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वालिङ  नगरपालिकाको सहकारी ऐन -२०७५ 

प्रमाणीकरण लमल िः२०७५ /०३/१२ 

        प्रमाणीकरण गने :  

 

 

 

प्रस्तावनााः सहकारी मलू्र्, मान्र् ा र लसद्धान्  अनरुूप स्थानीर्स् रमा छररएर रहकेो पूूँजी, प्रलवलि  था प्रल भािाई स्वाबिम्बन र 

पारस्पररक ाका आिारमा एकीकृ  गद ैसदस्र्हरूको आलथयक, सामालजक  था साूँस्कृल क उन्नर्न गनय, समदुार्मा आिारर , सदस्र् 

केलन्ि , िोक ालन्िक, स्वार्त्त र सशुालस  संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धयन गनय, सहकारी ख ेी, उद्योग, वस् ु  था सेवा 

व्र्वसार्का माध्र्मबाट सामालजक न्र्ार्का आिारमा आत्मलनभयर,  ीब्र एवं लदगो रुपमा स्थानीर् अथय न्ििाई सदुृढ  ुल्र्ाउन सहकारी 

संघ संस्थाहरुको द ाय, सञ्चािन एवम ्लनर्मन सम्बन्िी व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोिे, 

वालिङ नगरपालिकाको नगरसभािे र्ो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद –१ 

प्रारलभिक 

१. सलंिप्त नाम र प्रारभि :(१) र्स ऐनको नाम “ वालिङ  नगरपालिकाको सहकारी ऐन - २०७५ ” रहकेो छ । 

(२) र्ो ऐन  ुरुन्  प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररिाषा: लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स ऐनमा,– 

(क) “आन्तररक कार्यलवलि” भन्नािे सहकारी संस्थािे दफा १८ बमोलजम बनाएको आन् ररक कार्यलवलि सम्झनपुछय । 

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

(ग) “तोलकएको” वा “तोलकए बमोलिम” भन्नािे र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्ममा  ोलकएको वा  ोलकए बमोलजम सम्झनपुछय । 

(घ) “पररवार” भन्नािे सदस्र्को पल  वा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, िमयपिु, िमयपिुी, बाब,ु आमा, सौ ेनी आमा र आफूिे पािन पोषण 

गनुय पन ेदाज,ु भाउज,ु भाइ, बहुारी र लददी, बलहनी सम्झनपुछय। 

 र सो शब्दिे अंशबण्डा गरीवा मानो छुरिई आ-आफ्नो पेशा व्र्वसार् गरी बसेको पररवारको सदस्र्िाई जनाउन ेछैन । 

(ङ) “बचत” भन्नािे सदस्र्िे सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनपुछय । 

(च) “मन्रािर्” भन्नािे सहकारी सम्बन्िी लवषर् हने ेसंघीर् मन्िािर् सम्झनपुछय । 

(छ) “मुख्र् कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्र्वसालर्क लिर्ाकिापहरुमा पलछल्िो आलथयक वषयसम्ममा पररचालि  

बच को दालर्त्व र पलछल्िो आलथयक वषयको सदस्र् फय को खररद वा लबिी कारोवारमा कम् ीमा  ीस प्रल श भन्दा बढी लहस्सा भएको 

कारोवार सम्झनपुछय ।   

(ज) “रलिष्ट्रार” भन्नािे संघको रलजष्ट्रार सम्झन ुपछय । 

(झ) “िेखा सपुरीवेिण सलमलत” भन्नािे दफा ३७ बमोलजमको िेखा सपुरीवेक्षण सलमल  सम्झनपुछय । 

(ञ) “लवलनर्म” भन्नािे सम्बलन्ि  सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोलजम बनाएको लवलनर्म सम्झनपुछय । 
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(ट) “लविाग” भन्नािे संघको सहकारी लवभाग सम्झनपुछय र सो शब्दिे मन्िािर्िे सहकारी लनर्मन गनय  ोकेको महाशाखा समे िाई 

जनाउूँछ। 

(ठ) “शेर्र” भन्नािे सहकारी संस्थाको शेर्र पजूीको लवभालज  अशं सम्झनपुछय । 

(ड) “सञ्चािक” भन्नािे सलमल को सदस्र् सम्झनपुछय र सो शब्दिे सलमल को अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, सलचव र कोषाध्र्क्ष समे िाई 

जनाउूँछ । 

(ड) “सदस्र्” भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्र् ा प्राप्त गरेका व्र्लि सम्झनपुछय। 

(ढ) “सलमलत” भन्नािे दफा ३० को उपदफा (१) बमोलजमको सञ्चािक सलमल  सम्झनपुछय । 

(ण) “सहकारी मूल्र्” भन्नािे स्वाविम्वन, स्व–उत्तरदालर्त्व, िोक न्ि, समान ा, सम ा, ऐक्र्वद्ध ा, इमान्दारी, खिुापन, सामालजक 

उत्तरदालर्त्व  था अरुको हरेचाह िगार्  अन् रायलष्ट्रर् मान्र् ा प्राप्त सहकारी सम्बन्िी मलू्र् सम्झनपुछय । 

( ) “ससं्थाको व्र्वसार्” भन्नािे लवलनर्ममा व्र्वस्था भए बमोलजम सञ्चालि  व्र्वसालर्क लिर्ाकिाप सम्झनपुछय । 

(थ) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नािे स्वैलछछक  थाखिुा सदस्र् ा, सदस्र्द्वारा िोक ालन्िक लनर्न्िण, सदस्र्को आलथयक सहभागी ा, 

स्वार्त्त ा र स्व न्ि ा, लशक्षा,  ािीम र सचूना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहर्ोग र समदुार्प्रल को चासो िगार्  अन् रायलष्ट्रर् 

मान्र् ा प्राप्त सहकारी सम्बन्िी लसद्धान्  सम्झनपुछय । 

(द) "ससं्था" भन्नािे दफा ३ बमोलजम गठन भई दफा ६ बमोलजम द ाय भएको लवषर्ग  वा बहुउद्दशे्र्ीर् सहकारी संस्था सम्झनपुछय। 

(ि) “सािारण सिा” भन्नािे सहकारी संस्थाको सािारण सभा सम्झनपुछय । 

(न) “प्राथलमक पूूँिी कोष” भन्नािे शेर्र पूूँजी र जगेडा कोष सम्झनपुछय । 

(प) “दताय गने अलिकारी" भन्नािे दफा ६९ बमोलजमको द ाय गने अलिकारी सम्झनपुदयछ । 

पररच्छेद–२ 

सहकारी ससं्थाको गठन तथा दताय 

३. ससं्थाको गठन :(१) कम् ीमा  ीस जना नेपािी नागररकहरु आपसमा  लमिी लवषर्ग  वा वहुउद्दशे्र्ीर् सहकारी संस्था गठन 

गनय सक्नछेन ्। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ापलन श्रलमक, र्वुा िगार् िे आफ्नो श्रम वा सीपमा आिारर  भइ व्र्वसार् गन े

सहकारी संस्थाको हकमा पन्रजना नेपािी नागररकहरु भए पलन संस्था गठन गनय सक्नछेन ्। 

(३) र्स दफामा अन्र्ि जनुसकैु कुरा िेलखएको भए  ापलन नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार, स्थानीर्  ह वा त्र्स् ा सरकार वा  हको 

अनदुान वा स्वालमत्वमा संचालि  लवद्यािर्, लवश्वलवद्यािर् वा संगलठ  संस्थाबाट पाररश्रलमक पाउन ेपदमा वहाि रहकेा कम् ीमा एकसर् 

जना कमयचारी, लशक्षक वा प्राध्र्ापकहरुिे आपसमा लमिी प्रचलि  काननू बमोलजम द ाय भएको आफ्नो पेशाग  संगठनका आिारमा 

सदस्र् ा, प्रल लनलित्व र सेवा संचािनमा  ोलकए बमोलजमका श य बन्दजेहरु पािना गन ेगरी संस्था गठन गनय सक्नेछन ्। 

 र एकसर् जनाभन्दा कम संख्र्ा रहकेो एउटै कार्ायिर्का कम् ीमा  ीसजना कमयचारी, लशक्षक वा प्राध्र्ापकहरुिे आपसमा लमिी 

सदस्र् ा, प्रल लनलित्व र सेवा संचािनमा  ोलकए बमोलजमका श य बन्दजेहरु पािना गन ेगरी संस्था गठन गनय सक्नेछन ्। 

(४) र्स दफा बमोलजम संस्था गठन गदाय एक पररवार एक सदस्र्का दरिे उपदफा (१) वा (२) मा उलल्िलख  संख्र्ा पगुेको हुनपुनछे । 
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 र संस्था द ाय भइसकेपलछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्र्लििेसो संस्थाको सदस्र् ा लिन बािापनेछैन । 

४. दताय नगरी  सहकारी सस्था सचंािन गनय नहुने: कसैिे पलन  र्स ऐन बमोलजम द ाय नगरी सहकारी स्थापना  था सञ्चािन 

गनय हुूँदनै।   

५. दतायको िालग दरखास्त लदनु पने :(१) र्स ऐन बमोलजम गठन भएका सरकारी संस्थािे द ायकािालग द ाय गने अलिकारी समक्ष 

अनसुचूी-१ को ढाूँचामा दरखास्  लदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमका दरखास्  साथ दहेार् बमोलजमका कागजा हरू संिग्न गनुय पनेछ: – 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस् ालव  लवलनर्म, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्भाब्र् ा अध्र्र्न प्रल वेदन, 

(ग)  सदस्र्िे लिन स्वीकार गरेको शेर्र संख्र्ा र शेर्र रकमको लववरण । 

६. दताय गनुय पने :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त दरखास्   सलह को कागजा हरु  छानलवन गदाय दहेार् बमोलजम 

भएको पाइएमा द ाय गने अलिकारीिे दरखास्  परेको लमल िे  ीस लदनलभि त्र्स् ो सहकारी संस्था द ाय गरी अनसुचूी-२ को 

ढाूँचामा द ाय प्रमाणपि लदन ुपनछे :– 

(क) दरखास्  साथ पशे भएको लवलनर्म र्ो ऐन  था र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्म बमोलजम रहकेो, 

(ख) प्रस् ालव  सहकारी संस्था सहकारी मलू्र्, मान्र् ा र लसद्धान्  अनरुुप सञ्चािन हुन सक्ने आिार रहकेो, 

(ग) सहकारी संस्था समदुार्मा आिारर  एवम ्सदस्र् केलन्ि  भई संचािन र लनर्न्िण हुन सक्ने स्पष्ट आिार रहकेो । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम छानलवन गदाय प्रस् ालव  सहकारी संस्थाको लवलनर्मको कुन ैकुरामा संशोिन गनुयपन ेदलेखएमा द ाय 

गन ेअलिकारीिे त्र्स् ो संशोिन गनुयपन ेव्र्होरा खिुाई दरखास्  प्राप्त भएको लमल िे पन्र लदनलभि लनवदेकिाई सचूना गनुय 

पनेछ । 

(३) र्स ऐनमा अन्र्ि जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ापलन र्ो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बख  द ाय भई सञ्चािनमा रहकेा वालिङ 

नगरपालिका लभि कार्यक्षेि कार्म गररएका सहकारी संस्था र्सै ऐन बमोलजम द ाय भएको मालनन ेछ । 

(४) र्स दफा बमोलजम सहकारी संस्था द ाय गदाय द ाय गन ेअलिकारीिे त्र्स् ो सहकारी संस्थािे पािना गनुय पन ेगरी कुनै श य 

 ोक्न सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोलजम श य  ोलकएकोमा सोको पािना गनुय सम्बलन्ि  सहकारी संस्थाको क यव्र् हुनछे। 

७. दताय गनय अस्वीकार गनय सक्ने :(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उलल्िलख  अवस्था नभएमा, सोही दफा बमोलजम लवलनर्म 

संशोिनको िालग सचूना लदएको अबलि लभि लनवेदकिे संशोिन गनय अस्वीकार गरेमा त्र्स् ो सचूना पाएको लमल िे  ीस लदनलभि 

लबलनर्म संशोिन नगरेमा वा सचूनामा उल्िेख भए बमोलजम हुने गरी लबलनर्म  संशोिन नगरेमा द ाय गन ेअलिकारीिे त्र्स् ो सहकारी 

संस्था द ाय गनय अस्वीकार गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम सहकारी संस्था द ाय गनय अस्वीकार गरेकोमा द ाय गने अलिकारीिे कारण खिुाई  ीन लदन लभि सोको जानकारी 

सम्बलन्ि  लनवेदकहरूिाई लदन ुपनछे । 

८. सहकारी ससं्था सगंलठत ससं्था हुने: (१) सहकारी संस्था अलवलछछन्न उत्तरालिकारवािा एक स्वशालस  र सङ्गलठ  संस्था 

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

(३) सहकारी संस्थािे र्स ऐनको अिीनमा रही व्र्लि सरह चि अचि सम्पलत्त प्राप्त, उपभोग, लविी वा अन्र् व्र्वस्था गनय सक्नेछ। 

(४) सहकारी संस्थािे व्र्लि सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजरू गनय र सो उपर पलन सोही नामबाट नालिस उजरू िाग्न सक्नछे। 

(५) सहकारी संस्थािे व्र्लि सरह करार गनय सक्नछे । 

९. सहकारी ससं्थाको कार्यिेर : (१) द ाय हुूँदाका बख  सहकारी संस्थाको कार्य क्षिे दहेार् बमोलजम हुनेछिः 

(क)  बच   था ऋणको मखु्र् कारोवार गने संस्थाको हकमा एक वडा, 

(ख)  अन्र् संस्थाको हकमा एक वडा वा दहेार्का आिारमा  ीन वडासम्म: 

(१)  सदस्र्हरुवीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्र्ासको िालग आपसी साझा वन्िन (कमन बण्ड), 

(२)  व्र्वसालर्क स् रमा सेवा संचािन गनय आवश्र्क सदस्र् संख्र्ा, 

(३) संस्था संचािनमा सदस्र्को सहभालग ामिूक िोक ालन्िक लनर्न्िण कार्म हुने गरी पार्क पने स्थान । 

 

 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ापलन संस्थािे द ाय भई व्र्वसालर्क सेवा प्रारम्भ गरेको दईुवषय पलछ दहेार्को आिारमा 

जोलडएको भौगोलिक क्षिे कार्म रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेि थप वडाहरूमा लवस् ार गनय सक्नेछ । 

(क) संस्थाको व्र्वसालर्क लिर्ाकिापको लवकास िममा सदस्र् ा बढाउन थप कार्य क्षिे आवश्र्क परेको, 

(ख) संस्थाको कार्य संचािनमा सदस्र्को प्रत्र्क्ष लनर्न्िण कार्म राख्न रचनात्मक उपार्हरु अविम्बन गररएको, 

(ग) बच   था ऋणको मखु्र् कारोबार गन ेसहकारी संस्थाको हकमा मापदण्ड अनसुार भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए  ापलन संस्थाको कार्यक्षिेका वडाहरूमा व्र्ावसालर्क सेवा सञ्चािन नभएको 

वा जम्मा कारोबारको  ोलकएको रकम वा अनपुा भन्दा कम रकम वा अनपुा को व्र्ावसालर्क सेवा सञ्चािन भएको दलेखएको खण्डमा 

द ाय गने अलिकारीिे व्र्ावसालर्क सेवा सञ्चािन भएका वडा माि कार्यक्षेि कार्म गने गरी लवलनर्म संशोिन गनय लनदशेन लदन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोलजम द ाय गन ेअलिकारीिे लनदशेन लदएकोमा सहकारी संस्थािे एक वषयलभि लवलनर्म संशोिन गरी आफ्नो कार्यक्षिे 

पनुिःलनिायरण गनुयपनेछ । 

(५) र्स दफामा अन्र्ि जनुसकैु कुरा िेलखएको भए  ापलन सहकारी संस्थािे स्वेलछछक रूपमा जनुसकैु समर् कार्यक्षेि घटाउने गरी 

पनुिःलनिायरण गनय लवलनर्म संशोिन गनय सक्नछे । 

(६) कार्यक्षेि पनुिः लनिायरण सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था  ोलकएबमोलजम हुनेछ ।   

 

१०. िानकारी लदनुपने: वालिङ नगरपालिका भन्दा बढी कार्यक्षेि कार्म राखी द ाय भई सञ्चािनमा रहकेा संस्थाहरूिे वालिङ 

नगरपालिकामा सेवा सञ्चािन गदाय सञ्चालि  सेवाको लववरण सलह  द ाय गन ेअलिकारीिाई जानकारी लदनपुनेछ । 

११. लवषर्गत आिारमा वगीकरण: (१)सहकारी संस्थाको वगीकरण दहेार् बमोलजम हुनेछिः 

(क) उत्पादक ससं्थााः कृलष, दगु्ि, लचर्ा, कलफ, उख,ु फिफुि र माछापािन लवशेषका लवषर्ग  र अगवुावािी एवम ्उत्पादनको 

र्ोजना समे का आिारमा अन्र् उत्पादनमिूक संस्था; 

(ख) उपिोक्ता ससं्थााः उपभोिा भण्डार, वच   था ऋण, उजाय र स्वास््र् लवशेषका लवषर्ग  र प्राथलमक आवश्र्क ा एवम ्सेवाको 

र्ोजना समे का आिारमा अन्र् उपभोगजन्र् संस्था; 
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(ग) श्रलमक ससं्थााः हस् किा, खाद्य पररकार, औद्योलगक उत्पादन, भोजनािर् र श्रम करार लवशेषका लवषर्ग  र सीप वा श्रमको 

लवशेष ा एवम ्स्वरोजगारीको र्ोजना सम ेका आिारमा अन्र् श्रममा आिारर  संस्था; 

(घ) बहुउदे्दश्र्ीर् ससं्थााः उत्पादन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आिारर  स्वरोजगारीका सेवा समे  सञ्चािन गन ेअन्र् बहुमखुी संस्था, 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख)र (ग) मा उल्िेलख  लवषर्मा लवलशष्टीकरण, आम प्रचिन र अभ्र्ासको लवकासिम समे को 

आिारमा  ोलकएबमोलजमका लवषर्हरु थप गनय सलकनछे । 

 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए  ापलन उपदफा (१) बमोलजम अन्र् संस्थाहरु गठन गनय बािा पनेछैन । 

 

१२. कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोिना सञ्चािन गनय सक्ने :(१) दफा ६ बमोलजम द ाय प्रमाणपि प्राप्त गरे पलछ संस्थािे 

आफ्नो उद्दशे्र् प्रालप्तका िालग र्स ऐन र लवलनर्मको अिीनमा रही आवश्र्क कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजना सञ्चािन 

गनय सक्नछे । 

(३) प्रचलि  काननूमा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ापलन संस्थािे उपदफा (१) बमोलजम कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजना 

सञ्चािन गनय छुिै संस्था द ाय गनुयपने छैन । 

 र त्र्स् ो कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजना सञ्चािन गनय प्रचलि  काननू बमोलजम अनमुल पि, स्वीकृल  वा इजाज पि 

लिन ुपन े रहछे भन ेसो बमोलजम अनमुल पि ,स्वीकृल  वा इजाज पि लिएर माि कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजना 

सञ्चािन गनुय पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोलजम संस्थािे प्रचलि  काननू बमोलजम अलिकार पाएको लनकार् वा अलिकारीबाट अनमुल पि, स्वीकृल  

वा इजाज पि प्राप्त गरेमा पन्र लदनलभि सोको जानकारी द ाय गने अलिकारीिाई लदन ुपनछे । 

(५) दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थािे संर्िु वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको िालग र्स ऐनको अिीनमा 

रही आवश्र्क कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजना सञ्चािन गनय सक्नेछन ्। 

(६) उपदफा (५) बमोलजमको कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजनाको उत्पादन सहकारी ब्राण्डमा लबिी लव रण गनय सक्नछे 

। साथै ब्राण्ड प्रालप्तको स्वीकृल   ोकेबमोलजम लिनपुनछे ।  

१३. दालर्त्व सीलमत हुने :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्िमा सदस्र्को दालर्त्व लनजिे खररद गरेको वा खररद गनय 

स्वीकार गरेको शेर्रको अलिक म रकमसम्म माि सीलम  रहनछे । 

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्र्मा “लिलमटेड” भन्ने शब्द राख्न ुपनेछ । 

१४. सहकारीका मूल्र्, मान्र्ता र लसद्धान्त पािना गनुय पने: सहकारी संस्थाको गठन  था सञ्चािन गदाय सहकारीका मलू्र्, 

मान्र् ा र लसद्धान् को पािना गनुय पनेछ । 
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पररच्छेद–३ 

ससं्थाका उदे्दश्र् तथा कार्य 

१५. ससं्थाको उदे्दश्र् : कार्यक्षेिमा आिारर  र सदस्र् केलन्ि  भई आफ्ना सदस्र्हरूको आलथयक, सामालजक  था साूँस्कृल क 

उन्नर्न गनुय संस्थाको मखु्र् उद्दशे्र् हुनेछ ।   

१६. ससं्थाको कार्य : संस्थाका कार्यहरू दहेार् बमोलजम हुनेछन:्- 

(क) सहकारीका मलू्र्, मान्र् ा र लसद्धान् हरूको पािना गनेगराउन,े 

(ख) सदस्र्को लह  प्रवद्धयनगन ेगरी व्र्ावसालर्क सेवाहरू प्रदान गन,े 

(ग) सदस्र्िाई लशक्षा, सचूना र  ािीम प्रदान गन,े 

(ङ) संस्थािे गने उत्पादन  था सेवाको मापदण्ड लनिायरण गरी गणुस् र सिुार, आलथयक स्थालर्त्व र जोलखम व्र्वस्थापनसम्बन्िी 

कार्य गने,  

(च) आन् ररक लनर्न्िण प्रणािी िाग ूगन,े 

(छ) संस्थाको व्र्वसालर्क प्रवद्धयन  था लवकास सम्बन्िी लिर्ाकिापहरू सञ्चािन गन,े 

(ज) मन्िािर्, रलजष्ट्रार, प्रादलेशक रलजष्ट्रार, स्थानीर्  ह वा द ाय गने अलिकारीको लनदशेन पािना गने गराउने, 

(झ) लवलनर्ममा उलल्िलख  कार्यहरू गन े। 

 

 

पररच्छेद–४ 

लवलनर्म तथा आन्तररक कार्यलवलि 

१७. लवलनर्म बनाउनु पने : (१) संस्थािे र्ो ऐन, र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्म, लनदलेशका, मापदण्ड र कार्यलवलिको अिीनमा 

रही आफ्नो कार्य सञ्चािनको िालग लवलनर्म बनाउन ुपनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लवलनर्म द ाय गन ेअलिकारीबाट स्वीकृ  भए पलछ िाग ूहुनछे । 

१८. आन्तररक कार्यलवलि बनाउन सक्ने :(१) संस्थािे र्ो ऐन, र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्म, लनदलेशका, मापदण्ड, कार्यलविी 

र लवलनर्मको अिीनमा रही आवश्र्क ा अनसुार आफ्नो आन् ररक कार्यलवलि बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको आन् ररक कार्यलवलि सम्बलन्ि  संस्थाको सािारणसभािे स्वीकृ  गरेपलछ िाग ूहुनेछ । 

१९. लवलनर्म र आन्तररक कार्यलवलिमा सशंोिन :(१) संस्थाको सािारणसभाको कुि सदस्र् संख्र्ाको बहुम बाट लवलनर्म र 

आन् ररक कार्यलवलि संशोिन हुन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम संशोिन भएको लवलनर्म वा आन् ररक कार्यलवलि द ाय गने अलिकारीबाट स्वीकृ  भएपलछ िाग ू

हुनेछ । 
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पररच्छेद–५ 

सदस्र्ता 

२०. ससं्थाको सदस्र्ता: (१) सोह्र वषय उमेर परूा गरेका दहेार् बमोलजमका नपेािी नागररकहरु संस्थाको सदस्र् हुन सक्नछेनि्ः 

  (ख)  संस्थाको कम् ीमा एक शेर्र खररद गरेको, 

  (ग)  संस्थाको लवलनर्ममा उलल्िलख  श यहरु पािना गनय मन्जरु गरेको, 

  (घ)  संस्थाको लजम्मेवारी पािना गनय मन्जरु भएको, 

  (ङ)  संस्थािे गरेको कारोवारसूँग प्रल स्पिाय हुन ेगरी कारोवार नगरेको, 

  (च)  संस्थाको सदस्र् ा लिन र्ोग्र् रहकेो स्वघोषणा गरेको । 

(२) र्स ऐनमा अन्र्ि जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ापलन नेपाि सरकार, प्रदशे सरकारका लनकार्हरु, स्थानीर्  हका साथै 

संस्थाको कार्यक्षिे लभिका सामदुालर्क वा सहकारी लवद्यािर्, गठुी, स्थानीर् क्िब, स्थानीर्  हमा गठन भएका उपभोिा 

समहूहरु संस्थाको सदस्र् हुन बािा पन ेछैन । 

(३) र्स दफामा अन्र्ि जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ापलन स्वास््र् सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थािे सदस्र् ा लिन वािा 

पने छैन । 

२१. सदस्र्ता प्राप्त गनय लनवेदन लदनु पने: (१) संस्थाको सदस्र् ा लिन चाहने सम्बलन्ि  व्र्लििे संस्थाको सलमल  समक्ष लनवेदन 

लदन ुपनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम लनवदेनपरेको लमल िे पैं ीस लदन लभि सलमल िे र्ो ऐन, र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्म  था लवलनर्मको 

अिीनमा रही सदस्र् ा प्रदान गने वा नगने लनणयर् गनुय पनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम लनणयर् गदाय सलमल िे सदस्र् ा प्रदान नगने लनणयर् गरेमा सो को कारण खोिी सा  लदनलभि लनवेदकिाई 

जानकारी गराउन ुपनछे । 

(४) उपदफा (३) बमोलजम जानकारी पाएको लमल िे  ीस लदनलभि सम्बलन्ि  ब्र्लििे त्र्स् ो संस्था द ाय गन ेअलिकारीसमक्ष उजरू गनय 

सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोलजम प्राप्तउजरूी छानलवन गदाय लनवेदकिाई सदस्र् ा प्रदान गनुय पन े दलेखएमा द ाय गने अलिकारीिे त्र्स् ो 

लनवेदकिाई सदस्र् ा प्रदान गनयको िालग सम्बलन्ि  संस्थािाई आदशे लदन सक्नछे। 

(६) उपदफा (५) बमोलजम आदशे भएमा सो आदशे प्राप्त गरेको सा  लदन लभि सम्बलन्ि  संस्थािे लनवेदकिाई सदस्र् ा प्रदान गरी सोको 

जानकारी द ाय गने अलिकारीिाई गराउन ुपनछे । 

२२. सदस्र् हुन नपाउने : (१) कुनै व्र्लि एकै प्रकृल को एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्र् हुन पाउने छैन । 

 र र्ो ऐन प्रारम्भ हुन ुअलघ कुनै व्र्लि एकै प्रकृल को एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्र् रहकेो भए र्ो ऐन प्रारम्भ भएको लमल िे  ीनवषय 

लभि कुनै एक संस्थाको माि सदस्र् ा कार्म राख्न ुपनछे । 
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(२) र्ो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बख  कुनै संस्थामा नेपाि सरकारको लनकार् वा दफा २० को उपदफा (२) मा उल्िेख भएदलेख बाहकेको 

अन्र् कुनै कृलिम व्र्लि सदस्र् भएको भए पाूँचवषय लभि सदस्र् ा अन्त्र् गनुयपनेछ । 

२३. सदस्र्ताको समालप्त:(१) कुन ैसदस्र्को सदस्र् ा दहेार्को अवस्थामा समाप्त हुनछेिः— 

(क) सदस्र्िे आफ्नो सदस्र् ा त्र्ाग गरेमा, 

(ख) िगा ार बालषयक सािारणसभामा लबना सचूना  ीन पटकसम्म अनपुलस्थ  भएमा, 

(ग) र्ो ऐन, र्स ऐन अन् गय  वनेको लनर्म वा लवलनर्म बमोलजम सदस्र्िे पािना गनुयपन ेप्राविानको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा, 

(घ) संस्थाको सदस्र्को हकमा दफा २० बमोलजमको र्ोग्र् ा नभएमा। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए  ापलन कुन ैसदस्र्िे संस्थाबाट प्राप्त वा भिुान गनुय पने कुन ैरकम भएमा सो फरफारक 

नभएसम्म वा लनजिे लिएको ऋण, ल नुय पन ेकुन ैदालर्त्व वा अन्र् कुनै सदस्र्को  फय बाट लि ो वा जमान  बसेकोमा सोको दालर्त्व 

फरफारक नभएसम्म लनजको सदस्र् ा समाप्त हुने छैन । 

(३) र्स दफामा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए  ापलन सािारणसभा बोिाउने लनणयर् भइसकेपलछ सािारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसैिाई 

पलन सदस्र् ाबाट हटाउन सलकन ेछैन । 

२४. सलुविा प्राप्त गनय नसक्ने : कुन ैसदस्र्िे सहकारी संस्थािाई ल नुय पन ेकुन ैदालर्त्व लनिायरर  समर्लभि  भिुान नगरेमा वा र्ो 

ऐन, र्स ऐन अन् गय  वनेको लनर्म  था लवलनर्म बमोलजम सदस्र्िे पािन गनुयपने व्र्वस्थाको बारम्बार उल्िंघन गरेमा त्र्स् ो सदस्र्िे 

अन्र् सदस्र् सरहको सलुबिा प्राप्त गनय सक्न ेछैन । 

 

पररच्छेद –६ 

सािारणसिा, सलमलततथा िेखा सपुररवेिण सलमलत 

 

२५. सािारणसिा: (१) सहकारी संस्थाको सवोछच अङ्गको रुपमा सािारणसभा हुनछे । 

(२) सहकारी संस्थाका सब ैसदस्र्हरू सािारणसभाका सदस्र् हुने छन ्। 

(३) सहकारी संस्थाको सािारणसभा दहेार् बमोलजम हुनछे: – 

(क) प्रारलम्भक सािारणसभा, 

(ख) वालषयक सािारणसभा, 

(ग) लवशेष सािारणसभा । 

२६. प्रारलभिक सािारण सिाको काम, कतयव्र् र अलिकार: प्रारलम्भक सािारणसभाको काम, क यव्र् र अलिकार दहेार् 

बमोलजम हुनेछ :– 

(क) प्रारलम्भक सािारणसभा हुने अलघल्िो लदनसम्मको काम कारबाही र आलथयक कारोबारको जानकारी लिने, 

(ख) चाि ूआलथयक वषयको िालग वालषयक कार्यिम  था बजेट स्वीकृ  गने, 

(ग) प्रल वेदन  था लवत्तीर् लववरण अनमुोदन गने, 

(घ) लवलनर्ममा उल्िेख भए बमोलजम सलमल  वा िेखा सपुरीवेक्षण सलमल को लनवायचन गन,े 
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(ङ) आन् ररक कार्यलवलि पारर  गने, 

(च) िेखा परीक्षकको लनर्लुि र लनजको पाररश्रलमक लनिायरण गने, 

(छ) लवलनर्ममा  ोलकए बमोलजमका अन्र् कार्यहरू गन े। 

२७. वालषयक सािारणसिाको काम, कतयव्र् र अलिकार : वालषयक सािारणसभाको काम, क यव्र् र अलिकार दहेार् बमोलजम  

हुनेछ :– 

(क) वालषयक कार्यिम  था बजेट स्वीकृल  गने, 

(ख) वालषयक िेखा परीक्षण प्रल वेदन अनमुोदन गन,े 

(ग) सलमल  वा िेखा सपुरीवेक्षण सलमल को लनवायचन  था लवघटन गने, 

(घ) सञ्चािक वा िेखा सपुरीवेक्षण सलमल को संर्ोजक वा सदस्र्िाई पदबाट हटाउने, 

(ङ) सलमल  वा िेखा सपुरीवेक्षण सलमल को वालषयक प्रल वेदन पारर  गने, 

(च) लवलनर्म संशोिन  था आन् ररक कार्यलवलि पारर  गने, 

(छ) िेखा परीक्षकको लनर्लुि र लनजको पाररश्रलमक लनिायरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण वा लवघटन सम्बन्िी लनणयर् गन,े 

(झ) पाररश्रलमक िगार् का सलुविा  ोक्न,े 

(ञ) ऋण  था अनदुान प्राप्त गने सम्बन्िमा लनणयर् गन,े 

(ट) सदस्र्को दालर्त्व लमनाहा लदन,े 

(ठ) सलमल िाई आवश्र्क लनदशेन लदन,े 

(ड) लवलनर्ममा  ोलकए बमोलजमका अन्र् कार्यहरू गन े। 

२८. सािारणसिाको बैठक :(१) सलमल िे सहकारी संस्था द ाय भएको लमल िे  ीन मलहनालभि प्रारलम्भक सािारणसभा बोिाउन ु

पनेछ । 

(२) सलमल िे प्रत्रे्क आलथयक वषय समाप्त भएको लमल िे छ मलहनालभि वालषयक सािारणसभा बोिाउन ुपनेछ । 

(३) सलमल िे दहेार्को अवस्थामा लवशेष सािारण सभा बोिाउन ुपनछे: – 

(क) संस्थाको काम लवशेषिे लवशषे सािारण सभा बोिाउनपुन ेसलमल वाट लनणयर् भएमा, 

(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोलजम िेखा सपुरीवेक्षण सलमल को लसफाररसमा, 

(ग) कुन ैसञ्चािकिे लवशेष सािारणसभा बोिाउन पेश गरेको प्रस् ाव सलमल द्धारा पारर  भएमा, 

(घ) लवशेष सािारणसभा बोिाउन ुपने कारण खिुाइ पन्र प्रल श  सदस्र्िे सलमल  समक्ष लनवेदन लदएमा, 

(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोलजम द ाय गन ेअलिकारीिे लनदशेन लदएमा, 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए  ापलन संस्थाको सञ्चािक वा व्र्वस्थापकबाट आफ्नो लजम्मेवारी परूा नगरी 

संस्था सञ्चािनमा समस्र्ा उत्पन्न भएको अवस्थामा द ाय गने अलिकारीिाई जानकारी लदई सािारण सदस्र्हरू 

मध्र्ेबाट बहुम  सदस्र् उपलस्थ  भई लवशेष सािारण सभा गनय सलकनेछ । 

२९. लवशेष सािारणसिा बोिाउन लनदेशन लदन सक्ने: (१) संस्थाको लनरीक्षण वा सपुरीवेक्षण गदाय वा कसैको उजरूी परी 

छानलवन गदाय दहेार्को अवस्था दलेखन आएमा द ाय गन ेअलिकारीिे त्र्स् ो सहकारी संस्थाको सलमल िाई सािारणसभा 

बोिाउन लनदशेन लदन सक्नेछ :–   
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(क)  सहकारीको मलू्र्, मान्र् ा  था लसद्धान्  लवपरर  कार्य गरेमा, 

(ख)  र्ो ऐन, र्स ऐन अन् गय  बनकेो लनर्म, लवलनर्म  था आन् ररक कार्यलवलि लवपरी  कार्य गरेमा, 

(घ) द ाय गने अलिकारीिे लदएको लनदशेनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोलजम द ाय गने अलिकारीिे आदशे लदएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोलजम सािारणसभा बोिाउन लनदशेन प्राप्त भएमा सलमल िे सो लनदशेन प्राप्त भएको लमल िे पैं ीस लदनलभि 

सािारणसभाको बैठक बोिाउन ुपनेछ र सािारणसभाको बैठकमा उजरूी वा लनरीक्षणका िममा दलेखएका लवषर्मा छिफि 

गरी सोको प्रल वेदन द ाय गने अलिकारीसमक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उलल्िलख  अवलिलभि सलमल िे सािारणसभा नबोिाएमा द ाय गन ेअलिकारीिे त्र्स् ो 

सािारणसभा बोिाउन सक्नछे । 

(४) सहकारी संस्थाको सािारणसभाको िालग गणपरूक संख्र्ा  त्काि कार्म रहकेो सदस्र् संख्र्ाको एकाउन्न प्रल श  हुनेछ। 

 र पलहिो पटक डालकएको सािारण सभामा गणपरुक संख्र्ा नपगुमेा त्र्सको सा  लदन लभि दोस्रो पटक सािारण सभा 

बोिाउन ु पन े र र्सरी दोस्रो पटक बोिाइएको सािारण सभामा संचािक सलमल को बहुम  सलह  एक ल हाई सािारण 

सदस्र्हरुको उपलस्थल  भएमा सािारण सभाको गणपरुक संख्र्ा पगुेको मालननेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए  ापलन दफा २८ को (४) मा भएको व्र्वस्था सोहीअनसुार हुनेछ । 

(६) दईु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्र् भएको संस्थािे सािारण सभा गदाय समान कार्यसचूीमा  ोलकए बमोलजम सदस्र् संख्र्ाको 

आिारमा वडा-वडा वा अन्र् पार्कको स्थानमा संचािक सदस्र्हरुिाई पठाई सािारण सभा गनय र त्र्स् ो सभाको लनणयर् 

प्रमालण  गनय प्रल लनलिहरु छनौट गरी त्र्स् ा प्रल लनलिहरुको उपलस्थल को सभािे अलन् म लनणयर् प्रमालण  गन े व्र्वस्था 

लमिाउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चािक सलमलत :(१)  सहकारी संस्थामा सािारणसभाबाट लनवायलच  एक सञ्चािक सलमल  रहनेछ । 

  र,  एउटै व्र्लि िगा ार एउटै पदमा दईु पटकभन्दा बढी सञ्चािक हुन पाउन ेछैन । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको सलमल मा उपिब्ि भएसम्म कम् ीमा  ेत्तीस प्रल श  मलहिा सदस्र्को प्रल लनलित्व सलुनलि  

गनुय पनछे । 

(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्र् एकै अवलिमा सञ्चािक  था िेखा सलमल को पदमा उम्मेदवार बन्न र लनवायलच  

हुन सक्न ेछैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कमयचारी वा आफ्नो संस्थािे सदस्र् ा लिएको सहकारी संघ वा बैङ्कबाहके 

अको कुनै संस्थाको संचािक बन्न पाउने छैन । 

 र वालषयक दईु करोड रुपैर्ाभन्दा कमको कारोवार गन ेसहकारी संस्थाको सञ्चािकिे त्र्स् ो सहकारी संस्थामा कमयचारीको 

रुपमा काम गनय बािा पन ेछैन । वालषयक दईु करोडभन्दा बलढ कारोवार गन ेसंस्थामा कुन ैसंचािक कमयचारी रहकेो भए र्ो ऐन 

प्रारम्भ भएको लमल िे चार वषयलभि त्र्स् ो संचािकिे कमयचारीको पद त्र्ाग गरी अको कमयचारीको व्र्वस्था गनुयपनेछ । 

(६) र्ो ऐन प्रारम्भ हुनअुलघ कुनै व्र्लि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चािक वा सोही वा अको संस्थाको कमयचारी भएकोमा र्ो 

ऐन प्रारम्भ भएको लमल िे एक वषयलभि कुन ैएक संस्थाको माि सञ्चािक वा कमयचारी रहन ुपनछे । 

(७) सलमल को कार्ायवलि चार वषयको हुनेछ । 
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३१. सञ्चािक सलमलतको लनवायचन :(१) सलमल िे आफ्नो कार्ायवलि समाप्त हुन ुकलम् मा एक मलहना अलघ अको सलमल को 

लनवायचन गराउन ुपनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोलजम सलमल को लनवायचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा त्र्स् ो जानकारी प्राप्त भएको लमल िे छ 

मलहनालभि सलमल को लनवायचन गराउन द ाय गन ेअलिकारीि ेसम्बलन्ि  सलमल िाई आदशे लदन सक्नछे । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम द ाय गने अलिकारीिे आदशे लदएकोमा सम्बलन्ि  सलमल िे सो आदशे बमोलजमको समर्ावलिलभि 

सलमल को लनवायचन गराई द ाय गने अलिकारिाई जानकारी गराउन ुपनछे। 

(४) उपदफा (३) बमोलजम सलमल को लनवायचन नगराएमा द ाय गने अलिकारिे त्र्स् ो संस्था सदस्र् रहकेो मालथल्िो संघ भए 

सो संघको प्रल लनलि समे िाई सहभागीगराई सलमल को लनवायचन सम्बन्िी सम्पणूय कार्य गने गराउनछे । 

(५) उपदफा (४) बमोलजमको लनवायचन कार्यमा सहर्ोग परुर््ाउन ुसम्बलन्ि  सलमल का पदालिकारीहरूको क यव्र् हुनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोलजम लनवायचन गराउूँदा िागेको सम्पणूय खचय सम्बलन्ि  संस्थािे व्र्होनुय पनेछ। 

(७) र्स दफा बमोलजम सलमल को अको लनवायचन नभएसम्मको िालग सलमल िे लवलनर्ममा व्र्वस्था भए बमोलजम आफ्नो 

कार्य सञ्चािन गनछे । 

३२. सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार : र्स ऐनमा अन्र्ि उलल्िलख  काम, क यव्र् र अलिकारका अल ररि सलमल को काम, 

क यव्र् र अलिकार दहेार् बमोलजम हुनेछ :– 

(क) सहकारीका मलू्र्, मान्र् ा र लसद्धान्  बमोलजम सहकारी संस्थाको सञ्चािन गन,े 

(ख) आलथयक  था प्रशासकीर् कार्य गन,े गराउने, 

(ग) प्रारलम्भक सािारणसभा, वालषयक सािारणसभा  था लवशेष सािारणसभा बोिाउने, 

(घ) सािारणसभाका लनणयर्हरू कार्ायन्वर्न गने, गराउन,े 

(ङ) संस्थाको नील , र्ोजना, बजेट  था बालषयक कार्यिमको  जुयमा गरी सािारणसभा समक्ष पेश गन,े 

(च) संस्थाको सदस्र् ा प्रदान गने  था सदस्र् ाबाट हटाउन,े 

(छ) शेर्र नामसारी  था लफ ाय सम्बन्िी कार्य गने, 

(ज) सम्बलन्ि  संघको सदस्र् ा लिने, 

(झ) लवलनर्म  था आन् ररक कार्यलवलि  र्ार गरी सािारणसभामा पशे गन,े 

(ञ) संस्थाको कार्यक्षिेलभि संस्थाको कारोबार र व्र्वसार्को लह  प्रवद्धयनको िालग आवश्र्क कार्य गन,े गराउने, 

३३. सञ्चािक पदमा बहाि नरहने: दहेार्को कुन ैअवस्थामा सञ्चािक आफ्नो पदमा बहाि रहन सक्ने छैन:- 

(क) लनजिे लदएको राजीनामा सलमल बाट स्वीकृ  भएमा, 

(ख) लनजिाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोलजम सञ्चािकबाट हटाउन ेलनणयर् भएमा, 

(ग) लनज अको संस्थाको सञ्चािक रहमेा, 

(घ) लनज सोही वा अको संस्थाको कमयचारी रहमेा, 

 र दफा ३० को उपदफा (४) को प्रल बन्िात्मक वाक्र्ांशमा िेलखएको कुरामा सोहीबमोलजम हुनेछ । 

(ङ) लनज सोही वा अको संस्थाको िेखा सपुरीवेक्षण सलमल को पदमा रहमेा 

(च) लनजको मतृ्र् ुभएमा। 
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३४. सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) सािारणसभािे वहुम को लनणयर्बाट दहेार्को कुन ैअवस्थामा सञ्चािकिाई 

सलमल को सञ्चािक पदबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आलथयक लहनालमना गरी सम्बलन्ि  संस्थािाई हानी नोक्सानी परुर््ाएमा, 

(ख) अनलिकृ   वरिे सम्बलन्ि  संस्थाको कारोबार सम्बन्िी लवषर्को गोपलनर् ा भङ्ग गरेमा, 

(ग) सम्बलन्ि  संस्थाको कारोबार र व्र्वसार्सूँग प्रल स्पिाय हुने गरी समान प्रकृल को कारोबार वा व्र्वसार् गरेमा, 

(घ) सम्बलन्ि  संस्थाको अलह  हुने कुन ैकार्य गरेमा, 

(ङ) लनज शारीररक वा मानलसक रुपमा काम गनय नसक्न ेभएमा, 

(च) कुन ैसञ्चािकमा र्ो ऐन, र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्म वा लवलनर्ममा उलल्िलख  र्ोग्र् ा नरहमेा । 

(२) कुनै सञ्चािकिाई सलमल को पदबाट हटाउने लनणयर् गनुय अलघ त्र्स् ो सञ्चािकिाई सािारणसभा समक्ष सफाई पेश 

गने मनालसब मालफकको मौका लदइनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजमको अवलिलभि कुनै सञ्चािकिे सफाई पेश नगरेमा वा लनजिे पेश गरेको सफाई सन् ोषजनक 

नभएमा सािारणसभािे त्र्स् ो सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्नछे । 

(४) उपदफा (३) बमोलजम सञ्चािकको पदबाट हटाइएको सदस्र् सलमल को दईु कार्यकािसम्मको लनवायचनमा उम्मेदवार बन्न 

पाउन ेछैन ।    

(५) उपदफा (३) बमोलजम कुन ै सञ्चािक पदबाट हटेमा त्र्स् ो पदमा सािारणसभािे बाूँकी अवलिको िालग अको 

सञ्चािकको लनवायचन गनछे । 

३५. लनिी स्वाथय समावेश िएको लनणयर् प्रकृर्ामा सिंग्न हुन नहुने  :(१) सञ्चािकिे आफ्नो लनजी स्वाथय समावेश भएको 

लनणयर् प्रलिर्ामा संिग्न हुनहुुूँदनै । 

(२) सञ्चािकिे आफूिाईमाि व्र्लिग  फाइदा हुनगेरी संस्थामा कुन ैकार्य गनय गराउन हुूँदनै । 

(३) कुनै सञ्चािकिे उपदफा (१) को लबपरी  हुने गरी वा आफ्नो अलिकारक्षेिभन्दा बालहर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्र्स् ो 

काम कारबाही प्रल  त्र्स् ो सञ्चािक व्र्लिग  रूपमा उत्तरदार्ी हुनेछ र त्र्स् ो काम कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्र् वा अन्र् कुन ै

व्र्लििाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहछे भने त्र्स् ो हानी नोक्सानी लनजको जार्जेथाबाट असिू उपर गररनेछ । 

३६. सलमलतको लवघटन :(१) सािारणसभािे दहेार्को अवस्थामा सलमल को लवघटन गनय सक्नछेिः– 

(क) सलमल को बदलनर् पणूय कार्यबाट संस्थाको कारोबार जोलखममा परेमा, 

(ख) संस्थािे ल नुयपन ेदालर्त्व  ोलकएको समर्लभि भिुान गनय नसकेमा, 

(ग) लवलनर्ममा उलल्िलख  उद्दशे्र् र कार्य लवपरर को काम गरेमा, 

(घ) सलमल िे आफ्नो लजम्मेवारी परूा नगरेमा, 

(ङ) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्माविीमा उलल्िलख  श य वा द ाय गन ेअलिकारीिे लदएको लनदशेनको बारम्बार 

उल्िङ्घन गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम सलमल  लवघटन भएमा सािारणसभािे नर्ाूँ सलमल को लनवायचन गनेछ । 



Page 14 of 31 

 

(३) सलमल िे र्ो ऐन वा र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्म बमोलजम द ाय गने अलिकारीिे लदएको लनदशेन पािना नगरेमा वा दफा २९ को 

उपदफा (२) बमोलजम पेश भएको प्रल वेदन सम ेको आिारमा द ाय गने अलिकारीि ेसलमल िाई उजरूी वा लनरीक्षणको िममा दलेखएका 

लवषर्वस् ुको गालम्भर्य ाको आिारमा बढीमा छ मलहनाको समर् लदई सिुार गने मौका लदन सक्नछे र त्र्स् ो समर्ावलि लभि पलन सिुार 

नगरेमा त्र्स् ो सलमल  लवघटन गनछे । 

(४) उपदफा (३) बमोलजम सलमल  लवघटन भएमा त्र्सरी लवघटन गररएको लमल िे  ीन मलहना लभिमा अको सलमल को लनवायचन सम्पन्न 

गराउन र त्र्स् ो लनवायचन नभएसम्म संस्थाको दलैनक कार्य सञ्चािन गनय द ाय गन ेअलिकारीिे  ोलकए बमोलजमको एक  दथय सलमल  

गठन गनुय पनछे । 

(५) र्स दफा बमोलजम अको सलमल को लनवायचन गराउूँदा िागेको सम्पणूय खचय सम्बलन्ि  संस्थािे व्र्होनेछ । 

३७. िेखा सपुरीवेिण सलमलतको गठन :(१) संस्थामा आन् ररक लनर्न्िण प्रणािीिाई सदुृढ गनय  ोलकए बमोलजमको र्ोग्र् ा 

पगुेका एकजना संर्ोजक र दईुजना सदस्र्हरू रहने गरी सािारणसभािे लनवायचनबाट िेखा सपुरीवेक्षण सलमल  गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्र्लि एकै अवलिमा एउटै संस्थाको सञ्चािक वा िेखा सपुररवेक्षण सलमल को संर्ोजक 

वा सदस्र् पदमा उम्मदेवार बन्न र लनवायलच  हुन सक्ने छैन । 

३८. िेखा सपुररवेिण सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार :(१)  िेखा सपुररवेक्षण सलमल को काम, क यव्र् र अलिकार दहेार् 

बमोलजम हुनेछ :– 

(क) प्रत्रे्क चौमालसकमा सहकारी संस्थाको आन् ररक िेखापरीक्षण गने, गराउन,े 

(ख) आन् ररक िेखापरीक्षण गदाय िेखापरीक्षणका आिारभ ू लसद्धान् को पािना गने, गराउने, 

(ग) लवत्तीर्  था आलथयक कारोवारको लनरीक्षण  था मलू्र्ाङ्कन गन,े गराउने, 

(घ) सलमल को काम कारवाहीको लनर्लम  सपुररवेक्षण गन ेर सलमल िाई आवश्र्क सझुाव लदने, 

(ङ) सािारणसभाकोलनदशेन, लनणयर्  था सलमल का लनणयर् कार्ायन्वर्न भए नभएको अनगुमन गन,े 

(च) िेखा सम्बन्िी प्रल वदेन र सलमल को काम कारबाहीको सपुररवेक्षण सम्बन्िी वालषयक प्रल वेदन सािारणसभा समक्ष पेश 

गने, 

(छ) आफूिे पटक पटक लदएका सझुाव कार्ायन्वर्न नभएको कारणबाट कुन ैसंस्थाको लह मा प्रल कूि असर परेमा वा त्र्स् ो 

संस्थाको नगद वा लजन्सी सम्पलत्तको व्र्ापक रूपमा लहनालमना वा अलनर्लम  ा भएको वा संस्था गम्भीर आलथयक संकटमा 

पनय िागेकोमा सोको कारण खिुाई लवशेष सािारणसभा बोिाउन सलमल  समक्ष लसफाररस गने । 

(ज) आवश्र्क परेमा आन् ररक िेखा परीक्षक लनर्लुिका िालग  ीन जनाको नाम सञ्चािक सलमल मा लसफाररस गन े। 

(२) िेखा सपुररवेक्षण सलमल को संर्ोजक वा सदस्र् संस्थाको दलैनक आलथयक प्रशासलनक कार्यमा सहभागी हुन पाउन ेछैन । 
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पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

३९. सदस्र् केलन्ित िई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुय पने :(१) संस्थािे आफ्ना सदस्र्हरूको माि बच  स्वीकार गनय, 

सोको पररचािन गनय र सदस्र्िाई माि ऋण प्रदान गनय सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ापलन बच   था ऋणको मखु्र् कारोबार गन ेगरी द ाय भएको संस्था बाहके अन्र् 

लवषर्ग  वा वहुउद्दशे्र्ीर् संस्थािे बच   था ऋणको मखु्र् कारोवार गनय पाउन ेछैन। 

 र र्ो ऐन प्रारम्भ हुन ुअलघ बहुउद्दशे्र्ीर् वा लवषर्ग  संस्थाको रुपमा द ाय भई मखु्र् कारोवारको रुपमा वच   था ऋणको कारोवार गद ै

आएको भए त्र्स् ो संस्थािे  ीन वषय लभिमा वच   था ऋणको मखु्र् कारोवार नहुन ेगरी द ाय हुूँदाका बख मा उल्िेख गररएको मखु्र् 

कारोवार गने गरी संस्था सञ्चािन गनुयपनेछ । 

(३) संस्थािे सदस्र्िाई प्रदान गने ऋणमा सेवा शलु्क र नवीकरण शलु्क कार्यलवलिमा उल्िेख भएबमोलजम हुनेछ । 

(४) बच  र ऋणको ब्र्ाजदर लबचको अन् र छ प्रल श भन्दा बढी हुने छैन । 

(५) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्र्ाजिाई मिू ऋणमा पूूँजीकृ  गरी सोको आिारमा ब्र्ाज िगाउन पाइने छैन । 

(६) संस्थािे कुनपैलन कम्पनीको शरे्र खररद गनय सक्न ेछैन ।  र 

(१) संस्थाको दालर्त्वप्रल  प्रल कूि नहुने गरी संस्थािे स्वप्रर्ोजनको िालग अचि सम्पलत्त खरीद  था पवूायिार लनमायण 

एवं संस्था र सदस्र्हरुको लह मा उत्पादन र सेवाको क्षिेमा प्राथलमक पूूँजी कोष पररचािन गनय वािा पन ेछैन । 

(२) र्ो ऐन प्रारम्भ हुन ुअलघ कुन ैसंस्थािे कुनै कम्पनीको शेर्र खररद गरेको भएमा त्र्स् ो शेर्र र्ो ऐन प्रारम्भ भएको 

लमल िे एक वषय अवलिलभि हस् ान् रण गररसक्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए  ापलनसंस्थािे र्ो ऐन प्रारम्भ हुनअुलघ द ाय भएका साना लकसानद्वारा 

प्रवलद्धय  लवत्तीर् संस्थाको शेर्र खररद गनय बािा पनेछैन । 

(७) संस्थािे शेर्र पूूँजी कोषको पन्र गणुासम्म वच  संकिन गनय सक्नेछ । 

(८) संस्थािे द ाय गदायका बख का सदस्र् बाहके अन्र् सदस्र्िाई सदस्र् ा प्राप्त गरेको  ीन मलहना अवलि व्र्ल   नभई ऋण िगानी 

गनय सक्न ेछैन । 

४०. सन्दिय व्र्ािदर सभबन्िी व्र्वस्थााः (१) संघीर् काननु बमोलजम रलजष्ट्रारिे बच   था ऋणको सन्दभय व्र्ाजदर  ोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम  ोलकएको सन्दभय ब्र्ाजदर संस्थाका िालग लनदशेक ब्र्ाजदर हुनछे । 

४१. व्र्लक्तगत बचतको सीमा: संस्थामा सदस्र्को व्र्लिग  बच को लवलनर्ममा  ोकेबमोलजम  हुनेछ । 
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पररच्छेद –९ 

आलथयक स्रोत पररचािन 

४२. शेर्र लबक्री तथा लिताय सभबन्िी व्र्बस्था :(१) संस्थािे आफ्नो सदस्र्िाई शेर्र लविी गनय सक्नछे। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए  ापलन संस्थािे एकै सदस्र्िाई आफ्नो कुि शेर्र पूूँजीको बीस प्रल श भन्दा बढी हुन े

गरी शेर्र लबिी गनय सक्न ेछैन । 

 र नपेाि सरकार, प्रदशे सरकार वा स्थानीर्  हको पणूय वा आंलशक स्वालमत्व वा लनर्न्िण भएको संस्था वा लनकार्को हकमा र्ो बन्दजे 

िाग ूहुने छैन। 

(३) संस्थाको शेर्रको अंलक  मलू्र् प्रल  शेर्र एक सर् रुपैर्ाूँ हुनछे । 

(४) संस्थाको शेर्रपूूँजी लवलनर्ममा उल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । 

(५) संस्थािे खिुा बजारमा शेर्र लबिी गनय पाउन ेछैन । 

(६) संस्थाको मिूिनको रुपमा रहकेो कुनै सदस्र्को शेर्र सोही संस्थाको ऋण वा दालर्त्व बाहके अन्र् कुन ैऋण वा दालर्त्व वाप  

लििाम लबिी गररन ेछैन । 

४३. रकम लिताय तथा खाता सञ्चािन सभबन्िी व्र्वस्था :(1) कुन ैसदस्र्िे संस्थाको सदस्र् ा त्र्ाग गरी रकम लफ ाय लिन 

चाहमेा लनजको कुन ैदालर्त्व भए त्र्स् ो दालर्त्व भिुान गरेको लमल िे एक मलहनालभि लनजको बाूँकी रकम  ोलकए बमोलजम लनजिाई 

लफ ाय गनुय पनछे । 

(२) कुनै सदस्र्िे संस्थामा जम्मा गरेको बच  लफ ाय माग गरेमा लनजको कुन ैदालर्त्व भए त्र्स् ो दालर्त्व किा गरी बाूँकी रकम 

 ोलकए बमोलजम लनजिाई लफ ाय गनुय पनेछ। 

(३) संस्थािे वच  खा ाहरु  था आवलिक खा ाहरु माि संचािन गनय सक्नछे ।    

४४. ऋण वा अनुदान लिन सक्ने: (१) संस्थािे लवदशेी बैंक वा लवत्तीर् संस्था वा अन्र् लनकार्बाट ऋण वा अनदुान लिन वा 

त्र्स् ो लनकार्सूँग साझेदारीमा काम गनय संघीर् काननू वमोलजम स्वीकृ ी लिन ुपने छ । 

(२) उपदफा (१) वमोलजम लवदशेी बैङ्क वा लनकार्बाट ऋण वा अनदुान लिन स्वीकृ ीको िालग  ोलकएवमोलजमको लववरणहरु सलह  

द ाय गन ेअलिकारी समक्ष लनवदेन लदन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) वमोलजम लनवेदन प्राप्त भएमा द ाय गन ेअलिकारीिे नगर कार्यपालिकामा प्रस् ाव पेश गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोलजमको प्रस् ाव नगर कार्यपालिकािे उपर्िु दखेेमा स्वीकृ ीकोिालग मन्िािर्मा लशफाररस गरर पठाउनेछ ।  

४५. नेपाि सरकारको सरुिण प्राप्त गनय सक्ने: (१) संस्थािे लवदशेी बैङ्क वा लनकार्सूँग लिन ेऋणमा सरुक्षण प्राप्त गनुय पन े

भएमा संघीर् काननू वमोलजम स्वीकृल को िालग द ाय गने अलिकारर समक्ष प्रस् ाव सलह  लनवेदन लदन ुपने छ । 

(२) दफा (१) वमोलजम   प्राप्त प्रस् ाव उपर्िु दलेखएमा नगर कार्यपालिकािे संघीर् काननु बमोलजम स्वीकृल को िालग मन्िािर्मा 

लशफाररस गरर पठाउन ुपनेछ । 
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पररच्छेद –१० 

ससं्थाको कोष 

४६ ससं्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषमा दहेार् बमोलजमको रकम रहनछे :– 

(क) शेर्र लबिीबाट प्राप्त रकम, 

(ख) बच को रुपमा प्राप्त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम, 

(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ङ) लवदशेी सरकार वा अन् रायलष्ट्रर् संघसंस्थाबाट प्राप्त अनदुान वा सहार् ाको रकम, 

(च) व्र्वसालर्क कार्यबाट आलजय  रकम, 

(छ) सदस्र् ा प्रवेश शलु्क, 

(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने अन्र् जनुसकैु रकम । 

४७.  िगेडा कोष :(१) संस्थामा एक जगेडा कोष रहनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कोषमा दहेार् बमोलजमका रकम रहन ेछन:् – 

(क) आलथयक वषयको खदू बच  रकमको कम् ीमा पछचीस प्रल श  रकम, 

(ख) कुनै संस्था, संघ वा लनकार्िे प्रदान गरेको पूूँजीग  अनदुान रकम, 

(ग) लस्थर सम्पलत्त लविीबाट प्राप्त रकम, 

(घ)  अन्र् स्रो बाट प्राप्त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोलजमको जगडेा कोष अलवभाज्र् हुनेछ । 

४८. सरंलित पूूँिी लिताय कोषाः (१) संस्थामा एक संरलक्ष  पूूँजी लफ ाय कोष रहनछे । 

(२) दफा ४७ बमोलजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोलजमको रकम छुि्र्ाई बाूँकी रहकेो रकमको कम् ीमा 

पछचीस प्रल श  रकम उपदफा (१) बमोलजमको कोषमा वालषयक रुपमा जम्मा गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजमको रकम सदस्र्िे गरेको संघीर् काननुमा  ोलकए बमोलजमको वालषयक कारोवारको आिारमा सम्बलन्ि  

सदस्र्िाई उपिव्ि गराउन ुपनछे । 

४९. सहकारी प्रवद्धयन कोषसभबन्िी व्र्वस्था: (१) संस्थािे सहकारी व्र्वसार्को प्रवद्धयन गनयको िालग दफा ४७ बमोलजम जगेडा 

कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोलजमको रकम छुट्र्ाई बाूँकी रहकेो रकमको शनू्र् दशमिव पाूँच प्रल श िे हुन आउने 

रकम संघीर् काननुमा व्र्वस्था भएबमोलजमको सहकारी प्रवद्धयन कोषमावालषयक रुपमा जम्मा गनुय पनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कोषको उपर्ोग संघीर् काननु व्र्वस्था भएबमोलजम हुनछे । 
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५०.  अन्र् कोष सभबन्िी व्र्बस्थााः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उलल्िलख  कोषका अल ररि संस्थामा सहकारी लशक्षा 

कोष, शेर्र िाभांश कोष िगार्   ोलकए बमोलजमका अन्र् कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कोषको रकम सो कोषको उद्दशे्र् पलू यका िालग लवलनर्ममा  ोलकए बमोलजम उपर्ोग गनय सलकनेछ । 

 र एक वषयको शेर्र िाभांशको रकम शेर्र पूूँजीको अठार प्रल श भन्दा बढी हुन ेछैन । 

 

पररच्छेद –११ 

अलििेख र सचूना 

५१. अलििेख राख्नु पने : (१) संस्थािे सािारण सभा, सलमल   था िेखा सपुररबेक्षण सलमल  बैठकका लनणयर्  था काम 

कारबाहीको अद्यावलिक अलभिेख सरुलक्ष  साथ राख्न ुपनछे । 

(२) संस्थािे कारोबारसूँग सम्बलन्ि   था अन्र् आवश्र्क अलभिेखहरू  ोलकए बमोलजम सरुलक्ष  साथ राख्न ुपनेछ । 

५२. लववरण उपिब्ि गराउनु पने :(१) संस्थािे दहेार्का लववरणहरू सलह को प्रल वेदन आ.व. समाप्त भएको छ मलहना लभि 

द ाय गन ेअलिकारी समक्ष पशे गनुय पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमालसक र वालषयक प्रल वेदन  था िेखापरीक्षण प्रल वेदन 

(ख) बालषयक कार्यिम नील   था र्ोजना, 

(ग) खदु बच  सम्बन्िी नील   था र्ोजना, 

(घ) सञ्चािकको नाम  था बाूँकी कार्ायवलिको सचूी, 

(ङ) सािारणसभाको बैठक सम्बन्िी जानकारी, 

(च) शेर्र सदस्र् संख्र्ा र शेर्रपूूँजी,   

(छ) सञ्चािक वा सदस्र्िे लिएको ऋण ल नय बाूँकी रहकेो रकम, 

(ज) द ाय गने अलिकारीिे समर् समर्मा  ोलकलदएको अन्र् लववरण । 

पररच्छेद – १२ 

िेखा र िेखापरीिण 

 

५३. कारोबारको िेखा: संस्थाको  कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीमा आिारर  र कारोबारको र्थाथय लस्थल  स्पष्टरुपमा 

दलेखने गरी संघीर् काननू बमोलजम रलजष्ट्रारिे िाग ूगरेको िेखामान (एकाउलन्टङ स्ट्र्ाण्डडय) र र्स ऐन बमोलजम पािना गनुयपने अन्र् 

श य  था व्र्वस्था बमोलजम राख्न ुपनेछ । 

५४. िेखापरीिण: (१) संस्थािे प्रत्रे्क आलथयक वषयको िेखापरीक्षण सो आलथयक वषय समाप्त भएको लमल िे  ीन मलहनालभि 

प्रचलि  काननू बमोलजम इजाज पि प्राप्त िेखापरीक्षकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको अवलि लभि कुन ैसंस्थािे िेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा द ाय गने अलिकारीिे त्र्स् ो संस्थाको िेखा 

परीक्षण इजाज पिप्राप्त िेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नछे। 
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(३) उपदफा (२) बमोलजम िेखापरीक्षण गराउूँदा िेखापरीक्षकिाई लदन ुपने पाररश्रलमक िगार् को रकम सम्बलन्ि  संस्थािे व्र्होनेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोलजम िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण प्रल वेदन अनमुोदनको िालग सािारणसभासमक्ष पेश गनुय पनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोलजम पशे भएको िेखापरीक्षण प्रल वेदन सािारणसभाबाट अनमुोदन हुन नसकेमा पनुिः िेखापरीक्षणको िालग 

सािारणसभािे दफा ५५ को अिीनमा रही अको िेखापरीक्षक लनर्िु गनछे । 

५५. िेखापरीिकको लनर्ुलक्त :(१) संस्थाको िेखापरीक्षण सम्बन्िी कार्य गनय प्रचलि  काननू बमोलजम इजाज पि प्राप्त 

िेखापरीक्षकहरू मध्र्ेबाट सािारणसभािे एकजना िेखापरीक्षक लनर्लुि गरी पाररश्रलमक सम े  ोक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम िेखापरीक्षक लनर्िु गदाय एउटै व्र्लि, फमय वा कम्पनीिाई िगा ार  ीन आलथयक वषयभन्दा बढी हुन ेगरी 

लनर्िु गनय सलकने छैन । 

५६. िेखापरीिकमा लनर्कु्त हुन नसक्ने :(१) दहेार्का व्र्लि िेखापरीक्षकमा लनर्िु हुन  था लनर्िु भई सकेको भए सो पदमा 

बहाि रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 

(ख) सम्बलन्ि  संस्थाको सदस्र्, 

(ग) सहकारी संस्थाको लनर्लम  पाररश्रलमक पाउने गरी लनर्िु सल्िाहकार वा कमयचारी, 

(घ) िेखापरीक्षण सम्बन्िी कसरूमा सजार् पाएको  ीन वषयको अवलि भिुान नभएको, 

(ङ) दामासाहीमा परेको, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैल क प न हुन ेअन्र् फौजदारी कसरूमा सजार् पाएको पाूँच वषय भिुान नभएको, 

(ज) सम्बलन्ि  संस्थासूँग स्वाथय बालझएको व्र्लि । 

(२) िेखापरीक्षकिे आफू लनर्िु हुनअुलघ उपदफा (१) बमोलजम अर्ोग्र् नभएको कुराको संस्था समक्ष स्वघोषणा गनुयपनछे । 

(३) कुन ै िेखापरीक्षक आफ्नो कार्यकाि समाप्त नहुूँद ै कुन ै संस्थाको िेखापरीक्षण गनय अर्ोग्र् भएमा वा संस्थाको 

िेखापरीक्षकको पदमा कार्म रहन नसक्न ेलस्थल  उत्पन्न भएमा लनजिे िेखापरीक्षण गनुय पन ेवा गरररहकेो काम  त्काि रोकी 

सो कुराको जानकारी लिलख  रुपमा संस्थािाई लदन ुपनछे । 

(४) र्स दफाको प्रल कूि हुनेगरी लनर्िु भएको िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण मान्र् हुन ेछैन । 

 

पररच्छेद – १३ 

छुट,सलुविा र सहुलिर्त 

५७. छुट, सलुविा र सहुलिर्त: (१) संस्थािाई प्राप्त हुने छुट, सलुविा र सहुलिर्  संघीर् काननु बमोलजम हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उल्िेलख  छुट, सलुविा र सहुलिर्  बाहके संस्थािाई प्राप्त हुन ेअन्र् छुट, सलुविा र सहुलिर्   ोलकए बमोलजम 

हुनेछ । 
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पररच्छेद—१४ 

ऋण असिुी तथा बाूँकी बक्र्ौता 

५८. ऋण असिू गने: (१) कुन ैसदस्र्िे संस्थासूँग गरेको ऋण सम्झौ ा वा श य कबलुिर् को पािना नगरेमा, लिख को भाखालभि 

ऋणको सावाूँ, ब्र्ाज र हजायना चिुा नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बलन्ि  काममा निगाई लहनालमना गरेको दलेखएमा त्र्स् ो सदस्र्िे 

ऋण लिंदा राखेको लि ोिाई सम्बलन्ि  संस्थािे लििाम लबिी गरी वा अन्र् कुन ैव्र्वस्था गरी आफ्नो साूँवा, ब्र्ाज र हजायना असिू 

उपर गनय सक्नेछ। लि ो सम्बलन्ि  संस्थािे सकारे पिा ् पलन ऋणीिे साूँवा ब्र्ाज दवैु भिुानी गरी लि ो बाप को सम्पलत्त लफ ाय लिन 

चाहमेा लफ ाय गनुयपनेछ । 

(२) कुनै सदस्र्िे संस्थामा राखेको लि ो कुन ैलकलसमिे कसैिाई हक छोलडलदएमा वा अन्र् कुनै कारणबाट त्र्स् ो लि ोको मलू्र् घट्न 

गएमा त्र्स् ो ऋणीिाई लनलि  म्र्ाद लदई थप लि ो सरुक्षण राखन्   िगाउन सलकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम ऋणीिे थप लि ो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोलजमको लि ोबाट पलन साूँवा, ब्र्ाज र हजायनाको रकम 

असिू उपर हुन नसकेमा त्र्स् ो ऋणीको हक िाग्ने अन्र् जार्जेथाबाट पलन साूँवा, ब्र्ाज र हजायना असिू उपर गनय सलकनछे । 

(४) र्स दफा बमोलजम साूँवा, ब्र्ाज र हजयना असिू उपर गदाय िागेको खचयको रकम  था असिू उपर भएको साूँवा, व्र्ाज र हजायनाको 

रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम सम्बलन्ि  ऋणीिाई लफ ाय लदन ुपनेछ । 

(५) र्स दफा बमोलजम कुन ैसंस्थािे ऋणीको लि ो वा अन्र् जार्जेथा लििाम लबिी गदाय लििाम सकाने व्र्लिको नाममा सो लि ो वा 

जार्जेथा प्रचलि  काननू बमोलजम रलजष्ट्रेशन वा दालखि खारेज गनयको िालग सम्बलन्ि  कार्ायिर्मा िेखी पठाउनेछ र सम्बलन्ि  

कार्ायिर्िे पलन सोही बमोलजम रलजष्ट्रेशन वा दालखि खारेज गरी सोको जानकारी सम्बलन्ि  संस्थािाई लदन ुपनेछ । 

(६) र्स दफा बमोलजम लि ो राखकेो सम्पलत्त लििाम लबिी गदाय कसैिे सकार नगरेमा त्र्स् ो सम्पलत्त सम्बलन्ि  संस्था आफैं िे सकार 

गनय सक्नछे । 

(७) उपदफा (६) बमोलजम आफैं िे सकार गरेमा त्र्स् ो सम्पलत्त सम्बलन्ि  संस्थाको नाममा रलजष्ट्रेशन वा दालखि खारेज गनय सम्बलन्ि  

कार्ायिर्मा िेखी पठाउनछे र त्र्सरी िेखी आएमा सम्बलन्ि  कार्ायिर्िे सोही बमोलजम रलजष्ट्रेशन वा दालखि खारेज गरी लदन ुपनछे 

। 

५९.  कािो सचूी सभबन्िी व्र्वस्थााः संस्थाबाट ऋण लिई  रकमको अपचिन गन ेवा  ोलकएको समर्ावलि लभि ऋणको साूँवा व्र्ाज 

लफ ाय नगन ेव्र्लिको नाम नामशेी सलह  कािोसचूी प्रकाशन सम्बन्िी व्र्वस्था संघीर् काननु बमोलजम हुनेछ । 

६०. किाय सचूना केन्ि सभबन्िी व्र्वस्थााः कजाय सचूना केन्ि सम्बन्िी व्र्वस्था संघीर् काननु बमोलजम हुनछे । 

६१ बाूँकी बक्र्ौता असिू उपर गने : कसैिे संस्थािाई ल नुय बझुाउन ुपने रकम नल री बाूँकी राखमेा त्र्स् ो रकम र सोको ब्र्ाज 

समे  द ाय गने अलिकारीिे त्र्स् ो व्र्लिको जार्जेथाबाट असिू उपर गररलदन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राखन् िेखी पठाउने: (१) संस्था वा द ाय गन ेअलिकारीिे दफा ५८ र ६१ को प्रर्ोजनको िालग कुन ैव्र्लिको खा ा, 

जार्जेथाको स्वालमत्व हस् ान् रण, नामसारी वा लबिी गनय नपाउने गरी रोक्का राखन् सम्बलन्ि  लनकार्मा िेखी पठाउन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोलजम रोक्काको िालग िेखी आएमा सम्बलन्ि  लनकार्िे प्रचलि  काननू बमोलजम त्र्स् ो व्र्लिको 

खा ा, जार् जेथाको स्वालमत्व हस् ान् रण, नामसारी वा लबिी गनय नपाउन ेगरी रोक्का राखन्राखी लदन ुपनेछ । 

६३. अग्रालिकार रहने: कुन ैव्र्लििे संस्थािाई ल नुय पने ऋण वा अन्र् कुनै दालर्त्व नल रेमा त्र्स् ो व्र्लिको जार्जेथामा नपेाि 

सरकारको कुनै हक दाबी भए त्र्सको िालग रकम छुिाई बाूँकी रहन आएको रकममा संस्थाको अग्रालिकार रहनेछ । 

६४.  कार्यवाही गनय वािा नपने: संस्थािे ऋण असिुी गने सम्बन्िमा कुन ै व्र्लि वा सहकारी संस्था उपर चिाएको कुनै 

कारवाहीका कारणबाट त्र्स् ो व्र्लि वा संस्था उपर र्स ऐन  था प्रचलि  काननू बमोलजमको कुन ैकसरूमा कारवाही चिाउन रोक 

िगाएको मालनने छैन । 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  लबघटन तथा दताय खारेि 

६५. एकीकरण तथा लविािन सभबन्िी व्र्बस्था: (१) र्स ऐनको अलिनमा रही दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा 

गाभी एकीकरण गनय वा एक संस्थािाई भौगोलिक कार्य क्षेिको आिारमा दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थामा लवभाजन गनय सलकनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम एकीकरण वा लवभाजन गदाय सम्बलन्ि  संस्थाको कुि कार्म रहकेा सदस्र् संख्र्ाको बहुम बाट लनणयर् हुन ु

पनेछ ।           

(३) उपदफा (२) बमोलजम एकीकरण वा लवभाजन गन ेलनणयर् गदाय एकीकरण वा लवभाजनका श य र कार्यलवलि समे  खिुाउन ुपनेछ। 

६६.  लवघटन र दताय खारेि: (१) कुनै संस्थामा दहेार्को अवस्था लवद्यमान भएमा सािारण सभाको  त्काि कार्म रहकेा बहुम  

सदस्र्को लनणयर्बाट त्र्स् ो संस्थाको लवघटन गन े लनणयर् गरी द ाय खारेजीको स्वीकृल का िालग सलमल िे द ाय गने अलिकारी समक्ष 

लनवेदन लदनसक्नेछ :– 

(क) लवलनर्ममा उलल्िलख  उद्दशे्र्  था कार्य हालसि गनय सम्भव नभएमा, 

(ख) सदस्र्को लह  गनय नसक्न ेभएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त लनवेदनमा छानलवन गदाय त्र्स् ो संस्थाको लवघटन गनय उपर्िु दलेखएमा द ाय गन ेअलिकारीिे 

त्र्स् ो संस्थाको द ाय खारेज गनय सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए  ापलन द ाय गने अलिकारीिे दहेार्को अवस्थामा माि संस्थाको द ाय खारेज 

गनय सक्नछे: – 

(क) िगा ार दईु वषयसम्म कुन ैकारोबार नगरी लनष्ट्कृर् रहकेो पाइएमा, 

(ख) कुनै संस्थािे र्ो ऐन वा र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्माविी लवपरी को कार्य बारम्बार गरेमा, 

(ग) लवलनर्ममा उलल्िलख  उद्दशे्र् लवपरी  कार्य गरेमा, 

(घ) सहकारी मलू्र्, मान्र् ा र लसद्धान्  लवपरी  कार्य गरेमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोलजम द ाय खारेज गनुय अलघ द ाय गने अलिकारीिे त्र्स् ो संस्थािाई सनुवुाईको िालग पन्र लदनको 

समर् लदन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोलजम संस्थाको द ाय खारेज भएमा त्र्स् ो संस्था लवघटन भएको मालननेछ । 
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(७) उपदफा (२) वा (३) बमोलजम संस्थाको द ाय खारेजी भएमा त्र्स् ो संस्थाको द ाय प्रमाणपि स्व िः रद्द भएको मालननेछ । 

६७. लिक्वीडेटरको लनर्लुक्त: (१) दफा ६६ बमोलजम कुनै संस्थाको द ाय खारेज भएमा द ाय गने अलिकारीिे लिक्वीडेटर लनर्िु गनेछ ।  

(२) उपदफामा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ापलन संघीर् काननुमा  ोलकएको लसमा सम्मको सम्पलत्त भएको संस्थाको हकमा द ाय गन े

अलिकारीिे कुन ैअलिकृ स् रका कमयचारीिाई लिक्वीडेटर लनर्लुि गनय सक्नछे । 

६८. लिक्वीडेशन पलछको सभपलतको उपर्ोग: कुनै संस्थाको लिक्वीडेशन पिा ् सब ैदालर्त्व भिुान गरी बाूँकी रहन गएको सम्पलत्तको उपर्ोग 

संघीर् काननुमा  ोलकए बमोलजम हुनेछ । 

पररच्छेद –१६ 

दताय गने अलिकारी 

 

६९. दताय गने अलिकारी: (१)र्स ऐन अन् गय  द ाय गन ेअलिकारीिे गनुयपने कार्यहरु वालिङ नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासलकर् 

अलिकृ िे गनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको द ाय गने अलिकारीिे र्स ऐन बमोलजम आफूमा रहकेो कुन ैवा सम्पणूय अलिकार आफू 

मा ह को अलिकृ स् रको कमयचारीिाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

७०. काम, कतयव्र् र अलिकार : र्स ऐनमा अन्र्ि उलल्िलख  काम, क यव्र्  था अलिकारको अल ररि द ाय गने अलिकारीको 

काम, क यव्र् र अलिकार  ोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

पररच्छेद –१७ 

लनरीिण तथा अनुगमन 

७१. लनरीिण तथा अलििेख िाूँच गने: (१) द ाय गने अलिकारीिे संस्थाको जनुसकैु वख  लनरीक्षण  था अलभिेख परीक्षण 

गनय, गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जनुसकैु वख   ोलकएको भन्दा बढी आलथयक कारोवार गन ेसंस्थाको लहसाव लक ाव वा लवत्तीर् कारोवारको 

लनरीक्षण वा जाूँच गनय, गराउन सक्नछे। 

(३) उपदफा (२) को प्रर्ोजनको िालग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुन ैअलिकारी वा लवशेषज्ञ खटाई आबश्र्क लववरण वा सचूनाहरू 

संस्थाबाट लझकाई लनरीक्षण  था सपुरीवेक्षण गनय सक्नछे । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोलजम लनरीक्षण वा लहसाब जाूँच गदाय द ाय गन ेअलिकारी वा नपेाि राष्ट्र बैङ्कको अलिकार प्राप्त अलिकृ िे 

माग गरेको जानकारी सम्बलन्ि  संस्थािे उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोलजम लनरीक्षण वा लहसाब जाूँच गदाय कुन ैसंस्थाको कामकारबाही र्ो ऐन, र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्म, 

लनदलेशका, मापदण्ड वा कार्यलवलि बमोलजम भएको नपाइएमा द ाय गने अलिकारी वा नपेाि राष्ट्र बैङ्किे सम्बलन्ि  संस्थािाई आवश्र्क 

लनदशेन लदन सक्नछे र त्र्स् ो लनदशेनको पािना गनुय त्र्स् ो संस्थाको क यव्र् हुनेछ । 

(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे र्स दफा बमोलजम संस्थाको लनरीक्षण  था सपुरीवेक्षण गदाय नेपाि राष्ट्र बैङ्किे प्रचलि  काननू बमोलजमको 

अलिकार प्रर्ोग गनय सक्नछे। 
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(७) र्स दफा बमोलजम संस्थाको लनरीक्षण  था सपुरीवेक्षण गदाय प्राप्त हुन आएको जानकारी नेपाि राष्ट्र बैङ्किे वालिङ नगर 

कार्यपालिकािाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।   

७२. छानलवन गनय सक्ने :(१) कुनै संस्थाको व्र्वसालर्क कारोबार सन् ोषजनक नभएको, सदस्र्को लह  लवपरी  काम भएको वा 

सो संस्थाको उद्दशे्र् लवपरी  कार्य गरेको भनी त्र्स् ो संस्थाको कम् ीमा पाूँच प्रल श  सदस्र्िे छानलवनको िालग लनवदेन लदएमा द ाय गन े

अलिकारीिे त्र्स् ो संस्थाको छानलवन गनय, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम छालनवन गदाय माग गरेको लववरण वा कागजा  उपिब्ि गराई सहर्ोग गनुय सम्बलन्ि  सलमल को 

क यव्र् हुनछे । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोलजम गररएको छानलवनको जानकारी सम्बलन्ि  संस्थािाई लिलख  रुपमा लदन ुपनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने ससं्था को लनरीिण तथा अनुगमन सभबन्िी लवशेष व्र्वस्था :(१) बच   था ऋणको 

मखु्र् कारोबार गन ेसंस्थािे  ोलकए बमोलजम अनगुमन प्रणािी अविम्बन गनुय पनेछ । 

(२) द ाय गने अलिकारीिे बच   था ऋणको कारोबार गने संस्थाको  ोलकए बमोलजमको अनगुमन प्रणािीमा आिारर  भई 

लनरीक्षण  था अनगुमन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम संस्थाको लनरीक्षण  था अनगुमन द ाय गने अलिकारीिे आवश्र्क ा अनसुार नपेाि राष्ट्र बैङ्क 

िगार् का अन्र् लनकार्को सहर्ोग लिन सक्नेछ । 

 

७४. वालषयक प्रलतवेदन पेश गनुयपने : (१) द ाय गने अलिकारीिे आलथयक वषय समाप्त भएको लमल िे  ीन मलहनालभि संस्थाको लनरीक्षण 

सम्बन्िी वालषयक प्रल वेदन वालिङ नगरकार्यपालिका समक्ष पशे गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको प्रल वेदनमा दहेार्का लववरणहरू खिुाउन ुपनेछ: – 

(क) सञ्चािनमा रहकेा संस्थाको लववरण, 

(ख) अनगुमन गररएका संस्थाको संख्र्ा  था आलथयक कारोवारको लववरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी लसद्धान्  र र्ो ऐन, र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्म, लवलनर्म  था आन् ररक कार्यलवलिको पािनाको 

अवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्र्िे प्राप्त गरेको सेवा सलुविाको अवस्था, 

(ङ) संस्थाको लिर्ाकिापमा सदस्र्को सहभालग ाको स् र अनपुा , 

(च) संस्थािाई नगरपालिकाबाट प्रदान गररएको लवत्तीर् अनदुान  था छुट सलुविाको सदपुर्ोलग ाको अवस्था, 

(छ) संस्थाको आलथयक लिर्ाकिाप  था लवत्तीर् अवस्था सम्बन्िी  ोलकए बमोलजमका लववरण, 

(ज) संस्थामा आन् ररक लनर्न्िण प्रणािीको अवस्था, 

(झ) संस्थामा सशुासन  था लजम्मवेारीको अवस्था, 

(ञ) संस्थामा रहकेा कोषको लववरण, 

(ट) संरलक्ष  पूूँजी लफ ाय कोष लव रणको अवस्था, 

(ठ) सहकारीको नील  लनमायणमा सहर्ोग पगु्ने आवश्र्क कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको द ाय, खारेजी  था लवघटन सम्बन्िी लववरण, 

(ढ) संस्थािे सञ्चािन गरेको दफा १२ बमोलजमको कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजनाको लववरण,  
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(ण)  ोलकए बमोलजमका अन्र् लववरण । 

७५. आपसी सरुिण सेवा सचंािन सभबन्िी व्र्वस्थााः (१) संस्थािे संघीर् काननुमा व्र्वस्था भएबमोलजम आफ्ना सदस्र्हरुको 

बािीनािी वा वस् भुाउमा भएको क्षल को अंशपलू य गने गरी आपसी सरुक्षण सेवा संचािन गनय सक्नेछ । 

७६. लस्थरीकरण कोष सभबन्िी व्र्वस्थााः (१) बच   था ऋण लवषर्ग  संस्थाहरू सम्भालव  जोलखमबाट संरक्षणका िालग संघीर् 

काननुमा व्र्वस्था भएबमोलजम खडा हुन ेलस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुन सक्नेछन ्। 

पररच्छेद –१८ 

समस्र्ाग्रस्त ससं्थाको व्र्वस्थापन 

७७. ससं्था समस्र्ाग्रस्त िएको घोषणा गनय सलकने: (१) र्स ऐन बमोलजम गररएको लनरीक्षण वा लहसाब जाूँचबाट कुन ैसंस्थामा 

दहेार्को अवस्था लवद्यमान रहकेो दलेखएमा कार्यपालिकािे त्र्स् ो संस्थािाई समस्र्ाग्रस्  संस्थाको रुपमा घोषणा गनय सक्नेछ:- 

(क) सदस्र्को लह  लवपरी  हुने गरी कुन ैकार्य गरेको, 

(ख) संस्थािे परूा गनुयपने लवत्तीर् दालर्त्व परूा नगरेको वा भिुानी गनुयपने दालर्त्व भिुानी गनय नसकेको वा भिुानी गनय नसक्न े

अवस्था भएको, 

(ग) सदस्र्हरूको बच  लनिायरर  श य बमोलजम लफ ाय गनय नसकेको, 

(घ) र्ो ऐन, र्स ऐन अन् गय  बनकेो लनर्म  था लवलनर्म लवपरी  हुने गरी संस्था सञ्चािन भएको, 

(ङ) संस्था दामासाहीमा पनय सक्न ेअबस्थामा भएको वा उल्िेखनीर् रुपमा गम्भीर आलथयक कलठनाई भोलगरहकेो, 

(च) कुन ैसंस्थािे सदस्र्को बच  रकम लफ ाय गनुय पने अवलिमा लफ ाय नगरेको भनी त्र्स् ो संस्थाका कम् ीमा वीस प्रल श  

वा पछचीस जना मध्र् ेजनु कम हुन्छ सो वरावरका सदस्र्हरूि ेद ाय गने अलिकारी समक्ष लनवेदन लदएकोमा छानलवन 

गदाय खण्ड (क) दलेख (ङ) सम्मको कुन ैअवस्था लवद्यमान भएको दलेखएको । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए  ापलन प्रचलि  काननू बमोलजम गठन गरेको आर्ोगिे कुनै संस्थािाई 

समस्र्ाग्रस्  संस्था घोषणा गनय लसफाररस गरेमा वा समस्र्ाग्रस्  भनी पलहचान गरेकोमा वा त्र्स् ो आर्ोगमा परेको उजरुी 

संख्र्ा, औलचत्र् सम ेको आिारमा कार्यपालिकािे त्र्स् ो संस्थािाई समस्र्ाग्रस्  संस्था घोषणा गनय सक्नेछ । 

७८. व्र्वस्थापन सलमलतको गठन: (१) दफा ७७ बमोलजम समस्र्ाग्रस्  संस्था घोषणा भएकोमा त्र्स् ो संस्थाको सम्पलत्त व्र्वस्थापन 

 था दालर्त्व भिुानी सम्बन्िी कार्यकािालग व्र्वस्थापन सलमल को गठन गनय द ाय गने अलिकारीिे कार्यपालिका समक्ष  लसफाररस गनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोलजम लशफाररस भई आएमा कार्यपालिकािे  ोलकए वमोलजम व्र्वस्थापन सलमल को गठन गनय सक्ने छ ।   

(३) उपदफा (२) बमोलजम गलठ  व्र्वस्थापन सलमल को काम, क यव्र् र अलिकार  ोलकए बमोलजम हुनेछ । 
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पररच्छेद–१९ 

कसरू, दण्ड िररवाना तथा पुनराबेदन 

७९. कसरू गरेको मालनने : कसैिे दहेार्को कुनै कार्य गरेमा र्स ऐन अन् गय को कसरू गरेको मालननछे । 

(क) द ाय नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेमा वा कुन ैव्र्लि, फमय वा कम्पनीिे आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा 

सो शब्दको अंगे्रजी रुपान् रण राखी कुनै कारोबार, व्र्वसार्, सेवा प्रवाह वा अन्र् कुनै कार्य गरेमा, 

(ख) सदस्र्को बच  र्स ऐन र र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्म, लवलनर्म बमोलजम बाहके अन्र् कुन ैपलन प्रर्ोजनको िालग 

प्रर्ोग गरेमा,  

(ग)  ोलकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाय जमान  वा सरुक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, 

(घ) सलमल को सदस्र्, व्र्वस्थापक वा कमयचारीिे संस्थाको सम्पलत्त, बच  वा शेर्र रकम लहनालमना गरेमा, 

(ङ) ऋण असिू हुन नसक्ने गरी सलमल का कुन ैसदस्र्, लनजको ना ेदार वा अन्र् व्र्लि वा कमयचारीिाई ऋण लदई रकम 

लहनालमना गरेमा, 

(च) सलमल का कुनै सदस्र्िे एक्िै वा अन्र् सदस्र्को लमिोम ोमा संस्थाको शेर्र वा बच  रकम आफू खसुी पररचािन गरी 

संस्थािाई हानी नोक्सानी परुर््ाएमा, 

(छ) झिुा वा गि  लववरण पेश गरी कजाय लिएमा, राखेको लि ो कछचा भएमा वा ऋण लहनालमना गरेमा, 

(ज)  संस्थािे र्स ऐन र र्स ऐन अन् गय  बनेका लनर्म, लवलनर्म लवपरर  िगानी गरेमा वा िगानी गने उद्दशे्र्िे रकम उठाएमा, 

(झ) कृलिम व्र्वसार् खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा लदएमा, 

(ञ) लि ोको अस्वाभालवक रुपमा बढी मलू्र्ाङ्कन गरी ऋण लिएमा वा लदएमा, 

(ट) झिुा लववरणको आिारमा पररर्ोजनाको िाग  अस्वाभालवक रुपमा बढाई बढी ऋण लिएमा वा लदएमा, 

(ठ) कुन ैव्र्लि वा संस्थािाई एक पटक लदइसकेको सरुक्षण री पवूयक फुकुवा नभई वा सो सरुक्षणिे खामेको मलू्र्भन्दा बढी 

हुनेगरी सोही सरुक्षण अन्र् संस्थामा राखी पनुिः ऋण लिए वा लदएमा, 

(ड) संस्थाबाट जनु प्रर्ोजनको िालग ऋण सलुविा लिएको हो सोही प्रर्ोजनमा निगाई अन्र्ि प्रर्ोग गरे वा गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजा  वा खा ामा िेलखएको कुनै कुरा कुन ै ररकािे हटाइ वा उडाइ अकै अथय लनस्कने व्र्होरा पारी 

लमिाई िेख्ने वा अको लभन्नै श्रेस् ा राख्ने जस् ा काम गरेबाट आफूिाई वा अरु कसैिाई फाइदा वा हालन नोक्सानी गने 

उद्दशे्र्िे की े गनय वा अकायको हालन नोक्सानी गने उद्दशे्र्िे नगरे वा नभएको झिुा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा लमल , 

अङ्क वा व्र्होरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजा  बनाई वा बनाउन िगाई जािसाजी गरे वा गराएमा, 

(ण) ऋणको लि ो स्वरुप रालखने चि अचि सम्पलत्त लििाम लबिी वा अन्र् प्रर्ोजनको िालग मलू्र्ाङ्कन गदाय 

मलू्र्ाङ्कनक ायिे बढी, कम वा गि  मलू्र्ाङ्कन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी परुर््ाउने कार्य गरे वा गराएमा, 

( ) संस्थािाई हानी नोक्सानी परुर््ाउने उद्दशे्र्िे कसैिे कुन ैकाम गराउन वा नगराउन, मोिालहजा गनय वा गराउन, कुन ै

लकलसमको रकम लिन वा लदन, लबना मलू्र् वा कम मलू्र्मा कुन ैमाि, वस्  ुवा सेवा लिन वा लदन, दान, दा व्र्, उपहार 

वा चन्दा लिन वा लदन, गि  लिख   र्ार गनय वा गराउन, अनवुाद गनय वा गराउन वा गरै काननूी िाभ वा हानी परुर््ाउन े

बदलनर् िे कुनै कार्य गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सदस्र् वा बच क ाय वा  ी मध्र् ेकसैिाई हानी नोक्सानी पगु्न ेगरी िेखा परीक्षण गरे गराएमा वा 

िेखा परीक्षण गरेको झिुो प्रल वेदन  र्ार पारेमा वा पानय िगाएमा। 
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८०. सिार्ाः (१) कसैिे दफा ७९ को कसरू गरेमा दहेार् बमोलजमको सजार् हुनछे :- 

(क) खण्ड (क), (ग),(ड) र (थ) को कसरूमा एक बषयसम्म कैद र एक िाख रुपै ूँर्ासम्म जररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसरूमा दईु बषयसम्म कैद र दईु िाख रुपै ूँर्ासम्म जररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसरूमा लवगो बराबरको रकम जररवाना गरी  ीन बषय सम्म कैद, 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र ( ) को कसरूमा लवगो भराई लवगो बमोलजम जररवाना गरी दहेार् 

बमोलजमको कैद हुनछे: - 

(१) दश िाख रुपैर्ाूँसम्म लबगो भए एक वषयसम्म कैद, 

(२) दश िाख रुपैर्ाूँभन्दा बढी पचास िाख रुपैर्ाूँसम्म लबगो भए दईु वषय दलेख  ीन वषयसम्म कैद, 

(३) पचास िाख रुपैर्ाूँभन्दा बढी एक करोड रुपैर्ाूँसम्म लबगो भए  ीन वषय दलेख चार वषयसम्म कैद, 

(४) एक करोड रुपैर्ाूँभन्दा बढी दश करोड रुपैर्ासम्म लबगो भए चार वषयदलेख छ वषयसम्म कैद, 

(५) दश करोड रुपैंर्ाूँभन्दा बढी एक अबय रुपैर्ाूँसम्म लबगो भए छ वषयदलेख आठ वषयसम्म कैद, 

(६) एक अबय रुपैर्ाूँभन्दा बढीजल सकैु रुपैर्ाूँ लबगो भए पलन आठ वषयदलेख दश वषयसम्म कैद, 

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

(२) दफा ७९ को कसरू गनय उद्योग गने वा त्र्स् ो कसरू गनय मद्द  परुर््ाउन ेव्र्लििाई मखु्र् कसरूदारिाई हुन ेसजार्को आिा 

सजार् हुनछे । 

(३) दफा ७९ को कसरू गने वा त्र्स् ो कसरू गनय मद्द  परुर््ाउन ुकुन ैलनकार् संस्था भए त्र्स् ो लनकार् संस्थाको प्रमखु कार्यकारी 

वा पदालिकारी वा कार्यकारी हलैसर् मा कार्य सम्पादन गन ेव्र्लििाई र्स ऐन बमोलजम हुने सजार् हुनछे । 

८१.  िररवाना हुने :(१) दफा ८७ बमोलजम कसैको उजरूी परी वा संस्थाको लनरीक्षण अनगुमन वा लहसाब लक ाबको जाूँच गदाय वा 

अन्र् कुनै व्र्होराबाट कसैिे दहेार्को कुन ैकार्य गरेको पाइएमा द ाय गने अलिकारीि ेत्र्स् ो कार्यको प्रकृल  र गाम्भीर्यको आिारमा 

त्र्स् ो कार्य गन ेव्र्लििाई पाूँच िाखरु पै ूँर्ासम्म जररवाना गनेछ :- 

(क) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन् गय  बनेका लनर्म लवपरी  सदस्र्सूँग ब्र्ाज लिएमा, 

(ख) संस्थािे प्रदान गने बच  र ऋणको ब्र्ाजदर बीचको अन् र छ प्रल श भन्दा बढी कार्म गरेमा, 

(ग) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्र्ाजिाई मिू कजायमा पूूँजीकृ  गरी सोको आिारमा ब्र्ाज िगाएमा, 

(घ) कुनै सदस्र्िाई आफ्नो पूूँजीकोषको  ोलकए बमोलजमको प्रल श भन्दा बढी हुन ेगरी ऋण प्रदान गरेमा, 

(ङ) संस्था द ाय गदायका बख का सदस्र् बाहके अन्र् सदस्र्िाई सदस्र् ा प्राप्त गरेको  ीन मलहना अवलि व्र्ल   नभई ऋण 

िगानी गरेमा, 

(च) प्राथलमक पूूँजी कोषको पन्र गणुा भन्दा बढीहुने गरी बच  संकिन गरेमा, 

(छ) शेर्र पूूँजीको अठार प्रल श भन्दा बढी शेर्र िाभांश लव रण गरेमा, 

(ज) संस्थािे आफ्नो कार्यक्षेि बालहर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्र्संग कारोवार गरेमा, 

(झ) संस्थािे र्ो ऐन लवपरी  कृलिम ब्र्लििाई आफ्नो सदस्र् ा लदएमा । 
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(२) उपदफा (१) मा िेलखएको व्र्होराबाट कसैिे दहेार्को कुन ैकार्य गरेको द ाय गन ेअलिकारीिे त्र्स् ो कार्यको प्रकृल  र गाम्भीर्यको 

आिारमा त्र्स् ो कार्य गने व्र्लििाई  ीन िाख रुपैर्ाूँसम्म जररवाना गनय सक्नछेिः- 

(क) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्म बमोलजम लदएको कुन ैलनदशेन वा  ोलकएको मापदण्डको पािना नगरेमा, 

(ख) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन् गय  बनकेो लनर्म बमोलजम लदनपुने कुन ैलववरण, कागजा , प्रल बेदन, सचूना वा जानकारी नलदएमा, 

(ग) र्स ऐन बमोलजम लनवायचन नगरी सलमल   था िेखा सपुरीवेक्षण सलमल का पदालिकारीहरु आफू खशुी पररव यन गरेमा 

(घ) कुनै संस्थािे दफा ६ को उपदफा (४) बमोलजमको  ोलकएको श य पािन नगरेमा, 

(ङ) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्म लवपरर  अन्र् कार्य गरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोलजमको जररवाना गनुय अलघ द ाय गने अलिकारीिे सम्बलन्ि  व्र्लि वा संस्थािाई सफाई पेश गनय कम् ीमा 

पन्र लदनको समर्ावलि लदन ुपनछे । 

८२.  रोक्का राख्ने :(१) द ाय गन ेअलिकारीिे सम्बलन्ि  संस्थािाई दफा ८१ बमोलजम जररवाना गनुयका अल ररि  ीन मलहनासम्म 

त्र्स् ो संस्थाको कारोबार, सम्पल   था बैङ्क खा ा रोक्का राख्ने  था सम्पलत्त रोक्का राखन् सम्बलन्ि  लनकार्िाई लसफाररस गनय सक्नछे 

। 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लसफाररस प्राप्त भएमा त्र्स् ो संस्थाको कारोबार, सम्पल  वा बैङ्क खा ा रोक्का राखी सो को 

जानकारी द ाय गने अलिकारीिाई लदन ुपनेछ । 

८३.  दोब्बर िररवाना हुने:(१) दफा ८१ बमोलजम जररवाना भएको व्र्लि वा संस्थािे पनु: सोही कसरू गरेमा त्र्स् ो व्र्लि वा 

संस्थािाई द ाय गन ेअलिकारीिे दोस्रो पटकदलेख प्रत्रे्क पटकको िालग दोब्बर जररवाना गनछे । 

८४.  अनुसन्िानको िालग िेखी पठाउन सक्ने :द ाय गने अलिकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे र्स ऐन बमोलजम आफ्नो काम, 

क यव्र् र अलिकारको पािना गदाय कसैिे दफा ७९ बमोलजमको कसरू गरेको थाहा पाएमा त्र्स् ो कसरूका सम्बन्िमा र्स ऐन बमोलजम 

अनसुन्िान गनयको िालग सम्बलन्ि  लनकार्मा िेखी पठाउन सक्नछे । 

८५.  मुद्दासभबन्िी व्र्वस्थााः दफा ८० बमोलजम सजार् हुने कसरूको मदु्दा सम्बन्िी व्र्वस्था संघीर् काननु बमोलजम हुनछे । 

८६. मुद्दा हेने अलिकारी:  दफा ८० बमोलजमको सजार् हुने कसरू सम्बन्िी मदु्दाको कारवाही र लकनारा लजल्िा अदाि बाट हुनेछ  

८७.  उिूरी लदने हद भर्ाद :(१) कसैिे दफा ८० बमोलजमको सजार् हुन ेकसरू गरेको वा गनय िागेको थाहा पाउन ेव्र्लििे त्र्सरी 

थाहा पाएको लमल िे नब्ब ेलदनलभि द ाय गने अलिकारी समक्ष उजरूी लदन ुपनेछ । 

(२) कसैिे दफा ८० बमोलजम जररवाना हुन ेकार्य गरेको थाहा पाउने व्र्लििे त्र्सरी थाहा पाएको लमल िे नब्ब े लदन लभि द ाय गन े

अलिकारी समक्ष उजरूीलदन ुपनेछ । 

८८. पुनरावेदन गनय सक्ने :(१) दफा ६ बमोलजम संस्था द ाय गनय अस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बमोलजम संस्था द ाय खारेज गरेकोमा 

लचत्त नबझु्निेे सो लनणयर्को जानकारी पाएको लमल िे पैं ीस लदनलभि द ाय गन ेअलिकारीको लनणयर्उपर कार्यपालिकासमक्ष पनुरावेदन गनय 

सक्नेछ ।  

(२) दफा ८० बमोलजमको जररवानामा लचत्त नबझु्न ेव्र्लििे त्र्स् ो लनणयर्को जानकारी पाएको लमल िे पैं ीस लदनलभि दहेार् बमोलजम 

पनुरावेदन गनय सक्नछे: 

(क) द ाय गने अलिकारी र कार्यपालिकािे गरेको लनणयर् उपर सम्बलन्ि  लजल्िा अदाि मा, 

(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको लनणयर् उपरसम्बलन्ि  उछच अदाि मा । 
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८९. असिू उपर गररने : र्स पररछछेद बमोलजम कुन ै व्र्लििे ल नुय पन ेजररवाना वा कुनै रकम नल री बाूँकी रहकेोमा त्र्स् ो 

जररवाना वा रकम लनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असिू उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद–२० 

लवलवि 

९०.  मतालिकारको प्रर्ोग : कुनै सदस्र्िे संस्थाको जल सकैु शेर्र खररद गरेको भए  ापलन सम्बलन्ि  संस्थाको कार्य सञ्चािनमा 

एक सदस्र् एक म को आिारमा आफ्नो म ालिकारको प्रर्ोग गनय सक्नेछ । 

९१. सामालिक परीिण गराउन सक्ने :(१) संस्थािे लवलनर्ममा उलल्िलख  उद्दशे्र् प्राप्त गनयका िालग सलमल बाट भएका लनणयर् 

र कार्य, सदस्र्हरूि ेप्राप्त गरेका सेवा र सन् षु्टीको स् र, सेवा प्रापल् बाट सदस्र्हरूको जीवनस् रमा आएको आलथयक, सामालजक, 

सांस्कृल क  था वा ावरणीर् पक्षमा सकारात्मक पररव यन िगार् का लवषर्मा सामालजक परीक्षण गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम भएको सामालजक परीक्षणको प्रल वेदन छिफिको िालग सलमल िे सािारणसभा समक्ष पेश गनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम पेश भएको सामालजक परीक्षण प्रल वेदन छिफि गरी सािारणसभािे आवश्र्क ा अनसुार सलमल िाई 

लनदशेन लदन सक्नछे । 

(४) र्स दफा बमोलजमको सामालजक परीक्षण प्रल वदेनको एक प्रल  सम्बलन्ि  संस्थािे द ाय गने अलिकारी समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

९२. सहकारी लशिााः  सहकारी क्षिेको प्रवियनको िालग लवद्यािर्  हको पाठर्िममा आिारभ ू सहकारी सम्वन्िी 

लवषर्वस् ुिाई समावेश गनय सलकनछे । 

९३. आलथयक सहर्ोग गनय नहुने: संस्थाको रकमवाट सलमल को लनणयर् वमोलजम सदस्र्हरुिे आलथयक सहर्ोग लिन सक्नछेन ्  

 र सामालजक कार्यकोिालग गरै सदस्र् व्र्लि वा संस्थाहरुिाई समे  आलथयक सहर्ोग गनय वािा पने छैन । 

स्पष्टीकरणिः र्स दफाको प्रर्ोजनको िालग 'सामालजक कार्य' भन्नािे लशक्षा, स्वास््र्, वा ावरण संरक्षण, मानवीर् सहार् ा, 

सहकारर ा प्रबद्धयन सम्बलन्ि कार्यिाई जनाउूँछ । 

९४. अन्तर सहकारी कारोवार गनय सक्नेाः  संस्थाहरुिे  ोलकए बमोलजम एक आपसमा अन् र सहकारी कारोवार गनय सक्नेछन ्। 

९५. ठेक्कापट्टा लदन नहुने: संस्थािे आफ्नो  सलमल को कुन ैसञ्चािक वा िेखा सपुरीवेक्षण सलमल को संर्ोजक वा सदस्र् वा 

आफ्नो कमयचारीिाई ठेक्कापिा लदन हुदनै । 

९६. सरकारी बाूँकी सरह असिू उपर हुने: कुनै संस्थािे प्राप्त गरेको सरकारी अनदुान वा कुनै सेवा सलुविा दरुुपर्ोग गरेको पाइएमा 

प्रचलि  काननू बमोलजम सरकारी बाूँकी सरह असिू उपर गररनछे। 

९७.  कभपनी सभबन्िी प्रचलित ऐन िागू नहुने : र्स ऐन अन् गय  द ाय भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्िी प्रचलि  ऐन  

िाग ूहुने छैन । 

९८.  प्रचलित कानून बमोलिम कारवाही गनय वािा नपने : र्स ऐनमा िेलखएको कुन ैकुरािे कुन ैव्र्लि उपर प्रचलि  काननू 

बमोलजम अदाि मा मदु्दा चिाउन बािा परुर््ाएको मालनने छैन । 

९९. सभपलि शुलद्धकरण लनवारण सभबन्िी कानुनी व्र्वस्थाको पािना गनुयपनेाः संस्थािे सम्पलत्त शलुद्धकरण लनवारण सम्बन्िी 

संघीर् / प्रदशे काननुमा भएका व्र्वस्थाका साथै    ्सम्बन्िमा मन्िािर्िे जारी गरेको मापदण्ड र नपेाि राष्ट्र बैंकको लवत्तीर् जानकारी 

एकाइबाट जारी भएका लनदलेशकाहरूको पािना गनुयपनेछ । 
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१००.  लनर्म बनाउने अलिकार:  र्स ऐनको कार्ायन्वर्नकोिालग वालिङ नगरकार्यपालिकािे आवश्र्क लनर्म बनाउन सक्नेछ । 

१०१.  मापदण्ड, लनदेलशका वा कार्यलवलि बनाई िागू गनय सक्ने: (१) र्ो ऐन वा र्स ऐन अन् गय  बनेको लनर्मको अिीनमा रही 

संस्थाको द ाय, सञ्चािन, लनरीक्षण  था अनगुमन िगार् का काम कारबाहीिाई व्र्वलस्थ  र प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गनय 

कार्यपालिकािे आवश्र्क ा अनसुार मापदण्ड, लनदलेशका वा कार्यलवलि बनाई िाग ूगनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको मापदण्ड बनाउूँदा आवश्र्क ा अनसुार रलजष्ट्रार, नपेाि राष्ट्र बैङ्क, मन्िािर् र सम्बलन्ि  अन्र् लनकार्को 

परामशय लिन सलकनेछ । 

१०२. करसभबन्िी व्र्वस्था : र्स ऐनमा अन्र्ि जनुसकैु कुरा िेलखएको भए ापलन वालिङ नगरपालिका क्षेिलभि सञ्चालि  लवत्तीर् 

कारोबार गने सहकारीको हकमा ५ % कर िाग्नछे । 

१०३.  र्ो ऐन संघीर् ऐन / प्रादलेशक ऐनसंग बालझएमा बालझएको हदसम्म सोही ऐन बमोलजम हुनेछ । 

१०४. . ऐनको कार्ायन्वर्नमा सचूना प्रलवलिको प्रर्ोग : ऐनको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नका िालग IoT को प्रर्ोग गररनछे । 
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अनसुचूी १ 

 

द ाय दरखास् को नमनुा 

 

लमल  :- 

 

श्री द ाय गन ेअलिकारी ज्र् ू! 

वालिङ नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

४ नं. प्रदशे, स्र्ाङ्जा । 

 

लवषर् : सहकारी संस्थाको द ाय । 

 

महोदर्, 

 

हामी दहेार्का व्र्लिहरू दहेार्का कुरा खोिी दहेार्को संस्था द ाय गरी पाउन लनवेदन गदयछौ ूँ । उद्दशे्र्अनरुूप संस्थािे 

 त्काि गने कार्यहरूको र्ोजना र प्रस् ालव  संस्थाको लवलनर्म दईु प्रल  र्सै साथ संिग्न राखी पेस गरेका छौ ूँ । 

 

 संस्थासम्बन्िी लववरण 

 (क) प्रस् ालव  संस्थाको नाम :-  

 (ख) ठेगाना :- 

 (ग) उद्दशे्र् :- 

 (घ) मखु्र् कार्य :-  

 (ङ) कार्य क्षिे :- 

 (च) दालर्त्व :- 

 (छ) सदस्र् सङ्ख्र्ा :- 

  (१) मलहिा ........ जना 

 (२) परुुष ......... जना 

 (छ) प्राप्त सेर्र पुूँजीको रकम :— रु. .... 

 (ज) प्राप्त प्रवेश शलु्कको रकम :– रु. .....  
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अनुसचूी २ 

 

ससं्था दताय प्रमाण–परको नमुना 

 

वालिङ नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

४ नं. प्रदशे, स्र्ाङ्जा । 

 

सहकारी दताय प्रमाण–पर 

 

द ाय नं. : 

 

वालिङ नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ... बमोलजम श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... िाई सीलम  दालर्त्व भएको 

संस्थामा द ाय गरी स्वीकृ  लवलनर्मसलह  र्ो प्रमाण–पि प्रदान गररएको छ । 

 

 

वगीकरण :- ... ... ... ... ... ... ... ... 

द ाय गरेको लमल  :- 

 

 

दस् ख  :- 

द ाय गन ेअलिकारीको नाम :- 

कार्ायिर्को छाप :- 

 

 

 

 


