ब्याजलाई मूल ऋणमा पूूँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज 

लगाउन पाइने छैन । 

(६) संवथाले कुनैपस्न कम्पनीको शेयर खररद गनन सके्न छैन ।  

तर  

(१) संवथाको दास्यत्िप्रस्त प्रस्तकूल नहुने गरी संवथाले विप्रयोजनको लास्ग अचल सम्पस्त्त खरीद तथा 

पूिानधार स्नमानण एि ंसंवथा र सदवयहरुको स्हतमा उत्पादन र सेिाको िेिमा प्राथस्मक पूूँजी कोष 

पररचालन गनन िाधा पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अस्घ कुनै संवथाले कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरेको भएमा त्यवतो शेयर यो 

ऐन प्रारम्भ भएको स्मस्तले एक िषन अिस्धस्भि हवतान्तरण गररसकु्न पनेछ । 

 (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्नसंवथाले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअस्घ दतान भएका 

साना दकसानद्वारा प्रिर्थद्धत स्ित्तीय संवथाको शेयर खररद गनन बाधा पनेछैन । 

(७) संवथाले शेयर पूूँजी कोषको दश गुणासम्म िचत संकलन गनन सके्नछ । 

(८) संवथाले दतान गदानका बखतका सदवय बाहके अन्य सदवयलाई सदवयता प्राप्त गरेको तीन मस्हना 

अिस्ध व्यस्तत नभई ऋण लगानी गनन सके्न छैन । 

४०. सन्दभन व्याजदर सम्बन्धी व्यिवथााः (१) संघीय कानुन बमोस्जम रस्जष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सन्दभन व्याजदर तोक्न 

सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम तोदकएको सन्दभन ब्याजदर संवथाका लास्ग स्नदशेक ब्याजदर हुनेछ । 
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४१. व्यस्िगत बचतको सीमा:संवथामा सदवयको व्यस्िगत बचतको सीमा तीस लाखसम्म हुनेछ । 

 

पररच्छेद –९ 

आर्थथक स्रोत पररचालन 

४२. शेयर स्बिी तथा दफतान सम्बन्धी व्यबवथा :(१) संवथाले आफ्नो सदवयलाई शेयर स्ििी गनन सके्नछ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न संवथाले एकै सदवयलाई आफ्नो कुल शेयर 

पूूँजीको बीस प्रस्तशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर स्बिी गनन सके्न छैन ।  

तर नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार िा वथानीय तहको पूणन िा आंस्शक विास्मत्ि िा स्नयन्िणभएको संवथा िा 

स्नकायको हकमा यो बन्दजे लागू हुने छैन। 

(४) संवथाको शेयरको अंदकत मूल्य प्रस्त शेयर एक सय रुपैयाूँ हुनेछ ।  

(५) संवथाको शेयरपूूँजी स्िस्नयममा उल्लेख भए बमोस्जम हुनेछ । 

(६) संवथाले खुला बजारमा शेयर स्बिी गनन पाउने छैन । 

(७) संवथाको मूलधनको रुपमा रहकेो कुनै सदवयको शेयर सोही संवथाको ऋण िा दास्यत्ि बाहके अन्य 

कुनै ऋण िा दास्यत्ि िापत स्ललाम स्बिी गररने छैन । 

४३. रकम दफतान तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यिवथा :(1) कुनै सदवयल ेसंवथाको सदवयता त्याग गरी रकम दफतान 

स्लन चाहमेा स्नजको कुनै दास्यत्ि भए त्यवतो दास्यत्ि भुिान गरेको स्मस्तले एक मस्हनास्भि स्नजको बाूँकी रकम 

तोदकए बमोस्जम स्नजलाई दफतान गनुन पनेछ । 

(२) कुनै सदवयल ेसंवथामा जम्मा गरेको बचत दफतान माग गरेमा स्नजको कुनै दास्यत्ि भए त्यवतो दास्यत्ि 

किा गरी बाूँकी रकम तोदकए बमोस्जम स्नजलाई दफतान गनुन पनेछ।  

(३) संवथाले िचत खाताहरु माि संचालन गनन सके्नछ ।    

४४. ऋण िा अनुदान स्लन सके्न:(१) संवथाले स्िदशेी बैंक िा स्ित्तीय संवथा िा अन्य स्नकायबाट ऋण िा अनुदान स्लन 

िा त्यवतो स्नकायसूँग साझेदारीमा काम गनन संघीय कानून िमोस्जम विीकृती स्लनु पने छ । 

(२) उपदफा (१) िमोस्जम स्िदशेी बैङ्क िा स्नकायबाट ऋण िा अनुदान स्लन विीकृतीको लास्ग तोदकए 

िमोस्जमको स्ििरणहरु सस्हत दतान गने अस्धकारी समि स्निेदन ददनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) िमोस्जम स्निेदन प्राप्त भएमा दतान गन ेअस्धकारीले नगर कायनपास्लकामा प्रवताि पेश 

गनुन पनेछ ।  

(४) उपदफा ( ३) बमोस्जमको प्रवताि नगर कायनपास्लकाले उपयुि दखेेमा विीकृतीकोलास्ग मन्िालयमा 

स्शफाररस गरर पठाउनेछ ।  

४५. नेपाल सरकारको सुरिण प्राप ्त गनन सके्न: (१) संवथाले स्िदशेी बैङ्क िा स्नकायसूँग स्लने ऋणमा सुरिण प्राप्त 

गनुन पने भएमा संघीय कानून िमोस्जम विीकृस्तकोलास्ग दतान गने अस्धकारर समि प्रवताि सस्हत स्निेदन ददनु पने छ 

। 

(२) दफा (१) िमोस्जम   प्राप्त प्रवताि उपयुि दसे्खएमा नगर कायनपास्लकाले संघीय कानुन बमोस्जम 

विीकृस्तको लास्ग मन्िालयमा स्शफाररस गरर पठाउनु पनेछ ।  

 

पररच्छेद –१० 

संवथाको कोष 

४६ संवथाको कोष :(१) संवथाको कोषमा दहेाय बमोस्जमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर स्बिीबाट प्राप्त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप्त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम, 

(ङ) स्िदशेी सरकार िा अन्तरानस्ष्ट्रय संघ संवथाबाट प्राप्त अनुदान िा सहायताको रकम, 

(च) व्यिसास्यक कायनबाट आर्थजत रकम, 
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(छ) सदवयता प्रिेश शुल्क, 

(ज) संवथाको नाममा प्राप्त हुन ेअन्य जुनसुकै रकम । 

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

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषमा दहेाय बमोस्जमका रकम रहने छन् :– 

(क) आर्थथक िषनको खूद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रस्तशत रकम,  

(ख) कुनै संवथा, संघ िा स्नकायले प्रदान गरेको पूूँजीगत अनुदान रकम, 

(ग) स्वथर सम्पस्त्त स्ििीबाट प्राप्त रकम, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोस्जमको जगेडा कोष अस्िभाज्य हुनेछ । 

४८. संरस्ित पूूँजी दफतान कोषाः(१) संवथामा एक संरस्ित पूूँजी दफतान कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बमोस्जमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोस्जमको रकम 

छुट्ट्याई बाूँकी रहकेो रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रस्तशत रकम उपदफा (१) बमोस्जमको कोषमा िार्थषक रुपमा जम्मा 

गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा ( १) बमोस्जमको रकम सदवयले गरेको संघीय कानुनमा तोदकए बमोस्जमको िार्थषक 

कारोिारको आधारमा सम्बस्न्धत सदवयलाई उपलव्ध गराउनु पनेछ ।  

४९. सहकारी प्रिद्धनन कोषसम्बन्धी व्यिवथा:(१) संवथाले सहकारी व्यिसायको प्रिद्धनन गननको लास्ग दफा ४७ बमोस्जम 

जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोस्जमको रकम छुयाई बाूँकी रहकेो रकमको शून्य दशमलि 

पाूँच प्रस्तशतले हुन आउने रकम संघीय कानुनमा व्यिवथा भएबमोस्जमको सहकारी प्रिद्धनन कोषमािार्थषक रुपमा 

जम्मा गनुन पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको कोषको उपयोग संघीय कानुन व्यिवथा भएबमोस्जम हुनेछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबवथााः(१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उस्ल्लस्खत कोषका अस्तररि संवथामा सहकारी 

स्शिा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायततोदकए बमोस्जमका अन्य कोषहरु रहन सके्न छन् । 

(२) उपदफा ( १) बमोस्जमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूर्थतका लास्ग स्िस्नयममा तोदकए 

बमोस्जम उपयोग गनन सदकनेछ ।  

तर एक िषनको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूूँजीको पन्र प्रस्तशतभन्दा बढी हुने छैन । 

 

पररच्छेद –११ 

अस्भलेख र सूचना 

५१. अस्भलेख राख्न ुपन े:(१) संवथाले साधारणसभा, सस्मस्त तथा लेखा सुपररबेिण सस्मस्त बैठकका स्नणनय तथा काम 

कारबाहीको अद्यािस्धक अस्भलेख सुरस्ित साथ राख्नु पनेछ । 

(२) संवथाले कारोबारसूँग सम्बस्न्धत तथा अन्य आिश्यक अस्भलेखहरू तोदकए बमोस्जम सुरस्ित साथ राख्नु 

पनेछ । 

५२. स्ििरण उपलब्ध गराउन ुपन े :(१) संवथाले दहेायका स्ििरणहरू सस्हतको प्रस्तिेदन आ.ि. समाप्त भएको तीन 

मस्हना स्भि दतान गने अस्धकारी समि पेश गनुन पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमास्सक र िार्थषक प्रस्तिेदन तथा लेखापरीिण प्रस्तिेदन 

(ख) बार्थषक कायनिम नीस्त तथा योजना, 

(ग) खुद बचत सम्बन्धी नीस्त तथा योजना, 

(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाूँकी कायानिस्धको सूची, 

(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(च) शेयर सदवय संख्या र शेयरपूूँजी,   

(छ) सञ्चालक िा सदवयले स्लएको ऋण स्तनन बाूँकी रहकेो रकम, 

(ज)दतान गने अस्धकारीले समय समयमा तोदकददएको अन्य स्ििरण । 

पररच्छेद – १२ 
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लेखा र लेखापरीिण 

 

५३. कारोबारको लेखा:संवथाको  कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधाररत र कारोबारको यथाथन स्वथस्त 

वपष्टरुपमा दसे्खने गरी संघीय कानून बमोस्जम रस्जष्ट्रारले लाग ूगरेको लेखामान (एकाउस्न्टङ वयाण्डडन) र यस ऐन 

बमोस्जम पालना गनुनपने अन्य शतन तथा व्यिवथा बमोस्जम राख्न ुपनेछ । 

५४. लेखापरीिण:(१) संवथाले प्रत्येक आर्थथक िषनको लेखापरीिण सो आर्थथक िषन समाप्त भएको स्मस्तले तीन मस्हनास्भि 

प्रचस्लत कानून बमोस्जम कमलामाई नगरपास्लका, नगर कायनपास्लकमा सूस्चकृत भएका मध्ये नगरपास्लकाले स्सफाररस 

गरेका इजाजतपि प्राप्त लेखापरीिकद्वारा गराउनु पनेछ । 

(२) उपदफा ( १) बमोस्जमको अिस्ध स्भि कुनै संवथाले लेखापरीिण नगराएको पाइएमा दतान गने 

अस्धकारीले त्यवतो संवथाको लेखा परीिण इजाजतपिप्राप्त लेखापरीिकबाट गराउन सके्नछ। 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम लेखापरीिण गराउूँ दा लेखापरीिकलाई ददनु पने पाररश्रस्मक लगायतको रकम 

सम्बस्न्धत संवथाले व्यहोनेछ ।  

(४) उपदफा ( १) िा ( २) बमोस्जम लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण प्रस्तिेदन अनुमोदनको लास्ग 

साधारणसभा समि पेश गनुन पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोस्जम पेश भएको लेखापरीिण प्रस्तिेदन साधारणसभाबाट अनुमोदन हुन नसकेमा 

पुनाः लेखापरीिणको लास्ग साधारणसभाले दफा ५५ को अधीनमा रही अको लेखापरीिक स्नयुि गनेछ । 

५५. लेखापरीिकको स्नयुस्ि :(१) संवथाको लेखापरीिण सम्बन्धी कायन गनन प्रचस्लत कानून बमोस्जम इजाजतपि प्राप्त 

लेखापरीिकहरू मध्येबाट साधारणसभाले कमलामाई नगरपास्लका, नगर कायनपास्लकामा सूस्चकृत भई नगरपास्लकाले 

स्सफाररस गरेका मध्येबाट एकजना लेखापरीिक स्नयुस्ि गरी पाररश्रस्मक समेत तोके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम लेखापरीिक स्नयुि गदान एउटै व्यस्ि, फमन िा कम्पनीलाई लगातार तीन 

आर्थथक िषनभन्दा बढी हुने गरी स्नयुि गनन सदकने छैन । 

५६. लेखापरीिकमा स्नयुि हुन नसके्न :(१) दहेायका व्यस्ि लेखापरीिकमा स्नयुि हुन तथा स्नयुि भई सकेको भए सो 

पदमा बहाल रहन सके्न छैन :- 

(क) सहकारी संवथाको सञ्चालक, 

(ख) सम्बस्न्धत संवथाको सदवय, 

(ग) सहकारी संवथाको स्नयस्मत पाररश्रस्मक पाउने गरी स्नयुि सल्लाहकार िा कमनचारी, 

(घ) लेखापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन िषनको अिस्ध भुिान नभएको,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी िा नैस्तक पतन हुने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाूँच िषन भुिान नभएको,  

(ज) सम्बस्न्धत संवथासूँग विाथन बास्झएको व्यस्ि । 

(२) लेखापरीिकले आफू स्नयुि हुनुअस्घ उपदफा (१) बमोस्जम अयोग्य नभएको कुराको संवथा समि 

विघोषणा गनुनपनेछ ।  

(३) कुनै लेखापरीिक आफ्नो कायनकाल समाप्त नहुूँद ै कुनै संवथाको लेखापरीिण गनन अयोग्य भएमा िा 

संवथाको लेखापरीिकको पदमा कायम रहन नसके्न स्वथस्त उत्पन्न भएमा स्नजले लेखापरीिण गनुन पने िा गरररहकेो 

काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी स्लस्खत रुपमा संवथालाई ददनु पनेछ । 

(४) यस दफाको प्रस्तकूल हुनेगरी स्नयुि भएको लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण मान्य हुने छैन ।  

 

पररच्छेद – १३ 

छुट,सुस्िधा र सहुस्लयत 

५७. छुट, सुस्िधा र सहुस्लयत:(१) संवथालाई प्राप्त हुने छुट, सुस्िधा र सहुस्लयत संघीय कानुन बमोस्जम हुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा उल्लेस्खतछुट, सुस्िधा र सहुस्लयत बाहके संवथालाई प्राप्त हुने अन्य छुट, सुस्िधा र सहुस्लयत 

तोदकए बमोस्जम हुनेछ ।  
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पररच्छेद—१४ 

ऋण असुली तथा बाूँकी बक्यौता 

५८. ऋण असूल गन:े(१) कुनै सदवयल ेसंवथासूँग गरेको ऋण सम्झौता िा शतन कबुस्लयतको पालना नगरेमा, स्लखतको 

भाखास्भि ऋणको सािाूँ, ब्याज र हजानना चुिा नगरेमा िा ऋण स्लएको रकम सम्बस्न्धत काममा नलगाई 

स्हनास्मना गरेको दसे्खएमा त्यवतो सदवयल ेऋण ललदा राखेको स्धतोलाई सम्बस्न्धत संवथाले स्ललाम स्बिी गरी िा 

अन्य कुनै व्यिवथा गरी आफ्नो साूँिा, ब्याज र हजाननाअसूल उपर गनन सके्नछ।स्धतो सम्बस्न्धत संवथाले सकारे पिात ्

पस्न ऋणीले साूँिा ब्याज दिु ैभुिानी गरी स्धतो बापतको सम्पस्त्त दफतान स्लन चाहमेा दफतान गनुनपनेछ । 

(२) कुनै सदवयल ेसंवथामा राखेको स्धतो कुनै दकस्समले कसैलाई हक छोस्डददएमा िा अन्य कुनै कारणबाट 

त्यवतो स्धतोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यवतो ऋणीलाई स्नस्ित म्याद ददई थप स्धतो सुरिण राख्न लगाउन सदकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम ऋणीले थप स्धतो नराखेमा िा उपदफा (१) िा (२) बमोस्जमको स्धतोबाट 

पस्न साूँिा, ब्याज र हजाननाको रकम असूल उपर हुन नसकेमा त्यवतो ऋणीको हक लागे्न अन्य जायजेथाबाट पस्न 

साूँिा, ब्याज र हजानना असूल उपर गनन सदकनेछ ।  

(४) यस दफा बमोस्जम साूँिा, ब्याज र हजनना असूल उपर गदान लागेको खचनको रकम तथा असूलउ पर 

भएको साूँिा, व्याज र हजाननाको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम सम्बस्न्धत ऋणीलाई दफतान ददनु पनेछ ।  

(५) यस दफा बमोस्जम कुनै संवथाले ऋणीको स्धतो िा अन्य जाय जेथा स्ललाम स्बिी गदान स्ललाम 

सकाने व्यस्िको नाममा सो स्धतो िा जाय जेथा प्रचस्लत कानून बमोस्जम रस्जष्ट्रशेन िा दास्खल खारेज गननको लास्ग 

सम्बस्न्धत कायानलयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बस्न्धत कायानलयल ेपस्न सोही बमोस्जम रस्जष्ट्रशेन िा दास्खल खारेज गरी 

सोको जानकारी सम्बस्न्धत संवथालाई ददनु पनेछ । 

(६) यस दफा बमोस्जम स्धतो राखेको सम्पस्त्त स्ललाम स्बिी गदान कसैले सकार नगरेमा त्यवतो सम्पस्त्त 

सम्बस्न्धत संवथा आफैं ले सकार गनन सके्नछ । 

(७) उपदफा (६) बमोस्जम आफैं ले सकार गरेमा त्यवतो सम्पस्त्त सम्बस्न्धत संवथाको नाममा रस्जष्ट्रशेन िा 

दास्खल खारेज गनन सम्बस्न्धत कायानलयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बस्न्धत कायानलयले सोही 

बमोस्जम रस्जष्ट्रशेन िा दास्खल खारेज गरी ददनु पनेछ । 

५९.  कालो सूची सम्बन्धी व्यिवथााः संवथाबाट ऋण स्लई  रकमको अपचलन गने िा तोदकएको समयािस्ध स्भि ऋणको 

साूँिा व्याज दफतान नगने व्यस्िको नाम नामेशी सस्हत कालोसूची प्रकाशन सम्बन्धी व्यिवथा संघीय कानुन बमोस्जम 

हुनेछ । 

६०. कजान सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यिवथााःकजान सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यिवथा संघीय कानुन बमोस्जम हुनेछ । 

६१ बाूँकी बक्यौता असूल उपर गन े: कसैले संवथालाई स्तनुन बुझाउनु पने रकम नस्तरी बाूँकी राखेमा त्यवतो रकम र 

सोको ब्याज समेत दतान गने अस्धकारीले त्यवतो व्यस्िको जायजेथाबाट असूल उपर गररददन सके्नछ । 

६२.रोक्का राख ्नलेखी पठाउन:े(१) संवथा िा दतान गने अस्धकारीले दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लास्ग कुनै व्यस्िको 

खाता,जायजेथाको विास्मत्ि हवतान्तरण, नामसारी िा स्बिी गनन नपाउने गरी रोक्का राख्नसम्बस्न्धत स्नकायमा लेखी 

पठाउन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम रोक्काको लास्ग लेखी आएमा सम्बस्न्धत स्नकायल े प्रचस्लत कानून बमोस्जम 

त्यवतो व्यस्िको खाता, जायजेथाको विास्मत्ि हवतान्तरण, नामसारी िा स्बिी गनन नपाउन ेगरी रोक्का राख्नराखी 

ददनु पनेछ । 

६३. अग्रास्धकार रहन:ेकुनै व्यस्िले संवथालाई स्तनुन पने ऋण िा अन्य कुनै दास्यत्ि नस्तरेमा त्यवतो व्यस्िको जायजेथामा 

नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लास्ग रकम छुिाई बाूँकी रहन आएको रकममा संवथाको अग्रास्धकार 

रहनेछ । 

६४.  कायनिाही गनन िाधा नपन:ेसंवथाले ऋण असुली गने सम्बन्धमा कुनै व्यस्ि िा सहकारी संवथा उपर चलाएको कुनै 

कारिाहीका कारणबाट त्यवतो व्यस्ि िा संवथा उपर यस ऐन तथा प्रचस्लत कानून बमोस्जमको कुनै कसूरमा 

कारिाही चलाउन रोक लगाएको मास्नन ेछैन । 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  स्बघटन तथा दतान खारेज 
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६५. एकीकरण तथा स्िभाजन सम्बन्धी व्यबवथा:(१) यस ऐनको अस्धनमा रही दईु िा दईु भन्दा बढी संवथाहरु एक 

आपसमा गाभी एकीकरण गनन िा एक संवथालाई भौगोस्लक कायन िेिको आधारमा दईु िा दईुभन्दा बढी संवथामा 

स्िभाजन गनन सदकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम एकीकरण िा स्िभाजन गदान सम्बस्न्धत संवथाको कुल कायम रहकेा सदवय 

संख्याको दईु स्तहाइ बहुमतबाट स्नणनय हुनु पनेछ ।           

(३) उपदफा (२) बमोस्जम एकीकरण िा स्िभाजन गने स्नणनय गदान एकीकरण िा स्िभाजनका शतन र 

कायनस्िस्ध समेत खुलाउनु पनेछ। 

६६.  स्िघटन र दतान खारेज:(१) कुनै संवथामा दहेायको अिवथा स्िद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहकेा 

दईु स्तहाइ बहुमत सदवयको स्नणनयबाट त्यवतो संवथाको स्िघटन गने स्नणनय गरी दतान खारेजीको विीकृस्तका लास्ग 

सस्मस्तले दतान गने अस्धकारी समि स्निेदन ददनसके्नछ :– 

(क)स्िस्नयममा उस्ल्लस्खत उद्देश्य तथा कायन हास्सल गनन सम्भि नभएमा,  

(ख) सदवयको स्हत गनन नसके्न भएमा । 

(२)उपदफा (१) बमोस्जम प्राप्त स्निेदनमा छानस्िन गदान त्यवतो संवथाको स्िघटन गनन उपयुि दसे्खएमा 

दतान गने अस्धकारीले त्यवतो संवथाको दतान खारेज गनन सके्नछ। 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न दतान गने अस्धकारीले दहेायको अिवथामा माि 

संवथाको दतान खारेज गनन सके्नछ :– 

(क) लगातार दईु िषनसम्म कुनै कारोबार नगरी स्नष्कृय रहकेो पाइएमा, 

(ख) कुनै संवथाले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयमािली स्िपरीतको कायन बारम्बार गरेमा, 

(ग) स्िस्नयममा उस्ल्लस्खत उद्देश्य स्िपरीत कायन गरेमा, 

(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र स्सद्धान्त स्िपरीत कायन गरेमा । 

(४) उपदफा (२) िा (३) बमोस्जम दतान खारेज गनुन अस्घ दतान गने अस्धकारीले त्यवतो संवथालाई 

सुनुिाईको लास्ग पन्र ददनकोसमय ददनु पनेछ । 

(५) उपदफा (२) िा (३) बमोस्जम संवथाको दतान खारेज भएमा त्यवतोसंवथा स्िघटन भएको मास्ननेछ ।  

(७) उपदफा (२) िा (३) बमोस्जम संवथाको दतान खारेजी भएमा त्यवतो संवथाको दतान प्रमाणपि विताः 

रद्द भएको मास्ननेछ । 

६७. स्लक्वीडेटरको स्नयुस्ि:(१) दफा ६६ बमोस्जम कुनै संवथाको दतान खारेज भएमा दतान गने अस्धकारीले स्लक्वीडेटर 

स्नयुि गनेछ ।  

(२) उपदफामा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भएतापस्न संघीय कानुनमा तोदकएको स्समासम्मको सम्पस्त्त भएको 

संवथाको हकमा दतान गने अस्धकारीलेकुनै अस्धकृतवतरका कमनचारीलाई स्लक्वीडेटर स्नयुस्ि गनन सके्नछ । 

६८. स्लक्वीडेशन पस्छको सम्पस्तको उपयोग: कुनै संवथाको स्लक्वीडेशन पिात् सब ैदास्यत्ि भुिान गरी बाूँकी रहन गएको 

सम्पस्त्तको उपयोगसंघीय कानुनमा तोदकए बमोस्जम हुनेछ । 

पररच्छेद –१६ 

दतान गन ेअस्धकारी 

 

६९. दतान गन ेअस्धकारी:(१)यस ऐन अन्तगनत दतान गने अस्धकारीले गनुनपने कायनहरू कमलामाइ नगरपास्लकाको प्रमुख 

प्रशासदकय अस्धकृतले गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको दतान गने अस्धकारीले यस ऐन बमोस्जम आफूमा रहकेो कुनै िा सम्पूणन 

अस्धकार आफू मातहतको अस्धकृतवतरको कमनचारीलाई प्रत्यायोजन गनन सके्नछ । 

७०. काम, कतनव्य र अस्धकार : यस ऐनमा अन्यि उस्ल्लस्खत काम, कतनव्य तथा अस्धकारको अस्तररि दतान गने 

अस्धकारीको काम, कतनव्य र अस्धकार तोदकए बमोस्जम हुनेछ । 

  

पररच्छेद –१७ 

स्नरीिण तथा अनुगमन 
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७१. स्नरीिण तथा अस्भलेख जाूँच गने:(१) दतान गने अस्धकारीले संवथाको जुनसुकै िखत स्नरीिण तथा अस्भलेख 

परीिण गनन, गराउन सके्नछ । 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जुनसुकै िखत तोदकएको भन्दा बढी आर्थथक कारोिार गने संवथाको स्हसाि दकताि 

िा स्ित्तीय कारोिारको स्नरीिण िा जाूँच गनन, गराउन सके्नछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लास्ग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अस्धकारी िा स्िशेषज्ञ खटाई 

आबश्यक  स्ििरण िा सूचनाहरू संवथाबाट स्झकाई स्नरीिण तथा सुपरीिेिण गनन सके्नछ । 

(४) उपदफा (१) िा (२)बमोस्जम स्नरीिण िा स्हसाब जाूँच गदान दतान गने अस्धकारी िा नेपाल राष्ट्र 

बैङ्कको अस्धकार प्राप्त अस्धकृतले माग गरेको जानकारी सम्बस्न्धत संवथाले उपलब्ध गराउनु पनेछ ।  

(५) उपदफा (१) िा (२) बमोस्जम स्नरीिण िा स्हसाब जाूँच गदान कुनै संवथाको कामकारबाही यो ऐन, 

यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयम, स्नदसे्शका, मापदण्ड िा कायनस्िस्ध बमोस्जम भएको नपाइएमा दतान गने अस्धकारी िा 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बस्न्धत संवथालाई आिश्यक स्नदशेन ददन सके्नछ र त्यवतो स्नदशेनको पालना गनुन त्यवतो 

संवथाको कतनव्य हुनेछ । 

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोस्जम संवथाको स्नरीिण तथा सुपरीिेिण गदान नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 

प्रचस्लत कानून बमोस्जमको अस्धकार प्रयोग गनन सके्नछ। 

(७) यस दफा बमोस्जम संवथाको स्नरीिण तथा सुपरीिेिण गदान प्राप्त हुन आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र 

बैङ्कले कमलामाइ नगर कायनपास्लकालाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।   

७२. छानस्िन गनन सके्न :(१) कुनै संवथाको व्यिसास्यक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदवयको स्हत स्िपरीत काम 

भएको िा सो संवथाको उद्देश्य स्िपरीत कायन गरेको भनी त्यवतो संवथाकोकम्तीमा िीस प्रस्तशत सदवयले छानस्िनको 

लास्ग स्निेदन ददएमा दतान गन ेअस्धकारीले त्यवतो संवथाको छानस्िन गनन, गराउन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम छास्निन गदान माग गरेको स्ििरण िा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गनुन 

सम्बस्न्धत सस्मस्तको कतनव्य हुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोस्जम गररएको छानस्िनको जानकारी सम्बस्न्धत संवथालाई स्लस्खतरुपमा 

ददनु पनेछ । 

७३.बचत तथा ऋणको कारोबार गन ेसंवथा को स्नरीिण तथा अनुगमन सम्बन्धी स्िशेष व्यिवथा :(१) बचत तथा ऋणको 

मुख्य कारोबार गने संवथाले तोदकए बमोस्जम अनुगमन प्रणाली अिलम्बन गनुन पनेछ । 

(२) दतान गने अस्धकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गने संवथाको तोदकए बमोस्जमको अनुगमन 

प्रणालीमा आधाररत भई स्नरीिण तथा अनुगमन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम संवथाको स्नरीिण तथा अनुगमन दतान गने अस्धकारीले आिश्यकता अनुसार 

नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य स्नकायको सहयोग स्लन सके्नछ । 

 
७४.िार्थषक प्रस्तिेदन पेश गनुनपन े:(१) दतान गने अस्धकारीले आर्थथक िषन समाप्त भएको स्मस्तले तीन मस्हनास्भि संवथाको 

स्नरीिण सम्बन्धी िार्थषक प्रस्तिेदन नगर कायनपास्लका समि पेश गनुन पनेछ । 

(२) उपदफा (१)  बमोस्जमको प्रस्तिेदनमा दहेायका स्ििरणहरू खुलाउनु पनेछ:– 

(क) सञ्चालनमा रहकेा संवथाको स्ििरण, 

(ख) अनुगमन गररएका संवथाको संख्या तथा आर्थथक कारोिारको स्ििरण, 

(ग) संवथामा सहकारी स्सद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयम, स्िस्नयम तथा आन्तररक 

कायनस्िस्धको पालनाको अिवथा, 

(घ) संवथाका सदवयल ेप्राप्त गरेको सेिा सुस्िधाको अिवथा, 

(ङ) संवथाको दियाकलापमा सदवयको सहभास्गताको वतर अनुपात, 

(च) संवथालाई नगरपास्लकाबाट प्रदान गररएको स्ित्तीय अनुदान तथा छुट सुस्िधाको सदपुयोस्गताको 

अिवथा,  

(छ) संवथाको आर्थथक दियाकलाप तथा स्ित्तीय अिवथा सम्बन्धी तोदकए बमोस्जमका स्ििरण, 
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(ज) संवथामा आन्तररक स्नयन्िण प्रणालीको अिवथा, 

(झ) संवथामा सुशासन तथा स्जम्मेिारीको अिवथा, 

(ञ) संवथामा रहकेा कोषको स्ििरण, 

(ट) संरस्ित पूूँजी दफतान कोषस्ितरणको अिवथा, 

(ठ) सहकारीको नीस्त स्नमानणमा सहयोग पुग्न ेआिश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संवथाको दतान, खारेजी तथा स्िघटन सम्बन्धी स्ििरण, 

(ढ) संवथाले सञ्चालन गरेको दफा १२ बमोस्जमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजनाको स्ििरण, 

(ण) तोदकए बमोस्जमका अन्य स्ििरण । 

७५. आपसी सुरिण सेिा संचालन सम्बन्धी व्यिवथााः ( १) संवथाले संघीय कानुनमा व्यिवथा भएबमोस्जम आफ्ना 

सदवयहरुको बालीनाली िा िवतुभाउमा भएको िस्तको अंशपूर्थत गने गरी आपसी सुरिण सेिा संचालन गनन सके्नछ । 

७६. स्वथरीकरण कोष सम्बन्धी व्यिवथााः (१) बचत तथा ऋण स्िषयगत संवथाहरू सम्भास्ित जोस्खमबाट संरिणका लास्ग 

संघीय कानुनमा व्यिवथा भए बमोस्जम खडा हुने स्वथरीकरण कोषमा सहभागी हुन सके्नछन् । 

पररच्छेद –१८ 

समवयाग्रवत संवथाको व्यिवथापन 

७७. संवथा समवयाग्रवत भएको घोषणा गनन सदकन:े(१) यस ऐन बमोस्जम गररएको स्नरीिण िा स्हसाब जाूँचबाट कुन ै

संवथामा दहेायको अिवथा स्िद्यमान रहकेो दसे्खएमा कायनपास्लकाले त्यवतो संवथालाई समवयाग्रवत संवथाको रुपमा 

घोषणा गनन सके्नछ:- 

(क) सदवयको स्हत स्िपरीत हुने गरी कुनै कायन गरेको, 

(ख) संवथाले पूरा गनुनपने स्ित्तीय दास्यत्ि पूरा नगरेको िा भुिानी गनुनपने दास्यत्ि भुिानी गनन 

नसकेको िा भुिानी गनन नसके्न अिवथा भएको, 

(ग) सदवयहरूको बचत स्नधानररत शतन बमोस्जम दफतान गनन नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयम तथा स्िस्नयम स्िपरीत हुने गरी संवथा  सञ्चालन 

भएको, 

(ङ) संवथा  दामासाहीमा पनन सके्न अबवथामा भएको िा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आर्थथक करठनाई 

भोस्गरहकेो, 

(च) कुनै संवथाले सदवयको बचत रकम दफतान गनुन पन ेअिस्धमा दफतान नगरेको भनी त्यवतो संवथाका 

कम्तीमा िीस प्रस्तशत िा िीस जना मध्ये जुन कम हुन्छ सो िरािरका सदवयहरूले दतान गने 

अस्धकारी समि स्निेदन ददएकोमा छानस्िन गदान खण्ड ( क) दसे्ख ( ङ) सम्मको कुनै अिवथा 

स्िद्यमान भएको दसे्खएको । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेस्खएको भए तापस्न प्रचस्लत कानून बमोस्जम गठन गरेको आयोगले कुनै 

संवथालाई समवयाग्रवत संवथा घोषणा गनन स्सफाररस गरेमा िा समवयाग्रवत भनी पस्हचान गरेकोमा िा 

त्यवतो आयोगमा परेको उजुरी संख्या, औस्चत्य समेतको आधारमा कायनपास्लकाले त्यवतो संवथालाई समवयाग्रवत 

संवथा घोषणा गनन सके्नछ । 

७८. व्यिवथापन सस्मस्तको गठन:(१) दफा ७७ बमोस्जम समवयाग्रवत संवथा घोषणा भएकोमा त्यवतो संवथाको सम्पस्त्त 

व्यिवथापन तथा दास्यत्ि भुिानी सम्बन्धी कायनका लास्ग व्यिवथापन सस्मस्तको गठन गनन दतान गने अस्धकारीले 

कायनपास्लका समि  स्सफाररस गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जम स्शफाररस भई आएमा कायनपास्लकाले तोदकए िमोस्जम व्यिवथापन सस्मस्तको 

गठन गनन सके्न छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम गरठत व्यिवथापन सस्मस्तको काम, कतनव्य र अस्धकार तोदकए बमोस्जम हुनेछ 

। 

 

पररच्छेद–१९ 

कसूर, दण्ड जररिाना तथा पुनराबेदन 
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७९. कसूर गरेको मास्नन े: कसैले दहेायको कुनै कायन गरेमा यस ऐन अन्तगनतको कसूर गरेको मास्ननेछ ।  

(क) दतान नगरी िा खारेज भएको संवथा सञ्चालन गरेमा िा कुनै व्यस्ि, फमन िाकम्पनीले आफ्नो नाममा 

सहकारी शब्द िा सो शब्दको अंग्रेजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह  िा 

अन्य कुनै कायन गरेमा, 

(ख) सदवयको बचतयस ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयम, स्िस्नयम बमोस्जम बाहके अन्य कुनै पस्न 

प्रयोजनको लास्ग प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोदकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदान जमानत िा सुरिण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, 

(घ) सस्मस्तको सदवय, व्यिवथापक िा कमनचारीले संवथाको सम्पस्त्त, बचत िा शेयर रकम स्हनास्मना गरेमा, 

(ङ) ऋण असूल हुन नसके्न गरी सस्मस्तका कुनै सदवय, स्नजको नातेदार िा अन्य व्यस्ि िा कमनचारीलाई 

ऋण ददई रकम स्हनास्मना गरेमा,  

(च) सस्मस्तका कुनै सदवयले एक्लै िा अन्य सदवयको स्मलोमतोमा संवथाको शेयर िा बचत रकम आफू 

खुसी पररचालन गरी संवथालाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा,  

(छ) झुिा िा गलत स्ििरण पेश गरीकजान स्लएमा, राखेको स्धतो कच्चा भएमा िाऋण स्हनास्मना गरेमा,  

(ज)  संवथाले यस ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेका स्नयम, स्िस्नयम  स्िपररत लगानी गरेमा िा लगानी 

गने उद्देश्यल ेरकम उठाएमा,  

(झ) कृस्िम व्यिसाय खडा गरी िा गराई ऋण स्लएमा िा ददएमा, 

(ञ) स्धतोको अविाभास्िक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण स्लएमा िा ददएमा, 

(ट) झुिा स्ििरणको आधारमा पररयोजनाको लागत अविाभास्िक रुपमा बढाई बढी ऋण स्लएमा िा  

ददएमा, 

(ठ) कुनै व्यस्ि िा संवथालाई एक पटक ददइसकेको सुरिण रीतपूिनक फुकुिा नभई िा सो सुरिणले 

खामेको मूल्यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सुरिण अन्य संवथामा राखी पुनाः ऋण स्लए िा ददएमा, 

(ड) संवथाबाट जुन प्रयोजनको लास्ग ऋण सुस्िधा स्लएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यि प्रयोग गरे 

िा गराएमा, 

(ढ) संवथाको कुनै कागजात िा खातामा लेस्खएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाइ िा उडाइ अकै अथन 

स्नवकने व्यहोरा पारी स्मलाई लेख्ने िा अको स्भन्नै श्रेवता राख्न ेजवता काम गरेबाट आफूलाई िा अरु 

कसैलाई फाइदा िा हास्न नोक्सानी गन ेउद्देश्यल ेकीते गनन िा अकानको हास्न नोक्सानी गने उद्देश्यल े

नगरे िा नभएको झुिा कुरा गरे िा भएको हो भनी िा स्मस्त, अङ्क िा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप 

गरी गराई कागजात बनाई िा बनाउन लगाई जालसाजी गरे िा गराएमा,  

(ण) ऋणको स्धतो विरुप रास्खने चल अचल सम्पस्त्त स्ललाम स्बिी िा अन्य प्रयोजनको लास्ग मूल्याङ्कन 

गदान मूल्याङ्कनकतानले बढी, कम िा गलत मूल्याङ्कन गरी संवथालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कायन 

गरे िा गराएमा,  

(त) संवथालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यल ेकसैले कुनै काम गराउन िा नगराउन, मोलास्हजा गनन िा 

गराउन, कुनै दकस्समको रकम स्लन िा ददन, स्बना मूल्य िा कम मूल्यमा कुनै माल, िवतु िा सेिा स्लन 

िा ददन, दान, दातव्य, उपहार िा चन्दा स्लन िा ददन, गलत स्लखत तयार गनन िा गराउन, अनुिाद गनन 

िा गराउन िा गैर कानूनी लाभ िा हानीपुर्याउने बदस्नयतले कुनै कायन गरे िा गराएमा, 

(थ) कुनैसंवथा िा सोको सदवय िा बचतकतान िा तीमध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पुग्न ेगरी लेखा परीिण 

गरे गराएमा िा लेखा परीिण गरेको झुिो प्रस्तिेदन तयार पारेमा िा पानन लगाएमा। 

८०. सजायाः(१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरेमा दहेाय बमोस्जमको सजाय हुनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ)को कसूरमा एक बषनसम्म कैद र एकलाख रुपै ूँयासम्म जररिाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बषनसम्म कैद र दईु लाख रुपै ूँयासम्म जररिाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा स्िगो बराबरको रकम जररिाना गरी तीन बषन सम्म कैद , 

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

भराई स्िगो बमोस्जम जररिाना गरी दहेाय बमोस्जमको कैद हुनेछ :- 
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(१) दश लाख रुपैयाूँसम्म स्बगो भए एक िषनसम्म कैद,  

(२) दश लाख रुपैयाूँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँसम्म स्बगो भए दईु िषनदसे्खतीन िषनसम्म कैद, 

(३) पचास लाख रुपैयाूँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म स्बगो भए तीन िषनदसे्ख चार िषनसम्म कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाूँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म स्बगो भए चार िषनदसे्ख छिषनसम्म कैद, 

(५) दश करोड रुपैंयाूँभन्दा बढीएक अबन रुपैयाूँसम्म स्बगो भए छ िषनदसे्ख आठ िषनसम्म कैद, 

(६)एक अबन रुपैयाूँभन्दा बढीजस्तसुकै रुपैयाूँ स्बगो भए पस्न आठ िषनदसे्ख दश िषनसम्म कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमादश बषनसम्म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसूर गनन उद्योग गने िा त्यवतो कसूर गनन मद्दत पुर्याउने व्यस्िलाई मुख्य 

कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । 

(३) दफा ७९ कोकसूर गने िा त्यवतो कसूर गनन मद्दत पुर्याउनु कुनै स्नकाय संवथा भए त्यवतो स्नकाय 

संवथाको प्रमुख कायनकारी िा पदास्धकारी िा कायनकारी हसै्सयतमा कायन सम्पादन गने व्यस्िलाई यस ऐन बमोस्जम 

हुने सजाय हुनेछ । 

८१.  जररिाना हुन े:(१) दफा ८७ बमोस्जम कसैको उजूरी परी िा संवथाको स्नरीिण अनुगमन िा स्हसाब दकताबको 

जाूँच गदान िा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले दहेायको कुनै कायन गरेको पाइएमा दतान गने अस्धकारीले त्यवतो कायनको 

प्रकृस्त र गाम्भीयनको आधारमा त्यवतो कायन गने व्यस्िलाई पाूँच लाखरुपै ूँयासम्म जररिाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेका स्नयम स्िपरीत सदवयसूँग ब्याज स्लएमा, 

(ख) संवथाले प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर छ प्रस्तशतभन्दा बढी कायम गरेमा, 

(ग) संवथाले प्रदान गरेको ऋणमा लागे्न ब्याजलाई मूल कजानमा पूूँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज 

लगाएमा, 

(घ) कुनै सदवयलाई आफ्नो पूूँजीकोषको तोदकए बमोस्जमको प्रस्तशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान 

गरेमा, 

(ङ) संवथा दतान गदानका बखतका सदवय बाहके अन्य सदवयलाई सदवयता प्राप्त गरेको तीन मस्हना 

अिस्ध व्यस्तत नभई ऋण लगानी गरेमा, 

(च) प्राथस्मक पूूँजी कोषको दश गुणा भन्दा बढीहुने गरी बचत संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पूूँजीको अठार प्रस्तशतभन्दा बढी शेयर लाभांश स्ितरण गरेमा,  

(ज) संवथाले आफ्नो कायनिेि बास्हर गई कारोबार गरेमा िा गैर सदवयसंग कारोिार गरेमा, 

(झ) संवथाले यो ऐन स्िपरीत कृस्िम ब्यस्िलाई आफ्नो सदवयता ददएमा । 

(२) उपदफा (१)मा लेस्खएको व्यहोराबाट कसैले दहेायको कुनै कायन गरेको दतान गने अस्धकारीले त्यवतो 

कायनको प्रकृस्त र गाम्भीयनको आधारमा त्यवतो कायन गने व्यस्िलाई तीन लाख रुपैयाूँसम्म जररिाना गनन सके्नछाः- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयम बमोस्जम ददएको कुनै स्नदशेन िा तोदकएको 

मापदण्डको पालना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयम बमोस्जमददनुपने कुनै स्ििरण, कागजात, प्रस्तबेदन, 

सूचना िा जानकारी नददएमा, 

(ग) यस ऐन बमोस्जम स्निानचन नगरी सस्मस्त तथा लेखा सुपरीिेिण सस्मस्तका पदास्धकारीहरु आफू 

खुशी पररितनन गरेमा  

(घ) कुनै संवथाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोस्जमको तोदकएको शतन पालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयम स्िपररत अन्य कायन गरेमा । 

(३) उपदफा (१) िा (२) बमोस्जमको जररिाना गनुन अस्घ दतान गने अस्धकारीले सम्बस्न्धत व्यस्ि िा 

संवथालाई सफाई पेश गनन कम्तीमा पन्र ददनको समयािस्ध ददन ुपनेछ । 

८२.  रोक्का राख्न े:(१) दतान गने अस्धकारीले सम्बस्न्धत संवथालाई दफा ८१ बमोस्जम जररिाना गनुनका अस्तररि तीन 

मस्हनासम्म त्यवतो संवथाको कारोबार, सम्पस्त तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पस्त्त रोक्का राख्न सम्बस्न्धत 

स्नकायलाई स्सफाररस गनन सके्नछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोस्जमको स्सफाररस प्राप्त भएमा त्यवतो संवथाको कारोबार, सम्पस्त िा बैङ्क खाता 

रोक्का राखी सो को जानकारी दतान गने अस्धकारीलाई ददनु पनेछ ।  

८३.  दोब्बर जररिाना हुन:े(१) दफा ८१ बमोस्जम जररिाना भएको व्यस्ि िा संवथालेपुन: सोही कसूर गरेमा त्यवतो 

व्यस्ि िा संवथालाई दतान गने अस्धकारीले दोस्रो पटकदसे्ख प्रत्येक पटकको लास्ग दोब्बर जररिाना गनेछ ।  

८४.  अनुसन्धानको लास्ग लेखी पठाउन सके्न :दतान गने अस्धकारी िा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोस्जम आफ्नो काम, 

कतनव्य र अस्धकारको पालना गदान कसैले दफा ७९ बमोस्जमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यवतो कसूरका सम्बन्धमा 

यस ऐन बमोस्जम अनुसन्धान गननको लास्ग सम्बस्न्धत स्नकायमा लेखी पठाउन सके्नछ ।  

८५.  मुद्दा सम्बन्धी व्यिवथााः दफा ८० बमोस्जम सजाय हुने कसूरको मुद्दा सम्बन्धी व्यिवथा संघीय कानुन बमोस्जम हुनेछ 

। 

८६. मुद्दा हेन े अस्धकारी: दफा ८० बमोस्जमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारिाही र दकनारा स्जल्ला 

अदालतबाट हुनेछ । 

८७.  उजूरी ददन े हदम्याद : (१) कसैले दफा ८० बमोस्जमको सजाय हुने कसूर गरेको िा गनन लागेको थाहा पाउन े

व्यस्िले त्यसरी थाहा पाएको स्मस्तले नब्बे ददनस्भि दतान गने अस्धकारी समि उजूरी ददनु पनेछ । 

(२) कसैले दफा ८० बमोस्जम जररिाना हुने कायन गरेको थाहा पाउने व्यस्िले त्यसरी थाहा पाएको 

स्मस्तले नब्बे ददन स्भि दतान गने अस्धकारी समि उजूरीददनु पनेछ ।  

८८. पुनरािदेन गनन सके्न :(१) दफा ६ बमोस्जम संवथा दतान गनन अविीकार गरेको िा दफा 8८ बमोस्जम संवथा दतान 

खारेज गरेकोमा स्चत्त नबुझ्नेले सो स्नणनयको जानकारी पाएको स्मस्तले पैंतीस ददनस्भि दतान गने अस्धकारीको स्नणनय 

उपर कायनपास्लका समि पुनरािेदन गनन सके्नछ ।  

(२) दफा ८० बमोस्जमको जररिानामा स्चत्त नबुझ्ने व्यस्िले त्यवतो स्नणनयको जानकारी पाएको स्मस्तले 

पैंतीस ददनस्भि दहेाय बमोस्जम पुनरािेदन गनन सके्नछ: 

(क) दतान गने अस्धकारी र कायनपास्लकाले गरेको स्नणनय उपर सम्बस्न्धत स्जल्ला अदालतमा, 

(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको स्नणनय उपरसम्बस्न्धत उच्च अदालतमा । 

८९. असूल उपर गररन े: यस पररच्छेद बमोस्जम कुनै व्यस्िले स्तनुन पने जररिाना िा कुनै रकम नस्तरी बाूँकी रहकेोमा 

त्यवतो जररिाना िा रकम स्नजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद–२० 

स्िस्िध 

९०.  मतास्धकारको प्रयोग : कुनै सदवयल ेसंवथाको जस्तसुकै शेयर खररद गरेको भए तापस्न सम्बस्न्धत संवथाको कायन 

सञ्चालनमा एक सदवय एक मतको आधारमा आफ्नो मतास्धकारको प्रयोग गनन सके्नछ । 

९१. सामास्जक परीिण गराउन सके्न :(१) संवथाले स्िस्नयममा उस्ल्लस्खत उद्देश्य प्राप्त गननका लास्ग सस्मस्तबाट भएका 

स्नणनय र कायन, सदवयहरूले प्राप्त गरेका सेिा र सन्तुष्टीको वतर, सेिा प्राप्स्तबाट सदवयहरूको जीिनवतरमा आएको 

आर्थथक, सामास्जक, सांवकृस्तक तथा िातािरणीय पिमा सकारात्मक पररितनन लगायतका स्िषयमा सामास्जक परीिण 

गराउन सके्नछ ।  

(२) उपदफा ( १) बमोस्जम भएको सामास्जक परीिणको प्रस्तिेदन छलफलको लास्ग सस्मस्तले 

साधारणसभा समि पेश गनेछ । 

(३) उपदफा ( २) बमोस्जम पेश भएको सामास्जक परीिण प्रस्तिेदन छलफल गरी साधारणसभाले 

आिश्यकता अनुसार सस्मस्तलाई स्नदशेन ददन सके्नछ । 

(४) यस दफा बमोस्जमको सामास्जक परीिण प्रस्तिेदनको एक प्रस्त सम्बस्न्धत संवथाले दतान गने अस्धकारी 

समि पेश गनुन पनेछ । 

९२. सहकारी स्शिााः सहकारी िेिको प्रिधननको लास्ग स्िद्यालय तहको पाठयिममा आधारभूत सहकारी सम्िन्धी 

स्िषयिवतुलाई समािेश गनन सदकनेछ । 

९३. आर्थथक सहयोग गनन नहुन:ेसंवथाको रकमिाट सस्मस्तको स्नणनय िमोस्जम सदवयहरुले आर्थथक सहयोग स्लन सके्नछन्   

तर सामास्जक कायनको लास्ग गैर सदवय व्यस्ि िा संवथाहरुलाई समेत आर्थथक सहयोग गननिाधा पने छैन । 
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वपष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लास्ग 'सामास्जक कायन' भन्नाले स्शिा, विाव्य, िातािरण संरिण, 

मानिीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धनन सम्बस्न्ध कायनलाई जनाउूँछ । 

९४. अन्तर सहकारी कारोिार गनन सके्नाः  संवथाहरुले तोदकए बमोस्जम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोिार गनन सके्नछन् ।  

९५. ठेक्कापिा ददन नहुन:ेसंवथाले आफ्नो सस्मस्तको कुनै सञ्चालक िा लेखा सुपरीिेिण सस्मस्तको संयोजक िा सदवय िा 

आफ्नो कमनचारीलाई ठेक्कापिा ददन हुदनै । 

९६. सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हुन:े कुनै संवथाले प्राप्त गरेको सरकारी अनुदान िा कुनै सेिा सुस्िधा दरुुपयोग 

गरेको पाइएमा प्रचस्लत कानून बमोस्जम सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्धी प्रचस्लत ऐन लाग ूनहुन े: यस ऐन अन्तगनत दतान भएको संवथाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचस्लत 

ऐन लाग ूहुने छैन ।  

९८.  प्रचस्लत कानून बमोस्जम कारिाही गनन िाधा नपन े: यस ऐनमा लेस्खएको कुनै कुराले कुनै व्यस्ि उपर प्रचस्लत 

कानून बमोस्जम अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पुर्याएको मास्नने छैन । 

९९. सम्पस्त्त शुस्द्धकरण स्निारण सम्बन्धी कानुनी व्यिवथाको पालना गनुनपनेाःसंवथाले सम्पस्त्त शुस्द्धकरण स्निारण सम्बन्धी 

संघीय / प्रदशे कानुनमा भएका व्यिवथाका साथै तत ्सम्बन्धमा मन्िालयल ेजारी गरेको मापदण्ड र नेपाल राष्ट्र 

बैंकको स्ित्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका स्नदसे्शकाहरूको पालना गनुनपनेछ ।  

१००. स्नयम बनाउन ेअस्धकार:यस ऐनको कायानन्ियनको लास्ग कायनपास्लकाले आिश्यक स्नयम बनाउन सके्नछ । 

१०१.  मापदण्ड, स्नदेस्शका िा कायनस्िस्ध बनाई लाग ूगनन सके्न:(१) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको स्नयमको अधीनमा 

रही संवथाको दतान, सञ्चालन, स्नरीिण तथा अनुगमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यिस्वथत र प्रभािकारी रुपमा 

सञ्चालन गनन कायनपास्लकाले आिश्यकता अनुसार मापदण्ड, स्नदसे्शका िा कायनस्िस्ध बनाई लाग ूगनन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको मापदण्ड बनाउूँदा आिश्यकता अनुसार रस्जष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क,मन्िालय 

र सम्बस्न्धत अन्य स्नकायको परामशन स्लन सदकनेछ । 
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cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 
 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

======= gu/ कायनपास्लकाको sfof{no ======== . 

 

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

dxf]bo, 

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

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

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

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

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

 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== . 
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cg';"rL २ 

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

======= gu/कायनपास्लकाकोsfof{no ======== . 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

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

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

 

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

btf{ u/]sf] ldltM  

b:tvtM 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfdM 

sfof{nosf] 5fkM 

 

 


