
 

 

 

रामपरु नगरपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
    खण्ड: 1        संख्या: 4       लमलि: 2075/03/31 

भाग -1 
 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु 
नगरपालिकाको नगर सभािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको ऐन सर्वसाधारणको 

जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ। 

 
 

रामपरु नगरपालिकाको  
सहकारी ऐन, २०७५ 
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प्रस्िार्नााः सहकारी मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्ि अनरुूप स्थानीयस्िरमा छररएर रहेको पूूँजी, प्रवर्लध िथा 
प्रलिभािाई स्र्ाबिम्बन र पारस्पररकिाका आधारमा एकीकृि गदै सदस्यहरूको आलथवक, सामाजजक 
िथा साूँस्कृलिक उन्नयन गनव, समदुायमा आधाररि, सदस्य केजन्िि, िोकिाजन्त्रक, स्र्ायत्त र सशुालसि 
संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रर्द्धवन गनव, सहकारी खेिी, उद्योग, र्स्ि ु िथा सेर्ा 
व्यर्सायका माध्यमबाट सामाजजक न्यायका आधारमा आत्मलनभवर, िीब्र एरं् ददगो रुपमा स्थानीय 
अथविन्त्रिाई सदुृढ िलु्याउन सहकारी संघसंस्थाहरुको दिाव, सञ्चािन एर्म ्लनयमनसम्बन्धी व्यर्स्था 
गनव र्ाञ्छनीय भएकोिे, 

रामपरु नगरपालिकाको नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद –१ 

प्रारजम्भक 

1. संजिप्त नाम र प्रारम्भ :  

1. यस ऐनको नाम “रामपरु नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

2. यो ऐन िरुुन्ि प्रारम्भ हनुछे । 

2. पररभाषा: वर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,– 

क) “आन्िररक कायववर्लध” भन्नािे सहकारी संस्थािे दफा १८ बमोजजम बनाएको आन्िररक 
कायववर्लध सम्झनपुछव ।  

ख) “कसूर” भन्नािे दफा ७९ बमोजजमको कसूर सम्झनपुछव । 

ग) “िोवकएको” र्ा “िोवकए बमोजजम” भन्नािे यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयममा िोवकएको र्ा 
िोवकए बमोजजम सम्झनपुछव । 

घ) “पररर्ार” भन्नािे सदस्यको पलि र्ा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, धमवपतु्र, धमवपतु्री, बाब,ु आमा, 
सौिेनी आमा र आफूिे पािन पोषण गनुवपने दाज,ु भाउज,ु भाइ, बहुारी र दददी, बवहनी 
सम्झनपुछव। 

िर सो शब्दिे अंशबण्डा गरी र्ा मानो छुविई आ-आफ्नो पेशा व्यर्साय गरी बसेको 
पररर्ारको सदस्यिाई जनाउने छैन ।  

ङ) “बचि” भन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनपुछव । 

च) “मन्त्रािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्धी वर्षय हेने संघीय मन्त्रािय सम्झनपुछव ।  

छ) “मखु्य कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्यर्सावयक वियाकिापहरुमा पलछल्िो 
आलथवक र्षव सम्ममा पररचालिि बचिको दावयत्र् र पलछल्िो आलथवक र्षवको सदस्य िफव को 
खररद र्ा लबिी कारोर्ारमा कम्िीमा िीस प्रलिशि भन्दा बढी वहस्सा भएको कारोर्ार 
सम्झनपुछव ।   
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ज) “रजजष्ट्रार” भन्नािे संघको रजजष्ट्रार सम्झन ुपछव ।  

झ) “िेखा सपुरीरे्िण सलमलि” भन्नािे दफा ३७ बमोजजमको िेखा सपुरीरे्िण सलमलि 
सम्झनपुछव । 

ञ) “वर्लनयम” भन्नािे सम्बजन्धि सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोजजम बनाएको वर्लनयम 
सम्झनपुछव । 

ट) “वर्भाग” भन्नािे संघको सहकारी वर्भाग सम्झनपुछव र सो शब्दिे मन्त्राियिे सहकारी 
लनयमन गनव िोकेको महाशाखा समेििाई जनाउूँछ। 

ठ) “शेयर” भन्नािे सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनपुछव ।  

ड) “सञ्चािक” भन्नािे सलमलिको सदस्य सम्झनपुछव र सो शब्दिे सलमलिको अध्यि, उपाध्यि, 

सजचर् र कोषाध्यि समेििाई जनाउूँछ ।  

ढ) “सदस्य” भन्नािे सहकारी संस्थाको सदस्यिा प्राप् ि गरेका व्यजि सम्झनपुछव। 

ण) “सलमलि” भन्नािे दफा ३० को उपदफा (१) बमोजजमको सञ्चािक सलमलि सम्झनपुछव ।  

ि) “सहकारी मूल्य” भन्नािे स्र्ार्िम्र्न, स्र्–उत्तरदावयत्र्, िोकिन्त्र, समानिा, समिा, ऐक्यर्द्धिा, 
इमान्दारी, खिुापन, सामाजजक उत्तरदावयत्र् िथा अरुको हेरचाह िगायि अन्िराववष्ट्रय  
मान्यिाप्राप् ि सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनपुछव । 

थ) “संस्थाको व्यर्साय” भन्नािे वर्लनयममा व्यर्स्था भए बमोजजम सञ्चालिि व्यर्सावयक 
वियाकिाप सम्झनपुछव ।  

द) “सहकारी लसद्धान्ि” भन्नािे स्रै्जच्छक िथा खिुा सदस्यिा, सदस्यद्वारा िोकिाजन्त्रक 
लनयन्त्रण, सदस्यको आलथवक सहभागीिा, स्र्ायत्तिा र स्र्िन्त्रिा, जशिा, िािीम र सूचना, 
सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र समदुायप्रलिको चासो िगायि अन्िराववष्ट्रय 
मान्यिाप्राप् ि सहकारी सम्बन्धी लसद्धान्ि सम्झनपुछव ।  

ध) "संस्था" भन्नािे दफा ३ बमोजजम गठन भई दफा ६ बमोजजम दिाव भएको वर्षयगि र्ा 
बहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्था सम्झन ुपछव । 

न) “साधारण सभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनपुछव । 

प) “प्राथलमक पूूँजी कोष” भन्नािे शेयर पूूँजी र जगेडा कोष सम्झनपुछव । 

फ) "दिाव गने अलधकारी" भन्नािे दफा ६९ बमोजजमको दिाव गने अलधकारी सम्झनपुदवछ । 

पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन िथा दिाव 
3. संस्थाको गठन :  

1. कम्िीमा िीस जना नेपािी नागररकहरु आपसमा  लमिी वर्षयगि र्ा र्हउुदे्दश्यीय सहकारी 
संस्था गठन गनव सक्नेछन ्।  
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2. उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन श्रलमक, यरु्ा िगायििे आफ्नो श्रम र्ा 
सीपमा आधाररि भई व्यर्साय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्र जना नेपािी नागररकहरु 
भए पलन संस्था गठन गनव सक्नेछन ्। 

3. यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, 

स्थानीय िह र्ा त्यस्िा सरकार र्ा िहको अनदुान र्ा स्र्ालमत्र्मा संचालिि वर्द्यािय, 

वर्श्ववर्द्यािय र्ा संगदठि संस्थाबाट पाररश्रलमक पाउने पदमा र्हाि रहेका कम्िीमा एकसय 
जना कमवचारी, जशिक र्ा प्राध्यापकहरुिे आपसमा लमिी प्रचलिि कानून बमोजजम दिाव 
भएको आफ्नो पेशागि संगठनका आधारमा सदस्यिा, प्रलिलनलधत्र् र सेर्ा संचािनमा िोवकए 
बमोजजमका शिव बन्देजहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनव सक्नेछन ्। 

िर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहेको एउटै कायावियका कम्िीमा िीस जना कमवचारी, 
जशिक र्ा प्राध्यापकहरुिे आपसमा लमिी सदस्यिा, प्रलिलनलधत्र् र सेर्ा संचािनमा िोवकए 
बमोजजमका शिव बन्देजहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनव सक्नेछन ्। 

4. यस दफा बमोजजम संस्था गठन गदाव एक पररर्ार एक सदस्यका दरिे उपदफा (१) र्ा 
(२) मा उजल्िजखि संख्या पगेुको हनुपुनेछ ।  

िर संस्था दिाव भइसकेपलछ एकै पररर्ारका एकभन्दा बढी व्यजििे सो संस्थाको सदस्यिा 
लिन बाधा पने छैन । 

 

4. दिाव नगरी सहकारी सस्था संचािन गनव नहनु:े कसैिे पलन  यस ऐन बमोजजम दिाव नगरी 
सहकारी स्थापना िथा सञ्चािन गनव हुूँदैन। 

   

5. दिावको िालग दरखास्ि ददन ुपने :  

1. यस ऐन बमोजजम गठन भएका सरकारी संस्थािे दिावका िालग दिाव गने अलधकारी  समि 
अनसूुची-१ को ढाूँचामा दरखास्ि ददनपुनेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजमका दरखास्ि साथ देहाय बमोजजमका कागजािहरू संिग्न गनुव पनेछ :– 

क) सहकारी संस्थाको प्रस्िावर्ि वर्लनयम, 

ख) सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्भाब्यिा अध्ययन प्रलिरे्दन, 

ग) सदस्यिे लिन स्र्ीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको वर्र्रण । 

 

6. दिाव गनुव पने :  

1. दफा ५ को उपदफा (१) बमोजजम प्राप् ि दरखास्ि  सवहिको कागजािहरु  छानवर्न गदाव 
देहाय बमोजजम भएको पाइएमा दिाव गने अलधकारीिे दरखास्ि परेको लमलििे िीस ददनलभत्र 
त्यस्िो सहकारी संस्था दिाव गरी अनसूुची-२ को ढाूँचामा दिाव प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ :– 
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क) दरखास्ि साथ पेश भएको वर्लनयम यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयम 
बमोजजम रहेको,  

ख) प्रस्िावर्ि सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्ि अनरुुप सञ्चािन हनु 
सक्ने आधार रहेको, 

ग) सहकारी संस्था समदुायमा आधाररि एर्म ्सदस्य केजन्िि भई संचािन र लनयन्त्रण हनु 
सक्ने स्पष्ट आधार रहेको । 

2. उपदफा (१) बमोजजम छानवर्न गदाव प्रस्िावर्ि सहकारी संस्थाको वर्लनयमको कुनै कुरामा 
संशोधन गनुवपने देजखएमा दिाव गने अलधकारीिे त्यस्िो संशोधन गनुवपने व्यहोरा खिुाई 
दरखास्ि प्राप् ि भएको लमलििे पन्र ददनलभत्र लनरे्दकिाई सूचना गनुव पनेछ । 

3. यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखि दिाव भई 
सञ्चािनमा रहेका रामपरु नगरपालिका लभत्र कायविते्र कायम गररएका सहकारी संस्था यसै 
ऐन बमोजजम दिाव भएको मालननेछ । 

4. यस दफा बमोजजम सहकारी संस्था दिाव गदाव दिाव गने अलधकारीिे त्यस्िो सहकारी संस्थािे 
पािना गनुव पने गरी कुनै शिव िोक्न सक्नेछ ।  

5. उपदफा (४) बमोजजम शिव िोवकएकोमा सोको पािना गनुव सम्बजन्धि सहकारी संस्थाको 
किवव्य हनुेछ। 

 

7. दिाव गनव अस्र्ीकार गनव सक्न े: 
1. दफा ६ को उपदफा (१) मा उजल्िजखि अर्स्था नभएमा, सोही दफा बमोजजम वर्लनयम 

संशोधनको िालग सूचना ददएको अबलधलभत्र लनरे्दकिे संशोधन गनव अस्र्ीकार गरेमा त्यस्िो 
सूचना पाएको लमलििे िीस ददनलभत्र लबलनयम संशोधन नगरेमा र्ा सूचनामा उल्िेख भए 
बमोजजम हनुेगरी लबलनयम  संशोधन नगरेमा दिाव गने अलधकारीिे त्यस्िो सहकारी संस्था 
दिाव गनव अस्र्ीकार गनव सक्नेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजम सहकारी संस्था दिाव गनव अस्र्ीकार गरेकोमा दिाव गने अलधकारीिे 
कारण खिुाई िीन ददन लभत्र सोको जानकारी सम्बजन्धि लनरे्दकहरूिाई ददन ुपनेछ ।  

 

8. सहकारी संस्था संगदठि संस्था हनु:े  

1. सहकारी संस्था अवर्जच्छन्न उत्तरालधकारर्ािा एक स्र्शालसि र सङ्गदठि संस्था हनुेछ । 

2. सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको िालग एउटा छुिै छाप हनुेछ । 

3. सहकारी संस्थािे यस ऐनको अधीनमा रही व्यजि सरह चि अचि सम्पजत्त प्राप् ि, उपभोग, 
वर्िी र्ा अन्य व्यर्स्था गनव सक्नेछ।  
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4. सहकारी संस्थािे व्यजि सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गनव र सो उपर पलन सोही 
नामबाट नालिस उजूर िाग्न सक्नेछ। 

5. सहकारी संस्थािे व्यजि सरह करार गनव सक्नेछ । 

 

9. सहकारी संस्थाको कायविते्र : 
1. दिाव हुूँदाका बखि सहकारी संस्थाको कायव िेत्र देहाय बमोजजम हनुेछाः  

क) बचि िथा ऋणको मखु्य कारोर्ार गने संस्थाको हकमा एक र्डा,  
ख) अन्य संस्थाको हकमा एक र्डा र्ा देहायका आधारमा िीन र्डासम्म : 

I. सदस्यहरुर्ीच स्र्ाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िालग आपसी साझा र्न्धन 
(कमन बण्ड), 

II. व्यर्सावयक स्िरमा सेर्ा संचािन गनव आर्श्यक सदस्य संख्या, 
III. संस्था संचािनमा सदस्यको सहभालगिामूिक िोकिाजन्त्रक लनयन्त्रण कायम हनु े

गरी पायक पने स्थान । 

2. उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन संस्थािे दिाव भई व्यार्सावयक सेर्ा 
प्रारम्भ गरेको दईुर्षव पलछ देहायको आधारमा जोलडएको भौगोलिक िेत्र कायम रहने गरी 
आफ्नो कायविेत्र थप र्डाहरूमा वर्स्िार गनव सक्नेछ ।  

क) संस्थाको व्यर्सावयक वियाकिापको वर्कास िममा सदस्यिा बढाउन थप कायव िते्र 
आर्श्यक परेको, 

ख) संस्थाको कायव संचािनमा सदस्यको प्रत्यि लनयन्त्रण कायम राख्न रचनात्मक 
उपायहरु अर्िम्बन गररएको, 

ग) बचि िथा ऋणको मखु्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापदण्ड अनसुार 
भएको । 

3. उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन संस्थाको कायविेत्रका र्डाहरूमा 
व्यार्सावयक सेर्ा सञ्चािन नभएको र्ा जम्मा कारोबारको िोवकएको रकम र्ा अनपुािभन्दा 
कम रकम र्ा अनपुािको व्यार्सावयक सेर्ा सञ्चािन भएको देजखएको खण्डमा दिाव गने 
अलधकारीिे व्यार्सावयक सेर्ा सञ्चािन भएका र्डा मात्र कायविेत्र कायम गने गरी वर्लनयम 
संशोधन गनव लनदेशन ददन सक्नेछ । 

4. उपदफा (३) बमोजजम दिाव गने अलधकारीिे लनदेशन ददएकोमा सहकारी संस्थािे एक 
र्षवलभत्र वर्लनयम संशोधन गरी आफ्नो कायविेत्र पनुाःलनधावरण गनुवपनेछ।  

5. यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन सहकारी संस्थािे स्रे्जच्छक रूपमा 
जनुसकैु समय कायविेत्र घटाउने गरी पनुाःलनधावरण गनव वर्लनयम संशोधन गनव सक्नेछ ।  

6. कायविेत्र पनुाः लनधावरण सम्बन्धी अन्य व्यर्स्था िोवकए बमोजजम हनुेछ ।  
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10. जानकारी ददनपुने: रामपरु नगरपालिकाभन्दा बढी कायविेत्र कायम राखी दिाव भई सञ्चािनमा 
रहेका संस्थाहरूिे रामपरु नगरपालिकामा सेर्ा सञ्चािन गदाव सञ्चालिि सेर्ाको वर्र्रण सवहि 
दिाव गने अलधकारीिाई जानकारी ददनपुनेछ । 

 

11. वर्षयगि आधारमा र्गीकरण:  

1. सहकारी संस्थाको र्गीकरण देहाय बमोजजम हनुेछाः 
(क) उत्पादक संस्थााः कृवष, दगु्ध, जचया, कवफ, उख,ु फिफुि र माछापािन वर्शेषका 

वर्षयगि र अगरु्ार्ािी एर्म ्उत्पादनको योजना समेिका आधारमा अन्य उत्पादनमूिक 
संस्था; 

(ख) उपभोिा संस्थााः उपभोिा भण्डार, र्चि िथा ऋण, उजाव र स्र्ास््य  वर्शेषका 
वर्षयगि र प्राथलमक आर्श्यकिा एर्म ्सेर्ाको योजना समेिका आधारमा अन्य 
उपभोगजन्य संस्था; 

(ग) श्रलमक संस्थााः हस्िकिा, खाद्य पररकार, औद्योलगक उत्पादन, भोजनािय र श्रम करार 
वर्शेषका वर्षयगि र सीप र्ा श्रमको वर्शेषिा एर्म ्स्र्रोजगारीको योजना समेिका 
आधारमा अन्य श्रममा आधाररि संस्था; 

(घ) बहउुद्दशे्यीय संस्थााः उत्पादन, उपभोग र श्रम र्ा सीपमा आधाररि स्र्रोजगारीका सेर्ा 
समेि सञ्चािन गने अन्य बहमुखुी संस्था । 

2. उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्िेजखि वर्षयमा वर्जशष्टीकरण, आम 
प्रचिन र अभ्यासको वर्कासिम समेिको आधारमा िोवकएबमोजजमका वर्षयहरु थप गनव 
सवकनेछ ।  

3. उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन उपदफा (१) बमोजजम अन्य 
संस्थाहरु गठन गनव बाधा पनेछैन ।  

 

12. कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना सञ्चािन गनव सक्न े: 
1. दफा ६ बमोजजम दिाव प्रमाणपत्र प्राप् ि गरे पलछ संस्थािे आफ्नो उदे्दश्य प्रालप्तका िालग यस 

ऐन र वर्लनयमको अधीनमा रही आर्श्यक कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना 
सञ्चािन गनव सक्नेछ ।  

2. प्रचलिि कानूनमा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन संस्थािे उपदफा (१) बमोजजम 
कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना सञ्चािन गनव छुिै संस्था दिाव गनुवपने छैन । 

िर त्यस्िो कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना सञ्चािन गनव प्रचलिि कानून बमोजजम 
अनमुलिपत्र, स्र्ीकृलि र्ा इजाजिपत्र लिन ुपने रहेछ भने सो बमोजजम अनमुलिपत्र, स्र्ीकृलि 
र्ा इजाजिपत्र लिएर मात्र कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना सञ्चािन गनुव पनेछ।  
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3. उपदफा (2) बमोजजम संस्थािे प्रचलिि कानून बमोजजम अलधकार पाएको लनकाय र्ा 
अलधकारीबाट अनमुलिपत्र, स्र्ीकृलि र्ा इजाजिपत्र प्राप् ि गरेमा पन्र ददनलभत्र सोको 
जानकारी दिाव गने अलधकारीिाई ददन ुपनेछ । 

4. दईु र्ा दईुभन्दा बढी संस्थािे संयिु र्ा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन र्ा सेर्ाको 
बजारीकरणको िालग यस ऐनको अधीनमा रही आर्श्यक कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा 
पररयोजना सञ्चािन गनव सक्नेछन ्। 

5. उपदफा (4) बमोजजमको कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा पररयोजना सञ्चािन गने सम्बन्धी 
अन्य व्यबस्था िोवकए बमोजजम हनुेछ । 

 

13. दावयत्र् सीलमि हनु े:  

1. सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दावयत्र् लनजिे खररद गरेको र्ा खररद 
गनव स्र्ीकार गरेको शेयरको अलधकिम रकमसम्म मात्र सीलमि रहनेछ ।  

2. (२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लिलमटेड” भने्न शब्द राख्न ु
पनेछ ।  

 

14. सहकारीका मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्ि पािना गनुव पने: सहकारी संस्थाको गठन िथा सञ्चािन 
गदाव सहकारीका मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्िको पािना गनुव पनेछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

संस्थाका उद्दशे्य िथा कायव 

15. संस्थाको उद्दशे्य : कायविते्रमा आधाररि र सदस्य केजन्िि भई आफ्ना सदस्यहरूको आलथवक, 

सामाजजक िथा साूँस्कृलिक उन्नयन गनुव संस्थाको मखु्य उदे्दश्य हनुेछ । 

   

16. संस्थाको कायव : संस्थाका कायवहरू देहाय बमोजजम हनुेछन:्- 

क) सहकारीका मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्िहरूको पािना गने गराउने, 
ख) सदस्यको वहि प्रर्द्धवन गने गरी व्यार्सावयक सेर्ाहरू प्रदान गने, 

ग) सदस्यिाई जशिा, सूचना र िािीम प्रदान गने , 

घ) संस्थािे गने उत्पादन िथा सेर्ाको मापदण्ड लनधावरण गरी गणुस्िर सधुार, आलथवक स्थावयत्र् 
र जोजखम व्यर्स्थापनसम्बन्धी कायव गने,  

ङ) आन्िररक लनयन्त्रण प्रणािी िागू गने, 

च) संस्थाको व्यर्सावयक प्रर्द्धवन िथा वर्कास सम्बन्धी वियाकिापहरू सञ्चािन गने, 
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छ) मन्त्रािय, रजजष्ट्रार, प्रादेजशक रजजष्ट्रार, स्थानीय िह र्ा दिाव गने अलधकारीको लनदेशन पािना 
गने गराउने, 

ज) वर्लनयममा उजल्िजखि कायवहरू गने । 

 

पररच्छेद–४ 

वर्लनयम िथा आन्िररक कायववर्लध 

17. वर्लनयम बनाउन ुपने :  

1. संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयम, लनदेजशका, मापदण्ड र कायववर्लधको 
अधीनमा रही आफ्नो कायव सञ्चािनको िालग वर्लनयम बनाउन ुपनेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजमको वर्लनयम दिाव गने अलधकारीबाट स्र्ीकृि भए पलछ िागू हनुेछ । 

 

18. आन्िररक कायववर्लध बनाउन सक्न े: 
1. संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयम, लनदेजशका, मापदण्ड, कायववर्लध र 

वर्लनयमको अधीनमा रही आर्श्यकिा अनसुार आफ्नो आन्िररक कायववर्लध बनाउन 
सक्नेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजमको आन्िररक कायववर्लध सम्बजन्धि संस्थाको साधारण सभािे 
स्र्ीकृि गरेपलछ िागू हनुेछ । 

 

19. वर्लनयम र आन्िररक कायववर्लधमा संशोधन : 
1. संस्थाको साधारण सभाको कुि सदस्य संख्याको बहमुिबाट वर्लनयम र आन्िररक 

कायववर्लध संशोधन हनु सक्नेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजम संशोधन भएको वर्लनयम र्ा आन्िररक कायववर्लध दिाव गने 
अलधकारीबाट स्र्ीकृि भएपलछ िागू हनुेछ । 

पररच्छेद–५ 

सदस्यिा 

20. संस्थाको सदस्यिा: 
1. अठार र्षव उमेर पूरा गरेका देहाय बमोजजमका नेपािी नागररकहरु संस्थाको सदस्य हनु 

सक्नेछना्ः 
क)  संस्थाको कम्िीमा एक शेयर खररद गरेको, 
ख)  संस्थाको वर्लनयममा उजल्िजखि शिवहरु पािना गनव मन्जरु गरेको, 
ग) संस्थाको जजम्मेर्ारी पािना गनव मन्जरु भएको, 
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घ) संस्थािे गरेको कारोर्ारसूँग प्रलिस्पधाव हनुे गरी कारोर्ार नगरेको, 
ङ) संस्थाको सदस्यिा लिन योग्य रहेको स्र्घोषणा गरेको । 

2. यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन नपेाि सरकार, प्रदेश सरकारका 
लनकायहरु, स्थानीय िहका साथै संस्थाको कायविेत्र लभत्रका सामदुावयक र्ा सहकारी 
वर्द्यािय, गठुी, स्थानीय क्िब, स्थानीय िहमा गठन भएका उपभोिा समूहहरु संस्थाको 
सदस्य हनु बाधा पने छैन ।  

3. यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन स्र्ास््य सहकारी संस्थामा 
सहकारी संस्थािे सदस्यिा लिन र्ाधा पने छैन । 

 

21. सदस्यिा प्राप् ि गनव लनरे्दन ददन ुपने:  

1. संस्थाको सदस्यिा लिन चाहने सम्बजन्धि व्यजििे संस्थाको सलमलि समि लनरे्दन ददन ु
पनेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजम लनरे्दन परेको लमलििे पैंिीस ददनलभत्र सलमलििे यो ऐन, यस ऐन 
अन्िगवि बनेको लनयम िथा वर्लनयमको अधीनमा रही सदस्यिा प्रदान गने र्ा नगने 
लनणवय गनुव पनेछ । 

3. उपदफा (२) बमोजजम लनणवय गदाव सलमलििे सदस्यिा प्रदान नगने लनणवय गरेमा सो को 
कारण खोिी साि ददनलभत्र लनरे्दकिाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

4. उपदफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको लमलििे िीस ददनलभत्र सम्बजन्धि ब्यजििे 
त्यस्िो संस्था दिाव गने अलधकारी समि उजूर गनव सक्नछे। 

5. उपदफा (४) बमोजजम प्राप् ि उजूरी छानवर्न गदाव लनरे्दकिाई सदस्यिा प्रदान गनुव पने 
देजखएमा दिाव गने अलधकारीिे त्यस्िो लनरे्दकिाई सदस्यिा प्रदान गनवको िालग 
सम्बजन्धि संस्थािाई आदेश ददन सक्नेछ। 

6. उपदफा (५) बमोजजम आदेश भएमा सो आदेश प्राप् ि गरेको साि ददन लभत्र सम्बजन्धि 
संस्थािे लनरे्दकिाई सदस्यिा प्रदान गरी सोको जानकारी दिाव गने अलधकारीिाई 
गराउन ुपनेछ । 

 

22. सदस्य हनु नपाउन े:  

1. कुनै व्यजि एकै प्रकृलिको एकभन्दा र्ढी संस्थाको सदस्य हनु पाउने छैन ।  

िर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै व्यजि एकै प्रकृलिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य 
रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलििे िीनर्षव लभत्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यिा 
कायम राख्न ुपनेछ । 
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2. यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखि कुनै संस्थामा नेपाि सरकारको लनकाय र्ा दफा २० को 
उपदफा (२) मा उल्िेख भएदेजख बाहेकको अन्य कुनै कृलत्रम व्यजि सदस्य भएको भए 
पाूँचर्षव लभत्र सदस्यिा अन्त्य गनुवपनेछ ।  

 

23. सदस्यिाको समालप्त: 
1. कुनै सदस्यको सदस्यिा देहायको अर्स्थामा समाप्त हनुेछाः— 

क) सदस्यिे आफ्नो सदस्यिा त्याग गरेमा, 
ख) िगािार बावषवक साधारण सभामा लबना सूचना िीन पटकसम्म अनपुजस्थि भएमा, 
ग) यो ऐन, यस ऐन अन्िगवि र्नेको लनयम र्ा वर्लनयम बमोजजम सदस्यिे पािना गनुवपने 

प्रार्धानको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा, 
घ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोजजमको योग्यिा नभएमा। 

2. उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन कुनै सदस्यिे संस्थाबाट प्राप् ि र्ा 
भिुान गनुव पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म र्ा लनजिे लिएको ऋण, लिनुव 
पने कुनै दावयत्र् र्ा अन्य कुनै सदस्यको िफव बाट लधिो र्ा जमानि बसेकोमा सोको 
दावयत्र् फरफारक नभएसम्म लनजको सदस्यिा समाप्त हनुे छैन ।  

3. यस दफामा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन साधारण सभा बोिाउने लनणवय 
भइसकेपलछ साधारण सभा सम्पन्न नभएसम्म कसैिाई पलन सदस्यिाबाट हटाउन सवकन े
छैन । 

 

24. सवुर्धा प्राप् ि गनव नसक्न े : कुनै सदस्यिे सहकारी संस्थािाई लिनुव पने कुनै दावयत्र् लनधावररि 
समयलभत्र भिुान नगरेमा र्ा यो ऐन, यस ऐन अन्िगवि र्नेको लनयम िथा वर्लनयम बमोजजम 
सदस्यिे पािन गनुवपने व्यर्स्थाको बारम्बार उल्िंघन गरेमा त्यस्िो सदस्यिे अन्य सदस्य 
सरहको सलुबधा प्राप् ि गनव सक्ने छैन । 

 

पररच्छेद –६ 

साधारण सभा, सलमलि िथा िेखा सपुरररे्िण सलमलि 

25. साधारण  सभा: 
1. सहकारी संस्थाको सर्ोच्च अङ्गको रुपमा साधारण सभा हनुेछ । 

2. सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हनुेछन ्। 

3. सहकारी संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोजजम हनुेछ:– 

क) प्रारजम्भक साधारण सभा, 
ख) र्ावषवक साधारण सभा, 
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ग) वर्शेष साधारण सभा । 

 

26. प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, किवव्य र अलधकार: प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, किवव्य र 
अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछ :– 

क) प्रारजम्भक साधारण सभा हनुे अजघल्िो ददनसम्मको काम कारर्ाही र आलथवक 
कारोबारको जानकारी लिने, 

ख) चािू आलथवक र्षवको िालग र्ावषवक कायविम िथा बजेट स्र्ीकृि गने, 

ग) प्रलिरे्दन िथा वर्त्तीय वर्र्रण अनमुोदन गने, 

घ) वर्लनयममा उल्िेख भए बमोजजम सलमलि र्ा िेखा सपुरीरे्िण सलमलिको लनर्ावचन गने, 

ङ) आन्िररक कायववर्लध पाररि गने, 

च) िेखा परीिकको लनयजुि र लनजको पाररश्रलमक लनधावरण गने,  

छ) वर्लनयममा िोवकए बमोजजमका अन्य कायवहरू गने । 

 

27. र्ावषवक साधारण सभाको काम, किवव्य र अलधकार : र्ावषवक साधारण सभाको काम, किवव्य र 
अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछ :– 

क) र्ावषवक कायविम िथा बजेट स्र्ीकृलि गने, 

ख) र्ावषवक िेखा परीिण प्रलिरे्दन अनमुोदन गने, 

ग) सलमलि र्ा िेखा सपुरीरे्िण सलमलिको लनर्ावचन िथा वर्घटन गने, 

घ) सञ्चािक र्ा िेखा सपुरीरे्िण सलमलिको संयोजक र्ा सदस्यिाई पदबाट हटाउने, 
ङ) सलमलि र्ा िेखा सपुरीरे्िण सलमलिको र्ावषवक प्रलिरे्दन पाररि गने, 

च) वर्लनयम संशोधन िथा आन्िररक कायववर्लध पाररि गने, 

छ) िेखा परीिकको लनयजुि र लनजको पाररश्रलमक लनधावरण गने, 

ज) संस्था एकीकरण र्ा वर्घटन सम्बन्धी लनणवय गने, 

झ) पाररश्रलमक िगायिका सवुर्धा िोक्ने, 
ञ) ऋण िथा अनदुान प्राप्त गने सम्बन्धमा लनणवय गने, 

ट) सदस्यको दावयत्र् लमनाहा ददने, 
ठ) सलमलििाई आर्श्यक लनदेशन ददन,े 

ड) वर्लनयममा िोवकए बमोजजमका अन्य कायवहरू गने । 

 

28. साधारण सभाको बैठक :  

1. सलमलििे सहकारी संस्था दिाव भएको लमलििे िीन मवहनालभत्र प्रारजम्भक साधारण सभा 
बोिाउन ुपनेछ । 
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2. सलमलििे प्रत्येक आलथवक र्षव समाप्त भएको लमलििे छ मवहनालभत्र र्ावषवक साधारण सभा 
बोिाउन ुपनेछ । 

3. सलमलििे देहायको अर्स्थामा वर्शेष साधारण सभा बोिाउन ुपनेछ :– 

क) संस्थाको काम वर्शेषिे वर्शेष साधारण सभा बोिाउनपुने सलमलिबाट लनणवय भएमा, 
ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम िेखा सपुरीरे्िण सलमलिको 

लसफाररसमा, 
ग) कुनै सञ्चािकिे वर्शेष साधारण सभा बोिाउन पेश गरेको प्रस्िार् सलमलिद्धारा 

पाररि भएमा, 
घ) वर्शेष साधारण सभा बोिाउन ुपने कारण खिुाइ पजच्चस प्रलिशि सदस्यिे सलमलि  

समि लनरे्दन ददएमा, 
ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोजजम दिाव गने अलधकारीिे लनदेशन ददएमा, 

4. उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन संस्थाको सञ्चािक र्ा 
व्यर्स्थापकबाट आफ्नो जजम्मेर्ारी पूरा नगरी संस्था सञ्चािनमा समस्या उत्पन्न भएको 
अर्स्थामा दिाव गने अलधकारीिाई जानकारी ददई साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहमुि 
सदस्य उपजस्थि भई वर्शषे साधारण सभा गनव सवकनेछ । 

 
29. वर्शषे साधारण सभा बोिाउन लनदेशन ददन सक्न:े 

1. संस्थाको लनरीिण र्ा सपुरीरे्िण गदाव र्ा कसैको उजूरी परी छानवर्न गदाव देहायको 
अर्स्था देजखन आएमा दिाव गने अलधकारीिे त्यस्िो सहकारी संस्थाको सलमलििाई 
साधारण सभा बोिाउन लनदेशन ददन सक्नेछ :–   

क) सहकारीको मूल्य, मान्यिा िथा लसद्धान्ि वर्पररि कायव गरेमा,  
ख) यो ऐन, यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयम, वर्लनयम िथा आन्िररक कायववर्लध वर्परीि 

कायव गरेमा, 
ग) दिाव गने अलधकारीिे ददएको लनदेशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा, 
घ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजजम दिाव गने अलधकारीिे आदेश ददएमा। 

2. उपदफा (१) बमोजजम साधारण सभा बोिाउन लनदेशन प्राप् ि भएमा सलमलििे सो 
लनदेशन प्राप् ि भएको लमलििे पैंिीस ददनलभत्र साधारण सभाको बैठक बोिाउन ुपनेछ र 
साधारण सभाको बैठकमा उजूरी र्ा लनरीिणका िममा देजखएका वर्षयमा छिफि गरी 
सोको प्रलिरे्दन दिाव गने अलधकारी समि पेश गनुव पनेछ । 

3. उपदफा (१) र्ा (२) मा उजल्िजखि अर्लधलभत्र सलमलििे साधारण सभा नबोिाएमा दिाव 
गने अलधकारीिे त्यस्िो साधारण सभा बोिाउन सक्नेछ । 
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4. सहकारी संस्थाको साधारण सभाको िालग गणपूरक संख्या ित्काि कायम रहेको सदस्य 
संख्याको एकाउन्न प्रलिशि हनुेछ ।  

िर पवहिो पटक डावकएको साधारण सभामा गणपरुक संख्या नपगेुमा त्यसको साि 
ददनलभत्र दो्ो पटक साधारण सभा बोिाउनपुने र यसरी दो्ो पटक बोिाइएको 
साधारण सभामा संचािक सलमलिको बहमुि सवहि एक लिहाई साधारण सदस्यहरुको 
उपजस्थलि भएमा साधारण सभाको गणपरुक संख्या पगेुको मालननेछ । 

5. उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन दफा २८ को (४) मा भएको 
व्यर्स्था सोही अनसुार हनुेछ । 

6. दईु हजार र्ा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थािे साधारण सभा गदाव समान 
कायवसूचीमा िोवकए बमोजजम सदस्य संख्याको आधारमा र्डा-र्डा र्ा अन्य पायकको 
स्थानमा संचािक सदस्यहरुिाई पठाई साधारण सभा गनव र त्यस्िो सभाको लनणवय 
प्रमाजणि गनव प्रलिलनलधहरु छनौट गरी त्यस्िा प्रलिलनलधहरुको उपजस्थलिको सभािे अजन्िम 
लनणवय प्रमाजणि गने व्यर्स्था लमिाउन सक्नेछ । 

 

30. सञ्चािक सलमलि : 
1. सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट लनर्ावजचि एक सञ्चािक सलमलि रहनेछ ।  

िर,  एउटै व्यजि िगािार एउटै पदमा दईु पटकभन्दा बढी सञ्चािक हनु पाउने छैन । 
2. उपदफा (१) बमोजजमको सलमलिमा उपिब्ध भएसम्म कम्िीमा िेत्तीस प्रलिशि मवहिा 

सदस्यको प्रलिलनलधत्र् सलुनजिि गनुव पनेछ ।  

3. एउटै पररर्ारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अर्लधमा सञ्चािक िथा िेखा सलमलिको 
पदमा उम्मेदर्ार बन्न र लनर्ावजचि हनु सक्ने छैन । 

4. कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कमवचारी र्ा आफ्नो संस्थािे सदस्यिा लिएको 
सहकारी संघ र्ा बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको संचािक बन्न पाउने छैन । 

िर र्ावषवक दईु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोर्ार गने सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे 
त्यस्िो सहकारी संस्थामा कमवचारीको रुपमा काम गनव बाधा पने छैन । र्ावषवक दईु 
करोडभन्दा बढी कारोर्ार गने संस्थामा कुनै संचािक कमवचारी रहेको भए यो ऐन 
प्रारम्भ भएको लमलििे दईु र्षवलभत्र त्यस्िो संचािकिे कमवचारीको पद त्याग गरी अको 
कमवचारीको व्यर्स्था गनुवपनेछ ।  

5. यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ कुनै व्यजि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चािक र्ा सोही र्ा अको 
संस्थाको कमवचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलििे एक र्षवलभत्र कुनै एक 
संस्थाको मात्र सञ्चािक र्ा कमवचारी रहन ुपनेछ । 

6. सलमलिको कायावर्लध चार र्षवको हनुेछ । 
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31. सञ्चािक सलमलिको लनर्ावचन :  

1. सलमलििे आफ्नो कायावर्लध समाप्त हनु ु कजम्िमा एक मवहना अजघ अको सलमलिको 
लनर्ावचन गराउन ुपनेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजम सलमलिको लनर्ावचन नगराएको जानकारी प्राप् ि भएमा त्यस्िो 
जानकारी प्राप् ि भएको लमलििे छ मवहनालभत्र सलमलिको लनर्ावचन गराउन दिाव गने 
अलधकारीिे सम्बजन्धि सलमलििाई आदेश ददन सक्नेछ । 

3. उपदफा (२) बमोजजम दिाव गने अलधकारीिे आदेश ददएकोमा सम्बजन्धि सलमलििे सो 
आदेश बमोजजमको समयार्लधलभत्र सलमलिको लनर्ावचन गराई दिाव गने अलधकारीिाई 
जानकारी गराउन ुपनेछ। 

4. उपदफा (३) बमोजजम सलमलिको लनर्ावचन नगराएमा दिाव गने अलधकारिे त्यस्िो संस्था 
सदस्य रहेको मालथल्िो संघ भए सो संघको प्रलिलनलध समेििाई सहभागी गराई 
सलमलिको लनर्ावचन सम्बन्धी सम्पूणव कायव गने गराउनेछ । 

5. उपदफा (४) बमोजजमको लनर्ावचन कायवमा सहयोग परु् याउन ु सम्बजन्धि सलमलिका 
पदालधकारीहरूको किवव्य हनुेछ ।  

6. उपदफा (५) बमोजजम लनर्ावचन गराउूँदा िागेको सम्पूणव खचव सम्बजन्धि संस्थािे व्यहोनुव 
पनेछ। 

7. यस दफा बमोजजम सलमलिको अको लनर्ावचन नभएसम्मको िालग सलमलििे वर्लनयममा 
व्यर्स्था भए बमोजजम आफ्नो कायव सञ्चािन गनेछ ।  

 

32. सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उजल्िजखि काम, किवव्य र अलधकारका 
अलिररि सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछ :– 

क) सहकारीका मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्ि बमोजजम सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने, 

ख) आलथवक िथा प्रशासकीय कायव गने, गराउने, 
ग) प्रारजम्भक साधारण सभा, र्ावषवक साधारण सभा िथा वर्शेष साधारण सभा बोिाउन,े 

घ) साधारण सभाका लनणवयहरू कायावन्र्यन गने, गराउने, 
ङ) संस्थाको नीलि, योजना, बजेट िथा बावषवक कायविमको िजुवमा गरी साधारण सभा  

समि पेश गने, 

च) संस्थाको सदस्यिा प्रदान गने िथा सदस्यिाबाट हटाउने,  
छ) शेयर नामसारी िथा वफिाव सम्बन्धी कायव गने, 

ज) सम्बजन्धि संघको सदस्यिा लिन,े 

झ) वर्लनयम िथा आन्िररक कायववर्लध ियार गरी साधारण सभामा पेश गने,  
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ञ) संस्थाको कायविेत्रलभत्र संस्थाको कारोबार र व्यर्सायको वहि प्रर्द्धवनको िालग 
आर्श्यक कायव गने, गराउने, 
 

33. सञ्चािक पदमा बहाि नरहन:े देहायको कुनै अर्स्थामा सञ्चािक आफ्नो पदमा बहाि रहन 
सक्ने छैन:- 

क) लनजिे ददएको राजीनामा सलमलिबाट स्र्ीकृि भएमा, 
ख) लनजिाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोजजम सञ्चािकबाट हटाउने लनणवय भएमा, 
ग) लनज अको संस्थाको सञ्चािक रहेमा, 
घ) लनज सोही र्ा अको संस्थाको कमवचारी रहेमा, 

िर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रलिर्न्धात्मक र्ाक्यांशमा िेजखएको कुरामा 
सोही बमोजजम हनुेछ । 

ङ) लनज सोही र्ा अको संस्थाको िेखा सपुरीरे्िण सलमलिको पदमा रहेमा 
च) लनजको मतृ्य ुभएमा। 

 

34. सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्न:े  

1. साधारण सभािे र्हमुिको लनणवयबाट देहायको कुनै अर्स्थामा सञ्चािकिाई सलमलिको 
सञ्चािक पदबाट हटाउन सक्नेछ :– 

क) आलथवक वहनालमना गरी सम्बजन्धि संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएमा, 
ख) अनलधकृि िर्रिे सम्बजन्धि संस्थाको कारोबार सम्बन्धी वर्षयको गोपलनयिा भङ्ग 

गरेमा, 
ग) सम्बजन्धि संस्थाको कारोबार र व्यर्सायसूँग प्रलिस्पधाव हनुे गरी समान प्रकृलिको 

कारोबार र्ा व्यर्साय गरेमा, 
घ) सम्बजन्धि संस्थाको अवहि हनुे कुनै कायव गरेमा,  
ङ) लनज शारीररक र्ा मानलसक रुपमा काम गनव नसक्ने भएमा, 
च) कुनै सञ्चािकमा यो ऐन, यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयम र्ा वर्लनयममा उजल्िजखि 

योग्यिा नरहेमा । 

2. कुनै सञ्चािकिाई सलमलिको पदबाट हटाउने लनणवय गनुव अजघ त्यस्िो सञ्चािकिाई 
साधारण सभा  समि सफाई पेश गने मनालसब मावफकको मौका ददइनेछ ।  

3. उपदफा (२) बमोजजमको अर्लधलभत्र कुनै सञ्चािकिे सफाई पेश नगरेमा र्ा लनजिे पेश 
गरेको सफाई सन्िोषजनक नभएमा साधारण सभािे त्यस्िो सञ्चािकिाई पदबाट 
हटाउन सक्नेछ ।  
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4. उपदफा (३) बमोजजम सञ्चािकको पदबाट हटाइएको सदस्य सलमलिको दईु 
कायवकािसम्मको लनर्ावचनमा उम्मेदर्ार बन्न पाउने छैन ।    

5. उपदफा (३) बमोजजम कुनै सञ्चािक पदबाट हटेमा त्यस्िो पदमा साधारण सभािे 
बाूँकी अर्लधको िालग अको सञ्चािकको लनर्ावचन गनेछ । 

 

35. लनजी स्र्ाथव समारे्श भएको लनणवय प्रकृयामा संिग्न हनु नहनु े : 
1. सञ्चािकिे आफ्नो लनजी स्र्ाथव समारे्श भएको लनणवय प्रवियामा संिग्न हनुहुुूँदैन । 

2. सञ्चािकिे आफूिाई मात्र व्यजिगि फाइदा हनुेगरी संस्थामा कुनै कायव गनव गराउन 
हुूँदैन । 

3. कुनै सञ्चािकिे उपदफा (१) को लबपरीि हनुे गरी र्ा आफ्नो अलधकार िेत्र भन्दा 
बावहर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्िो काम कारबाही प्रलि त्यस्िो सञ्चािक 
व्यजिगि रूपमा उत्तरदायी हनुेछ र त्यस्िो काम कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य र्ा 
अन्य कुनै व्यजििाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्यस्िो हानी नोक्सानी 
लनजको जायजेथाबाट असूि उपर गररनेछ । 

 

36. सलमलिको वर्घटन : 
1. साधारण सभािे देहायको अर्स्थामा सलमलिको वर्घटन गनव सक्नेछाः– 

क) सलमलिको बदलनयिपूणव कायवबाट संस्थाको कारोबार जोजखममा परेमा, 
ख) संस्थािे लिनुवपने दावयत्र् िोवकएको समयलभत्र भिुान गनव नसकेमा, 
ग) वर्लनयममा उजल्िजखि उदे्दश्य र कायव वर्पररिको काम गरेमा,  
घ) सलमलििे आफ्नो जजम्मेर्ारी पूरा नगरेमा, 
ङ) यो ऐन र्ा यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयमार्िीमा उजल्िजखि शिव र्ा दिाव गने  

अलधकारीिे ददएको लनदेशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा । 

2. उपदफा (१) बमोजजम सलमलि वर्घटन भएमा साधारण सभािे नयाूँ सलमलिको लनर्ावचन 
गनेछ । 

3. सलमलििे यो ऐन र्ा यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयम बमोजजम दिाव गने अलधकारीिे 
ददएको लनदेशन पािना नगरेमा र्ा दफा २९ को उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको 
प्रलिरे्दन समेिको आधारमा दिाव गने अलधकारीिे सलमलििाई उजूरी र्ा लनरीिणको 
िममा देजखएका वर्षयर्स्िकुो गाजम्भयविाको आधारमा बढीमा छ मवहनाको समय ददई 
सधुार गने मौका ददन सक्नेछ र त्यस्िो समयार्लध लभत्र पलन सधुार नगरेमा त्यस्िो 
सलमलि वर्घटन गनेछ । 
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4. उपदफा (३) बमोजजम सलमलि वर्घटन भएमा त्यसरी वर्घटन गररएको लमलििे िीन 
मवहना लभत्रमा अको सलमलिको लनर्ावचन सम्पन्न गराउन र त्यस्िो लनर्ावचन नभएसम्म 
संस्थाको दैलनक कायव सञ्चािन गनव दिाव गने अलधकारीिे िोवकए बमोजजमको एक िदथव 
सलमलि गठन गनुव पनेछ । 

5. यस दफा बमोजजम अको सलमलिको लनर्ावचन गराउूँदा िागेको सम्पूणव खचव सम्बजन्धि 
संस्थािे व्यहोनेछ । 

 

37. िेखा सपुरीरे्िण सलमलिको गठन :  

1. संस्थामा आन्िररक लनयन्त्रण प्रणािीिाई सदुृढ गनव िोवकए बमोजजमको योग्यिा पगेुका 
एकजना संयोजक र दईुजना सदस्यहरू रहने गरी साधारण सभािे लनर्ावचनबाट िेखा 
सपुरीरे्िण सलमलि गठन गनेछ । 

2. एउटै पररर्ारको एकभन्दा बढी व्यजि एकै अर्लधमा एउटै संस्थाको सञ्चािक र्ा िेखा 
सपुरररे्िण सलमलिको संयोजक र्ा सदस्य पदमा उम्मेदर्ार बन्न र लनर्ावजचि हनु सक्ने 
छैन । 

 

38. िेखा सपुरररे्िण सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार : 
1. िेखा सपुरररे्िण सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछ :– 

क) प्रत्येक चौमालसकमा सहकारी संस्थाको आन्िररक िेखापरीिण गने, गराउने, 
ख) आन्िररक िेखापरीिण गदाव िेखापरीिणका आधारभिू लसद्धान्िको पािना गने, 

गराउने, 
ग) वर्त्तीय िथा आलथवक कारोर्ारको लनरीिण िथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 
घ) सलमलिको काम कारर्ाहीको लनयलमि सपुरररे्िण गने र सलमलििाई आर्श्यक 

सझुार् ददने, 
ङ) साधारण सभाको लनदेशन, लनणवय िथा सलमलिका लनणवय कायावन्र्यन भए नभएको 

अनगुमन गने, 

च) िेखा सम्बन्धी प्रलिरे्दन र सलमलिको काम कारबाहीको सपुरररे्िण सम्बन्धी र्ावषवक 
प्रलिरे्दन साधारण सभा  समि पेश गने,  

छ) आफूिे पटक पटक ददएका सझुार् कायावन्र्यन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको 
वहिमा प्रलिकूि असर परेमा र्ा त्यस्िो संस्थाको नगद र्ा जजन्सी सम्पजत्तको व्यापक 
रूपमा वहनालमना र्ा अलनयलमििा भएको र्ा संस्था गम्भीर आलथवक संकटमा पनव 
िागेकोमा सोको कारण खिुाई वर्शेष साधारण सभा बोिाउन सलमलि  समि 
लसफाररस गने । 
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ज) आर्श्यक परेमा आन्िररक िेखा परीिक लनयजुिका िालग िीन जनाको नाम 
सञ्चािक सलमलिमा लसफाररस गने । 

2. िेखा सपुरररे्िण सलमलिको संयोजक र्ा सदस्य संस्थाको दैलनक आलथवक प्रशासलनक 
कायवमा सहभागी हनु पाउने छैन । 

 

पररच्छेद–७ 

बचि िथा ऋण पररचािन 

39. सदस्य केजन्िि भई बचि िथा ऋणको कारोबार गनुव पने : 
1. संस्थािे आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचि स्र्ीकार गनव, सोको पररचािन गनव र 

सदस्यिाई मात्र ऋण प्रदान गनव सक्नेछ । 

2. उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन बचि िथा ऋणको मखु्य कारोबार 
गने गरी दिाव भएको संस्था बाहेक अन्य वर्षयगि र्ा र्हउुदे्दश्यीय संस्थािे बचि िथा 
ऋणको मखु्य कारोर्ार गनव पाउने छैन। िर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ बहउुदे्दश्यीय र्ा 
वर्षयगि संस्थाको रुपमा दिाव भई मखु्य कारोर्ारको रुपमा र्चि िथा ऋणको 
कारोर्ार गदै आएको भए त्यस्िो संस्थािे िीन र्षव लभत्रमा र्चि िथा ऋणको मखु्य 
कारोर्ार नहनुे गरी दिाव हुूँदाका बखिमा उल्िेख गररएको मखु्य कारोर्ार गने गरी 
संस्था सञ्चािन गनुवपनेछ । 

3. संस्थािे सदस्यिाई प्रदान गने ऋणमा सेर्ा शलु्क र नर्ीकरण शलु्क लिन पाइने छैन । 

4. बचि र ऋणको ब्याजदर लबचको अन्िर छ प्रलिशिभन्दा बढी हनुे छैन ।  

5. संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई मूि ऋणमा पूूँजीकृि गरी सोको 
आधारमा ब्याज िगाउन पाइने छैन । 

6. संस्थािे कुनैपलन कम्पनीको शेयर खररद गनव सक्ने छैन । िर  

क) संस्थाको दावयत्र्प्रलि प्रलिकूि नहनुे गरी संस्थािे स्र्प्रयोजनको िालग अचि सम्पजत्त 
खरीद िथा पूर्ावधार लनमावण एरं् संस्था र सदस्यहरुको वहिमा उत्पादन र सेर्ाको 
िेत्रमा प्राथलमक पूूँजी कोष पररचािन गनव र्ाधा पने छैन । 

ख) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै संस्थािे कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरेको भएमा 
त्यस्िो शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलििे एक र्षव अर्लधलभत्र हस्िान्िरण 
गररसक्न ुपनेछ । 

ग) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिा पलन संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ 
दिाव भएका साना वकसानद्वारा प्रर्वद्धवि वर्त्तीय संस्थाको शेयर खररद गनव बाधा 
पनेछैन । 



खण्ड 1 संख्या 4 लमलि २०७5/03/31 

 

रामपरु नगरपालिकाको सहकारी ऐन, 2075                                                          19 

7. संस्थािे शेयर पूूँजी कोषको दश गणुासम्म र्चि संकिन गनव सक्नेछ । 

8. संस्थािे दिाव गदावका बखिका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यिा प्राप् ि गरेको 
िीन मवहना अर्लध व्यलिि नभई ऋण िगानी गनव सक्ने छैन । 

 

 

40. सन्दभव व्याजदर सम्बन्धी व्यर्स्थााः  
1. संघीय काननु बमोजजम रजजष्ट्रारिे बचि िथा ऋणको सन्दभव व्याजदर िोक्न सक्नेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजम िोवकएको सन्दभव ब्याजदर संस्थाका िालग लनदेशक ब्याजदर 
हनुेछ । 

 

41. व्यजिगि बचिको सीमा: संस्थामा सदस्यको व्यजिगि बचिको सीमा िीस िाखसम्म हनुेछ । 

 

पररच्छेद –९ 

आलथवक ्ोि पररचािन 

42. शयेर लबिी िथा वफिाव सम्बन्धी व्यबस्था : 
1. संस्थािे आफ्नो सदस्यिाई शेयर वर्िी गनव सक्नेछ।  

2. उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन संस्थािे एकै सदस्यिाई आफ्नो 
कुि शेयर पूूँजीको बीस प्रलिशिभन्दा बढी हनुे गरी शेयर लबिी गनव सक्ने छैन ।  

िर नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र्ा स्थानीय िहको पूणव र्ा आंजशक स्र्ालमत्र् र्ा 
लनयन्त्रण भएको संस्था र्ा लनकायको हकमा यो बन्देज िागू हनुे छैन। 

3. संस्थाको शेयरको अंवकि मूल्य प्रलि शयेर एक सय रुपैयाूँ हनुेछ ।  

4. संस्थाको शेयरपूूँजी वर्लनयममा उल्िेख भए बमोजजम हनुेछ । 
5. संस्थािे खिुा बजारमा शेयर लबिी गनव पाउने छैन । 

6. संस्थाको मूिधनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण र्ा दावयत्र् 
बाहेक अन्य कुनै ऋण र्ा दावयत्र् र्ापि लििाम लबिी गररने छैन। 

 

43. रकम वफिाव िथा खािा सञ्चािन सम्बन्धी व्यर्स्था : 
1. कुनै सदस्यिे संस्थाको सदस्यिा त्याग गरी रकम वफिाव लिन चाहेमा लनजको कुनै 

दावयत्र् भए त्यस्िो दावयत्र् भिुान गरेको लमलििे एक मवहनालभत्र लनजको बाूँकी रकम 
िोवकए बमोजजम लनजिाई वफिाव गनुव पनेछ । 

2. कुनै सदस्यिे संस्थामा जम्मा गरेको बचि वफिाव माग गरेमा लनजको कुनै दावयत्र् भए 
त्यस्िो दावयत्र् किा गरी बाूँकी रकम िोवकए बमोजजम लनजिाई वफिाव गनुव पनेछ।  

3. संस्थािे र्चि खािाहरु मात्र संचािन गनव सक्नेछ ।  
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44. ऋण र्ा अनदुान लिन सक्न:े 
1. संस्थािे वर्देशी बैंक र्ा वर्त्तीय संस्था र्ा अन्य लनकायबाट ऋण र्ा अनदुान लिन र्ा 

त्यस्िो लनकायसूँग साझेदारीमा काम गनव संघीय कानून र्मोजजम स्र्ीकृलि लिनपुनेछ । 

2. उपदफा (१) र्मोजजम वर्देशी बैङ्क र्ा लनकायबाट ऋण र्ा अनदुान लिन स्र्ीकृिीको 
िालग िोवकए र्मोजजमको वर्र्रणहरु सवहि दिाव गने अलधकारी  समि लनरे्दन ददन ु
पनेछ ।  

3. उपदफा (२) र्मोजजम लनरे्दन प्राप्त भएमा दिाव गने अलधकारीिे नगर कायवपालिकामा 
प्रस्िार् पेश गनुव पनेछ ।  

4. उपदफा (३) बमोजजमको प्रस्िार् नगर कायवपालिकािे उपयिु देखेमा स्र्ीकृलिको िालग 
मन्त्राियमा जशफाररस गरी पठाउनेछ ।  

 

45. नपेाि सरकारको सरुिण प्राप् ि गनव सक्न:े  

1. संस्थािे वर्देशी बैङ्क र्ा लनकायसूँग लिने ऋणमा सरुिण प्राप् ि गनुव पने भएमा संघीय 
कानून र्मोजजम स्र्ीकृलिको िालग दिाव गने अलधकारी  समि प्रस्िार् सवहि लनरे्दन 
ददन ुपने छ । 

2. दफा (१) र्मोजजम प्राप्त प्रस्िार् उपयिु देजखएमा नगर कायवपालिकािे संघीय काननु 
बमोजजम स्र्ीकृलिको िालग मन्त्राियमा जशफाररस गरी पठाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

46. संस्थाको कोष : संस्थाको कोषमा देहाय बमोजजमको रकम रहनेछ :– 

क) शेयर लबिीबाट प्राप् ि रकम, 

ख) बचिको रुपमा प्राप् ि रकम, 

ग) ऋणको रुपमा प्राप् ि रकम, 

घ) नेपाि सरकारबाट प्राप् ि अनदुान रकम, 

ङ) वर्देशी सरकार र्ा अन्िराववष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् ि अनदुान र्ा सहायिाको रकम, 

च) व्यर्सावयक कायवबाट आजजवि रकम, 

छ) सदस्यिा प्ररे्श शलु्क, 

ज) (संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे अन्य जनुसकैु रकम । 
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47. जगेडा कोष : 
1. संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा देहाय बमोजजमका रकम रहने छन ्:– 

क) आलथवक र्षवको खूद बचि रकमको कम्िीमा पच्चीस प्रलिशि रकम,  

ख) कुनै संस्था, संघ र्ा लनकायिे प्रदान गरेको पूूँजीगि अनदुान रकम, 

ग) जस्थर सम्पजत्त वर्िीबाट प्राप् ि रकम, 

घ) अन्य ्ोिबाट प्राप् ि रकम । 

3. उपदफा (१) बमोजजमको जगेडा कोष अवर्भाज्य हनुेछ । 

 

48. संरजिि पूूँजी वफिाव कोषाः  

1. संस्थामा एक संरजिि पूूँजी वफिाव कोष रहनेछ । 

2. दफा ४७ बमोजजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) 
बमोजजमको रकम छुट्ट्याई बाूँकी रहेको रकमको कम्िीमा पच्चीस प्रलिशि रकम 
उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा र्ावषवक रुपमा जम्मा गनुव पनेछ । 

3. उपदफा (१) बमोजजमको रकम सदस्यिे गरेको संघीय काननुमा िोवकए बमोजजमको 
र्ावषवक कारोर्ारको आधारमा सम्बजन्धि सदस्यिाई उपिव्ध गराउन ुपनेछ ।  

 

49. सहकारी प्रर्द्धवन कोषसम्बन्धी व्यर्स्था:  

1. संस्थािे सहकारी व्यर्सायको प्रर्द्धवन गनवको िालग दफा ४७ बमोजजम जगेडा कोषमा 
सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छुयाई बाूँकी रहेको 
रकमको शून्य दशमिर् पाूँच प्रलिशििे हनु आउने रकम संघीय काननुमा व्यर्स्था 
भएबमोजजमको सहकारी प्रर्द्धवन कोषमा र्ावषवक रुपमा जम्मा गनुव पनेछ ।  

2. उपदफा (१) बमोजजमको कोषको उपयोग संघीय काननु व्यर्स्था भएबमोजजम हनुेछ । 

 

50. अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थााः(१)  

1. दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उजल्िजखि कोषका अलिररि संस्थामा सहकारी जशिा 
कोष, शेयर िाभांश कोष िगायि िोवकए बमोजजमका अन्य कोषहरु रहन सक्नेछन ्। 

2. उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम सो कोषको उदे्दश्य पूलिवका िालग वर्लनयममा 
िोवकए बमोजजम उपयोग गनव सवकनेछ ।  

िर एक र्षवको शेयर िाभांशको रकम शेयर पूूँजीको पन्र प्रलिशिभन्दा बढी हनुे छैन। 
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पररच्छेद –११ 

अलभिेख र सूचना 
51. अलभिेख राख्न ुपने : 

1. संस्थािे साधारण सभा, सलमलि िथा िेखा सपुररबेिण सलमलि बैठकका लनणवय िथा काम 
कारबाहीको अद्यार्लधक अलभिेख सरुजिि साथ राख्न ुपनेछ । 

2. संस्थािे कारोबारसूँग सम्बजन्धि िथा अन्य आर्श्यक अलभिेखहरू िोवकए बमोजजम 
सरुजिि साथ राख्न ुपनेछ । 

 

52. वर्र्रण उपिब्ध गराउन ुपने : संस्थािे देहायका वर्र्रणहरू सवहिको प्रलिरे्दन आ.र्. समाप्त 
भएको िीन मवहना लभत्र दिाव गने अलधकारी  समि पेश गनुव पनेछ :– 

क) कारोबारको चौमालसक र र्ावषवक प्रलिरे्दन िथा िेखापरीिण प्रलिरे्दन 

ख) बावषवक कायविम नीलि िथा योजना, 
ग) खदु बचि सम्बन्धी नीलि िथा योजना, 
घ) सञ्चािकको नाम िथा बाूँकी कायावर्लधको सूची, 
ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 
च) शेयर सदस्य संख्या र शयेरपूूँजी,   
छ) सञ्चािक र्ा सदस्यिे लिएको ऋण लिनव बाूँकी रहेको रकम, 

ज) दिाव गने अलधकारीिे समय समयमा िोवकददएको अन्य वर्र्रण । 

 

पररच्छेद – १२ 

िेखा र िेखापरीिण 

 

53. कारोबारको िेखा: संस्थाको  कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीमा आधाररि र कारोबारको 
यथाथव जस्थलि स्पष्टरुपमा देजखने गरी संघीय कानून बमोजजम रजजष्ट्रारिे िागू गरेको िेखामान 
(एकाउजन्टङ स्याण्डडव) र यस ऐन बमोजजम पािना गनुवपने अन्य शिव िथा व्यर्स्था बमोजजम 
राख्न ुपनेछ । 

54. िेखापरीिण: 
1. संस्थािे प्रत्येक आलथवक र्षवको िेखापरीिण सो आलथवक र्षव समाप्त भएको लमलििे िीन 

मवहनालभत्र प्रचलिि कानून बमोजजम इजाजि पत्र प्राप् ि िेखापरीिकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजमको अर्लधलभत्र कुनै संस्थािे िेखापरीिण नगराएको पाइएमा दिाव 
गने अलधकारीिे त्यस्िो संस्थाको िेखा परीिण इजाजि पत्र प्राप् ि िेखापरीिकबाट 
गराउन सक्नेछ। 
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3. उपदफा (२) बमोजजम िेखापरीिण गराउूँदा िेखापरीिकिाई ददन ु पने पाररश्रलमक 
िगायिको रकम सम्बजन्धि संस्थािे व्यहोनेछ ।  

4. उपदफा (१) र्ा (२) बमोजजम िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण प्रलिरे्दन 
अनमुोदनको िालग साधारण सभा समि पेश गनुव पनेछ । 

5. उपदफा (४) बमोजजम पेश भएको िेखापरीिण प्रलिरे्दन साधारण सभाबाट अनमुोदन 
हनु नसकेमा पनुाः िेखापरीिणको िालग साधारण सभािे दफा ५५ को अधीनमा रही 
अको िेखापरीिक लनयिु गनेछ । 

 

55. िेखापरीिकको लनयजुि : 
1. संस्थाको िेखापरीिण सम्बन्धी कायव गनव प्रचलिि कानून बमोजजम इजाजि पत्र प्राप् ि 

िेखापरीिकहरू मध्येबाट साधारण सभािे एकजना िेखापरीिक लनयजुि गरी 
पाररश्रलमक समेि िोक्नेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजम िेखापरीिक लनयिु गदाव एउटै व्यजि, फमव र्ा कम्पनीिाई 
िगािार िीन आलथवक र्षवभन्दा बढी हनुे गरी लनयिु गनव सवकने छैन । 

3. उपदफा (१) बमोजजम लनयिु गररएको िेखापरीिकबाट िेखापरीिण गराउन ु अजघ 
नगरपालिकासूँग अनमुलि लिनपुनेछ। 

 

56. िेखापरीिकमा लनयिु हनु नसक्न े: 
1. देहायका व्यजि िेखापरीिकमा लनयिु हनु िथा लनयिु भई सकेको भए सो पदमा 

बहाि रहन सक्ने छैन :- 

क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 
ख) सम्बजन्धि संस्थाको सदस्य, 

ग) सहकारी संस्थाको लनयलमि पाररश्रलमक पाउने गरी लनयिु सल्िाहकार र्ा 
कमवचारी, 

घ) िेखापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको िीन र्षवको अर्लध भिुान नभएको,  
ङ) दामासाहीमा परेको, 
च) भ्रष्टाचार, ठगी र्ा नैलिक पिन हनुे अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाूँच र्षव 

भिुान नभएको,  
छ) सम्बजन्धि संस्थासूँग स्र्ाथव बाजझएको व्यजि । 

2. िेखापरीिकिे आफू लनयिु हनुअुजघ उपदफा (१) बमोजजम अयोग्य नभएको कुराको 
संस्था  समि स्र्घोषणा गनुवपनेछ ।  
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3. कुनै िेखापरीिक आफ्नो कायवकाि समाप्त नहुूँदै कुनै संस्थाको िेखापरीिण गनव 
अयोग्य भएमा र्ा संस्थाको िेखापरीिकको पदमा कायम रहन नसक्ने जस्थलि उत्पन्न 
भएमा लनजिे िेखापरीिण गनुव पने र्ा गरररहेको काम ित्काि रोकी सो कुराको 
जानकारी लिजखि रुपमा संस्थािाई ददन ुपनेछ । 

4. यस दफाको प्रलिकूि हनुगेरी लनयिु भएको िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण मान्य 
हनुे छैन ।  

पररच्छेद – १३ 

छुट,सवुर्धा र सहलुियि 

57. छुट, सवुर्धा र सहलुियि:  
1. संस्थािाई प्राप्त हनुे छुट, सवुर्धा र सहलुियि संघीय काननु बमोजजम हनुेछ । 

2. उपदफा (१) मा उल्िेजखि छुट, सवुर्धा र सहलुियि बाहेक संस्थािाई प्राप्त हनुे अन्य 
छुट, सवुर्धा र सहलुियि िोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद—१४ 

ऋण असिुी िथा बाूँकी बक्यौिा 

58. ऋण असूि गने: 
1. कुनै सदस्यिे संस्थासूँग गरेको ऋण सम्झौिा र्ा शिव कबलुियिको पािना नगरेमा, 

लिखिको भाखालभत्र ऋणको सार्ाूँ, ब्याज र हजावना चिुा नगरेमा र्ा ऋण लिएको रकम 
सम्बजन्धि काममा निगाई वहनालमना गरेको देजखएमा त्यस्िो सदस्यिे ऋण लिंदा राखेको 
लधिोिाई सम्बजन्धि संस्थािे लििाम लबिी गरी र्ा अन्य कुनै व्यर्स्था गरी आफ्नो 
साूँर्ा, ब्याज र हजावना असूि उपर गनव सक्नेछ। लधिो सम्बजन्धि संस्थािे सकारे पिाि ्
पलन ऋणीिे साूँर्ा ब्याज दरैु् भिुानी गरी लधिो बापिको सम्पजत्त वफिाव लिन चाहेमा 
वफिाव गनुवपनेछ । 

2. कुनै सदस्यिे संस्थामा राखेको लधिो कुनै वकलसमिे कसैिाई हक छोलडददएमा र्ा अन्य 
कुनै कारणबाट त्यस्िो लधिोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्िो ऋणीिाई लनजिि म्याद ददई 
थप लधिो सरुिण राख् न िगाउन सवकनछे । 

3. उपदफा (२) बमोजजम ऋणीिे थप लधिो नराखेमा र्ा उपदफा (१) र्ा (२) बमोजजमको 
लधिोबाट पलन साूँर्ा, ब्याज र हजावनाको रकम असूि उपर हनु नसकेमा त्यस्िो ऋणीको 
हक िाग्ने अन्य जायजेथाबाट पलन साूँर्ा, ब्याज र हजावना असूि उपर गनव सवकनछे ।  
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4. यस दफा बमोजजम साूँर्ा, ब्याज र हजवना असूि उपर गदाव िागेको खचवको रकम िथा 
असूि उपर भएको साूँर्ा, व्याज र हजावनाको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम 
सम्बजन्धि ऋणीिाई वफिाव ददन ुपनेछ ।  

5. यस दफा बमोजजम कुनै संस्थािे ऋणीको लधिो र्ा अन्य जायजेथा लििाम लबिी गदाव 
लििाम सकाने व्यजिको नाममा सो लधिो र्ा जायजेथा प्रचलिि कानून बमोजजम 
रजजषे्ट्रशन र्ा दाजखि खारेज गनवको िालग सम्बजन्धि कायावियमा िेखी पठाउनेछ र 
सम्बजन्धि कायावियिे पलन सोही बमोजजम रजजषे्ट्रशन र्ा दाजखि खारेज गरी सोको 
जानकारी सम्बजन्धि संस्थािाई ददन ुपनेछ । 

6. यस दफा बमोजजम लधिो राखेको सम्पजत्त लििाम लबिी गदाव कसैिे सकार नगरेमा 
त्यस्िो सम्पजत्त सम्बजन्धि संस्था आफैं िे सकार गनव सक्नेछ । 

7. उपदफा (६) बमोजजम आफैं िे सकार गरेमा त्यस्िो सम्पजत्त सम्बजन्धि संस्थाको नाममा 
रजजषे्ट्रशन र्ा दाजखि खारेज गनव सम्बजन्धि कायावियमा िेखी पठाउनेछ र त्यसरी िेखी 
आएमा सम्बजन्धि कायावियिे सोही बमोजजम रजजषे्ट्रशन र्ा दाजखि खारेज गरी ददन ुपनेछ 
। 

59. कािो सूची सम्बन्धी व्यर्स्थााः संस्थाबाट ऋण लिई  रकमको अपचिन गने र्ा िोवकएको 
समयार्लध लभत्र ऋणको साूँर्ा व्याज वफिाव नगने व्यजिको नाम नामेशी सवहि कािो सूची 
प्रकाशन सम्बन्धी व्यर्स्था संघीय काननु बमोजजम हनुेछ । 

 

60. कजाव सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यर्स्थााः कजाव सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यर्स्था संघीय काननु 
बमोजजम हनुेछ । 

 
61. बाूँकी बक्यौिा असूि उपर गने : कसैिे संस्थािाई लिनुव बझुाउन ुपने रकम नलिरी बाूँकी राखेमा 

त्यस्िो रकम र सोको ब्याज समेि दिाव गने अलधकारीिे त्यस्िो व्यजिको जायजेथाबाट असूि 
उपर गररददन सक्नेछ । 

 

62. रोक्का राख् न िेखी पठाउन:े 
1. संस्था र्ा दिाव गने अलधकारीिे दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको िालग कुनै व्यजिको 

खािा, जायजेथाको स्र्ालमत्र् हस्िान्िरण, नामसारी र्ा लबिी गनव नपाउने गरी रोक्का राख् न 

सम्बजन्धि लनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

2. उपदफा (१) बमोजजम रोक्काको िालग िेखी आएमा सम्बजन्धि लनकायिे प्रचलिि कानून 
बमोजजम त्यस्िो व्यजिको खािा, जायजेथाको स्र्ालमत्र् हस्िान्िरण, नामसारी र्ा लबिी 
गनव नपाउने गरी रोक्का राजखददन ुपनेछ । 
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63. अग्रालधकार रहन:े कुनै व्यजििे संस्थािाई लिनुव पने ऋण र्ा अन्य कुनै दावयत्र् नलिरेमा त्यस्िो 
व्यजिको जायजेथामा नेपाि सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको िालग रकम छुिाई बाूँकी 
रहन आएको रकममा संस्थाको अग्रालधकार रहनेछ । 

 

64. कायवर्ाही गनव र्ाधा नपने: संस्थािे ऋण असिुी गने सम्बन्धमा कुनै व्यजि र्ा सहकारी संस्था 
उपर चिाएको कुनै कारर्ाहीका कारणबाट त्यस्िो व्यजि र्ा संस्था उपर यस ऐन िथा प्रचलिि 
कानून बमोजजमको कुनै कसूरमा कारर्ाही चिाउन रोक िगाएको मालनने छैन । 

 
 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  लबघटन िथा दिाव खारेज 

65. एकीकरण िथा वर्भाजन सम्बन्धी व्यबस्था:  

1. यस ऐनको अलधनमा रही दईु र्ा दईुभन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरण 
गनव र्ा एक संस्थािाई भौगोलिक कायव िेत्रको आधारमा दईु र्ा दईुभन्दा बढी संस्थामा 
वर्भाजन गनव सवकनेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजम एकीकरण र्ा वर्भाजन गदाव सम्बजन्धि संस्थाको कुि कायम 
रहेका सदस्य संख्याको दईु लिहाइ बहमुिबाट लनणवय हनु ुपनेछ ।           

3. उपदफा (२) बमोजजम एकीकरण र्ा वर्भाजन गने लनणवय गदाव एकीकरण र्ा वर्भाजनका 
शिव र कायववर्लध समेि खिुाउन ुपनेछ। 

 

66. वर्घटन र दिाव खारेज:  

1. कुनै संस्थामा देहायको अर्स्था वर्द्यमान भएमा साधारण सभाको ित्काि कायम रहेका 
दईु लिहाइ बहमुि सदस्यको लनणवयबाट त्यस्िो संस्थाको वर्घटन गने लनणवय गरी दिाव 
खारेजीको स्र्ीकृलिका िालग सलमलििे दिाव गने अलधकारी  समि लनरे्दन ददनसक्नेछ :– 

क) वर्लनयममा उजल्िजखि उदे्दश्य िथा कायव हालसि गनव सम्भर् नभएमा,  
ख) सदस्यको वहि गनव नसक्न ेभएमा । 

2. उपदफा (१) बमोजजम प्राप् ि लनरे्दनमा छानवर्न गदाव त्यस्िो संस्थाको वर्घटन गनव 
उपयिु देजखएमा दिाव गने अलधकारीिे त्यस्िो संस्थाको दिाव खारेज गनव सक्नेछ। 

3. उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन दिाव गने अलधकारीिे देहायको 
अर्स्थामा मात्र संस्थाको दिाव खारेज गनव सक्नेछ :– 

क) िगािार दईु र्षवसम्म कुनै कारोबार नगरी लनष्कृय रहेको पाइएमा, 
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ख) कुनै संस्थािे यो ऐन र्ा यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयमार्िी वर्परीिको कायव 
बारम्बार गरेमा, 

ग) वर्लनयममा उजल्िजखि उदे्दश्य वर्परीि कायव गरेमा, 
घ) सहकारी मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्ि वर्परीि कायव गरेमा । 

4. उपदफा (२) र्ा (३) बमोजजम दिाव खारेज गनुव अजघ दिाव गने अलधकारीिे त्यस्िो 
संस्थािाई सनुरु्ाईको िालग पन्र ददनको समय ददन ुपनेछ । 

5. उपदफा (२) र्ा (३) बमोजजम संस्थाको दिाव खारेज भएमा त्यस्िो संस्था वर्घटन भएको 
मालननेछ ।  

6. उपदफा (२) र्ा (३) बमोजजम संस्थाको दिाव खारेजी भएमा त्यस्िो संस्थाको दिाव 
प्रमाणपत्र स्र्िाः रद्द भएको मालननेछ । 

 

67. लिक्र्ीडेटरको लनयजुि:   

1. दफा ६६ बमोजजम कुनै संस्थाको दिाव खारेज भएमा दिाव गने अलधकारीिे लिक्र्ीडेटर 
लनयिु गनेछ ।  

2. (२) उपदफामा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएिापलन संघीय काननुमा िोवकएको 
लसमासम्मको सम्पजत्त भएको संस्थाको हकमा दिाव गने अलधकारीिे कुनै अलधकृिस्िरका 
कमवचारीिाई लिक्र्ीडेटर लनयजुि गनव सक्नेछ । 

 

68. लिक्र्ीडेशन पलछको सम्पलिको उपयोग: कुनै संस्थाको लिक्र्ीडेशन पिाि ्सबै दावयत्र् भिुान 
गरी बाूँकी रहन गएको सम्पजत्तको उपयोग संघीय काननुमा िोवकए बमोजजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद –१६ 

दिाव गने अलधकारी 
 

69. दिाव गने अलधकारी:  

1. यस ऐन अन्िगवि दिाव गने अलधकारीिे गनुवपने कायवहरू रामपरु नगरपालिकाको प्रमखु 
प्रशासवकय अलधकृििे गनेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजमको दिाव गने अलधकारीिे यस ऐन बमोजजम आफूमा रहेको कुनै र्ा 
सम्पूणव अलधकार आफू मािहिको अलधकृिस्िरको कमवचारीिाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

 
70. काम, किवव्य र अलधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उजल्िजखि काम, किवव्य िथा अलधकारको 

अलिररि दिाव गने अलधकारीको काम, किवव्य र अलधकार िोवकए बमोजजम हनुेछ । 
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पररच्छेद –१७ 

लनरीिण िथा अनगुमन 

71. लनरीिण िथा अलभिेख जाूँच गने:  

1. दिाव गने अलधकारीिे संस्थाको जनुसकैु र्खि लनरीिण िथा अलभिेख परीिण गनव, 
गराउन सक्नेछ । 

2. नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जनुसकैु र्खि िोवकएको भन्दा बढी आलथवक कारोर्ार गने संस्थाको 
वहसार् वकिार् र्ा वर्त्तीय कारोर्ारको लनरीिण र्ा जाूँच गनव, गराउन सक्नेछ। 

3. उपदफा (२) को प्रयोजनको िालग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै अलधकारी र्ा वर्शेषज्ञ 
खटाई आबश्यक वर्र्रण र्ा सूचनाहरू संस्थाबाट जझकाई लनरीिण िथा सपुरीरे्िण गनव 
सक्नेछ । 

4. उपदफा (१) र्ा (२) बमोजजम लनरीिण र्ा वहसाब जाूँच गदाव दिाव गने अलधकारी र्ा 
नेपाि राष्ट्र बैङ्कको अलधकार प्राप्त अलधकृििे माग गरेको जानकारी सम्बजन्धि संस्थािे 
उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

5. उपदफा (१) र्ा (२) बमोजजम लनरीिण र्ा वहसाब जाूँच गदाव कुनै संस्थाको काम 
कारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयम, लनदेजशका, मापदण्ड र्ा कायववर्लध 
बमोजजम भएको नपाइएमा दिाव गने अलधकारी र्ा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे सम्बजन्धि संस्थािाई 
आर्श्यक लनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्िो लनदेशनको पािना गनुव त्यस्िो संस्थाको किवव्य 
हनुेछ । 

6. नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस दफा बमोजजम संस्थाको लनरीिण िथा सपुरीरे्िण गदाव नेपाि राष्ट्र 
बैङ्किे प्रचलिि कानून बमोजजमको अलधकार प्रयोग गनव सक्नेछ। 

7. यस दफा बमोजजम संस्थाको लनरीिण िथा सपुरीरे्िण गदाव प्राप् ि हनु आएको जानकारी 
नेपाि राष्ट्र बैङ्किे रामपरु नगर कायवपालिकािाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

  

72. छानवर्न गनव सक्न े: 
1. कुनै संस्थाको व्यर्सावयक कारोबार सन्िोषजनक नभएको, सदस्यको वहि वर्परीि काम 

भएको र्ा सो संस्थाको उदे्दश्य वर्परीि कायव गरेको भनी त्यस्िो संस्थाको कजम्िमा बीस 
प्रलिशि सदस्यिे छानवर्नको िालग लनरे्दन ददएमा दिाव गने अलधकारीिे त्यस्िो संस्थाको 
छानवर्न गनव, गराउन सक्नेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजम छालनर्न गदाव माग गरेको वर्र्रण र्ा कागजाि उपिब्ध गराई 
सहयोग गनुव सम्बजन्धि सलमलिको किवव्य हनुेछ ।  

3. उपदफा (१) र्ा (२) बमोजजम गररएको छानवर्नको जानकारी सम्बजन्धि संस्थािाई 
लिजखि रुपमा ददन ुपनेछ । 
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73. बचि िथा ऋणको कारोबार गने संस्था को लनरीिण िथा अनगुमन सम्बन्धी वर्शषे व्यर्स्था : 
1. बचि िथा ऋणको मखु्य कारोबार गने संस्थािे िोवकए बमोजजम अनगुमन प्रणािी 

अर्िम्बन गनुव पनेछ । 

2. दिाव गने अलधकारीिे बचि िथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको िोवकए बमोजजमको 
अनगुमन प्रणािीमा आधाररि भई लनरीिण िथा अनगुमन गनेछ । 

3. उपदफा (२) बमोजजम संस्थाको लनरीिण िथा अनगुमन दिाव गने अलधकारीिे 
आर्श्यकिा अनसुार नेपाि राष्ट्र बैङ्क िगायिका अन्य लनकायको सहयोग लिन सक्नेछ । 

 

74. र्ावषवक प्रलिरे्दन पेश गनुवपने :  

1. दिाव गने अलधकारीिे आलथवक र्षव समाप्त भएको लमलििे िीन मवहनालभत्र संस्थाको 
लनरीिण सम्बन्धी र्ावषवक प्रलिरे्दन रामपरु नगर कायवपालिका समि पेश गनुव पनेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजमको प्रलिरे्दनमा देहायका वर्र्रणहरू खिुाउन ुपनेछ:– 

क) सञ्चािनमा रहेका संस्थाको वर्र्रण, 

ख) अनगुमन गररएका संस्थाको संख्या िथा आलथवक कारोर्ारको वर्र्रण, 

ग) संस्थामा सहकारी लसद्धान्ि र यो ऐन, यस ऐन अन्िगवि बनकेो लनयम, वर्लनयम िथा 
आन्िररक कायववर्लधको पािनाको अर्स्था, 

घ) संस्थाका सदस्यिे प्राप् ि गरेको सेर्ा सवुर्धाको अर्स्था, 
ङ) संस्थाको वियाकिापमा सदस्यको सहभालगिाको स्िर अनपुाि, 

च) संस्थािाई रामपरु नगरपालिकाबाट प्रदान गररएको वर्त्तीय अनदुान िथा छुट 
सवुर्धाको सदपुयोलगिाको अर्स्था,  

छ) संस्थाको आलथवक वियाकिाप िथा वर्त्तीय अर्स्था सम्बन्धी िोवकए बमोजजमका 
वर्र्रण, 

ज) संस्थामा आन्िररक लनयन्त्रण प्रणािीको अर्स्था, 
झ) संस्थामा सशुासन िथा जजम्मेर्ारीको अर्स्था, 
ञ) संस्थामा रहेका कोषको वर्र्रण, 

ट) संरजिि पूूँजी वफिाव कोष वर्िरणको अर्स्था, 
ठ) सहकारीको नीलि लनमावणमा सहयोग पगु्ने आर्श्यक कुराहरू, 

ड) सहकारी संस्थाको दिाव, खारेजी िथा वर्घटन सम्बन्धी वर्र्रण, 

ढ) संस्थािे सञ्चािन गरेको दफा १२ बमोजजमको कारोर्ार, व्यर्साय, उद्योग र्ा 
पररयोजनाको वर्र्रण,  

ण) िोवकए बमोजजमका अन्य वर्र्रण । 
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75. आपसी सरुिण सेर्ा संचािन सम्बन्धी व्यर्स्थााः संस्थािे संघीय काननुमा व्यर्स्था भएबमोजजम 
आफ्ना सदस्यहरुको बािीनािी र्ा र्स्िभुाउमा भएको िलिको अंशपूलिव गने गरी आपसी सरुिण 
सेर्ा संचािन गनव सक्नेछ । 

 

76. जस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यर्स्थााः बचि िथा ऋण वर्षयगि संस्थाहरू सम्भावर्ि जोजखमबाट 
संरिणका िालग संघीय काननुमा व्यर्स्था भएबमोजजम खडा हनुे जस्थरीकरण कोषमा सहभागी 
हनु सक्नेछन ्। 

पररच्छेद –१८ 

समस्याग्रस्ि संस्थाको व्यर्स्थापन 

77. संस्था समस्याग्रस्ि भएको घोषणा गनव सवकन:े  

1. यस ऐन बमोजजम गररएको लनरीिण र्ा वहसाब जाूँचबाट कुनै संस्थामा देहायको अर्स्था 
वर्द्यमान रहेको देजखएमा कायवपालिकािे त्यस्िो संस्थािाई समस्याग्रस्ि संस्थाको रुपमा 
घोषणा गनव सक्नेछ:- 

क) सदस्यको वहि वर्परीि हनुे गरी कुनै कायव गरेको, 
ख) संस्थािे पूरा गनुवपने वर्त्तीय दावयत्र् पूरा नगरेको र्ा भिुानी गनुवपने दावयत्र् 

भिुानी गनव नसकेको र्ा भिुानी गनव नसक्ने अर्स्था भएको, 
ग) सदस्यहरूको बचि लनधावररि शिव बमोजजम वफिाव गनव नसकेको, 
घ) यो ऐन, यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयम िथा वर्लनयम वर्परीि हनुे गरी संस्था  

सञ्चािन भएको, 
ङ) संस्था  दामासाहीमा पनव सक्ने अबस्थामा भएको र्ा उल्िेखनीय रुपमा गम्भीर 

आलथवक कदठनाई भोलगरहेको, 
च) कुनै संस्थािे सदस्यको बचि रकम वफिाव गनुव पने अर्लधमा वफिाव नगरेको भनी 

त्यस्िो संस्थाका कम्िीमा र्ीस प्रलिशि र्ा र्ीस जना मध्ये जनु कम हनु्छ सो 
र्रार्रका सदस्यहरूिे दिाव गने अलधकारी समि लनरे्दन ददएकोमा छानवर्न गदाव 
खण्ड (क) देजख (ङ) सम्मको कुनै अर्स्था वर्द्यमान भएको देजखएको । 

2. उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापलन प्रचलिि कानून बमोजजम गठन गरेको 
आयोगिे कुनै संस्थािाई समस्याग्रस्ि संस्था घोषणा गनव लसफाररस गरेमा र्ा समस्याग्रस्ि 
भनी पवहचान गरेकोमा र्ा त्यस्िो आयोगमा परेको उजरुी संख्या, औजचत्य समेिको 
आधारमा कायवपालिकािे त्यस्िो संस्थािाई समस्याग्रस्ि संस्था घोषणा गनव सक्नेछ । 
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78. व्यर्स्थापन सलमलिको गठन:   

1. दफा ७७ बमोजजम समस्याग्रस्ि संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्िो संस्थाको सम्पजत्त 
व्यर्स्थापन िथा दावयत्र् भिुानी सम्बन्धी कायवका िालग व्यर्स्थापन सलमलिको गठन 
गनव दिाव गने अलधकारीिे कायवपालिका  समि  लसफाररस गनेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजम लसफाररस भई आएमा कायवपालिकािे िोवकए र्मोजजम व्यर्स्थापन 
सलमलिको गठन गनव सक्ने छ ।  

3. उपदफा (२) बमोजजम गदठि व्यर्स्थापन सलमलिको काम, किवव्य र अलधकार िोवकए 
बमोजजम हनुेछ । 

पररच्छेद–१९ 

कसूर, दण्ड जररर्ाना िथा पनुराबेदन 

79. कसूर गरेको मालनन े : कसैिे देहायको कुनै कायव गरेमा यस ऐन अन्िगविको कसूर गरेको 
मालननेछ ।  

क) दिाव नगरी र्ा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेमा र्ा कुनै व्यजि, फमव र्ा कम्पनीिे 
आफ्नो नाममा सहकारी शब्द र्ा सो शब्दको अंग्रजेी रुपान्िरण राखी कुनै कारोबार, 
व्यर्साय, सेर्ा प्रर्ाह  र्ा अन्य कुनै कायव गरेमा, 

ख) सदस्यको बचि यस ऐन र यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयम, वर्लनयम बमोजजम बाहेक 
अन्य कुनैपलन प्रयोजनको िालग प्रयोग गरेमा,  

ग) िोवकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाव जमानि र्ा सरुिण नराखी ऋण प्रदान 
गरेमा, 

घ) सलमलिको सदस्य, व्यर्स्थापक र्ा कमवचारीिे संस्थाको सम्पजत्त, बचि र्ा शेयर रकम 
वहनालमना गरेमा, 

ङ) ऋण असूि हनु नसक्ने गरी सलमलिका कुनै सदस्य, लनजको नािेदार र्ा अन्य व्यजि र्ा 
कमवचारीिाई ऋण ददई रकम वहनालमना गरेमा,  

च) सलमलिका कुनै सदस्यिे एक्िै र्ा अन्य सदस्यको लमिोमिोमा संस्थाको शेयर र्ा बचि 
रकम आफू खसुी पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएमा,  

छ) झिुा र्ा गिि वर्र्रण पेश गरी कजाव लिएमा, राखेको लधिो कच्चा भएमा र्ा ऋण 
वहनालमना गरेमा,  

ज) संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्िगवि बनेका लनयम, वर्लनयम  वर्पररि िगानी गरेमा र्ा 
िगानी गने उदे्दश्यिे रकम उठाएमा,  

झ) कृलत्रम व्यर्साय खडा गरी र्ा गराई ऋण लिएमा र्ा ददएमा, 
ञ) लधिोको अस्र्ाभावर्क रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण लिएमा र्ा ददएमा, 
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ट) झिुा वर्र्रणको आधारमा पररयोजनाको िागि अस्र्ाभावर्क रुपमा बढाई बढी ऋण 
लिएमा र्ा  ददएमा, 

ठ) कुनै व्यजि र्ा संस्थािाई एक पटक ददइ सकेको सरुिण रीिपूर्वक फुकुर्ा नभई र्ा 
सो सरुिणिे खामेको मूल्य भन्दा बढी हनुे गरी सोही सरुिण अन्य संस्थामा राखी पनुाः 
ऋण लिए र्ा ददएमा, 

ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको िालग ऋण सवुर्धा लिएको हो सोही प्रयोजनमा निगाई 
अन्यत्र प्रयोग गरे र्ा गराएमा, 

ढ) संस्थाको कुनै कागजाि र्ा खािामा िेजखएको कुनै कुरा कुनै िररकािे हटाइ र्ा उडाइ 
अकै अथव लनस्कने व्यहोरा पारी लमिाई िेख्न े र्ा अको लभनै्न शे्रस्िा राख्न े जस्िा काम 
गरेबाट आफूिाई र्ा अरु कसैिाई फाइदा र्ा हालन नोक्सानी गने उदे्दश्यिे कीिे गनव 
र्ा अकावको हालन नोक्सानी गने उदे्दश्यिे नगरे र्ा नभएको झिुा कुरा गरे र्ा भएको हो 
भनी र्ा लमलि, अङ्क र्ा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजाि बनाई र्ा 
बनाउन िगाई जािसाजी गरे र्ा गराएमा,  

ण) ऋणको लधिो स्र्रुप राजखने चि अचि सम्पजत्त लििाम लबिी र्ा अन्य प्रयोजनको 
िालग मूल्याङ्कन गदाव मूल्याङ्कनकिाविे बढी, कम र्ा गिि मूल्याङ्कन गरी संस्थािाई हानी 
नोक्सानी परु् याउने कायव गरे र्ा गराएमा,  

ि) संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याउने उदे्दश्यिे कसैिे कुनै काम गराउन र्ा नगराउन, 

मोिावहजा गनव र्ा गराउन, कुनै वकलसमको रकम लिन र्ा ददन, लबना मूल्य र्ा कम 
मूल्यमा कुनै माि, र्स्ि ुर्ा सेर्ा लिन र्ा ददन, दान, दािव्य, उपहार र्ा चन्दा लिन र्ा 
ददन, गिि लिखि ियार गनव र्ा गराउन, अनरु्ाद गनव र्ा गराउन र्ा गैर कानूनी िाभ 
र्ा हानी परु् याउने बदलनयििे कुनै कायव गरे र्ा गराएमा, 

थ) कुनै संस्था र्ा सोको सदस्य र्ा बचिकिाव र्ा िीमध्ये कसैिाई हानी नोक्सानी पगु्ने गरी 
िेखा परीिण गरे गराएमा र्ा िेखा परीिण गरेको झिुो प्रलिरे्दन ियार पारेमा र्ा पानव 
िगाएमा। 

 

80. सजायाः  

1. कसैिे दफा ७९ को कसूर गरेमा देहाय बमोजजमको सजाय हनुेछ :- 

क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसूरमा एक बषवसम्म कैद र एक िाख रुपैँयासम्म 
जररर्ाना, 

ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बषवसम्म कैद र दईु िाख रुपैँयासम्म जररर्ाना, 
ग) खण्ड (ख) को कसूरमा वर्गो बराबरको रकम जररर्ाना गरी िीन बषव सम्म कैद , 
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घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (ि) को कसूरमा वर्गो 
भराई वर्गो बमोजजम जररर्ाना गरी देहाय बमोजजमको कैद हनुेछ :- 

1. दश िाख रुपैयाूँसम्म लबगो भए एक र्षवसम्म कैद,  

2. दश िाख रुपैयाूँभन्दा बढी पचास िाख रुपैयाूँसम्म लबगो भए दईु र्षवदेजख िीन 
र्षवसम्म कैद, 

3. पचास िाख रुपैयाूँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म लबगो भए िीन र्षवदेजख चार 
र्षवसम्म कैद, 

4. एक करोड रुपैयाूँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म लबगो भए चार र्षवदेजख छ 
र्षवसम्म कैद, 

5. दश करोड रुपैंयाूँभन्दा बढी एक अबव रुपैयाूँसम्म लबगो भए छ र्षवदेजख आठ र्षवसम्म 
कैद, 

6. एक अबव रुपैयाूँभन्दा बढी जलिसकैु रुपैयाूँ लबगो भए पलन आठ र्षवदेजख दश र्षवसम्म 
कैद, 

ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमा दश बषवसम्म कैद । 

2. दफा ७९ को कसूर गनव उद्योग गने र्ा त्यस्िो कसूर गनव मद्दि परु् याउन े व्यजििाई 
मखु्य कसूरदारिाई हनुे सजायको आधा सजाय हनुेछ । 

3. दफा ७९ को कसूर गने र्ा त्यस्िो कसूर गनव मद्दि परु् याउने कुनै लनकाय संस्था भए 
त्यस्िो लनकाय संस्थाको प्रमखु कायवकारी र्ा पदालधकारी र्ा कायवकारी हैलसयिमा कायव 
सम्पादन गने व्यजििाई यस ऐन बमोजजम हनुे सजाय हनुेछ । 

 

81. जररर्ाना हनु े:  

1. दफा ८७ बमोजजम कसैको उजूरी परी र्ा संस्थाको लनरीिण अनगुमन र्ा वहसाब 
वकिाबको जाूँच गदाव र्ा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायव गरेको 
पाइएमा दिाव गने अलधकारीिे त्यस्िो कायवको प्रकृलि र गाम्भीयवको आधारमा त्यस्िो कायव 
गने व्यजििाई पाूँच िाख रुपैँयासम्म जररर्ाना गनेछ :- 

क) यो ऐन र्ा यस ऐन अन्िगवि बनेका लनयम वर्परीि सदस्यसूँग ब्याज लिएमा, 
ख) संस्थािे प्रदान गने बचि र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्िर छ प्रलिशिभन्दा बढी 

कायम गरेमा, 
ग) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई मूि कजावमा पूूँजीकृि गरी सोको 

आधारमा ब्याज िगाएमा, 
घ) कुनै सदस्यिाई आफ्नो पूूँजी कोषको िोवकए बमोजजमको प्रलिशिभन्दा बढी हनुे गरी 

ऋण प्रदान गरेमा, 
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ङ) संस्था दिाव गदावका बखिका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यिा प्राप् ि गरेको 
िीन मवहना अर्लध व्यलिि नभई ऋण िगानी गरेमा, 

च) प्राथलमक पूूँजी कोषको दश गणुा भन्दा बढी हनुे गरी बचि संकिन गरेमा, 
छ) शेयर पूूँजीको पन्र प्रलिशि भन्दा बढी शेयर िाभांश वर्िरण गरेमा,  

ज) संस्थािे आफ्नो कायविेत्र बावहर गई कारोबार गरेमा र्ा गैर सदस्यसंग कारोर्ार 
गरेमा, 

झ) संस्थािे यो ऐन वर्परीि कृलत्रम ब्यजििाई आफ्नो सदस्यिा ददएमा । 

2. उपदफा (१) मा िेजखएको व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायव गरेमा दिाव गने 
अलधकारीिे त्यस्िो कायवको प्रकृलि र गाम्भीयवको आधारमा त्यस्िो कायव गने व्यजििाई 
िीन िाख रुपैयाूँसम्म जररर्ाना गनव सक्नेछाः- 
क) यो ऐन र्ा यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयम बमोजजम ददएको कुनै लनदेशन र्ा 

िोवकएको मापदण्डको पािना नगरेमा, 
ख) यो ऐन र्ा यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयम बमोजजम ददनपुने कुनै वर्र्रण, कागजाि, 

प्रलिबेदन, सूचना र्ा जानकारी नददएमा, 
ग) यस ऐन बमोजजम लनर्ावचन नगरी सलमलि िथा िेखा सपुरीरे्िण सलमलिका 

पदालधकारीहरु आफू खशुी पररर्िवन गरेमा  

घ) कुनै संस्थािे दफा ६ को उपदफा (४) बमोजजमको िोवकएको शिव पािन नगरेमा, 
ङ) यो ऐन र्ा यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयम वर्पररि अन्य कायव गरेमा । 

3. उपदफा (१) र्ा (२) बमोजजमको जररर्ाना गनुव अजघ दिाव गने अलधकारीिे सम्बजन्धि 
व्यजि र्ा संस्थािाई सफाई पेश गनव कम्िीमा पन्र ददनको समयार्लध ददन ुपनेछ । 

 

82. रोक्का राख्न े: 
1. दिाव गने अलधकारीिे सम्बजन्धि संस्थािाई दफा ८१ बमोजजम जररर्ाना गनुवका अलिररि 

िीन मवहनासम्म त्यस्िो संस्थाको कारोबार, सम्पलि िथा बैङ्क खािा रोक्का राख्न े िथा 
सम्पजत्त रोक्का राख् न सम्बजन्धि लनकायिाई लसफाररस गनव सक्नेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजमको लसफाररस प्राप् ि भएमा त्यस्िो संस्थाको कारोबार, सम्पलि र्ा 
बैङ्क खािा रोक्का राखी सो को जानकारी दिाव गने अलधकारीिाई ददन ुपनेछ ।  

 

83. दोब्बर जररर्ाना हनु:े दफा ८१ बमोजजम जररर्ाना भएको व्यजि र्ा संस्थािे पनु: सोही कसूर 
गरेमा त्यस्िो व्यजि र्ा संस्थािाई दिाव गने अलधकारीिे दो्ो पटकदेजख प्रत्येक पटकको िालग 
दोब्बर जररर्ाना गनेछ । 
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84. अनसुन्धानको िालग िेखी पठाउन सक्न:े दिाव गने अलधकारी र्ा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन 
बमोजजम आफ्नो काम, किवव्य र अलधकारको पािना गदाव कसैिे दफा ७९ बमोजजमको कसूर 
गरेको थाहा पाएमा त्यस्िो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजजम अनसुन्धान गनवको िालग 
सम्बजन्धि लनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ । 

  

85. मदु्दासम्बन्धी व्यर्स्थााः दफा ८० बमोजजम सजाय हनुे कसूरको मदु्दा सम्बन्धी व्यर्स्था संघीय 
काननु बमोजजम हनुेछ । 

 

86. मदु्दा हेने अलधकारी: दफा ८० बमोजजमको सजाय हनुे कसूर सम्बन्धी मदु्दाको कारर्ाही र 
वकनारा जजल्िा अदाििबाट हनुेछ । 

 

87. उजूरी ददन ेहदम्याद:   

1. कसैिे दफा ८० बमोजजमको सजाय हनुे कसूर गरेको र्ा गनव िागेको थाहा पाउने 
व्यजििे त्यसरी थाहा पाएको लमलििे नब्बे ददनलभत्र दिाव गने अलधकारी  समि उजूरी 
ददन ुपनेछ । 

2. कसैिे दफा ८० बमोजजम जररर्ाना हनुे कायव गरेको थाहा पाउने व्यजििे त्यसरी थाहा 
पाएको लमलििे नब्बे ददन लभत्र दिाव गने अलधकारी  समि उजूरी ददन ुपनेछ ।  

 

88. पनुरारे्दन गनव सक्न:े  

1. दफा ६ बमोजजम संस्था दिाव गनव अस्र्ीकार गरेको र्ा दफा 8८ बमोजजम संस्था दिाव 
खारेज गरेकोमा जचत्त नबझु्नेिे सो लनणवयको जानकारी पाएको लमलििे पैंिीस ददनलभत्र 
दिाव गने अलधकारीको लनणवय उपर कायवपालिका समि पनुरारे्दन गनव सक्नेछ ।  

2. दफा ८० बमोजजमको जररर्ानामा जचत्त नबझु्ने व्यजििे त्यस्िो लनणवयको जानकारी 
पाएको लमलििे पैंिीस ददनलभत्र देहाय बमोजजम पनुरारे्दन गनव सक्नेछ: 
क) दिाव गने अलधकारी र कायवपालिकािे गरेको लनणवय उपर सम्बजन्धि जजल्िा 

अदाििमा, 
ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको लनणवय उपर सम्बजन्धि उच्च अदाििमा । 

 

89. असूि उपर गररन े : यस पररच्छेद बमोजजम कुनै व्यजििे लिनुव पने जररर्ाना र्ा कुनै रकम 
नलिरी बाूँकी रहेकोमा त्यस्िो जररर्ाना र्ा रकम लनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर 
गररनेछ । 
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पररच्छेद–२० 

वर्वर्ध 

90. मिालधकारको प्रयोग : कुनै सदस्यिे संस्थाको जलिसकैु शेयर खररद गरेको भए िापलन 
सम्बजन्धि संस्थाको कायव सञ्चािनमा एक सदस्य एक मिको आधारमा आफ्नो मिालधकारको 
प्रयोग गनव सक्नेछ । 

 

91. सामाजजक परीिण गराउन सक्न े:  

1. संस्थािे वर्लनयममा उजल्िजखि उदे्दश्य प्राप् ि गनवका िालग सलमलिबाट भएका लनणवय र 
कायव, सदस्यहरूिे प्राप् ि गरेका सेर्ा र सन्िषु्टीको स्िर, सेर्ा प्राजप् िबाट सदस्यहरूको 
जीर्नस्िरमा आएको आलथवक, सामाजजक, सांस्कृलिक िथा र्ािार्रणीय पिमा सकारात्मक 
पररर्िवन िगायिका वर्षयमा सामाजजक परीिण गराउन सक्नेछ ।  

2. उपदफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीिणको प्रलिरे्दन छिफिको िालग सलमलििे 
साधारण सभा समि पेश गनेछ । 

3. उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक परीिण प्रलिरे्दन छिफि गरी साधारण 
सभािे आर्श्यकिा अनसुार सलमलििाई लनदेशन ददन सक्नेछ । 

4. यस दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण प्रलिरे्दनको एक प्रलि सम्बजन्धि संस्थािे दिाव 
गने अलधकारी  समि पेश गनुव पनेछ । 

 

92. सहकारी जशिााः सहकारी िेत्रको प्रर्धवनको िालग वर्द्यािय िहको पाठयिममा आधारभिू 
सहकारी सम्र्न्धी वर्षयर्स्ििुाई समारे्श गनव सवकनेछ । 

 

93. आलथवक सहयोग गनव नहनु:े संस्थाको रकमर्ाट सलमलिको लनणवय र्मोजजम सदस्यहरुिे आलथवक 
सहयोग लिन सक्नेछन ्। 

िर सामाजजक कायवको िालग गैर सदस्य व्यजि र्ा संस्थाहरुिाई समेि आलथवक सहयोग गनव 
र्ाधा पने छैन । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको िालग 'सामाजजक कायव' भन्नािे जशिा, स्र्ास््य, र्ािार्रण 
संरिण, मानर्ीय सहायिा, सहकाररिा प्रबद्धवन सम्बजन्ध कायविाई जनाउूँछ । 

 
94. अन्िर सहकारी कारोर्ार गनव सक्नाेः  संस्थाहरुिे िोवकए बमोजजम एक आपसमा अन्िर 

सहकारी कारोर्ार गनव सक्नेछन ्। 
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95. ठेक्कापिा ददन नहनु:े संस्थािे आफ्नो  सलमलिको कुनै सञ्चािक र्ा िेखा सपुरीरे्िण सलमलिको 
संयोजक र्ा सदस्य र्ा आफ्नो कमवचारीिाई ठेक्कापिा ददन हदैुन । 

 

96. सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर हनु:े कुनै संस्थािे प्राप् ि गरेको सरकारी अनदुान र्ा कुनै सेर्ा 
सवुर्धा दरुुपयोग गरेको पाइएमा प्रचलिि कानून बमोजजम सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर 
गररनेछ। 

  

97. कम्पनी सम्बन्धी प्रचलिि ऐन िागू नहनु े : यस ऐन अन्िगवि दिाव भएको संस्थाको हकमा 
कम्पनी सम्बन्धी प्रचलिि ऐन िागू हनुे छैन । 

  

98. प्रचलिि कानून बमोजजम कारर्ाही गनव र्ाधा नपने : यस ऐनमा िेजखएको कुनै कुरािे कुनै 
व्यजि उपर प्रचलिि कानून बमोजजम अदाििमा मदु्दा चिाउन बाधा परु् याएको मालनने छैन । 

 

99. सम्पजत्त शवुद्धकरण लनर्ारण सम्बन्धी काननुी व्यर्स्थाको पािना गनुवपनेाः संस्थािे सम्पजत्त 
शवुद्धकरण लनर्ारण सम्बन्धी संघीय/प्रदेश काननुमा भएका व्यर्स्थाका साथै िि ् सम्बन्धमा 
मन्त्राियिे जारी गरेको मानदण्ड र नेपाि राष्ट्र बैंकको वर्त्तीय जानकारी एकाइबाट जारी 
भएका लनदेजशकाहरूको पािना गनुवपनेछ ।  

 

100. लनयम बनाउन े अलधकार: यस ऐनको कायावन्र्यनको िालग कायवपालिकािे आर्श्यक लनयम 
बनाउन सक्नेछ । 

 

101. मापदण्ड, लनदेजशका र्ा कायववर्लध बनाई िागू गनव सक्न:े  
1. यो ऐन र्ा यस ऐन अन्िगवि बनेको लनयमको अधीनमा रही संस्थाको दिाव, सञ्चािन, 

लनरीिण िथा अनगुमन िगायिका काम कारबाहीिाई व्यर्जस्थि र प्रभार्कारी रुपमा 
सञ्चािन गनव कायवपालिकािे आर्श्यकिा अनसुार मापदण्ड, लनदेजशका र्ा कायववर्लध बनाई 
िागू गनव सक्नेछ । 

2. उपदफा (१) बमोजजमको मापदण्ड बनाउूँदा आर्श्यकिा अनसुार रजजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र 
बैङ्क, मन्त्रािय र सम्बजन्धि अन्य लनकायको परामशव लिन सवकनेछ । 
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अनसूुजच १ 

(दफा ५(१) सूँग सम्बजन्धि) 
सहकारी दिाव दरखास्िको नमनुा 

 

 

                                             लमलिाः 
श्री प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि ज्यू, 
 रामपरु नगरकायवपालिकाको कायाविय, 
   रामपरु, पाल्पा। 

वर्षयाः सहकारी संस्था दिाव गरी पाउूँ। 

महोदय, 
 हामी देहायका व्यजिहरू देहायका कुरा खोिी देहायको सहकारी संस्था दिाव गरी पाउन 
लनरे्दन गदवछौँ। उदे्दश्यअनरुूप संस्थािे ित्काि गने कायवहरूको योजना र प्रस्िावर्ि संस्थाको 
वर्लनयम दईु प्रलि यसैसाथ संिग्न राखी पेश गरेका छौँ। 

 

संस्थासम्बन्धी वर्र्रणाः 
 

(क) प्रस्िावर्ि संस्थाको नामाः 
(ख) ठेगानााः 
(ग) उदे्दश्याः 
(घ) मखु्य कायवाः 
(ङ) कायविेत्राः 
(च) दावयत्र्ाः 
(छ) सदस्य संख्यााः 

(१) मवहिााः ...... जना 
(२) परुुषाः......... जना 

(ज) प्राप्त शेयर पुूँजीको रकमाः रू. 
(झ) प्राप्त प्ररे्श शलु्कको रकमाः रू. 
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अनसूुजच २ 

(दफा ६(१) सूँग सम्बजन्धि) 
सहकारी संस्था दिाव प्रमाणपत्रको नमनुा 

 

रामपरु नगरपालिका 
नगर कायवपालिकाको कायाविय 

रामपरु, पाल्पा 
सहकारी संस्था दिाव प्रमाणपत्र 

 

दिाव नं. :          दिाव लमलिाः 
 
 

 रामपरु नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ६(१) बमोजजम श्री ................. 
................................................................. िाई सीलमि दावयत्र् भएको संस्थामा दिाव गरी 
स्र्ीकृि वर्लनयम सवहि यो प्रमाणपत्र प्रदान गररएको छ। 

 

र्गीकरणाः .................................... 
 

 
 
 

दस्िखिाः 
दिाव गने अलधकारीको नामाः 
कायावियको छापाः 

 
 
 
 
 
 

प्रमाजणकरण लमलि: 2075/03/31  
आज्ञािे, 

(ज्ञानराज कोइरािा) 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि 


