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efu !
:yfgLo ;/sf/
lbkfon l;nu9L gu/kflnsfsf] ;"rgf
lbkfon l;nu9L gu/kflnsfsf] gu/;efn] agfPsf] tn n]lvP adf]lhdsf] P]g :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g,
@)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -#_ adf]lhd ;a{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf]nflu k|sfzg ul/Psf] 5 .
;Djt @)&% ;fnsf] P]g g+= )$

gu/kflnsfsf] ;xsf/L ;+:yfx?nfO{ Joj:yfkg ug{ ag]sf] P]g, @)&%
प्रस्तावनााः सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त अनरू
ु प स्थानीयस्तरमा छररएर रहे को पूूँजी, प्रविधध
तथा

प्रततभालाई

स्िाबलम्बन

र

पारस्पररकताका

आधारमा

एकीकृत

गर्दै

सर्दस्यहरूको

आधथिक,

सामाजजक तथा साूँस्कृततक उन्नयन गनि, समुर्दायमा आधाररत, सर्दस्य केजन्ित, लोकताजन्िक, स्िायत्त र

सुशाससत संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रिद्िधन गनि, सहकारी खेती, उद्योग, िस्तु तथा सेिा

व्यिसायका माध्यमबाट सामाजजक न्यायका आधारमा आत्मतनभिर, तीब्र एिं दर्दगो रुपमा स्थानीय

अथितन्िलाई सुदृढ तुल्याउन सहकारी संघसंस्थाहरुको र्दताि, सञ्चालन एिम ् तनयमन सम्बन्धी व्यिस्था
गनि िाञ्छनीय भएकोले,

lbkfon l;nu9L

नगरपासलकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छेद–१

प्रािम्भिक
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “lbkfon

l;nu9L

नगरपासलकाको सहकारी ऐन,

२०७%” रहे को छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।
२.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “आन्तररक कायिविधध” भन्नाले सहकारी संस्थाले
आन्तररक कायिविधध सम्झनुपछि ।

(ख) “कसूर” भन्नाले

P]gsf]

o; P]gsf]

र्दफा १८ बमोजजम बनाएको

र्दफा ७९ बमोजजमको कसूर सम्झनुपछि ।

(ग) “तोककएको” िा “तोककए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगित बनेको तनयममा तोककएको
िा तोककए बमोजजम सम्झनप
ु छि ।

(घ) “पररिार” भन्नाले सर्दस्यको पतत िा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमिपुि, धमिपुिी, बाबु, आमा,

सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गनुि पने र्दाजु, भाउज,ु भाइ, बुहारी र दर्दर्दी,
बदहनी सम्झनप
ु छि ।
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तर सो शब्र्दले अंशबण्डा गरी िा मानो छुट्दटई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय गरी

बसेको पररिारको सर्दस्यलाई जनाउने छै न।

(ङ) “बचत” भन्नाले सर्दस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरे को रकम सम्झनप
ु छि ।

(च) “मन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी विषय हे ने संघीय मन्िालय सम्झनुपछि ।

(छ) “मुख्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संचालन गरे को व्यिसातयक कियाकलापहरुमा पतछल्लो
आधथिक

िषिसम्ममा

पररचासलत

बचतको

र्दातयत्ि

र

पतछल्लो

आधथिक

िषिको

सर्दस्यतफिको खररर्द िा बबिी कारोिारमा कम्तीमा तीस प्रततशतभन्र्दा बढी दहस्सा
भएको कारोिार सम्झनप
ु छि ।

(ज) “रजजष्ट्रार” भन्नाले संघको रजजष्ट्रार सम्झनु पछि ।
(झ) “लेखा सुपरीिेक्षण ससमतत” भन्नाले

P]gsf]

सम्झनप
ु छि ।

र्दफा ३७ बमोजजमको लेखा सुपरीिेक्षण ससमतत

(ञ) “वितनयम” भन्नाले सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको

P]gsf]

वितनयम सम्झनुपछि ।

र्दफा १७ बमोजजम बनाएको

(ट) “विभाग” भन्नाले संघको सहकारी विभाग सम्झनुपछि र सो शब्र्दले मन्िालयले सहकारी
तनयमन गनि तोकेको महाशाखा समेतलाई जनाउूँ छ।

(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनप
ु छि ।

(ड) “सञ्चालक” भन्नाले ससमततको सर्दस्य सम्झनप
ु छि र सो शब्र्दले ससमततको अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष, सधचि र कोषाध्यक्ष समेतलाई जनाउूँ छ।

(9) “सर्दस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सर्दस्यता प्राप्त गरे का व्यजतत सम्झनप
ु छि ।
(0f) “ससमतत” भन्नाले

P]gsf]

सम्झनुपछि ।

(t)

“सहकारी

र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बमोजजमको सञ्चालक ससमतत

मूल्य” भन्नाले

स्िािलम्िन, स्ि–उत्तरर्दातयत्ि, लोकतन्ि, समानता, समता,

ऐतयिद्धता, इमान्र्दारी, खुलापन, सामाजजक उत्तरर्दातयत्ि तथा अरुको हेरचाह लगायत
अन्तरािजष्ट्रय मान्यताप्राप्त सहकारी सम्बन्धी मूल्य

/ dfGotf

सम्झनप
ु छि ।

(y) “संस्थाको व्यिसाय” भन्नाले वितनयममा व्यिस्था भए बमोजजम सञ्चासलत व्यिसातयक
कियाकलाप सम्झनुपछि ।

(b) “सहकारी ससद्धान्त” भन्नाले स्िैजछछक तथा खुला सर्दस्यता, सर्दस्यåf/f लोकताजन्िक
तनयन्िण, सर्दस्यको आधथिक सहभागीता, स्िायत्तता र स्ितन्िता, सशक्षा, तालीम र सूचना,

सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र समुर्दाय प्रततको चासो लगायत अन्तरािजष्ट्रय
मान्यताप्राप्त सहकारी सम्बन्धी ससद्धान्त सम्झनुपछि ।

(w) "संस्था" भन्नाले

P]gsf] bkmf ३

बमोजजम गठन भई

P]gsf]

र्दफा ६ बमोजजम र्दताि भएको

विषयगत िा बहुउद्र्दे श्यीय सहकारी संस्था सम्झनु पछि ।
(g) “साधारणसभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको साधारणसभा सम्झनुपछि ।

(k) “प्राथसमक पूूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूूँजी र जगेडा कोष सम्झनुपछि ।
(km)

"र्दताि

गने

अधधकारी" भन्नाले

सम्झनुपर्दिछ।
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पररच्छे द – २

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताा
३.

संस्थाको गठन : (१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागररकहरु आपसमा

समली विषयगत

िा िहुउद्र्दे श्यीय सहकारी संस्था गठन गनि सतनेछन ् ।
(२) उपर्दफा कसमक भएतापतन लेएखएको कुरा जुनसुकै मा (१), युिा लगायतले

आफ्नो कम िा सीपमा आधाररत भइ व्यिसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्रजना
नेपाली नागररकहरु भएपतन संस्था गठन गनि सतनेछन ्।

(३) यस र्दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा लेएखएको भए तापतन नेपाल सरकार, प्रर्दे श

सरकार, स्थानीय तह िा त्यस्ता सरकार िा तहको अनुर्दान िा स्िासमत्िमा संचासलत

विद्यालय, विश्िविद्यालय िा संगदठत संस्थाबाट पाररकसमक पाउने पर्दमा िहाल रहे का
कम्तीमा एकसय जना कमिचारी, सशक्षक िा प्राध्यापकहरुले आपसमा समली प्रचसलत कानून
बमोजजम र्दताि भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आधारमा सर्दस्यता, प्रतततनधधत्ि र सेिा
संचालनमा तोककए बमोजजमका शति बन्र्दे जहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि सतनेछन ्।
तर एकसय जनाभन्र्दा

कम संख्या रहे को एउटै

कायािलयका कम्तीमा तीसजना

कमिचारी, सशक्षक िा प्राध्यापकहरुले आपसमा समली सर्दस्यता, प्रतततनधधत्ि र सेिा संचालनमा
तोककए बमोजजमका शति बन्र्दे जहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि सतनेछन ्।
(४)

यस र्दफा बमोजजम संस्था गठन गर्दाि एक पररिार एक सर्दस्यका र्दरले

उपर्दफा (१) िा (२) मा उजल्लएखत संख्या पुगेको हुनप
ु नेछ।
तर संस्था र्दताि भइसकेपतछ एकै पररिारका एकभन्र्दा बढी व्यजततले सो संस्थाको
सर्दस्यता सलन बाधा पनेछैन।
४.

दताा नगरी

सहकारी सस्था संचालन गना नहुने :कसैले पतन
सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन गनि हुूँर्दैन।

५.

दतााको लागग दरखास्त ददनु पने:

यस ऐन बमोजजम र्दताि नगरी

)१ बमोजजम ऐन यस (गठन भएका सरकारी संस्थाले

र्दतािकालाधग र्दताि गने अधधकारी समक्ष अनुसूची-१

adf]lhdको

ढाूँचामा र्दरखास्त दर्दनुपनेछ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमका र्दरखास्त साथ र्दे हाय बमोजजमका कागजातहरू संलग्न
गनुि पनेछ :–
(क)
(ख)
(ग)

६.

दताा

सहकारी संस्थाको प्रस्तावित वितनयम,

सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रततिेर्दन,

सर्दस्यले सलन स्िीकार गरे को शेयर संख्या र शेयर रकमको वििरण।

गनुा पने : )१( र्दफा ५ को उपर्दफा )१बमोजजम (

प्राप्
त र्दरखास्त सदहतको

कागजातहरु छानविन गर्दाि र्दे हाय बमोजजम भएको पाइएमा र्दताि गने अधधकारीले र्दरखास्त

परे को समततले तीस दर्दनसभि त्यस्तो सहकारी संस्था र्दताि गरी अनुसूची-२ को ढाूँचामा र्दताि
प्रमाणपि दर्दनु पनेछ :–

(क) र्दरखास्त साथ पेश भएको वितनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनेको
तनयम बमोजजम रहे को,
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(ख) प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त अनुरुप
सञ्चालन हुन सतने आधार रहे को,
(ग) सहकारी संस्था समुर्दायमा आधाररत एिम ् सर्दस्य केजन्ित भई संचालन र

तनयन्िण हुन सतने स्पष्ट्ट आधार रहे को।
(2) उपर्दफा (१) बमोजजम छानविन गर्दाि प्रस्तावित सहकारी संस्थाको वितनयमको

कुनै कुरामा संशोधन गनप
ुि ने र्दे एखएमा र्दताि गने अधधकारीले त्यस्तो संशोधन गनप
ुि ने व्यहोरा
खुलाई र्दरखास्त प्राप्त भएको समततले पन्र दर्दनसभि तनिेर्दकलाई सूचना गनुि पनेछ।

(3) यस ऐनमा अन्यि जन
ु सुकै कुरा लेएखएको भएतापतन यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका
बखत र्दताि भई सञ्चालनमा रहे का lbkfon l;nu9L नगरपासलका सभि कायिक्षेि कायम गररएका
सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजजम र्दताि भएको मातनने छ।
(४) यस

र्दफा बमोजजम सहकारी संस्था र्दताि गर्दाि र्दताि गने अधधकारीले त्यस्तो

सहकारी संस्थाले पालना गनुि पने गरी कुनै शति तोतन सतनेछ।

(५) उपर्दफा (४) बमोजजम शति तोककएकोमा सोको पालना गनुि सम्बजन्धत सहकारी

संस्थाको कतिव्य हुनेछ।
७.

दताा गना अस्वीकार गना सक्ने:

)१ (र्दफा ६ को उपर्दफा )१ मा (उजल्लएखत अिस्था

नभएमार्दफा सोही , बमोजजम वितनयम संशोधनको लाधग सूचना दर्दएको अबधध सभि
तनिेर्दकले संशोधन गनि अस्िीकार गरे मा त्यस्तो सूचना पाएको समततले तीस दर्दनसभि
बबतनयम संशोधन नगरे मा िा सूचनामा उल्लेख भए बमोजजम हुने गरी बबतनयम संशोधन
नगरे मा र्दताि गने अधधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था र्दताि गनि अस्िीकार गनि सतनेछ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सहकारी संस्था र्दताि गनि अस्िीकार गरे कोमा र्दताि गने

अधधकारीले कारण खुलाई तीन दर्दन सभि सोको जानकारी सम्बजन्धत तनिेर्दकहरूलाई दर्दनु
पनेछ।
८.

सहकारी संस्था संगदठत संस्था हुन:
े )१ (सहकारी संस्था अविजछछन्न उत्तराधधकारिाला एक
स्िशाससत र सङ्गदठत संस्था हुनेछ।
(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लाधग एउटा छुट्टै छाप हुनेछ।
(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यजतत सरह चल अचल सम्पवत्त

प्राप्त, उपभोग, वििी िा अन्य व्यिस्था गनि सतनेछ।

(४) सहकारी संस्थाले व्यजतत सरह आफ्नो नामबाट नासलस उजूर गनि र सो उपर

पतन सोही नामबाट नासलस उजरू लाग्न सतनेछ।

(५) सहकारी संस्थाले व्यजतत सरह करार गनि सतनेछ।

९.

सहकारी संस्थाको कार्ािेत्र

:(१) र्दताि हुूँर्दाका बखत सहकारी संस्थाको कायि क्षेि र्दे हाय

बमोजजम हुनेछः
(क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोिार गने संस्थाको हकमा एक िडा,
(ख)

अन्य संस्थाको हकमा एक िडा िा र्दे हायका आधारमा तीन िडासम्म:

(१) सर्दस्यहरुिीच स्िाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लाधग आपसी साझा
िन्धन (कमन बण्ड),

(२) व्यिसातयक स्तरमा सेिा संचालन गनि आिश्यक सर्दस्य संख्या,
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सहभाधगतामूलक

कायम हुने गरी पायक पने स्थान।
उपर्दफा (१) मा जन
ु सुकै कुरा लेएखएको

लोकताजन्िक

भएतापतन

संस्थाले

तनयन्िण
र्दताि

भई

व्यिसातयक सेिा प्रारम्भ गरे को र्दई
ु िषि पतछ र्दे हायको आधारमा जोडडएको भौगोसलक क्षेि
कायम रहने गरी आफ्नो कायिक्षेि थप िडाहरूमा विस्तार गनि सतनेछ।

(क) संस्थाको व्यिसातयक कियाकलापको विकास िममा सर्दस्यता बढाउन थप
कायि क्षेि आिश्यक परे को,
संस्थाको

(ख)

कायि

संचालनमा

सर्दस्यको

रचनात्मक उपायहरु अिलम्बन गररएको,

प्रत्यक्ष

तनयन्िण

कायम

राख्न

(ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापर्दण्ड
अनस
ु ार भएको।

(३) उपर्दफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेएखएको भए तापतन संस्थाको कायिक्षेिका

िडाहरूमा व्यािसातयक सेिा सञ्चालन नभएको िा जम्मा कारोबारको तोककएको रकम िा
अनुपातभन्र्दा कम रकम िा अनप
ु ातको व्यािसातयक सेिा सञ्चालन भएको र्दे एखएको खण्डमा

र्दताि गने अधधकारीले व्यािसातयक सेिा सञ्चालन भएका िडा माि कायिक्षेि कायम गने गरी
वितनयम संशोधन गनि तनर्दे शन दर्दन सतनेछ।

($) उपर्दफा (३) बमोजजम र्दताि गने अधधकारीले

तनर्दे शन दर्दएकोमा सहकारी

संस्थाले एक िषिसभि वितनयम संशोधन गरी आफ्नो कायिक्षेि पुनःतनधािरण गनप
ुि नेछ।
(%) यस

र्दफामा अन्यि जन
ु सुकै कुरा लेएखएको भए तापतन सहकारी संस्थाले

स्िेजछछक रूपमा जुनसुकै समय कायिक्षेि घटाउने गरी पुनःतनधािरण गनि वितनयम संशोधन
गनि सतनेछ।

(^) कायिक्षेि पुनः तनधािरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोककएबमोजजम हुनेछ।

१०.

जानकारी ददनप
ु ने:
सञ्चालनमा रहे का

lbkfon l;nu9L नगरपासलका भन्र्दा बढी कायिक्षेि कायम
संस्थाहरूले lbkfon l;nu9L नगरपासलकामा सेिा सञ्चालन

सेिाको वििरण सदहत र्दताि गने अधधकारीलाई जानकारी दर्दनुपनेछ।
११.

राखी र्दताि भई
गर्दाि सञ्चासलत

ववषर्गत आधारमा वगीकरण : (१) सहकारी संस्थाको िगीकरण र्दे हाय बमोजजम हुनेछः
(क)उत्पादक संस्थााः कृवष,र्दग्ु ध, धचया,ककफ,उख,ु फलफुल र माछापालन विशेषका
विषयगत र अगि
ु ािाली एिम ् उत्पार्दनको योजना समेतका आधारमा अन्य
उत्पार्दनमूलक संस्था;

(ख)उपभोक्ता संस्थााः उपभोतता भण्डार, िचत तथा ऋण,उजाि र स्िास््य

विशेषका विषयगत र प्राथसमक आिश्यकता एिम ् सेिाको योजना समेतका
आधारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था;

(ग)श्रममक संस्थााः हस्तकला,खाद्य पररकार,औद्योधगक उत्पार्दन,भोजनालय र कम
करार विशेषका विषयगत र सीप िा कमको विशेषता एिम ् स्िरोजगारीको
योजना समेतका आधारमा अन्य कममा आधाररत संस्था;

(घ)बहुउद्दे श्र्ीर् संस्थााः उत्पार्दन, उपभोग र कम िा सीपमा आधाररत
स्िरोजगारीका सेिा समेत सञ्चालन गने अन्य बहुमुखी संस्था।
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(क) खण्ड को (१) उपर्दफा (२), (ख( र विसशष्ट्टीकरण विषयमा उल्लेएखत मा (ग),

आम प्रचलन र अभ्यासको विकासिम समेतको आधारमा तोककए बमोजजमका विषयहरु थप
गनि सककनेछ।

(३) उपर्दफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेएखएको भए तापतन उपर्दफा

बा गनि गठन संस्थाहरु अन्यधा पनेछैन।
१२.

बमोजजम (१)

कारोवार ,व्र्वसार्, उद्र्ोग वा पररर्ोजना सञ्चालन गना सक्ने : )१र्दफा ( ६ बमोजजम र्दताि

प्रमाणपि प्राप्त गरे पतछ संस्थाले आफ्नो उद्र्दे श्य प्राजपतका लाधग यस ऐन र वितनयमको
अधीनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि सतनेछ।

(३) प्रचसलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेएखएको भएतापतन संस्थाले उपर्दफा (१)

बमोजजम कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि छुट्टै संस्था र्दताि गनप
ुि ने
छै न।

तर त्यस्तो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि प्रचसलत कानन
ू

बमोजजम अनुमततपि, स्िीकृतत िा इजाजतपि सलनु पने रहे छ भने सो बमोजजम अनुमततपि,

स्िीकृतत िा इजाजतपि सलएर माि कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनुि
पनेछ।

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम संस्थाले प्रचसलत कानून बमोजजम अधधकार पाएको

तनकाय िा अधधकारीबाट अनम
ु ततपि, स्िीकृतत िा इजाजतपि प्राप्त गरे मा पन्र दर्दनसभि
सोको जानकारी र्दताि गने अधधकारीलाई दर्दनु पनेछ।

(५) र्दई
ु िा र्दई
ु भन्र्दा बढी संस्थाले संयुतत िा साझेर्दारीमा आफ्नो उत्पार्दन िा

सेिाको बजारीकरणको लाधग यस ऐनको अधीनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग
िा पररयोजना सञ्चालन गनि सतनेछन ्।

(६) उपर्दफा (५) बमोजजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन

गने सम्बन्धी अन्य व्यबस्था तोककए बमोजजम हुनेछ।
१३.

दायर्त्व सीममत हुने : )१ (सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सर्दस्यको र्दातयत्ि
तनजले खररर्द गरे को िा खररर्द गनि स्िीकार गरे को शेयरको अधधकतम रकमसम्म माि
सीसमत रहनेछ।

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “सलसमटे ड” भन्ने शब्र्द

राख्नु पनेछ।
१४.

सहकारीका मूल्र्, मान्र्ता र मसद्धान्त पालना गनुा पने :सहकारी संस्थाको गठन तथा
सञ्चालन गर्दाि सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तको पालना गनुि पनेछ।
पररच्छे द–३

संस्थाका उद्दे श्र् तथा कार्ा
१५.

संस्थाको उद्दे श्र्:

कायिक्षेिमा आधाररत र सर्दस्य केजन्ित भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आधथिक,

सामाजजक तथा साूँस्कृततक उन्नयन गनुि संस्थाको मुख्य उद्र्दे श्य हुनेछ।
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संस्थाको कार्ा : संस्थाका कायिहरू र्दे हाय बमोजजम हुनेछन ्-:
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तहरूको पालना गने गराउने,

(ख) सर्दस्यको दहत प्रिद्िधन गने गरी व्यािसातयक सेिाहरू प्रर्दान गने,
(ग) सर्दस्यलाई सशक्षा, सूचना र तालीम प्रर्दान गने,

(ङ) संस्थाले गने उत्पार्दन तथा सेिाको मापर्दण्ड तनधािरण गरी गण
ु स्तर सुधार,
आधथिक स्थातयत्ि र जोएखम व्यिस्थापनसम्बन्धी कायि गने,

(च) आन्तररक तनयन्िण प्रणाली लागू गने,

(छ) संस्थाको व्यिसातयक प्रिद्िधन तथा विकास सम्बन्धी कियाकलापहरू सञ्चालन
गने,

(ज) मन्िालय, रजजष्ट्रार, प्रार्दे सशक रजजष्ट्रार, स्थानीय तह िा र्दताि गने अधधकारीको
तनर्दे शन पालना गने गराउने,

(झ) वितनयममा उजल्लएखत कायिहरू गने।
पररच्छे द–४

ववयनर्म तथा आन्तररक कार्ाववगध
१७.

ववयनर्म बनाउनु पने ) :१ (संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको तनयम, तनर्दे सशका ,

कायिविधध र मापर्दण्डको अधीनमा रही आफ्नो कायि सञ्चालनको लाधग वितनयम बनाउनु
पनेछ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको वितनयम र्दताि गने अधधकारीबाट स्िीकृत भए पतछ

लागू हुनेछ।
१८.

आन्तररक कार्ाववगध बनाउन सक्ने : )१( संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको तनयम,
तनर्दे सशकाकायिविधी ,मापर्दण्ड , र वितनयमको अधीनमा रही आिश्यकता अनुसार आफ्नो
आन्तररक कायिविधध बनाउन सतनेछ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको आन्तररक कायिविधध सम्बजन्धत संस्थाको साधारण

सभाले स्िीकृत गरे पतछ लागू हुनेछ।
१९.

ववयनर्म र आन्तररक कार्ाववगधमा संशोधन ):१साधारणसभा संस्थाको (को कुल सर्दस्य

संख्याको बहुमतबाट वितनयम र आन्तररक कायिविधध संशोधन हुन सतनेछ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम संशोधन भएको वितनयम िा आन्तररक कायिविधध र्दताि
गने अधधकारीबाट स्िीकृत भएपतछ लागू हुनेछ।

पररच्छे द–५
सदस्र्ता

२०.

संस्थाको सदस्र्ता:

(१);f]x| िषि उमेर पूरा गरे का र्दे हाय बमोजजमका नेपाली नागररकहरु

संस्थाको सर्दस्य हुन सतनेछन ्ः
(ख) संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररर्द गरे को,
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(ग) संस्थाको वितनयममा उजल्लएखत शतिहरु पालना गनि मन्जुर गरे को,
(घ) संस्थाको जजम्मेिारी पालना गनि मन्जरु भएको,

(ङ) संस्थाले गरे को कारोिारसूँग प्रततस्पधाि हुने गरी कारोिार नगरे को,
(च) संस्थाको सर्दस्यता सलन योग्य रहे को स्िघोषणा गरे को।

(२)यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा लेएखएको भएतापतन नेपाल सरकार, प्रर्दे श

सरकारका तनकायहरु, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायिक्षेि सभिका सामुर्दातयक िा सहकारी

विद्यालय, गुठी, स्थानीय तलब, स्थानीय तहमा गठन भएका उपभोतता समूहहरु संस्थाको
सर्दस्य हुन बाधा पने छै न।
(३)यस र्दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा लेएखएको भएतापतन स्िास््य सहकारी
संस्थामा सहकारी संस्थाले सर्दस्यता सलन िाधा पने छै न।
२१.

सदस्र्ता प्राप््त गना यनवेदन ददनु पने) :१स संस्थाको (र्दस्यता सलन चाहने सम्बजन्धत
व्यजततले संस्थाको ससमतत समक्ष तनिेर्दन दर्दनु पनेछ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम तनिेर्दन परे को समततले पैंतीस दर्दन सभि ससमततले यो

ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको तनयम तथा वितनयमको अधीनमा रही सर्दस्यता प्रर्दान गने िा
नगने तनणिय गनुि पनेछ।

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम तनणिय गर्दाि ससमततले सर्दस्यता प्रर्दान नगने तनणिय

गरे मा सो को कारण खोली सात दर्दनसभि तनिेर्दकलाई जानकारी गराउनु पनेछ।

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको समततले तीस दर्दनसभि सम्बजन्धत

ब्यजततले त्यस्तो संस्था र्दताि गने अधधकारीसमक्ष उजरू गनि सतनेछ।

(५) उपर्दफा (४) बमोजजम प्राप्त उजरू ी छानविन गर्दाि तनिेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान

गनुि पने र्दे एखएमा र्दताि गने अधधकारीले त्यस्तो तनिेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनिको लाधग
सम्बजन्धत संस्थालाई आर्दे श दर्दन सतनेछ।

(६) उपर्दफा (५) बमोजजम आर्दे श भएमा सो आर्दे श प्राप्त गरे को सात दर्दन सभि

सम्बजन्धत संस्थाले तनिेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दताि गने अधधकारीलाई
गराउनु पनेछ।
२२.

सदस्र् हुन नपाउने
पाउने छै न।

:(१) कुनै व्यजतत एकै प्रकृततको एकभन्र्दा िढी संस्थाको सर्दस्य हुन

तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अतघ कुनै व्यजतत एकै प्रकृततको एकभन्र्दा बढी संस्थाको
सर्दस्य रहे को भए यो ऐन प्रारम्भ भएको समततले तीनिषि सभि कुनै एक संस्थाको माि
सर्दस्यता कायम राख्नु पनेछ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको तनकाय िा र्दफा

२० को उपर्दफा (२) मा उल्लेख भएर्दे एख बाहे कको अन्य कुनै कृबिम व्यजतत सर्दस्य भएको
भए पाूँचिषि सभि सर्दस्यता अन्त्य गनप
ुि नेछ।
२३.

सदस्र्ताको समाप्प्त: )१ अिस्थामा र्दे हायको सर्दस्यता सर्दस्यको कुनै (समापत हुनेछः—
(क) सर्दस्यले आफ्नो सर्दस्यता त्याग गरे मा,
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(ख) लगातार बावषिक साधारण सभामा बबना सूचना तीन पटकसम्म अनुपजस्थत
भएमा,

(ग) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित िनेको तनयम िा वितनयम बमोजजम सर्दस्यले पालना
गनुप
ि ने प्रािधानको बारम्बार उल्लङ्घन गरे मा,

(घ) संस्थाको सर्दस्यको हकमा र्दफा २० बमोजजमको योग्यता नभएमा।

(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेएखएको भए तापतन कुनै सर्दस्यले संस्थाबाट

प्राप्त िा भुततान गनुि पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म िा तनजले सलएको

ऋण, ततनुि पने कुनै र्दातयत्ि िा अन्य कुनै सर्दस्यको तफिबाट धधतो िा जमानत बसेकोमा
सोको र्दातयत्ि फरफारक नभएसम्म तनजको सर्दस्यता समापत हुने छै न।
(३) यस र्दफामा जुनसुकै कुरा लेएखएको भए तापतन साधारणसभा बोलाउने तनणिय
भइसकेपतछ साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पतन सर्दस्यताबाट हटाउन सककने छै न।
२४.

सुववधा प्राप््त गना नसक्ने:
तनधािररत समयसभि

कुनै सर्दस्यले सहकारी संस्थालाई ततनुि पने कुनै र्दातयत्ि

भुततान नगरे मा िा यो ऐन यस ,ऐन अन्तगित िनेको तनयम तथा

वितनयम बमोजजम सर्दस्यले पालन गनप
ुि ने व्यिस्थाको बारम्बार उल्लंघन गरे मा त्यस्तो
सर्दस्यले अन्य सर्दस्य सरहको सुबबधा प्राप्त गनि सतने छै न।
पररच्छे द –६

साधारणसभा, सममयत तथा लेखा सुपररवेिण सममयत
२५.

साधारणसभा (१) :सहकारी संस्थाको सिोछच अङ्गको रुपमा साधारणसभा हुनेछ।
(२) सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू साधारणसभाका सर्दस्य हुने छन ्।
(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा र्दे हाय बमोजजम हुनेछ:–
(क)
प्रारजम्भक साधारणसभा,
(ख)
(ग)

२६.

िावषिक साधारणसभा,
विशेष साधारणसभा।

प्रारप्म्भक साधारण सभाको काम, कताव्र् र अगधकार: प्रारजम्भक साधारणसभाको काम, कतिव्य

र अधधकार र्दे हाय बमोजजम हुनेछ :–
(क) प्रारजम्भक साधारणसभा हुने अतघल्लो दर्दनसम्मको काम कारबाही र आधथिक
कारोबारको जानकारी सलने,
(ख) चालू आधथिक िषिको लाधग िावषिक कायििम तथा बजेट स्िीकृत गने,
(ग) प्रततिेर्दन तथा वित्तीय वििरण अनुमोर्दन गने,

(घ) वितनयममा उल्लेख भए बमोजजम ससमतत िा लेखा सुपरीिेक्षण ससमततको
तनिािचन गने,

(ङ) आन्तररक कायिविधध पाररत गने,

(च) लेखा परीक्षकको तनयुजतत र तनजको पाररकसमक तनधािरण गने,
(छ) वितनयममा तोककए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने।
२७.

वावषाक साधारणसभाको काम, कताव्र् र अगधकार : िावषिक साधारणसभाको काम, कतिव्य र
अधधकार र्दे हाय बमोजजम

हुनेछ :–
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(क) िावषिक कायििम तथा बजेट स्िीकृतत गने,

(ख)िावषिक लेखा परीक्षण प्रततिेर्दन अनुमोर्दन गने,

(ग) ससमतत िा लेखा सुपरीिेक्षण ससमततको तनिािचन तथा विघटन गने,
(घ) सञ्चालक

िा लेखा सुपरीिेक्षण ससमततको

हटाउने,

संयोजक

िा सर्दस्यलाई पर्दबाट

(ङ) ससमतत िा लेखा सुपरीिेक्षण ससमततको िावषिक प्रततिेर्दन पाररत गने,
(च) वितनयम संशोधन तथा आन्तररक कायिविधध पाररत गने,

(छ) लेखा परीक्षकको तनयजु तत र तनजको पाररकसमक तनधािरण गने,
(ज) संस्था एकीकरण िा विघटन सम्बन्धी तनणिय गने,
(झ) पाररकसमक लगायतका सुविधा तोतने,

(ञ) ऋण तथा अनर्द
ु ान प्रापत गने सम्बन्धमा तनणिय गने,
(ट) सर्दस्यको र्दातयत्ि समनाहा दर्दने,

(ठ) ससमततलाई आिश्यक तनर्दे शन दर्दने,

(ड) वितनयममा तोककए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने।
२८.

साधारणसभाको बैठक: )१ ससमततले (सहकारी संस्था र्दताि भएको समततले तीन मदहनासभि
प्रारजम्भक साधारणसभा बोलाउनु पनेछ।

(२) ससमततले प्रत्येक आधथिक िषि समापत भएको समततले छ मदहनासभि िावषिक

साधारणसभा बोलाउनु पनेछ।

(३) ससमततले र्दे हायको अिस्थामा विशेष साधारण सभा बोलाउनु पनेछ :–
(क) संस्थाको काम विशेषले विशेष साधारण सभा बोलाउनुपने ससमततिाट तनणिय
भएमा,

P]gsf]

(ख)

र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम लेखा

सुपरीिेक्षण ससमततको ससफाररसमा,
कुनै

(ग)

सञ्चालकले

विशेष

ससमततद्धारा पाररत भएमा,

साधारणसभा

बोलाउन

पेश

गरे को

प्रस्ताि

(घ) विशेष साधारणसभा बोलाउनु पने कारण खुलाइ पजछचस प्रततशत सर्दस्यले
(ङ)

ससमतत समक्ष तनिेर्दन दर्दएमा,

P]gsf]

दर्दएमा,

र्दफा २९ को उपर्दफा (१) बमोजजम र्दताि गने अधधकारीले तनर्दे शन

(४) उपर्दफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेएखएको भए तापतन संस्थाको सञ्चालक िा

व्यिस्थापकबाट आफ्नो जजम्मेिारी पूरा नगरी संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको

अिस्थामा र्दताि गने अधधकारीलाई जानकारी दर्दई साधारण सर्दस्यहरू मध्येबाट बहुमत सर्दस्य
उपजस्थत भई विशेष साधारण सभा गनि सककनेछ।
२९.

ववशेष साधारणसभा बोलाउन यनदे शन ददन सक्ने) :१ (संस्थाको तनरीक्षण िा सुपरीिेक्षण
गर्दाि िा कसैको उजूरी परी छानविन गर्दाि र्दे हायको अिस्था र्दे एखन आएमा र्दताि गने
अधधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको ससमततलाई साधारणसभा बोलाउन तनर्दे शन दर्दन सतनेछ
:–
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सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा ससद्धान्त विपररत कायि गरे मा,

यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको तनयम, वितनयम तथा आन्तररक कायिविधध

विपरीत कायि गरे मा,

(घ) र्दताि गने अधधकारीले दर्दएको तनर्दे शनको बारम्बार उल्लङ्घन गरे मा,

दर्दएमा। आर्दे श अधधकारीले गने र्दताि बमोजजम (२) उपर्दफा को ३१ र्दफा (ङ)

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम साधारणसभा बोलाउन तनर्दे शन प्राप्त भएमा ससमततले

सो तनर्दे शन प्राप्त भएको समततले पैंतीस दर्दनसभि साधारणसभाको बैठक बोलाउनु पनेछ र

साधारणसभाको बैठकमा उजूरी िा तनरीक्षणका िममा र्दे एखएका विषयमा छलफल गरी सोको
प्रततिेर्दन र्दताि गने अधधकारीसमक्ष पेश गनुि पनेछ।
(३)

उपर्दफा

(१)

िा (२)

मा उजल्लएखत

अिधधसभि

ससमततले

नबोलाएमा र्दताि गने अधधकारीले त्यस्तो साधारणसभा बोलाउन सतनेछ।

साधारणसभा

(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको लाधग गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहे को

सर्दस्य संख्याको एकाउन्न प्रततशत हुनेछ।
तर पदहलो पटक डाककएको साधारण सभामा गणपुरक संख्या नपुगेमा त्यसको सात

दर्दनसभि र्दोस्रो पटक साधारण सभा बोलाउनु पने र यसरी र्दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण

सभामा संचालक ससमततको बहुमत सदहत एक ततहाई साधारण सर्दस्यहरुको उपजस्थतत भएमा
साधारण सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मातननेछ।
(५) उपर्दफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेएखएको भए तापतन र्दफा २८ को (४) मा भएको

व्यिस्था सोहीअनस
ु ार हुनेछ।
)६ (र्दई
ु हजार िा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गर्दाि समान
कायिसूचीमा तोककए बमोजजम सर्दस्य संख्याको आधारमा िडा-िडा िा अन्य पायकको स्थानमा

संचालक सर्दस्यहरुलाई पठाई साधारण सभा गनि र त्यस्तो सभाको तनणिय प्रमाएणत गनि
प्रतततनधधहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रतततनधधहरुको उपजस्थततको सभाले अजन्तम तनणिय प्रमाएणत
गने व्यिस्था समलाउन सतनेछ।
३०.

सञ्चालक सममयत:
रहनेछ।

तर,

(१)सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट तनिािधचत एक सञ्चालक ससमतत

एउटै व्यजतत लगातार एउटै पर्दमा र्दई
ु पटकभन्र्दा बढी सञ्चालक हुन पाउने

छै न।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको ससमततमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रततशत

मदहला सर्दस्यको प्रतततनधधत्ि सुतनजश्चत गनुि पनेछ।

(३) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै अिधधमा सञ्चालक तथा लेखा

ससमततको पर्दमा उम्मेर्दिार बन्न र तनिािधचत हुन सतने छै न।
(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमिचारी िा आफ्नो संस्थाले सर्दस्यता
सलएको सहकारी संघ िा बैङ्कबाहे क अको कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाउने छै न।

तर िावषिक र्दई
ु करोड रुपैयाभन्र्दा कमको कारोिार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले

त्यस्तो सहकारी संस्थामा कमिचारीको रुपमा काम गनि बाधा पने छै न। िावषिक र्दई
ु करोडभन्र्दा
बदढ कारोिार गने संस्थामा कुनै संचालक कमिचारी रहे को भए यो ऐन प्रारम्भ भएको समततले
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कमिचारीको पर्द त्याग गरी अको कमिचारीको

व्यिस्था

(%) यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु तघ कुनै व्यजतत एकभन्र्दा बढी संस्थाको सञ्चालक िा
सोही िा अको संस्थाको कमिचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको समततले एक िषिसभि कुनै
एक संस्थाको माि सञ्चालक िा कमिचारी रहनु पनेछ।
(^) ससमततको कायाििधध चार िषिको हुनेछ।

३१.

सञ्चालक सममयतको यनवााचन : हुनु समापत कायाििधध आफ्नो ससमततले (१) कजम्तमा एक
मदहना अतघ अको ससमततको तनिािचन गराउनु पनेछ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम ससमततको तनिािचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा

त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको समततले छ मदहनासभि ससमततको तनिािचन गराउन र्दताि गने
अधधकारीले सम्बजन्धत ससमततलाई आर्दे श दर्दन सतनेछ।

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम र्दताि गने अधधकारीले आर्दे श दर्दएकोमा सम्बजन्धत

ससमततले

सो

आर्दे श

बमोजजमको

अधधकारलाई जानकारी गराउनु पनेछ।

समयािधध सभि

ससमततको

तनिािचन

गराई

र्दताि

गने

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम ससमततको तनिािचन नगराएमा र्दताि गने अधधकारले

त्यस्तो संस्था सर्दस्य रहे को माधथल्लो संघ भए सो संघको प्रतततनधध समेतलाई सहभागीगराई
ससमततको तनिािचन सम्बन्धी सम्पूणि कायि गने गराउनेछ।
(५)

उपर्दफा (४)

बमोजजमको

तनिािचन

कायिमा

सहयोग

पुर्याउनु

सम्बजन्धत

ससमततका पर्दाधधकारीहरूको कतिव्य हुनेछ।
(६) उपर्दफा (५) बमोजजम तनिािचन गराउूँ र्दा लागेको सम्पूणि खचि सम्बजन्धत
संस्थाले व्यहोनुि पनेछ।

(७) यस र्दफा बमोजजम ससमततको अको तनिािचन नभएसम्मको लाधग ससमततले

वितनयममा व्यिस्था भए बमोजजम आफ्नो कायि सञ्चालन गनेछ।
३२.

सममयतको काम, कताव्र् र अगधकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लएखत काम, कतिव्य र
अधधकारका अततररतत ससमततको काम, कतिव्य र अधधकार र्दे हाय बमोजजम हुनेछ :–
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त बमोजजम सहकारी संस्थाको सञ्चालन
गने,
(ख) आधथिक तथा प्रशासकीय कायि गने, गराउने,
(ग)

प्रारजम्भक

साधारणसभा,

िावषिक

साधारणसभा

तथा

विशेष

साधारणसभा

बोलाउने,
(घ) साधारणसभाका तनणियहरू कायािन्ियन गने, गराउने,

(ङ) संस्थाको नीतत, योजना, बजेट तथा बावषिक कायििमको तजम
ुि ा गरी साधारणसभा
समक्ष पेश गने,

(च) संस्थाको सर्दस्यता प्रर्दान गने तथा सर्दस्यताबाट हटाउने,
(छ) शेयर नामसारी तथा कफताि सम्बन्धी कायि गने,
(ज) सम्बजन्धत संघको सर्दस्यता सलने,
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(झ) वितनयम तथा आन्तररक कायिविधध तयार गरी साधारणसभामा पेश गने,
(ञ) संस्थाको कायिक्षेिसभि संस्थाको कारोबार र व्यिसायको दहत प्रिद्िधनको लाधग
आिश्यक कायि गने,गराउने,

३३.

सञ्चालक पदमा बहाल नरहने: र्दे हायको कुनै अिस्थामा सञ्चालक आफ्नो पर्दमा बहाल रहन
सतने छै न- :

(क) तनजले दर्दएको राजीनामा ससमततबाट स्िीकृत भएमा,
(ख) तनजलाई र्दफा ३४ को उपर्दफा (१) बमोजजम सञ्चालकबाट हटाउने तनणिय
भएमा,

(ग) तनज अको संस्थाको सञ्चालक रहेमा,
(घ) तनज सोही िा अको संस्थाको कमिचारी रहेमा,
तर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रततबन्धात्मक िातयांशमा लेएखएको

कुरामा सोहीबमोजजम हुनेछ।
(ङ) तनज सोही िा अको संस्थाको लेखा सुपरीिेक्षण ससमततको पर्दमा रहेमा,
(च) तनजको मत्ृ यु भएमा।
३४.

सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने:) १ साधारणसभाले (िहुमतको तनणियबाट र्दे हायको कुनै
अिस्थामा सञ्चालकलाई ससमततको सञ्चालक पर्दबाट हटाउन सतनेछ :–
(क) आधथिक दहनासमना गरी सम्बजन्धत संस्थालाई हानी नोतसानी पुर्याएमा,

(ख) अनधधकृत तिरले सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विषयको गोपतनयता
भङ्ग गरे मा,

(ग) सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार र व्यिसायसूँग
प्रकृततको कारोबार िा व्यिसाय गरे मा,

प्रततस्पधाि

हुने गरी समान

(घ) सम्बजन्धत संस्थाको अदहत हुने कुनै कायि गरे मा,
(ङ) तनज शारीररक िा मानससक रुपमा काम गनि नसतने भएमा,

(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको तनयम िा वितनयममा
उजल्लएखत योग्यता नरहेमा।

(२) कुनै सञ्चालकलाई ससमततको पर्दबाट हटाउने तनणिय गनुि अतघ त्यस्तो

सञ्चालकलाई साधारणसभा समक्ष सफाई पेश गने मनाससब माकफकको मौका दर्दइनेछ।

(३) उपर्दफा (२) बमोजजमको अिधधसभि कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरे मा िा

तनजले पेश गरे को सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पर्दबाट
हटाउन सतनेछ।

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम सञ्चालकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य ससमततको र्दई
ु

कायिकालसम्मको तनिािचनमा उम्मेर्दिार बन्न पाउने छै न।
(५)

उपर्दफा

(३)

बमोजजम

कुनै

सञ्चालक

पर्दबाट

हटे मा

साधारणसभाले बाूँकी अिधधको लाधग अको सञ्चालकको तनिािचन गनेछ।
३५.

त्यस्तो

पर्दमा

यनजी स्वाथा समावेश भएको यनणार् प्रकृर्ामा संलग्न हुन नहुने: )१सञ्चालकले ( आफ्नो
तनजी स्िाथि समािेश भएको तनणिय प्रकियामा संलग्न हुनुहुूँर्दैन।
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(२) सञ्चालकले आफूलाईमाि व्यजततगत फाइर्दा हुनेगरी संस्थामा कुनै कायि गनि
गराउन हुूँर्दैन।
कुनै

हुने गरी िा आफ्नो
अधधकारक्षेिभन्र्दा बादहर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रतत
(३)

सञ्चालकले

उपर्दफा

(१)

को

बबपरीत

त्यस्तो सञ्चालक व्यजततगत रूपमा उत्तरर्दायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको,
सर्दस्य िा अन्य कुनै व्यजततलाई हानी नोतसानी हुन गएको रहे छ भने त्यस्तो हानी
नोतसानी तनजको जायजेथाबाट असूल उपर गररनेछ।
३६.

सममयतको

सतनेछः–

ववघटन:

(१)

साधारणसभाले

र्दे हायको

अिस्थामा

ससमततको

विघटन

गनि

(क) ससमततको बर्दतनयतपूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोएखममा परे मा,
(ख) संस्थाले ततनप
ुि ने र्दातयत्ि तोककएको समयसभि भत
ु तान गनि नसकेमा,
(ग) वितनयममा उजल्लएखत उद्र्दे श्य र कायि विपररतको काम गरे मा,
(घ) ससमततले आफ्नो जजम्मेिारी पूरा नगरे मा,

(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको तनयमािलीमा उजल्लएखत शति िा र्दताि गने
अधधकारीले दर्दएको तनर्दे शनको बारम्बार उल्लङ्घन गरे मा।

तनिािचन

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम ससमतत विघटन भएमा साधारणसभाले नयाूँ ससमततको
गनेछ।

(३) ससमततले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको तनयम बमोजजम र्दताि गने

अधधकारीले दर्दएको तनर्दे शन पालना नगरे मा िा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बमोजजम पेश

भएको प्रततिेर्दन समेतको आधारमा र्दताि गने अधधकारीले ससमततलाई उजूरी िा तनरीक्षणको
िममा र्दे एखएका विषयिस्तुको गाजम्भयिताको आधारमा बढीमा छ मदहनाको समय दर्दई सुधार

गने मौका दर्दन सतनेछ र त्यस्तो समयािधध सभि पतन सुधार नगरे मा त्यस्तो ससमतत
विघटन गनेछ।

(४) उपर्दफा (३) बमोजजम ससमतत विघटन भएमा त्यसरी विघटन गररएको समततले

तीन मदहना सभिमा अको ससमततको तनिािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो तनिािचन नभएसम्म

संस्थाको र्दै तनक कायि सञ्चालन गनि र्दताि गने अधधकारीले तोककए बमोजजमको एक तर्दथि
ससमतत गठन गनुि पनेछ।

(५) यस र्दफा बमोजजम अको ससमततको तनिािचन गराउूँ र्दा लागेको सम्पूणि खचि

सम्बजन्धत संस्थाले व्यहोनेछ।
३७.

लेखा सुपरीवेिण सममयतको गठन: )१ गनि सुदृढ प्रणालीलाई तनयन्िण आन्तररक संस्थामा (

गरी रहने सर्दस्यहरू र्दई
ु जना र संयोजक एकजना पुगेका योग्यता बमोजजमको तोककए
साधारणसभाले तनिािचनबाट लेखा सुपरीिेक्षण ससमतत गठन गनेछ।

(२) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी व्यजतत एकै अिधधमा एउटै संस्थाको सञ्चालक

िा लेखा सुपररिेक्षण ससमततको संयोजक िा सर्दस्य पर्दमा उम्मेर्दिार बन्न र तनिािधचत हुन
सतने छै न।
३८.

लेखा सुपररवेिण सममयतको काम, कताव्र् र अगधकार:
काम, कतिव्य र अधधकार र्दे हाय बमोजजम हुनेछ :–
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(क) प्रत्येक चौमाससकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक लेखापरीक्षण गने, गराउने,

(ख) आन्तररक लेखापरीक्षण गर्दाि लेखापरीक्षणका आधारभूत ससद्धान्तको पालना
गने, गराउने,

(ग) वित्तीय तथा आधथिक कारोिारको तनरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने,

(घ) ससमततको काम कारिाहीको तनयसमत सुपररिेक्षण गने र ससमततलाई आिश्यक
सुझाि दर्दने,

(ङ) साधारणसभाको तनर्दे शन, तनणिय तथा ससमततका तनणिय कायािन्ियन भए नभएको
अनग
ु मन गने,

(च) लेखा सम्बन्धी प्रततिेर्दन र ससमततको काम कारबाहीको सुपररिेक्षण सम्बन्धी
िावषिक प्रततिेर्दन साधारणसभा समक्ष पेश गने,

(छ)

आफूले

पटक

पटक

दर्दएका

सुझाि

कायािन्ियन

नभएको

कारणबाट

कुनै

संस्थाको दहतमा प्रततकूल असर परे मा िा त्यस्तो संस्थाको नगर्द िा जजन्सी
सम्पवत्तको व्यापक रूपमा दहनासमना िा अतनयसमतता भएको िा संस्था गम्भीर
आधथिक

संकटमा

पनि

लागेकोमा

सोको

बोलाउन ससमतत समक्ष ससफाररस गने,

कारण

खुलाई

विशेष

साधारणसभा

(ज) आिश्यक परे मा आन्तररक लेखा परीक्षक तनयजु ततका लाधग तीन जनाको नाम

सञ्चालक ससमततमा ससफाररस गने।

(२) लेखा सुपररिेक्षण ससमततको संयोजक िा सर्दस्य संस्थाको र्दै तनक आधथिक

प्रशासतनक कायिमा सहभागी हुन पाउने छै न।

पररच्छे द–७

बचत तथा ऋण पररचालन
३९.

सदस्र् केप्न्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुा पने : )१ आफ्ना संस्थाले (

सर्दस्यहरूको माि बचत स्िीकार गनि ,सोको पररचालन गनि र सर्दस्यलाई माि ऋण प्रर्दान
गनि सतनेछ।

(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेएखएको भएतापतन बचत तथा ऋणको मुख्य

कारोबार गने गरी र्दताि भएको संस्था बाहे क अन्य विषयगत िा िहुउद्र्दे श्यीय संस्थाले बचत
तथा ऋणको मुख्य कारोिार गनि पाउने छै न।

तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अतघ बहुउद्र्दे श्यीय िा विषयगत संस्थाको रुपमा र्दताि भई
मुख्य कारोिारको रुपमा िचत तथा ऋणको कारोिार गर्दै आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन

िषि सभिमा िचत तथा ऋणको मुख्य कारोिार नहुने गरी र्दताि हुूँर्दाका बखतमा उल्लेख
गररएको मुख्य कारोिार गने गरी संस्था सञ्चालन गनुप
ि नेछ।
छै न।

(३) संस्थाले सर्दस्यलाई प्रर्दान गने ऋणमा सेिा शुल्क र निीकरण शुल्क सलन पाइने

(४) बचत र ऋणको ब्याजर्दर बबचको अन्तर छ प्रततशतभन्र्दा बढी हुने छै न।
(५) संस्थाले प्रर्दान गरे को ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूूँजीकृत गरी सोको

आधारमा ब्याज लगाउन पाइने छै न।

(६)संस्थाले कुनैपतन कम्पनीको शेयर खररर्द गनि सतने छै न।
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(१) संस्थाको र्दातयत्िप्रतत प्रततकूल नहुने गरी संस्थाले स्िप्रयोजनको लाधग
अचल सम्पवत्त खरीर्द तथा पूिािधार तनमािण एिं संस्था र सर्दस्यहरुको

दहतमा उत्पार्दन र सेिाको क्षेिमा प्राथसमक पूूँजी कोष पररचालन गनि िाधा
पने छै न।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अतघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खररर्द गरे को
भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको समततले एक िषि अिधधसभि
हस्तान्तरण गररसतनु पनेछ।

(३) उपर्दफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेएखएको भएतापतन संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ

हुनुअतघ र्दताि भएका साना ककसानद्िारा प्रिद्िधधत वित्तीय संस्थाको शेयर
खररर्द गनि बाधा पनेछैन।

(७) संस्थाले शेयर पूूँजी कोषको र्दश गुणासम्म िचत संकलन गनि सतनेछ।

(८) संस्थाले र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहे क अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप्
त

गरे को तीन मदहना अिधध व्यततत नभई ऋण लगानी गनि सतने छै न।

४० .सन्दभा व्र्ाजदर सम्बन्धी व्र्वस्थााः (१) संघीय कानन
ु बमोजजम रजजष्ट्रारले बचत तथा ऋणको
सन्र्दभि व्याजर्दर तोतन सतनेछ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम तोककएको सन्र्दभि ब्याजर्दर संस्थाका लाधग तनर्दे शक ब्याजर्दर हुनेछ।

४१.

व्र्प्क्तगत बचतको सीमा :संस्थामा सर्दस्यको व्यजततगत बचतको सीमा तीस लाखसम्म
हुनेछ।
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पररच्छे द – *

आगथाक स्रोत पररचालन
४२.

शेर्र बबक्री तथा फिताा सम्बन्धी व्र्बस्था:
गनि सतनेछ।

)१ आफ्नो संस्थाले (सर्दस्यलाई शेयर वििी

(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेएखएको भए तापतन संस्थाले एकै सर्दस्यलाई

आफ्नो कुल शेयर पूूँजीको बीस प्रततशतभन्र्दा बढी हुने गरी शेयर बबिी गनि सतने छै न।
तर नेपाल सरकार, प्रर्दे श सरकार िा स्थानीय तहको पूणि िा आंसशक स्िासमत्ि िा
तनयन्िण भएको संस्था िा तनकायको हकमा यो बन्र्दे ज लागू हुने छै न।
(४) संस्थाको शेयरको अंककत मूल्य प्रतत शेयर एक सय रुपैयाूँ हुनेछ।
(५) संस्थाको शेयरपूूँजी वितनयममा उल्लेख भए बमोजजम हुनेछ।
(६) संस्थाले खुला बजारमा शेयर बबिी गनि पाउने छै न।

(७) संस्थाको मल
ू धनको रुपमा रहे को कुनै सर्दस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण िा

र्दातयत्ि बाहे क अन्य कुनै ऋण िा र्दातयत्ि िापत सललाम बबिी गररने छै न।
४३.

रकम फिताा तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्र्वस्था : (1)कुनै सर्दस्यले संस्थाको सर्दस्यता

त्याग गरी रकम कफताि सलन चाहे मा तनजको कुनै र्दातयत्ि भए त्यस्तो र्दातयत्ि भुततान

गरे को समततले एक मदहनासभि तनजको बाूँकी रकम तोककए बमोजजम तनजलाई कफताि गनुि
पनेछ।

(२) कुनै सर्दस्यले संस्थामा जम्मा गरे को बचत कफताि माग गरे मा तनजको कुनै

र्दातयत्ि भए त्यस्तो र्दातयत्ि कट्टा गरी बाूँकी रकम तोककए बमोजजम तनजलाई कफताि गनुि
पनेछ।

४४.

(३) संस्थाले िचत खाताहरु माि संचालन गनि सतनेछ।

ऋण वा अनुदान मलन सक्ने) :१ (संस्थाले विर्दे शी बैंक िा वित्तीय संस्था िा अन्य

तनकायबाट ऋण िा अनुर्दान सलन िा त्यस्तो तनकायसूँग साझेर्दारीमा काम गनि संघीय कानून
िमोजजम स्िीकृती सलनु पनेछ।

(२) उपर्दफा (१) िमोजजम विर्दे शी बैङ्क िा तनकायबाट ऋण िा अनुर्दान सलन

स्िीकृतीको लाधग तोककए िमोजजमको वििरणहरु सदहत र्दताि गने अधधकारी समक्ष तनिेर्दन
दर्दनु पनेछ।

नगर अधधकारीले गने र्दताि भएमा प्रापत तनिेर्दन िमोजजम (२) उपर्दफा (३)

पनेछ। गनुि पेश प्रस्ताि कायिपासलकामा
र्दे खेमा

उपयत
ु त

कायिपासलकाले

नगर

प्रस्ताि

स्िीकृतीकोलाधग मन्िालयमा सशफाररस गरर पठाउनेछ।
४५.

बमोजजमको

(३)

उपर्दफा

(४)

नेपाल सरकारको सुरिण प्राप््त गना सक्ने(१) : संस्थाले विर्दे शी बैङ्क िा तनकायसूँग सलने

ऋणमा सुरक्षण प्राप्
त गनुि पने भएमा संघीय कानन
ू िमोजजम स्िीकृततकोलाधग र्दताि गने
अधधकारर समक्ष प्रस्ताि सदहत तनिेर्दन दर्दनु पनेछ।

(२) र्दफा िमोजजम (१) प्रापत प्रस्ताि उपयत
ु त र्दे एखएमा नगर कायिपासलकाले

संघीय कानन
ु बमोजजम स्िीकृततको लाधग मन्िालयमा सशफाररस गरर पठाउनु पनेछ।
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(

संस्थाको कोष

संस्थाको कोष ) :१: रहनेछ रकम बमोजजमको र्दे हाय कोषमा संस्थाको (–
(क) शेयर बबिीबाट प्राप्त रकम,
(ख)बचतको रुपमा प्राप्
त रकम,
(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम,

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुर्दान रकम,

(ङ) विर्दे शी सरकार िा अन्तरािजष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप्
त अनर्द
ु ान िा सहायताको
रकम,

(च) व्यिसातयक कायिबाट आजजित रकम,
(छ) सर्दस्यता प्रिेश शुल्क,

(ज) संस्थाको नाममा प्रापत हुने अन्य जुनसुकै रकम।

४७ .

जगेडा कोष): १ (संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषमा र्दे हाय बमोजजमका रकम रहने छन ् :–
(क) आधथिक िषिको खूर्द बचत रकमको कम्तीमा पछचीस प्रततशत रकम,
(ख)कुनै संस्था, संघ िा तनकायले प्रर्दान गरे को पूूँजीगत अनर्द
ु ान रकम,
(ग) जस्थर सम्पवत्त वििीबाट प्राप्त रकम,
(घ)

अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम।

(३) उपर्दफा (१) बमोजजमको जगेडा कोष अविभाज्य हुनेछ।
४८.

संरक्षित पूूँजी फिताा कोषाः) १ एक संस्थामा (संरक्षक्षत पूँूजी कफताि कोष रहनेछ।

(२) र्दफा ४७ बमोजजमको जगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क)

बमोजजमको रकम छुट्ट्याई बाूँकी रहे को रकमको कम्तीमा पछचीस प्रततशत रकम उपर्दफा (१)
बमोजजमको कोषमा िावषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ।

(३) उपर्दफा (१) बमोजजमको रकम सर्दस्यले गरे को संघीय कानुनमा तोककए

बमोजजमको िावषिक कारोिारको आधारमा सम्बजन्धत सर्दस्यलाई उपलव्ध गराउनु पनेछ।
४९.

सहकारी प्रवद्ाधन कोषसम्बन्धी व्र्वस्था :(१) संस्थाले सहकारी व्यिसायको प्रिद्िधन गनिको
लाधग र्दफा ४७ बमोजजम जगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको
रकम छुट्याई बाूँकी रहे को रकमको शून्य र्दशमलि पाूँच प्रततशतले हुन आउने रकम संघीय
कानुनमा व्यिस्था भएबमोजजमको सहकारी प्रिद्िधन कोषमा िावषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ।
हुनेछ।

५० .

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषको उपयोग संघीय कानुन व्यिस्था भएबमोजजम

अन्र् कोष सम्बन्धी व्र्बस्थााः) १ (र्दफा ४६ ,४७ ,४८ र ४९ मा उजल्लएखत कोषका
अततररतत संस्थामा सहकारी सशक्षा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तोककए बमोजजमका
अन्य कोषहरु रहन सतने छन ्।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषको रकम सो कोषको उद्र्दे श्य पूततिका लाधग

वितनयममा तोककए बमोजजम उपयोग गनि सककनेछ।
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तर एक िषिको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूूँजीको पन्र प्रततशतभन्र्दा बढी हुने
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अमभलेख र सूचना
५१.

अमभलेख राख्नु पने ) :१ (संस्थाले साधारण सभा, ससमतत तथा लेखा सुपररबेक्षण ससमतत
बैठकका तनणिय तथा काम कारबाहीको अद्यािधधक असभलेख सुरक्षक्षत साथ राख्नु पनेछ।

(२) संस्थाले कारोबारसूँग सम्बजन्धत तथा अन्य आिश्यक असभलेखहरू तोककए

बमोजजम सरु क्षक्षत साथ राख्नु पनेछ।
५२.

वववरण उपलब्ध गराउनु पने: )१ (संस्थाले र्दे हायका वििरणहरू सदहतको प्रततिेर्दन आ .ि.
मदहना तीन भएको समापतसभि र्दताि गने अधधकारी समक्ष पेश गनुि पनेछ :–

(क) कारोबारको चौमाससक र िावषिक प्रततिेर्दन तथा लेखापरीक्षण प्रततिेर्दन,
(ख)बावषिक कायििम नीतत तथा योजना,

(ग) खुर्द बचत सम्बन्धी नीतत तथा योजना,

(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाूँकी कायाििधधको सूची,
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी,
(च) शेयर सर्दस्य संख्या र शेयरपूूँजी,

(छ) सञ्चालक िा सर्दस्यले सलएको ऋण ततनि बाूँकी रहे को रकम,

(ज) र्दताि गने अधधकारीले समय समयमा तोककदर्दएको अन्य वििरण।
पररच्छे द – !!

लेखा र लेखापरीिण
५३.

कारोबारको लेखा :संस्थाको कारोबारको लेखा र्दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधाररत र कारोबारको

यथाथि जस्थतत स्पष्ट्टरुपमा र्दे एखने गरी संघीय कानून बमोजजम रजजष्ट्रारले लागू गरे को

लेखामान )एकाउजन्टङ स्ट्याण्डडितथ शति अन्य गनुप
ि ने पालना बमोजजम ऐन यस र (ाा
व्यिस्था बमोजजम राख्नु पनेछ।
५४.

लेखापरीिण) :१ (संस्थाले प्रत्येक आधथिक िषिको लेखापरीक्षण सो आधथिक िषि समापत

भएको समततले तीन मदहनासभि प्रचसलत कानून बमोजजम इजाजतपि प्राप्त लेखापरीक्षकद्िारा
गराउनु पनेछ।
पाइएमा

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको अिधध सभि कुनै संस्थाले लेखापरीक्षण नगराएको
र्दताि

गने

अधधकारीले

लेखापरीक्षकबाट गराउन सतनेछ।
(३)

उपर्दफा

(२)

त्यस्तो

बमोजजम

संस्थाको

लेखापरीक्षण

लेखा

गराउूँ र्दा

पाररकसमक लगायतको रकम सम्बजन्धत संस्थाले व्यहोनेछ।

परीक्षण

इजाजतपि प्राप्त

लेखापरीक्षकलाई

दर्दनु

पने

(४) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजजम लेखापरीक्षकले गरे को लेखापरीक्षण प्रततिेर्दन

अनुमोर्दनको लाधग साधारणसभा समक्ष पेश गनुि पनेछ।

(५) उपर्दफा (४) बमोजजम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रततिेर्दन साधारणसभाबाट

अनुमोर्दन हुन नसकेमा पुनः लेखापरीक्षणकोलाधग साधारणसभाले र्दफा ५५ को अधीनमा रही
अको लेखापरीक्षक तनयुतत गनेछ।
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लेखापरीिकको यनर्ुप्क्त: )१ (संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कायि गनि प्रचसलत कानून
बमोजजम इजाजतपि प्राप्त लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापरीक्षक
तनयजु तत गरी पाररकसमक समेत तोतनेछ ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम लेखापरीक्षक तनयुतत गर्दाि एउटै

व्यजतत, फमि िा

कम्पनीलाई लगातार तीन आधथिक िषिभन्र्दा बढी हुने गरी तनयुतत गनि सककने छै न।
५६.

लेखापरीिकमा यनर्ुक्त हुन नसक्ने: )१ तथा हुन तनयुतत लेखापरीक्षकमा व्यजतत र्दे हायका (
- : छै न सतने रहन बहाल पर्दमा सो भए सकेको भई तनयत
ु त
(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक,
(ख) सम्बजन्धत संस्थाको सर्दस्य,

(ग) सहकारी संस्थाको तनयसमत पाररकसमक पाउने गरी तनयुतत सल्लाहकार िा
कमिचारी,

(घ) लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन िषिको अिधध भत
ु तान
नभएको,

(ङ) र्दामासाहीमा परे को,

(च) भ्रष्ट्टाचार, ठगी िा नैततक पतन हुने अन्य फौजर्दारी कसरू मा सजाय पाएको पाूँच
िषि भुततान नभएको,
(5) सम्बजन्धत संस्थासूँग स्िाथि बाएझएको व्यजतत।

(२) लेखापरीक्षकले आफू तनयुतत हुनुअतघ उपर्दफा (१) बमोजजम अयोग्य नभएको
कुराको संस्था समक्ष स्िघोषणा गनुप
ि नेछ।

(३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कायिकाल समापत नहुूँर्दै कुनै संस्थाको लेखापरीक्षण
गनि अयोग्य भएमा िा संस्थाको लेखापरीक्षकको पर्दमा कायम रहन नसतने जस्थतत उत्पन्न
भएमा तनजले लेखापरीक्षण गनुि पने िा गरररहे को काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी
सलएखत रुपमा संस्थालाई दर्दनु पनेछ।

(४) यस र्दफाको प्रततकूल हुनेगरी तनयुतत भएको लेखापरीक्षकले गरे को लेखापरीक्षण
मान्य हुने छै न ।
पररच्छे द – १@

छुट,सुववधा र सहुमलर्त
५७ .

छुट, सुववधा र सहुमलर्त : (१) संस्थालाई प्रापत हुने छुट, सुविधा र सहुसलयत संघीय कानुन
बमोजजम हुनेछ।
(२) उपर्दफा (१) मा उल्लेएखत छुट, सुविधा र सहुसलयत बाहे क संस्थालाई प्रापत हुने अन्य

छुट, सुविधा र सहुसलयत तोककए बमोजजम हुनेछ।

पररच्छे द—१#

ऋण असुली तथा बाूँकी बक्र्ौता
५८.

ऋण असूल गने : )१ कुनै (सर्दस्यले संस्थासूँग गरे को ऋण सम्झौता िा शति कबुसलयतको

पालना नगरे मा, सलखतको भाखासभि ऋणको सािाूँहजि र ब्याज ,ााना चत
ु ता नगरे मा िा
ऋण सलएको रकम सम्बजन्धत काममा नलगाई दहनासमना गरे को र्दे एखएमा त्यस्तो सर्दस्यले
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ऋण सलंर्दा राखेको धधतोलाई सम्बजन्धत संस्थाले सललाम बबिी गरी िा अन्य कुनै व्यिस्था
गरी आफ्नो साूँिा, ब्याज र हजािना असूल उपर गनि सतनेछ। धधतो सम्बजन्धत संस्थाले

सकारे पश्चात ् पतन ऋणीले साूँिा ब्याज र्दि
ु ै भत
ु तानी गरी धधतो बापतको सम्पवत्त कफताि सलन
चाहे मा कफताि गनुप
ि नेछ।

(२) कुनै सर्दस्यले संस्थामा राखेको धधतो कुनै ककससमले कसैलाई हक छोडडदर्दएमा

िा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो धधतोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई तनजश्चत म्यार्द
दर्दई थप धधतो सुरक्षण राख््न

लगाउन सककनेछ।

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम ऋणीले थप धधतो नराखेमा िा उपर्दफा (१) िा (२)

बमोजजमको धधतोबाट पतन साूँिा, ब्याज र हजािनाको रकम असूल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो
ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पतन साूँिा, ब्याज र हजािना असूल उपर गनि
सककनेछ।

(४) यस र्दफा बमोजजम साूँिा, ब्याज र हजिना असूल उपर गर्दाि लागेको खचिको

रकम तथा असूल उपर भएको साूँिा, व्याज र हजािनाको रकम कट्टा गरी बाूँकी रहन आएको
रकम सम्बजन्धत ऋणीलाई कफताि दर्दनु पनेछ।

(५) यस र्दफा बमोजजम कुनै संस्थाले ऋणीको धधतो िा अन्य जायजेथा सललाम

बबिी गर्दाि सललाम सकाने व्यजततको नाममा सो धधतो िा जायजेथा प्रचसलत कानन
ू बमोजजम
रजजष्ट्रे शन

िा र्दाएखल

खारे ज

गनिको लाधग

सम्बजन्धत

कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र

सम्बजन्धत कायािलयले पतन सोही बमोजजम रजजष्ट्रे शन िा र्दाएखल खारे ज गरी सोको जानकारी
सम्बजन्धत संस्थालाई दर्दनु पनेछ।

(६) यस र्दफा बमोजजम धधतो राखेको सम्पवत्त सललाम बबिी गर्दाि कसैले सकार

नगरे मा त्यस्तो सम्पवत्त सम्बजन्धत संस्था आफैंले सकार गनि सतनेछ।
(७)

उपर्दफा

(६)

बमोजजम

आफैंले

सकार

गरे मा

त्यस्तो

सम्पवत्त

सम्बजन्धत

संस्थाको नाममा रजजष्ट्रे शन िा र्दाएखल खारे ज गनि सम्बजन्धत कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र

त्यसरी लेखी आएमा सम्बजन्धत कायािलयले सोही बमोजजम रजजष्ट्रे शन िा र्दाएखल खारे ज गरी
दर्दनु पनेछ।
५९.

कालो सूची सम्बन्धी व्र्वस्थााः संस्थाबाट ऋण सलई

रकमको अपचलन गने िा तोककएको

समयािधध सभि ऋणको साूँिा व्याज कफताि नगने व्यजततको नाम नामेशी सदहत कालोसूची
प्रकाशन सम्बन्धी व्यिस्था संघीय कानुन बमोजजम हुनेछ।

६०.

कजाा सूचना केन्ि सम्बन्धी व्र्वस्थााः कजाि सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यिस्था संघीय कानुन

६१

बाूँकी बक्र्ौता असल
ू उपर गने : कसैले संस्थालाई ततनुि बुझाउनु पने रकम नततरी बाूँकी

बमोजजम हुनेछ।

राखेमा

त्यस्तो

रकम

र

सोको

ब्याज

जायजेथाबाट असूल उपर गररदर्दन सतनेछ।
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रोक्का राख्न लेखी पठाउने) :१ (संस्था िा र्दताि गने अधधकारीले र्दफा ५८ र ६१ को

प्रयोजनको लाधग कुनै व्यजततको खाता ,जायजेथाको स्िासमत्ि हस्तान्तरण, नामसारी िा बबिी
गनि नपाउने गरी रोतका राख््न सम्बजन्धत तनकायमा लेखी पठाउन सतनेछ।
प्रचसलत

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम रोतकाको लाधग लेखी आएमा सम्बजन्धत तनकायले
कानून बमोजजम

त्यस्तो

व्यजततको

खाता,जाय जेथाको

नामसारी िा बबिी गनि नपाउने गरी रोतका राख््नराखी दर्दनु पनेछ।
६३.

स्िासमत्ि

हस्तान्तरण,

अग्रागधकार रहने : कुनै व्यजततले संस्थालाई ततनुि पने ऋण िा अन्य कुनै र्दातयत्ि नततरे मा
त्यस्तो व्यजततको जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्यसको लाधग रकम
छुट्टाई बाूँकी रहन आएको रकममा संस्थाको अग्राधधकार रहनेछ।

६४ .

कार्ावाही गना वाधा नपने :संस्थाले ऋण असुली गने सम्बन्धमा कुनै व्यजतत िा सहकारी

संस्था उपर चलाएको कुनै कारिाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजतत िा संस्था उपर यस ऐन
तथा प्रचसलत कानून बमोजजमको कुनै कसूरमा कारिाही चलाउन रोक लगाएको मातनने छै न।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम एकीकरण िा विभाजन गर्दाि सम्बजन्धत संस्थाको कुल

कायम रहे का सर्दस्य संख्याको र्दई
ु ततहाइ बहुमतबाट तनणिय हुनु पनेछ।

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम एकीकरण िा विभाजन गने तनणिय गर्दाि एकीकरण िा
विभाजनका शति र कायिविधध समेत खल
ु ाउनु पनेछ।
६% . ववघटन र दताा खारे ज) :१भएमा विद्यमान अिस्था र्दे हायको संस्थामा कुनै ( साधारण

सभाको तत्काल कायम रहे का र्दई
ु ततहाइ बहुमत सर्दस्यको तनणियबाट त्यस्तो संस्थाको
विघटन गने तनणिय गरी र्दताि खारे जीको स्िीकृततका लाधग ससमततले र्दताि गने अधधकारी
समक्ष तनिेर्दन दर्दनसतनेछ :–

(क) वितनयममा उजल्लएखत उद्र्दे श्य तथा कायि हाससल गनि सम्भि नभएमा,
(ख) सर्दस्यको दहत गनि नसतने भएमा।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम प्राप्त तनिेर्दनमा छानविन गर्दाि त्यस्तो संस्थाको विघटन

गनि उपयत
ु त र्दे एखएमा र्दताि गने अधधकारीले त्यस्तो संस्थाको र्दताि खारे ज गनि सतनेछ।

(३) उपर्दफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेएखएको भए तापतन र्दताि गने अधधकारीले

र्दे हायको अिस्थामा माि संस्थाको र्दताि खारे ज गनि सतनेछ :–

(क) लगातार र्दई
ु िषिसम्म कुनै कारोबार नगरी तनष्ट्कृय रहे को पाइएमा,

(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको तनयमािली विपरीतको कायि
बारम्बार गरे मा,

(ग) वितनयममा उजल्लएखत उद्र्दे श्य विपरीत कायि गरे मा,

(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त विपरीत कायि गरे मा।

(४) उपर्दफा (२) िा (३) बमोजजम र्दताि खारे ज गनुि अतघ र्दताि गने अधधकारीले

त्यस्तो संस्थालाई सुनि
ु ाईको लाधग पन्र दर्दनको समय दर्दनु पनेछ।

(५) उपर्दफा (२) िा (३) बमोजजम संस्थाको र्दताि खारे ज भएमा त्यस्तो संस्था

विघटन भएको मातननेछ।
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(७) उपर्दफा (२) िा (३) बमोजजम संस्थाको र्दताि खारे जी भएमा त्यस्तो संस्थाको

र्दताि प्रमाणपि स्ितः रद्र्द भएको मातननेछ।

६^. मलक्वीडेटरको यनर्ुप्क्त :(१) र्दफा ६% बमोजजम कुनै संस्थाको र्दताि खारे ज भएमा र्दताि गने
अधधकारीले सलतिीडेटर तनयत
ु त गनेछ।
(२)
तोककएको

ससमा

उपर्दफामा

मा

(१)

सम्मको

सम्पवत्त

जुनसुकै

भएको

कुरा

संस्थाको

लेएखएको
हकमा

अधधकृतस्तरका कमिचारीलाई सलतिीडेटर तनयजु तत गनि सतनेछ।

भएतापतन

र्दताि

गने

संघीय

कानुनमा

अधधकारीले

कुनै

६& .मलक्वीडेशन पयछको सम्पयतको उपर्ोग: कुनै संस्थाको सलतिीडेशन पश्चात ् सबै र्दातयत्ि
भुततान गरी बाूँकी रहन गएको सम्पवत्तको उपयोग संघीय कानुनमा तोककए बमोजजम हुनेछ।

पररच्छे द –१$
दताा गने अगधकारी
६* .

दताा गने अगधकारी : (१) यस ऐन अन्तगित र्दताि गने अधधकारीले गनप
ुि ने कायिहरू

l;nu9L नगरपासलकाको

lbkfon

प्रमुख प्रशासsLय अधधकृतले गनेछ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको र्दताि गने अधधकारीले यस ऐन बमोजजम आफूमा रहे को

कुनै िा सम्पूणि अधधकार आफू मातहतको अधधकृतस्तरको कमिचारीलाई प्रत्यायोजन गनि
सतनेछ।

^(.

काम, कताव्र् र अगधकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लएखत काम, कतिव्य तथा अधधकारको
अततररतत र्दताि गने अधधकारीको काम, कतिव्य र अधधकार तोककए बमोजजम हुनेछ।
पररच्छे द –१%
यनरीिण तथा अनुगमन

&).

यनरीिण तथा अमभलेख जाूँच गने) :१ (र्दताि गने अधधकारीले संस्थाको जुनसुकै िखत
तनरीक्षण तथा असभलेख परीक्षण गनि, गराउन सतनेछ।

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जुनसुकै िखत तोककएको भन्र्दा बढी आधथिक कारोिार गने

संस्थाको दहसाि ककताि िा वित्तीय कारोिारको तनरीक्षण िा जाूँच गनि, गराउन सतनेछ।
िा

(३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको लाधग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अधधकारी

विशेषज्ञ

खटाई

आबश्यक

सुपरीिेक्षण गनि सतनेछ।

वििरण

िा

सूचनाहरू

संस्थाबाट

एझकाई

तनरीक्षण

तथा

(४) उपर्दफा (१) िा (२)बमोजजम तनरीक्षण िा दहसाब जाूँच गर्दाि र्दताि गने

अधधकारी

िा

नेपाल

राष्ट्र

बैङ्कको

अधधकार

सम्बजन्धत संस्थाले उपलब्ध गराउनु पनेछ।

प्रापत

अधधकृतले

माग

गरे को

जानकारी

(५) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजजम तनरीक्षण िा दहसाब जाूँच गर्दाि कुनै संस्थाको

कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको तनयम, तनर्दे सशका, मापर्दण्ड िा कायिविधध
बमोजजम भएको नपाइएमा र्दताि गने अधधकारी िा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बजन्धत संस्थालाई
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आिश्यक तनर्दे शन दर्दन सतनेछ र त्यस्तो तनर्दे शनको पालना गनुि त्यस्तो संस्थाको कतिव्य
हुनेछ।

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस र्दफा बमोजजम संस्थाको तनरीक्षण तथा सप
ु रीिेक्षण

गर्दाि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचसलत कानून बमोजजमको अधधकार प्रयोग गनि सतनेछ।

(७) यस र्दफा बमोजजम संस्थाको तनरीक्षण तथा सुपरीिेक्षण गर्दाि प्राप्त हुन आएको
जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले lbkfon l;nu9L नगर कायिपासलकालाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।
७! .

छानववन गना सक्ने : )१ कुनै (संस्थाको व्यिसातयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको,

सर्दस्यको दहत विपरीत काम भएको िा सो संस्थाको उद्र्दे श्य विपरीत कायि गरे को भनी

त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा िीस प्रततशत सर्दस्यले छानविनको लाधग तनिेर्दन दर्दएमा र्दताि गने
अधधकारीले त्यस्तो संस्थाको छानविन गनि, गराउन सतनेछ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम छातनिन गर्दाि माग गरे को वििरण िा कागजात उपलब्ध

गराई सहयोग गनुि सम्बजन्धत ससमततको कतिव्य हुनछ
े ।
(३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजजम गररएको छानविनको जानकारी सम्बजन्धत
संस्थालाई सलएखत रुपमा दर्दनु पनेछ।

७@ . बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को यनरीिण तथा अनुगमन सम्बन्धी ववशेष व्र्वस्था
):१ तथा बचत (ऋणको मुख्य कारोबार गने संस्थाले तोककए बमोजजम अनग
ु मन प्रणाली
अिलम्बन गनुि पनेछ।

(२) र्दताि गने अधधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोककए

बमोजजमको अनग
ु मन प्रणालीमा आधाररत भई तनरीक्षण तथा अनग
ु मन गनेछ।

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम संस्थाको तनरीक्षण तथा अनुगमन र्दताि गने अधधकारीले

आिश्यकता अनस
ु ार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य तनकायको सहयोग सलन सतनेछ।

७#. वावषाक प्रयतवेदन पेश गनप
ुा ने ) :१ (र्दताि गने अधधकारीले आधथिक िषि समापत भएको समततले

तीन मदहनासभि संस्थाको तनरीक्षण सम्बन्धी िावषिक प्रततिेर्दन नगर कायिपासलका समक्ष पेश
गनुि पनेछ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको प्रततिेर्दनमा र्दे हायका वििरणहरू खल
ु ाउनु पनेछ:–
(क) सञ्चालनमा रहे का संस्थाको वििरण,

(ख) अनुगमन गररएका संस्थाको संख्या तथा आधथिक कारोिारको वििरण,
(ग) संस्थामा सहकारी ससद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको तनयम,
वितनयम तथा आन्तररक कायिविधधको पालनाको अिस्था,

(घ) संस्थाका सर्दस्यले प्राप्त गरे को सेिा सुविधाको अिस्था,

(ङ) संस्थाको कियाकलापमा सर्दस्यको सहभाधगताको स्तर अनप
ु ात,

(च) संस्थालाई नगरपासलकाबाट प्रर्दान गररएको वित्तीय अनुर्दान तथा छुट सुविधाको
सर्दप
ु योधगताको अिस्था,

(छ)

संस्थाको

आधथिक

बमोजजमका वििरण,

कियाकलाप

तथा

वित्तीय

अिस्था

सम्बन्धी

तोककए

(ज) संस्थामा आन्तररक तनयन्िण प्रणालीको अिस्था,
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(झ) संस्थामा सुशासन तथा जजम्मेिारीको अिस्था,
(ञ) संस्थामा रहे का कोषको वििरण,

(ट) संरक्षक्षत पूँूजी कफताि कोष वितरणको अिस्था,

(ठ) सहकारीको नीतत तनमािणमा सहयोग पुग्ने आिश्यक कुराहरू,

(ड) सहकारी संस्थाको र्दताि, खारे जी तथा विघटन सम्बन्धी वििरण,

(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरे को र्दफा १२ बमोजजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा
पररयोजनाको वििरण,

(ण) तोककए बमोजजमका अन्य वििरण।
७$ .

आपसी

सुरिण

सेवा

संचालन

सम्बन्धी

व्र्वस्थााः

संस्थाले

संघीय

कान"नमा

व्यिस्था

भएबमोजजम आफ्ना सर्दस्यहरुको बालीनाली िा िस्तुभाउमा भएको क्षततको अंशपूतति गने गरी
आपसी सुरक्षण सेिा संचालन गनि सतनेछ।

७ %.

प्स्थरीकरण कोष सम्बन्धी

व्र्वस्थााः बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाहरू सम्भावित

जोएखमबाट संरक्षणका लाधग संघीय कान"मा व्यिस्था भएबमोजजम खडा हुने जस्थरीकरण
कोषमा सहभागी हुन सतनेछन ्।

पररच्छे द –१^

समस्र्ाग्रस्त संस्थाको व्र्वस्थापन
७^ .

संस्था समस्र्ाग्रस्त भएको घोषणा गना सफकने तनरीक्षण गररएको बमोजजम ऐन यस (१) :
र्दे एखएमा रहे को विद्यमान अिस्था र्दे हायको संस्थामा कुनै जाूँचबाट दहसाब िा कायिपासलकाले
त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गनि सतनेछ:-

(क) सर्दस्यको दहत विपरीत हुने गरी कुनै कायि गरे को,
(ख) संस्थाले पूरा गनुप
ि ने वित्तीय र्दातयत्ि परू ा नगरे को िा भुततानी गनप
ुि ने र्दातयत्ि
भुततानी गनि नसकेको िा भुततानी गनि नसतने अिस्था भएको,

(ग) सर्दस्यहरूको बचत तनधािररत शति बमोजजम कफताि गनि नसकेको,

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको तनयम तथा वितनयम विपरीत हुने गरी संस्था
सञ्चालन भएको,
(ङ) संस्था र्दामासाहीमा पनि सतने अबस्थामा भएको िा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर
आधथिक कदठनाई भोधगरहे को,

(च) कुनै संस्थाले सर्दस्यको बचत रकम कफताि गनुि पने अिधधमा कफताि नगरे को
भनी त्यस्तो संस्थाका कम्तीमा िीस प्रततशत िा िीस जना मध्ये जुन कम

हुन्छ सो िरािरका सर्दस्यहरूले र्दताि गने अधधकारी समक्ष तनिेर्दन दर्दएकोमा
छानविन गर्दाि खण्ड (क) र्दे एख (ङ) सम्मको कुनै अिस्था विद्यमान भएको
र्दे एखएको।

गरे को

(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेएखएको भएतापतन प्रचसलत कानून बमोजजम गठन

आयोगले

कुनै संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था
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समस्याग्रस्त भनी पदहचान गरे कोमा िा त्यस्तो आयोगमा परे को उजुरी संख्या, औधचत्य
समेतको आधारमा कायिपासलकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि सतनेछ।

७& . व्र्वस्थापन सममयतको गठन) :१ (र्दफा ७७ बमोजजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा
त्यस्तो

संस्थाको

सम्पवत्त

व्यिस्थापन

तथा

र्दातयत्ि

भुततानी

सम्बन्धी

कायिकालाधग

व्यिस्थापन ससमततको गठन गनि र्दताि गने अधधकारीले कायिपासलका समक्ष ससफाररस गनेछ।
)२( उपर्दफा

िमोजजम तोककए कायिपासलकाले आएमा भई सशफाररस बमोजजम (१)

छ। सतने गनि गठन ससमततको व्यिस्थापन

गदठत बमोजजम (२) उपर्दफा (३)व्यिस्थापन ससमततको काम, कतिव्य र अधधकार

तोककए बमोजजम हुनेछ।

पररच्छे द–१&

कसूर, दण्ड जररवाना तथा पुनराबेदन
७* .

कसूर गरे को मायनने : कसैले र्दे हायको कुनै कायि गरे मा यस ऐन अन्तगितको कसूर गरे को

मातननेछ।

(क) र्दताि नगरी िा खारे ज भएको संस्था सञ्चालन गरे मा िा कुनै व्यजतत, फमि िा

कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्र्द िा सो शब्र्दको अंग्रेजी रुपान्तरण राखी
कुनै कारोबार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह िा अन्य कुनै कायि गरे मा,

(ख) सर्दस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको तनयम, वितनयम बमोजजम
बाहे क अन्य कुनै पतन प्रयोजनको लाधग प्रयोग गरे मा,

(ग) तोककएको भन्र्दा बढी रकम ऋण प्रर्दान गर्दाि जमानत िा सुरक्षण नराखी ऋण
प्रर्दान गरे मा,

(घ) ससमततको सर्दस्य, व्यिस्थापक िा कमिचारीले संस्थाको सम्पवत्त, बचत िा शेयर
रकम दहनासमना गरे मा,

(ङ) ऋण असल
ू हुन नसतने गरी ससमततका कुनै सर्दस्य, तनजको नातेर्दार िा अन्य
व्यजतत िा कमिचारीलाई ऋण दर्दई रकम दहनासमना गरे मा,
(च) ससमततका कुनै सर्दस्यले एतलै िा अन्य सर्दस्यको समलोमतोमा संस्थाको शेयर
िा बचत रकम आफू खुसी पररचालन गरी संस्थालाई हानी नोतसानी पुर्याएमा,

(छ) झुट्टा िा गलत वििरण पेश गरी कजाि सलएमा, राखेको धधतो कछचा भएमा
िा ऋण दहनासमना गरे मा,

(ज)

संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेका तनयम, वितनयम

लगानी गरे मा िा लगानी गने उद्र्दे श्यले रकम उठाएमा,

विपररत

(झ) कृबिम व्यिसाय खडा गरी िा गराई ऋण सलएमा िा दर्दएमा,

(ञ) धधतोको अस्िाभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण सलएमा िा दर्दएमा,

(ट) झट्
ु टा वििरणको आधारमा पररयोजनाको लागत अस्िाभाविक रुपमा बढाई बढी
ऋण सलएमा िा

दर्दएमा,

(ठ) कुनै व्यजतत िा संस्थालाई एक पटक दर्दइसकेको सुरक्षण रीतपूििक फुकुिा नभई

िा सो सुरक्षणले खामेको मूल्यभन्र्दा बढी हुनेगरी सोही सरु क्षण अन्य संस्थामा
राखी पुनः ऋण सलए िा दर्दएमा,
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(ड) संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लाधग ऋण सुविधा सलएको हो सोही प्रयोजनमा
नलगाई अन्यि प्रयोग गरे िा गराएमा,

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात िा खातामा लेएखएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाइ िा
उडाइ अकै अथि तनस्कने व्यहोरा पारी समलाई लेख्ने िा अको सभन्नै केस्ता राख्ने

जस्ता काम गरे बाट आफूलाई िा अरु कसैलाई फाइर्दा िा हातन नोतसानी गने
उद्र्दे श्यले कीते गनि िा अकािको हातन नोतसानी गने उद्र्दे श्यले नगरे िा नभएको

झुट्टा कुरा गरे िा भएको हो भनी िा समतत, अङ्क िा व्यहोरा फरक पारी

सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई िा बनाउन लगाई जालसाजी गरे िा
गराएमा,

(ण) ऋणको धधतो स्िरुप राएखने चल अचल सम्पवत्त सललाम बबिी िा अन्य
प्रयोजनको

लाधग

मूल्याङ्कन

गर्दाि

मूल्याङ्कनकतािले

बढी, कम

िा

मूल्याङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोतसानी पुर्याउने कायि गरे िा गराएमा,

गलत

(त) संस्थालाई हानी नोतसानी पुर्याउने उद्र्दे श्यले कसैले कुनै काम गनि िा गराउन,

मोलादहजा गनि िा गराउन, कुनै ककससमको रकम सलन िा दर्दन, बबना मूल्य िा
कम मूल्यमा कुनै माल, िस्तु िा सेिा सलन िा दर्दन, र्दान, र्दातव्य, उपहार िा
चन्र्दा सलन िा दर्दन, गलत सलखत तयार गनि िा गराउन, अनि
ु ार्द गनि िा गराउन
िा गैर कानूनी लाभ िा हानी पुरयाउने
्
बर्दतनयतले कुनै कायि गरे िा गराएमा,

(थ) कुनै संस्था िा सोको सर्दस्य िा बचतकताि िा ती मध्ये कसैलाई हानी

नोतसानी पग्ु ने गरी लेखापरीक्षण गरे गराएमा िा लेखापरीक्षण गरे को झट्
ु टो
प्रततिेर्दन तयार पारे मा िा पानि लगाएमा।

&(.

सजार्ाः

-!_ s;}n] bफा ७*

को कसूर गरे मा र्दे हाय बमोजजमको सजाय हुनेछ -:
(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषिसम्म कैर्द र एक लाख
रुपैँयासम्म जररिाना,

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा र्दई
ु बषिसम्म कैर्द र र्दईु लाख रुपैँयासम्म जररिाना,

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा विगो बराबरको रकम जररिाना गरी तीन बषि सम्म
कैर्द,

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

(त) को कसूरमा विगो भराई विगो बमोजजम जररिाना गरी र्दे हाय बमोजजमको

कैर्द हुनेछ :(१) र्दश लाख रुपैयाूँसम्म बबगो भए एक िषिसम्म कैर्द,

(२) र्दश लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँसम्म बबगो भए र्दई
ु िषि र्दे एख
तीन िषिसम्म कैर्द,

(३) पचास लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म बबगो भए तीन िषि र्दे एख
चार िषिसम्म कैर्द,

(४) एक करोड रुपैयाूँभन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयासम्म बबगो भए चार िषिर्देएख छ
िषिसम्म कैर्द,

(५) र्दश करोड रुपैंयाूँभन्र्दा बढी एक अबि रुपैयाूँसम्म बबगो भए छ िषिर्देएख आठ

िषिसम्म कैर्द,
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(६) एक अबि रुपैयाूँभन्र्दा बढीजततसुकै रुपैयाूँ बबगो भएपतन आठ िषिर्देएख र्दश

िषिसम्म कैर्द,

(ङ) खण्ड (ढ) को

कसूरमा

र्दश बषिसम्म कैर्द।

(२) र्दफा ७* को कसूर गनि उद्योग गने िा त्यस्तो कसूर गनि मद्र्दत पुर्याउने

व्यजततलाई मुख्य कसूरर्दारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
(३) र्दफा ७* को कसूर गने िा त्यस्तो कसूर गनि मद्र्दत पुर्याउनु कुनै तनकाय
संस्था भए त्यस्तो तनकाय संस्थाको प्रमुख कायिकारी िा पर्दाधधकारी िा कायिकारी है ससयतमा
कायि सम्पार्दन गने व्यजततलाई यस ऐन बमोजजम हुने सजाय हुनेछ।

८) . जररवाना हुन:
े -!_ bkmf -*^_ adf]जजम कसैको उजूरी परी िा संस्थाको तनरीक्षण अनुगमन िा
दहसाब ककताबको जाूँच गर्दाि िा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले र्दे हायको कुनै कायि गरे को

पाइएमा र्दताि गने अधधकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृतत र गाम्भीयिको आधारमा त्यस्तो कायि
गने व्यजततलाई पाूँचलाख रुपैँयासम्म जररिाना गनेछ - :

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेका तनयम विपरीत सर्दस्यसूँग ब्याज सलएमा,

(ख) संस्थाले प्रर्दान गने बचत र ऋणको ब्याजर्दर बीचको अन्तर छ प्रततशतभन्र्दा
बढी कायम गरे मा,

(ग) संस्थाले प्रर्दान गरे को ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कजािमा पूँूजीकृत गरी सोको
आधारमा ब्याज लगाएमा,

(घ) कुनै सर्दस्यलाई आफ्नो पूूँजीकोषको तोककए बमोजजमको प्रततशत भन्र्दा बढी
हुनग
े री ऋण प्रर्दान गरे मा,
(ङ) संस्था र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहे क अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप्त
गरे को तीन मदहना अिधध व्यततत नभई ऋण लगानी गरे मा,

(च) प्राथसमक पूूँजी कोषको
(छ) शेयर पूूँजीको

c7f/

गुणा भन्र्दा बढीहुने गरी बचत संकलन गरे मा,
प्रततशतभन्र्दा बढी शेयर लाभांश वितरण गरे मा,

!%

(ज) संस्थाले आफ्नो कायिक्षेि बादहर गई कारोबार गरे मा िा गैर सर्दस्यसंग कारोिार
गरे मा,

(झ) संस्थाले यो ऐन विपरीत कृबिम ब्यजततलाई आफ्नो सर्दस्यता दर्दएमा।

(२) उपर्दफा (१) मा लेएखएको व्यहोराबाट कसैले र्दे हायको कुनै कायि गरे को र्दताि गने

अधधकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृतत र गाम्भीयिको आधारमा त्यस्तो कायि गने व्यजततलाई तीन
लाख रुपैयाूँसम्म जररिाना गनि सतनेछः-

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको तनयम बमोजजम दर्दएको कुनै तनर्दे शन िा
तोककएको मापर्दण्डको पालना नगरे मा,

(ख) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको तनयम बमोजजम दर्दनप
ु ने कुनै वििरण,
कागजात, प्रततबेर्दन, सूचना िा जानकारी नदर्दएमा,

(ग) यस ऐन बमोजजम तनिािचन नगरी ससमतत तथा लेखा सुपरीिेक्षण ससमततका
पर्दाधधकारीहरु आफू खुशी पररितिन गरे मा,

(घ) कुनै संस्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बमोजजमको तोककएको शति पालन
नगरे मा,

(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगित बनेको तनयम विपररत अन्य कायि गरे मा।
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(३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजजमको जररिाना गनुि अतघ र्दताि गने अधधकारीले

सम्बजन्धत व्यजतत िा संस्थालाई सफाई पेश गनि कम्तीमा पन्र दर्दनको समयािधध दर्दनु
पनेछ।
८! .

रोक्का राख्ने:

-!_

र्दताि गने अधधकारीले सम्बजन्धत संस्थालाई र्दफा ८) बमोजजम जररिाना

गनुक
ि ा अततररतत तीन मदहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबा/,

;DklQ tyf

बैङ्क खाता रोतका

राख्ने तथा सम्पवत्त रोतका राख््न सम्बजन्धत तनकायलाई ससफाररस गनि सतनेछ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको ससफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार,

सम्पतत िा बैङ्क खाता रोतका राखी सो को जानकारी र्दताि गने अधधकारीलाई दर्दनु पनेछ।
८@ .

दोब्बर जररवाना हुन:
े -!_ र्दफा ८) बमोजजम जररिाना भएको व्यजतत िा संस्थाले पुन: सोही
कसूर गरे मा त्यस्तो व्यजतत िा संस्थालाई र्दताि गने अधधकारीले र्दोस्रो पटकर्दे एख प्रत्येक
पटककोलाधग र्दोब्बर जररिाना गनेछ।

८# .

अनस
ु न्धानकोलागग लेखी पठाउन सक्ने:

र्दताि गने अधधकारी िा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस

ऐन बमोजजम आफ्नो काम कसैले गर्दाि पालना अधधकारको र कतिव्य र्दफा ७* बमोजजमको
कसूर

गरे को

थाहा पाएमा

त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा

गनिकोलाधग सम्बजन्धत तनकायमा लेखी पठाउन सतनेछ।
८$ . मुद्दासम्बन्धी व्र्वस्थााः र्दफा

&(

संघीय कान"न बमोजजम हुनेछ।

८ %.

मुद्दा हे ने अगधकारी:

८^ .

उजूरी ददने हद म्र्ाद:

यस ऐन बमोजजम

अनुसन्धान

बमोजजम सजाय हुने कसूरको मुद्र्दा सम्बन्धी व्यिस्था

bफा &(

बमोजजमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्र्दाको कारिाही र
ककनारा जजल्ला अर्दालतबाट हुनेछ।
बमोजजमको सजाय हुने कसूर गरे को िा गनि
लागेको थाहा पाउने व्यजततले त्यसरी थाहा पाएको समततले नब्बे दर्दनसभि र्दताि गने अधधकारी

-!_ s;}n] bkmf *^

समक्ष उजरू ी दर्दनु पनेछ।

(२) कसैले र्दफा ८० बमोजजम जररिाना हुने कायि गरे को थाहा पाउने व्यजततले
त्यसरी थाहा पाएको समततले नब्बे दर्दनसभि र्दताि गने अधधकारी समक्ष उजरू ीदर्दनु पनेछ ।
८&.

पुनरावेदन गना सक्ने:

-!_ bkmf ^

बमोजजम संस्था र्दताि गनि अस्िीकार गरे को िा र्दफा

^%

बमोजजम संस्था र्दताि खारे ज गरे कोमा धचत्त नबुझ्नेले सो तनणियको जानकारी पाएको समततले

पैंतीस दर्दनसभि र्दताि गने अधधकारीको तनणिय उपर कायिपासलका समक्ष पुनरािेर्दन गनि सतनेछ।
(२) र्दफा

&(

बमोजजमको जररिानामा धचत्त नबझ्
ु ने व्यजततले त्यस्तो तनणियको

जानकारी पाएको समततले पैंतीस दर्दनसभि र्दे हाय बमोजजम पुनरािेर्दन गनि सतनेछ:

(क) र्दताि गने अधधकारी र कायिपासलकाले गरे को तनणिय उपर सम्बजन्धत जजल्ला
अर्दालतमा,

(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरे को तनणिय उपर सम्बजन्धत उछच अर्दालतमा

k'g/fj]bg

lbg' kg]{5।
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असूल उपर गररने : यस पररछछे र्द बमोजजम कुनै व्यजततले ततनुि पने जररिाना िा कुनै
रकम नततरी बाूँकी रहे कोमा त्यस्तो जररिाना िा रकम तनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूल
उपर गररनेछ।

पररच्छे द–

!*

ववववध

*(

. मतागधकारको प्रर्ोग:
सम्बजन्धत

संस्थाको

सामाप्जक

परीिण

कुनै सर्दस्यले संस्थाको जततसुकै शेयर खररर्द गरे को भए तापतन

कायि

सञ्चालनमा

एक

सक्ने:

संस्थाले

मताधधकारको प्रयोग गनि सतनेछ।
९).

गराउन

-!_

सर्दस्य

एक

वितनयममा

मतको

आधारमा

उजल्लएखत

आफ्नो

उद्र्दे श्य

प्राप्त

गनिकालाधग ससमततबाट भएका तनणिय र कायि, सर्दस्यहरूले प्राप्त गरे का सेिा र सन्तुष्ट्टीको
स्तर, सेिा प्राप्ततबाट सर्दस्यहरूको जीिनस्तरमा आएको आधथिक, सामाजजक, सांस्कृततक तथा

िातािरणीय पक्षमा सकारात्मक पररितिन लगायतका विषयमा सामाजजक परीक्षण गराउन
सतनेछ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीक्षणको प्रततिेर्दन छलफलकोलाधग

ससमततले साधारण सभा समक्ष पेश गनेछ।

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक परीक्षण प्रततिेर्दन छलफल गरी

साधारणसभाले आिश्यकता अनुसार ससमततलाई तनर्दे शन दर्दन सतनेछ।

(४) यस र्दफा बमोजजमको सामाजजक परीक्षण प्रततिेर्दनको एक प्रतत सम्बजन्धत

संस्थाले र्दताि गने अधधकारी समक्ष पेश गनुि पनेछ।
९! .

सहकारी मशिााः सहकारी क्षेिको प्रिधिनकोलाधग विद्यालय तहको पाठयिममा आधारभूत

९@.

आगथाक सहर्ोग गना

सहकारी सम्िन्धी विषयिस्तुलाई समािेश गनि सककनेछ।

;Sg]:

संस्थाको रकमिाट ससमततको तनणिय िमोजजम सर्दस्यहरुले

आधथिक सहयोग सलन सतनेछन ् ।

तर सामाजजक कायिकोलाधग गैर सर्दस्य व्यजतत िा संस्थाहरुलाई समेत आधथिक

सहयोग गनि िाधा पने छै न।

स्पष्ट्टीकरणः यस र्दफाको प्रयोजनकोलाधग 'सामाजजक कायि' भन्नाले सशक्षा, स्िास््य, िातािरण
संरक्षण, मानिीय सहायता, सहकाररता प्रबद्िधन सम्बजन्ध कायिलाई जनाउूँ छ।
९# .

अन्तर सहकारी कारोवार गना सक्नेाः

९$ .

ठे क्कापट्टा ददन नहुने: ;+:yfn] cfkm\gf] ;ldltsf] कुनै सञ्चालक िा लेखा सप
ु रीिेक्षण ससमततको
संयोजक िा सर्दस्य िा आफ्नो कमिचारीलाई ठे तकापट्टा दर्दन हुर्दैन।

सहकारी कारोिार गनि सतनेछन ्।
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सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हुने: कुनै संस्थाले प्राप्
त गरे को सरकारी अनुर्दान िा कुनै
सेिा सुविधा र्दरु
ु पयोग गरे को पाइएमा प्रचसलत कानन
ू बमोजजम सरकारी बाूँकी सरह असूल
उपर गररनेछ।

९^ .

कम्पनी सम्बन्धी प्रचमलत ऐन लागू नहुन:
े
यस ऐन अन्तगित र्दताि भएको संस्थाको हकमा
कम्पनी सम्बन्धी प्रचसलत ऐन लागू हुनेछैन।

९& .

प्रचमलत कानून बमोप्जम कारवाही गना वाधा नपने : यस ऐनमा लेएखएको कुनै कुराले कुनै
व्यजतत उपर प्रचसलत कानून बमोजजम अर्दालतमा मुद्र्दा चलाउन बाधा पुर्याएको मातनने
छै न।

९* .

सम्पवि शुद्गधकरण यनवारण सम्बन्धी कान"नी व्र्वस्थाको पालना गनप
ुा नेाः संस्थाले सम्पवत्त
शुद्धधकरण तनिारण सम्बन्धी संघीय प्रर्दे श/कान"नमा भएका व्यिस्थाका साथै तत्सम्बन्धमा

मन्िालयले जारी गरे को माkर्दण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइबाट जारी
भएका तनर्दे सशकाहरूको पालना गनप
ुि नेछ।

((

. यनर्म बनाउने अगधकार:
बनाउन सतनेछ।

o; P]नको

कायािन्ियनकोलाधग कायिपासलकाले आिश्यक तनयम

१०) .मापदण्ड, यनदे मशका वा कार्ाववगध बनाई लागू गना सक्ने:

-!_ of] P]g jf

यस ऐन अन्तगित

बनेको तनयमको अधीनमा रही संस्थाको र्दताि, सञ्चालन,तनरीक्षण तथा अनुगमन लगायतका
काम कारबाहीलाई व्यिजस्थत र प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनि कायिपासलकाले आिश्यकता
अनुसार मापर्दण्ड, तनर्दे सशका िा कायिविधध बनाई लागू गनि सतनेछ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको मापर्दण्ड बनाउूँ र्दा आिश्यकता अनुसार रजजष्ट्रार, नेपाल

राष्ट्र बैङ्क, मन्िालय र सम्बजन्धत अन्य तनकायको परामशि सलन सककनेछ।
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