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सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाको सहकार4 <वधेयक, २०७५ 
ूमाणीकरण 

/म/त २०७५/   /     
 

ूःतावनाः सहकार4 मूHय,माIयता र /सJाIत अनLुप ःथानीयःतरमा छNरएर रहेको पँूजी, ू<व/ध तथा ू/तभालाई 
ःवाबलTबन र पारःपNरकताका आधारमा एकVकृत गदX सदःयहLको आ/थ:क,सामािजक तथा साँःकृ/तक उ[यन 
गन:,समदुायमा आधाNरत,सदःय केिIित, लोकतािIऽक, ःवाय] र सशुा/सत स_ठनको Lपमा सहकार4 संःथाहLको 
ूवJ:न गन:,सहकार4 खेती, उcोग, वःत ुतथा सेवा 5यवसायका माdयमबाट सामािजक Iयायका आधारमा आfम/नभ:र, 
तीॄ एवम ् iदगो jपमा ःथानीय अथ:तIऽलाई सkुढ तHुयाउन सहकार4 सmसंःथाहjको दता:, सnालन एवम ्
/नयमनसTबIधी 5यवःथा गन: बाoछनीय भएकोले, नेपालको सं<वधान २०७२ को धारा २२६ बमोिजम 
सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

 

पNरsछेद Ñ१ 

ूारिTभक 

१. संि0u नाम र ूारTभ :(१) यस ऐनको नाम “सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाको सहकार4 ऐन, २०७५”रहेको 
छ । 

(२) यो ऐन सोलदुधुकु(ड नगरपा/लका/भऽ नगरपा/लकाको राजपऽमा ूकाशन भएप/छ लागू 
हनेुछ । 

२. पNरभाषा: <वषय वा ूस_ले अकw अथ: नलागेमा यस ऐनमा,Ñ 

(क)“आIतNरक काय:<व/ध”भ[ाले सहकार4 संःथाले दफा १८बमोिजम बनाएकोआIतNरक काय:<व/ध 
सTझनपुछ: ।  

(ख) “कसूर”भ[ाले दफा ७९ बमोिजमको कसूर सTझनपुछ: । 

(ग) “तो<कएको”वा “तो<कए बमोिजम”भ[ाले यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम, काय:<व/ध, मापद(ड, 
/नद|िशकामा तो<कएको वा तो<कए बमोिजम सTझनपुछ: । 

(घ) “पNरवार”भ[ाले सदःयको प/त वा पf नी, छोरा, बहुार4, छोर4, धम:पऽु, धम:पऽुी, बाब,ु आमा, 
सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गनु: पन| दाज,ु भाउज,ुभाइ, बहुार4 र iदद4, ब<हनी 
सTझनपुछ:। 

तर सो श�दले अंशब(डा गर4वा मानो छु<�ई आ-आ�नो पेशा 5यवसाय गर4 
बसेकोपNरवारकोसदःयलाई जनाउने छैन ।  
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(ङ) “बचत”भ[ाले सदःयले सहकार4 संघ/संःथामा जTमा गरेको रकम सTझनपुछ: । 

(च) “मIऽालय”भ[ाले ःथानीय तह हेन| नेपाल सरकार र ूदेश सरकारको मIऽालयसTझनपुछ: 
।  

(छ) “म�ुय कारोबार”भ[ाले संःथाले संचालन गरेको 5यवसा<यक <बयाकलापहLमा प/छHलो 
आ/थ:क वष:सTममा पNरचा/लत बचतको दा<यfव र प/छHलो आ/थ:क वष:को सदःयतफ: को 
खNरद वा /बबV कारोवारमा कTतीमा तीस ू/तशतभIदा बढ4 <हःसा भएको कारोवार 
सTझनपुछ: ।  

(छ) “ूमखु ूशासकVय अ/धकृत” भ[ालेनगरपा/लकाको ूमखु ूशासकVय अ/धकृतलाई सTझनपुछ: 
। 

(छ) “नगरपा/लका” भ[ाले सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकालाई  सTझनपुछ: । 

(छ) “काय:पा/लका” भ[ाले सोलदुधुकु(ड नगर काय:पा/लकालाई  सTझनपुछ:। 

(छ) “काया:लय” भ[ाले सोलदुधुकु(ड नगर काय:पा/लकाको काया:लयलाई  सTझनपुछ:। 

(छ) “एकतह मा/थ” भ[ाले वडा सिचव र शाखा ूमखुको हकमा ूमखु ूशासकVय अ/धकृत,  
ूमखु ूशासकVय अ/धकृतको हकमा नगरपा/लकाको ूमखु र नगरपा/लकाको ूमखुको 
हकमा काय:पा/लका सTझन ुपछ: । 

(छ) “नगरपा/लकाको ूमखु” भ[ाले सोलदुधुकु(ड नगरपा/लकाको ूमखु सTझन ुपछ: । 

(झ) “लेखा सपुर4वे0ण स/म/त” भ[ाले दफा ३७ बमोिजमको लेखा सपुर4वे0ण स/म/त 
सTझनपुछ: । 

(ञ) “<व/नयम” भ[ाले यस ऐन बमोिजम ूमािणत भएको सTबिIधत सहकार4 संःथाको<व/नयम 
सTझनपुछ: ।सो श�दले यस ऐन बमोिजम संशो/धत <व/नयम समेतलाई सTझन ुपछ: । 

(ञ) “नी/त” भ[ाले सTबिIधत सहकार4 संःथाको दफा १७ बमोिजम बनाएको नी/त सTझनपुछ: । 

(ट) “सहकार4 शाखा” भ[ाले काया:लको सहकार4 0ेऽ हेन| शाखा सTझनपुछ:। 

(ठ) “शेयर” भ[ाले सहकार4 संघ/संःथाको शेयर पँूजीको अंश सTझनपुछ: ।  

(ड) “सnालक” भ[ाले सnालक स/म/तको सदःय सTझनपुछ: र सो श�दले स/म/तको अdय0, 
उपाdय0, सिचव, सहसिचव र कोषाdय0 समेतलाईजनाउँछ ।  

(ड) “सदःय” भ[ाले सहकार4 सःथाको सदःयता ूा� त गरेका 5यि� सTझनपुछ:। 

(ढ) “स/म/त” भ[ाले  दफा ३० को उपदफा (१) बमोिजमको सnालक स/म/त सTझनपुछ: ।  



 

5 
 

(ण) “सहकार4 मूHय माIयता” भ[ाले ःवावलTवन, ःवÑउ]रदा<यfव, लोकतIऽ, समानता, समता, 
ऐ�यवJता, इमाIदार4, खुलापन, सामािजक उ]रदा<यfव तथा अjको हेरचाह लगायत 
अIतरा:<�यमाIयताूा� त सहकार4 सTबIधी मूHय सTझनपुछ: । 

(त) “संःथाको 5यवसाय” भ[ाले <व/नयममा 5यवःथा भए बमोिजम सnा/लत 5यवसा<यक 
<बयाकलाप सTझनपुछ: ।  

(थ) “सहकार4 /सJाIत” भ[ाले ःवेिsछक तथाखुला सदःयता, सदःय�ारा लोकतािIऽक /नयIऽण, 
सदःयको आ/थ:क सहभागीता, ःवाय]ता र ःवतIऽता, िश0ा, ताल4म र सूचना, सहकार4-
सहकार4 बीच पारःपNरक सहयोग र समदुायू/तको चासो लगायत अIतरा:<�य 
माIयताूा� तसहकार4 सTबIधी /सJाIतसTझनपुछ: ।  

(द) "संःथा" भ[ाले दफा ३ बमोिजम गठन भई दफा ६ बमोिजम दता: भएको <वषयगत वा 
बहउु�ेँयीय सहकार4 संःथा सTझन ुपछ: । 

(ध) “साधारणसभा”भ[ाले सहकार4 संःथाको साधारणसभा सTझनपुछ: । 

(न) “ूाथ/मक पँूजी कोष”भ[ाले शेयर पँूजी र जगेडा कोष सTझनपुछ: । 

(प) "दता: अ/धकार4" भ[ाले दफा ६९ बमोिजमको दता: गन| अ/धकार4 सTझनपुद:छ । 

पNरsछेदÑ२ 

सहकार4 संःथाको गठन तथा दता: 

३. संःथाको गठन :(१) कTतीमा तीस जना नेपाल4 नागNरकहj आपसमा  /मल4 <वषयगत वा बहउु�ेँयीय 
सहकार4 संःथा गठन गन: स�नेछन ्।  

(२)उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप/न ौ/मक, यवुा लगायतले आ�नो ौम वा 
सीपमा आधाNरत भइ 5यवसाय गन| सहकार4 संःथाको हकमा पIीजना नेपाल4 नागNरकहL भए प/न संःथा 
गठन गन: स�नेछन ्। 

(३) यस दफामा अIयऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न नेपाल सरकार, ूदेश सरकार, 
ःथानीय तह वा fयःता सरकार वा तहको अनदुान वा ःवा/मfवमा सo चा/लत <वcालय, <व�<वcालय वा 
संगiठत संःथाबाट पाNरौ/मक पाउने पदमा वहाल रहेका कTतीमा एकसय जना कम:चार4, िश0क वा 
ूाdयापकहLले आपसमा /मल4 ूच/लत कानून बमोिजम दता: भएको आ�नो पेशागत संगठनका आधारमा 
सदःयता, ू/त/न/धfव र सेवा संचालनमा तो<कए बमोिजमका शत: बIदेजहL पालना गन| गर4 संःथा गठन 
गन: स�नेछन ्। 

तर एकसय जनाभIदा कम सं�या रहेको एउटै काया:लयका कTतीमा तीसजना कम:चार4, िश0क 
वा ूाdयापकहLले आपसमा /मल4 सदःयता, ू/त/न/धfव र सेवा संचालनमा तो<कए बमोिजमका शत: 
बIदेजहL पालना गन| गर4 संःथा गठन गन: स�नेछन ्। 
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(४) उपदफा (१) र (२)बमोिजम संःथा गठन गदा: उिHलिखत सं�या एक पNरवार एक 
सदःयका दरले पगेुको हनुपुन|छ ।  

तर संःथा दता: भइसकेप/छ एकै पNरवारका एकभIदा बढ4 5यि�लेसो संःथाको सदःयता /लन 
बाधापन|छैन । 

४. दता: नगर4  सहकार4 सःथा संचालन गन: नहनेु:(१) यस ऐन बमोिजम दता: नगर4 सहकार4 ःथापना तथा 
सo चालन गन: पाइने छैन।  

(२) सहकार4 संःथा दता:को ला/ग दफा (३)बमोिजमको नागNरकहLले ूारिTभक भेला गर4 
सहकार4 संःथा दता: सTबIधमा छलफल एवं /नण:य गनु:पन|छ । 

(३)उपदफा (२)बमोिजमको ूारिTभक भेलाले बढ4मा नौ जनासTम संचालक रहेको एक तदथ: 
संचालक स/म/त गठन गनु: पन|छ । 

  (४)उपदफा (३)बमोिजमकोस/म/तले ूःता<वत सहकार4 संःथाको दफा (५)बमोिजमकोकागजातर 
<ववरणहL तयार गनु: पन|छ । 

(५)उपदफा (३)बमोिजमकोस/म/तले तयार गरेको उपदफा (४)बमोिजमकोकागजातर 
<ववरणहLदोॐो भेला आयोजना गर4 अनमुोदन गराउन ुपन|छ । 

५. दता:को ला/ग दरखाःत iदन ुपन| :(१) यस ऐन बमोिजम गठन भएका सरकार4 संःथाले दता:काला/ग दता: 
गन| अ/धकार4 सम0 अनसूुची-१ को ढाचँामा दरखाःत iदनपुन|छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमका दरखाःत साथ देहाय बमोिजमका कागजातर <ववरणहL संल�न 
गनु: पन|छ :Ñ 

(क) ूःता<वत सहकार4 संःथाको <व/नयम, 

(ख) सहकार4 संःथासnालनको सTभा�यता अdययन ू/तवेदन, 

(ग) सहकर4 संःथा गठन गन| सTबIधी ूारिTभक भेला र दोॐो भेलाको /नण:यको ूमािणत 
छाया ू/त, 

(घ) सदःयले /लन ःवीकार गरेको शेयर सं�या र शेयर रकमको <ववरण, 

(ङ) सहकार4 गठनमा संल�न नागNरकहLको नेपाल4 नागNरकताको छाया ू/त, 

(च) ूःता<वत सहकार4 संःथाको तदथ: स/म/त, तदथ: स/म/तको संचालकको तीनपःुते 
<ववरण, नेपाल4 नागNरकताको ूमािणत छाया ू/त र स/म/तको /नण:य, 

(छ) ूःता<वतसहकार4 संःथाकोदता: सTबIधी काय: गन| अि�तयार4, 
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(ज) तो<कए बमोिजमको अIय कागजात र <ववरण । 

६. दता: गनु: पन| :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम ूा� तदरखाःत  स<हतको कागजातहL छान/बन 
गदा: देहाय बमोिजम भएको पाइएमा दता: गन| अ/धकार4ले दरखाःत परेको /म/तले तीस iदन/भऽ fयःतो 
सहकार4 संःथादता: गर4 अनसूुची-२ को ढाँचामा दता: ूमाणपऽ iदन ुपन|छ :Ñ 

(क) दरखाःत साथ पेश भएको <व/नयम यो ऐन तथा यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम 
बमोिजमरहेको,  

(ख) ूःता<वत सहकार4 संःथासहकार4 मूHय,माIयता र /सJाIत अनjुप सo चालन हनु स�ने 
आधार रहेको, 

(ग) सहकार4 संःथा समदुायमा आधाNरत एवम ्सदःय केिIित भई संचालन र /नयIऽण हनु स�ने 
ःप� आधार रहेको । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम छान/बन गदा: ूःता<वत सहकार4 संःथाको <व/नयमको कुनै कुरामा 
संशोधनगनु:पन| देिखएमा दता: गन| अ/धकार4लेfयःतोसंशोधन गनु:पन| 5यहोरा खुलाई दरखाःत ूा� त भएको 
/म/तले पIी iदन/भऽ /नवेदकलाई सूचना iदन ुपन|छ । 

(३) यस ऐनमा अIयऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप/न यो ऐन ूारTभ हुँदाका बखत ूच/लत 
कानून बमोिजम दता: ठेगाना नगरपा/लका भई ःथापना र संचालन भएका र नगरपा/लकामा काय: 0ेऽ 
<वःतार गर4 सo चालनमा रहेका सहकार4 संःथा यसै ऐन बमोिजम दता: भएको मा/नने छ । 

(४) यस दफा बमोिजम सहकार4 संःथा दता: गदा: दता:अ/धकार4ले fयःतो सहकार4 संःथाले 
पालना गनु: पन| गर4 कुनै शत: तो�न स�नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम शत: तो<कएकोमासोको पालना गनु: सTबिIधत सहकार4 संःथाको 
कत:5य हनेुछ। 

७. दता: गन: अःवीकार गन: स�ने :(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उिHलिखत अवःथा नभएमा, सोह4 
दफाको उपदफा २ बमोिजम<व/नयम संशोधनको ला/ग सूचना iदएको अव/ध/भऽ /नवेदकले संशोधन गन: 
अःवीकार गरेमा वा fयःतो सूचना पाएको /म/तले तीस iदन/भऽ <व/नयम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा 
उHलेख भए बमोिजम हनेुगर4 <व/नयम  संशोधन नगरेमा दता: गन| अ/धकार4ले fयःतो सहकार4 संःथा दता: 
गन: अःवीकार गन: स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सहकार4 संःथा दता: गन: अःवीकार गरेकोमादता: गन| अ/धकार4ले 
कारण खुलाईतीन iदन/भऽ सोको जानकार4 सTबिIधत /नवेदकहLलाईiदन ुपन|छ ।  

८. सहकार4 संःथा संगiठत संःथा हनेु:(१) सहकार4 संःथा अ<विsछI न उ]रा/धकारवाला एक ःवशा/सत 
रस_iठत संःथा हनेुछ । 

(२) सहकार4 संःथाको काम कारवाईको ला/ग एउटा छु�ै छाप हनेुछ । 
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(३) सहकार4 संःथाले यस ऐन र <व/नयमको अधीनमा रह4 5यि� सरह चल अचल सTपि] 
ूा� त, उपभोग, /बबV वा अIय 5यवःथा गन: स�नेछ।  

(४) सहकार4 संःथाले 5यि� सरह आ�नो नामबाट ना/लस उजरू गन: र सो उपर प/न सोह4 
नामबाट ना/लस उजूर ला�न स�नेछ। 

(५) सहकार4 संःथाले 5यि� सरह करार गन: स�नेछ । 

९. सहकार4 संःथाको काय:0ऽे :(१) दता: हुँदाका बखत सहकार4 संःथाको काय: 0ेऽ देहाय बमोिजम हनेुछः  

(क)  बचत तथा ऋणको म�ुय कारोवार गन| संःथाको हकमा एक वडा,  

(ख)  अIय संःथाको हकमा एक वडा वा देहायका आधारमा तीन वडासTम । 

(१) सदःयहLबीच ःवावलTबनको पारःपाNरक अ�यासको ला/ग आपसी साझा बIधन, 

(२) 5यवसा<यक ःतरमा सेवा सo चालन गन: आवँयक सदःय सं�या, 

(३)संःथा संचालनमा सदःयको सहभा/गतामूलक लोकतािIऽक /नयIऽण कायम हनेु गर4 
पायक पन| ःथान । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप/न संःथाले दता: भई 5यवसा<यक सेवा 
ूारTभ गरेको दईुवष: प/छ देहायको आधारमा जो/डएको भौगो/लक 0ेऽ कायम रहने गर4 आ�नो काय:0ेऽ 
थप वडाहLमा <वःतार गन: स�नेछ ।  

(क) संःथाको 5यवसा<यक <बयाकलापको <वकास बममा सदःयता बढाउन थप काय: 0ेऽ 
आवँयक परेको, 

(ख)संःथाको काय: संचालनमा सदःयको ूfय0 /नयIऽण कायम रा� न रचनाfमक उपायहj 
अवलTबन गNरएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको म�ुय कारोबार गन| सहकार4 संःथाको हकमा तो<कए बमोिजम भएको 
। 

(३)उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न संःथाको काय:0ेऽका वडाहLमा 
5यावसा<यक सेवा सnालन नभएको वा जTमा कारोबारको तो<कएको रकम वा अनपुातभIदा कम रकम वा 
अनपुातको 5यावसा<यक सेवा सnालन भएको देिखएको ख(डमा दता: अ/धकार4ले 5यावसा<यक सेवा सnालन 
भएका वडा माऽ काय:0ेऽ कायम गन| गर4 <व/नयम संशोधन गन: /नद|शन iदन स�नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम दता: गन| अ/धकार4ले /नद|शन iदएकोमा सहकार4 संःथाले एक 
वष:/भऽ <व/नयम संशोधन गर4 आ�नो काय:0ेऽ पनुः/नधा:रण गनु:पन|छ ।  

(५)काय:0ेऽ पनुः /नधा:रण सTबIधी अIय 5यवःथा तो<कएबमोिजम हनेुछ ।   
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१०.ू/तवेदन iदनपुन|:दता: ठेगाना नगरपा/लका भई संचालन भएका र नगरपा/लकामा काय: 0ेऽ <वःतार गर4 
सnालनमा रहेका सहकार4 संःथाले आफूले सnालन गरेको सेवा सTबIधी <ववरण स<हतको ू/तवेदनदता: 
अ/धकार4लाई iदनपुन|छ ।  

११. <वषयगत आधारमा वग�करण:(१)सहकार4 संःथाको वग�करण देहाय बमोिजम हनेुछः 

(क) उfपादक संःथा: कृ<ष,द�ुध, िचया,क<फ,उखु,फलफुल र माछापालन <वशेषका <वषयगत र उfपादनको 
योजना समेतका आधारमा अIय उfपादनमूलक संःथा; 

(ख) उपभो�ा संःथा: उपभो�ा, भ(डारण, बचत तथा ऋण, ऊजा: र ःवाः�य  <वशेषका <वषयगत र 
ूाथ/मक आवँयकता एवम ्सेवाको योजना समेतका आधारमा अIय उपभोगजIय संःथा; 

(ग)ौ/मक संःथा: हःतकला,खाc पNरकार,औcो/गक उfपादन,भोजनालय र ौम करार <वशेषका <वषयगत 
र सीप वा ौमको <वशेषता एवम ्ःवरोजगार4को योजना समेतका आधारमा अIय ौममा आधाNरत 
संःथा; 

(घ) बहउु�ेँ यीय संःथा: उfपादन, उपभोग र ौम वा सीपमा आधाNरत ःवरोजगार4का सेवा समेत 
सo चालन गन| दईु वा सोभIदा बढ4 उ�ेँय भएको संःथा । 

(२) उपदफा (१) को ख(ड (क),(ख)र (ग) मा उHलेिखत <वषयमा <विश�ीकरण, आम ूचलन 
र अ�यासको <वकासबम समेतको आधारमा तो<कए बमोिजमका <वषयहL थप गन: स<कनेछ ।  

(३) उपदफा (१)र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप/न उपदफा (१) बमोिजम बाहेकका 
अIय संःथाहj गठन गन: बाधा पन|छैन ।  

१२. कारोवार, 5यवसाय, उcोग वा पNरयोजना सo चालन गन: स�ने :(१) दफा६ बमोिजम दता: ूमाणपऽ 
ूा� त गरे प/छ संःथालेआ�नो उ�ेँय ूा/uका ला/ग यस ऐन र <व/नयमको अधीनमा रह4आवँयक 
कारोवार, 5यवसाय, उcोग वा पNरयोजना सnालन गन: स�नेछ ।  

(२) ूच/लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप/न संःथाले उपदफा (१) बमोिजम 
कारोवार, 5यवसाय, उcोग वा पNरयोजना सnालन गन: छु�ै संःथा दता: गनु:पन| छैन । 

तर fयःतो कारोवार, 5यवसाय, उcोग वा पNरयोजना सnालन गन: ूच/लत कानून बमोिजम 
अनमु/त,ःवीकृ/त वा इजाजत /लन ुपन| रहेछ भने सो बमोिजम अनमु/तपऽ,ःवीकृ/त वा इजाजतपऽ /लएर 
माऽ कारोबार, 5यवसाय, उcोग वा पNरयोजना सnालन गनु: पन|छ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम संःथाले ूच/लत कानून बमोिजम अ/धकार ूाu /नकाय वा 
अ/धकार4बाट अनमु/तपऽ,ःवीकृ/त वा इजाजतपऽ ूा� त गरेमा पIी iदन/भऽसोको जानकार4 दता: गन| 
अ/धकार4लाई iदन ुपन|छ । 
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(४) दईु वा दईुभIदा बढ4 संःथाले संय�ु वा साझेदार4मा आ�नो उfपादन वा सेवाको 
बजार4करणको ला/ग यस ऐनको अधीनमा रह4 आवँयक कारोबार, 5यवसाय, उcोग वा पNरयोजना 
सnालन गन: स�नेछन ्। 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको कारोबार, 5यवसाय, उcोग वा पNरयोजना सo चालन गन| सTबIधी 
अIय 5यवःथा तो<कए बमोिजम हनेुछ । 

१३. दा<यfव सी/मत हनेु :(१) सहकार4 संःथाको कारोबारको सTबIधमा सदःयको दा<यfव /नजले खNरद गरेको 
वा खNरद गन: ःवीकार गरेको शेयरको अ/धकतम रकमसTम माऽ सी/मत रहनेछ ।  

(२) सहकार4 संःथाको नाममा “सहकार4”र नामको अIfयमा “/ल/मटेड”भ[े श�द रा� न ुपन|छ ।  

१४. सहकार4का मूHय, माIयता र /सJाIत पालना गनु: पन|:सहकार4 संःथाको गठन तथा सnालन गदा: 
सहकार4का मूHय, माIयता र /सJाIतको पालना गनु: पन|छ ।  

पNरsछेदÑ३ 
संःथाका उ�ेँ य तथा काय: 

१५. संःथाको उ�ेँ य : काय:0ेऽमा आधाNरत र सदःय केिIित भई आ�ना सदःयहLको आ/थ:क, सामािजक 
तथा साँःकृ/तक उI नयन गनु: संःथाको म�ुय उ�ेँय हनेुछ ।   

१६. संःथाको काय: : संःथाका काय:हL देहाय बमोिजम हनेुछन:्- 

(क)सहकार4का मूHय, माIयता र /सJाIतहLको पालना गन|गराउने, 

(ख)सदःयको <हत ूवJ:नगन| गर4 5यावसा<यक सेवाहL ूदान गन|, 

(ग) सदःयलाई िश0ा, सूचना र ताल4म ूदान गन| , 

(ङ)संःथाले गन| उfपादन तथा सेवाको मापद(ड /नधा:रण गर4 गणुःतर सधुार, आ/थ:क ःथा<यfव र 
जोिखम 5यवःथापनसTबIधी काय: गन|,  

(च)आIतNरक /नयIऽण ूणाल4 लागू गन|, 

(छ)संःथाको 5यवसा<यक ूवJ:न तथा <वकास सTबIधी <बयाकलापहL सnालन गन|, 

(ज) दता: अ/धकार4ले iदएको /नद|शन पालना गन| गराउने, 

(झ) <व/नयममा उिHलिखत काय:हL गन| । 

पNरsछेदÑ४ 
नी/त तथा आIतNरक काय:<व/ध 
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१७. नी/त बनाउन ुपन| :(१) संःथाले यो ऐन, यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम, /नद|िशका, मापद(ड र काय:<व/ध 
र <व/नयमको अधीनमा रह4 आ�नो काय: सo चालनको ला/ग नी/त बनाउन ुपन|छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको नी/तसTबिIधत संःथाको साधारणसभाले ःवीकृत गरेप/छ लागू 
हनेुछ । 

१८. आIतNरक काय:<व/ध बनाउन स�ने :(१) संःथाले यो ऐन, यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम, /नद|िशका, 
मापद(ड, काय:<व/ध, <व/नयम र नी/तको अधीनमा रह4 आवँयकता अनसुार आ�नो आIतNरक काय:<व/ध 
बनाउन स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आIतNरक काय:<व/ध सTबिIधत संःथाको संचालक स/म/तले 
ःवीकृत गरेप/छ लागू हनेुछ । 

१९. नी/त र आIतNरक काय:<व/धमा संशोधन :संःथाको साधारणसभाको बहमुतबाट नी/त र आIतNरक काय:<व/ध 
संशोधन हनु स�नेछ । 

पNरsछेदÑ५ 
सदःयता 

२०. संःथाको सदःयता:(१) सो॑ वष: उमेर पूरा गरेका देहाय बमोिजमका नेपाल4 नागNरकहj संःथाको सदःय 
हनु स�नेछनः् 

   (क) संःथाको कTतीमा एक शेयर खNरद गरेको, 

   (ख) संःथाको <व/नयममा उिHलिखत शत:हj पालना गन: मIजरु गरेको, 

   (ग) संःथाको िजTमेवार4 पालना गन: मIजरु भएको, 

   (घ) संःथाले गरेको कारोवारसँग ू/तःपधा: हनेु गर4 कारोवार नगरेको, 

   (ङ)  संःथाको सदःयता /लन यो�य रहेको ःवघोषणा गरेको । 

(२)यस ऐनमा अIयऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप/न संघ, ूदेश र नगरपा/लका वा अIय 
ःतानीय तहमा ूच/लत कानून बमोिजम दता: भएका संःथा र समूहहL उपदफा (१) को ख(ड (क), (ख), 
(ग), (घ ) र (ङ) बमोिजमको अवःथा पूरा भएमा सहकार4 संःथाको सदःय हनु बाधा पन| छैन ।  

२१. सदःयता ूा� त गन: /नवेदन iदन ु पन|:(१) संःथाको सदःयता /लन चाहने सTबिIधत 5यि�ले संःथाको 
स/म/तसम0 /नवेदन iदन ुपन|छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम /नवेदन परेको /म/तले प�तीस iदन/भऽ स/म/तले यो ऐन, यस ऐन 
अIतग:त बनेको /नयम तथा <व/नयमको अधीनमा रह4 सदःयता ूदान गन| वा नगन| /नण:य गनु: पन|छ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम /नण:य गदा: स/म/तले सदःयता ूदान नगन| /नण:य गरेमा सो को 
कारण खोल4 सात iदन/भऽ /नवेदकलाई जानकार4 गराउन ुपन|छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम जानकार4 पाएको /म/तले तीस iदन/भऽ सTबिIधत �यि�ले fयःतो 
संःथा दता: अ/धकार4सम0 उजूर गन: स�नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम ूा� तउजूर4 छान<वन गदा: /नवेदकलाई सदःयता ूदान गनु: पन| 
देिखएमा दता: गन| अ/धकार4ले fयःतो /नवेदकलाई सदःयता ूदान गन:को ला/ग सTबिIधत संःथालाई 
आदेश iदन स�नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोिजम आदेश भएमा सो आदेश ूा� त गरेको सात iदन/भऽ सTबिIधत 
संःथाले /नवेदकलाई सदःयता ूदान गर4 सोको जानकार4 दता: अ/धकार4लाई गराउन ुपन|छ ।  

२२. सदःय हनु नपाउने :(१) कुनै 5यि� एकै उ�ेँय, काय: र काय:0ेऽ एकभIदा बढ4 संःथाको सदःय हनु 
पाउने छैन ।  

  तर यो ऐन ूारTभ हनु ुअिघ कुनै 5यि� एकै ूकृ/तको एकभIदा बढ4 संःथाको सदःय रहेको 
भए यो ऐन ूारTभ भएको /म/तले दईु वष: /भऽ कुनै एक संःथाको माऽ सदःयता कायम रा� न ुपन|छ । 

(२) यो ऐन ूारTभ हुँदाका बखत कुनै संःथामा नेपाल सरकारको /नकाय वा दफा २० को 
उपदफा (२) मा उHलेख भएदेिख बाहेकको अIय कुनै कृ/ऽम 5यि� सदःय भएको भए पाचँवष:/भऽ 
सदःयता अIfय गनु:पन|छ ।   

२३. सदःयताको समा/u:(१) कुनै सदःयको सदःयता देहायको अवःथामा समाu हनेुछः 

(क)सदःयले आ�नो सदःयता fयाग गरेमा, 

(ख) /बना सूचना लगातार तीन पटकसTमबा<ष:क साधारणसभामा अनपुिःथत भएमा, 

(ग)यो ऐन,यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम वा <व/नयम बमोिजम सदःयले पालना गनु:पन| 
ूावधानको बारTबार उHलmन गरेमा, 

(घ)दफा २० को बमोिजमको यो�यता नभएमा। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न कुनै सदःयले संःथाबाट ूा� त वा 
भ�ुान गनु: पन| कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसTम वा /नजले /लएको ऋण,/तनु: पन| कुनै दा<यfव 
वा अIयकुनै सदःयको तफ: बाट /धतो वा जमानत बसेकोमा सोको दा<यfव फरफारक नभएसTम /नजको 
सदःयता समाu हनेु छैन ।  

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न साधारणसभा बोलाउने /नण:य भइसकेप/छ 
साधारणसभा सTपI न नभएसTम कसैलाई प/न सदःयताबाट हटाउन स<कने छैन । 
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२४. स<ुवधा ूा� त गन: नस�ने : कुनै सदःयले सहकार4 संःथालाई /तनु: पन| कुनै दा<यfव /नधा:Nरत समय/भऽ  
भ�ुान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम तथा <व/नयम बमोिजम सदःयले पालन गनु:पन| 
5यवःथाको बारTबार उHलंघन गरेमा fयःतो सदःयले अIय सदःय सरहको स<ुवधा ूा� त गन: स�ने छैन । 

 

पNरsछेद Ñ६ 

साधारणसभा, स/म/ततथा लेखा सपुNरवे0ण स/म/त 
 
२५. साधारणसभा, गणपूरक सं�या र /नण:य:(१) सहकार4 संःथाको सवwsच अ_को jपमा साधारणसभा हनेुछ 

। 

(२) सहकार4 संःथाका सबै सदःयहL साधारणसभाका सदःय हनेु छन ्। 

(३) सहकार4 संःथाको साधारणसभा देहाय बमोिजम हनेुछ:Ñ 

(क) ूारिTभक साधारणसभा, 

(ख) वा<ष:क साधारणसभा, 

(ग) <वशेष साधारणसभा । 

(४) साधारणसभामा पेश गNरने ूःताव र ू/तवेदन मdय े लेखा सपुNरवे0ण स/म/तले पेश गन| 
ू/तवेदन बाहेक संचालक स/म/त माफ: त पेश गNरनेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोिजमको सदःयहLले साधारणसभामा कुनै <वषयमा छलफलको ला/ग 
ूःताव पेश गन: स�नेछन।् 

(६) उपदफा (४) र (५) बमोिजमको ूःताव र ू/तवेदन उपर साधारणसभामा छलफल गर4 
/नण:य /लन ुपन|छ । 

(७) सहकार4 संःथाको साधारणसभाको ला/ग गणपूरक सं�या तfकाल कायम रहेको कुल सदःय 
सं�याको एकाउ[ ू/तशत हनेुछ ।  

(८) साधारणसभामा उपदफा (७) बमोिजमको गणपूरक सं�या नपगेुमा सjु सूचनाको आधा 
अव/ध iदई अकw साधारणसभा बोलाउन ुपन|छ । 

(९) उपदफा (८) बमोिजम बोलाइएको साधारणसभाको गणपूरक सं�या तfकाल कायम रहेको 
कुल सदःय सं�याको चा/लस ू/तशत हनेुछ ।  

(१०) साधारणसभामा उपदफा (९) बमोिजमको गणपूरक सं�या प/न नपगु भएमा  उपदफा (८) 
बमोिजमको अव/ध iदई पनु अकw साधारणसभा बोलाउन ुपन|छ । 
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(११) उपदफा (१०) बमोिजम बोलाईएको साधारणसभामा ज/त सकैु सदःय उपिःथ/त भए प/न 
गणपूरक सं�या पगेुको मा/नIछ ।  

(१२) साधारणसभामासदःयहLको गणपूरक सं�यापगेु प/छमाऽ ू/तवेन र ूःतावहL /नण:याथ: 
पेश गनु: पन|छ । 

(१३) उपदफा (१२) बमोिजमा साधारणसभामा पेश गNरएको ू/तवेन र ूःतावहL उपिःथत 
सदःयहLमdये एकाउ[ ू/तशत सदःयहLको रायलाई सो सभाको /नण:य मा/ननेछ । तर सहकार4 
संःथाको <व/नयम संशोधन गदा: उपिःथत सदःयहLमdये एकाउ[ ू/तशत सदःयहLको रायलाई सो 
सभाको /नण:य म/ननेछ । 

(१४) उपदफा (१३) बमोिजमसाधारणसभाबाट भएको /नण:य देहाय बमोिजमको सदःयले 
ूमािणत गनु: पन|छ । 

(क) सभाको अdय0,  
(ख) संचालक स/म/तको कुल सदःय सं�याको पचास ू/तशत अdय0 बाहेकको संचालक सदःय  
(ग) उपदफा (१४) को ख(ड (ख) बराबर सं�यामा संचालक स/म/त सदःय बाहेकका सभाका 

सदःय । 
(१५) सभाको /नण:यहL उपदफा (१४) बमोिजमा ूमािणत भएप/छ काय:Iवयन हनेुछ । तर 

सहकार4 संःथाको <व/नयम संशोधन सTबIधी /नण:यउपदफा (१४) बमोिजमा ूमािणत भएप/छ दता: गन| 
अ/धकार4बाट ःवीकृत भएप/छमाऽ काय:Iवयन हनेुछ । 

२६. ूारिTभक साधारण सभा: (१) तदथ: संचालक स/म/तले सहकार4 संःथा दता: भएको /म/तले तीन म<हना/भऽ 
ूारिTभक साधारणसभा बोलाउन ुपन|छ । 

(२) ूारिTभकसाधारणसभाबोलाउदा काTतीमा पIी iदन अिघ सभा हनेु /म/त, समय र ःथान 
तोकेर सदःयहLलाई सूचना iदन ुपन|छ । 

(३) ूारिTभकसाधारणसभामा अdय0ता तदथ: संचालक स/म/तको अdय0ले गन|छन ्। 

(४) ूारिTभक साधारणसभाको काम, कत:5य र अ/धकार देहाय बमोिजम हनेुछ :Ñ 

(क)ूारिTभक साधारणसभा हनेु अिघHलो iदनसTमको काम कारबाह4 र आ/थ:क कारोबारको 
जानकार4 /लने, 

(ख)चालू आ/थ:क वष:को ला/ग वा<ष:क काय:बम तथा बजेट ःवीकृत गन|, 
(ग) ू/तवेदन तथा <व]ीय <ववरण अनमुोदन गन|, 
(घ)<व/नयममा उHलेख भए बमोिजम स/म/त र लेखा सपुर4वे0ण स/म/तको /नवा:चन गन|, 
(ङ) सभामा पेश भएको नी/त पाNरत गन|, 
(च)लेखा पर40कको /नयिु� र /नजको पाNरौ/मक /नधा:रण गन|,  
(छ) <व/नयममा तो<कए बमोिजमका अIय काय:हL गन| । 
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२७. वा<ष:क साधारणसभा :(१) स/म/तले ूfयके आ/थ:क वष: समाu भएको /म/तले छ म<हना/भऽ वा<ष:क 
साधारणसभा बोलाउन ुपन|छ । 

(२) वा<ष:कसाधारणसभाबोलाउदा काTतीमा तीस iदन अिघ सभा हनेु /म/त, समय र ःथान तोकेर 
सदःयहLलाई सूचना iदन ुपन|छ । 

(३) वा<ष:क साधारणसभामा अdय0ता स/म/तको अdय0ले गन|छन ्। 

(४) वा<ष:क साधारणसभाको काम, कत:5य र अ/धकार देहाय बमोिजम  हनेुछ :Ñ 

(क) स/म/तले वा<ष:क काय:बम तथा बजेट ःवीकृ/त गन|, 

(ख) लेखा पर40ण ू/तवेदन अनमुोदन गन|, 

(ग) स/म/त वा लेखा सपुर4वे0ण स/म/तको /नवा:चन तथा <वघटन गन|, 

(घ) पद4य िजTमेवार4 एवं आचरण पालना नगरेमा सnालक वा लेखा सपुर4वे0ण स/म/तको 
संयोजक वा सदःयलाई पदबाट हटाउने, 

तर पदबाट हटाउन ुअिघ /नजलाई आ�नो सफाई पेश गन| मौकबता विIचत गNरने छैन । 

(ङ) स/म/त वा लेखा सपुर4वे0ण स/म/तको वा<ष:क ू/तवेदन पाNरत गन|, 

(च) <व/नयम संशोधनगन|, नी/त पाNरत एवं संशोधन गन|, 

(छ) लेखा पर40कको /नयिु� र /नजको पाNरौ/मक /नधा:रण गन|, 

(ज) संःथा एकVकरण वा <वघटन सTबIधी /नण:य गन|, 

(झ) संचालक स/म/त र लेखा सपुNरवे0ेण स/म/तको पाNरौ/मक लगायतका सेवा स<ुवधा 
तो�ने, 

(ञ) ऋण तथा अनदुान ूाu गन| सTबIधमा /नण:य गन|, 

(ट) सदःयको दा<यfव /मनाहा iदने, 

(ठ) स/म/तलाई आवँयक /नद|शन iदने, 

(ड) <व/नयममा तो<कए बमोिजमका अIय काय:हL गन| । 

२८. <वशेष साधारणसभा :(१) स/म/तले देहायको अवःथामा <वशेष साधारण सभा बोलाउन ुपन|छ :Ñ 

(क)संःथाको काम <वशेषले <वशेष साधारण सभा बोलाउनपुन|स/म/तबाट /नण:य भएमा, 

(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को ख(ड (छ) बमोिजम लेखा सपुर4वे0ण स/म/तको /सफाNरसमा, 
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(ग)कुनै सnालकले <वशेष साधारणसभा बोलाउन पेश गरेको ूःताव स/म/त�ारा पाNरत भएमा, 

(घ) <वशेष साधारणसभा बोलाउन ु पन| कारण खुलाइ पsचीस ू/तशत सदःयले स/म/त सम0 /नवेदन 
iदएमा, 

(ङ) दफा ५६ को उपदफा (४) बमोिजम भएमा । 

 (२) <वशेषसाधारणसभाबोलाउदा काTतीमा पIी iदन अिघ सभा हनेु /म/त, समय र ःथान तोकेर 
सदःयहLलाई सूचना iदन ुपन|छ । 

(३) <वशेष साधारणसभामा अdय0ता स/म/तको अdय0ले गन|छन ्। 

२९. <वशेष साधारणसभा बोलाउन /नद|शन iदन स�ने:(१) दफा २८ उपदफा (१) बमोिजमको अवःथा पूरा 
हुँदा प/न  स/मतले <वशेष साधारण सभानबोलाएको उजरु4 दता: अ/धकार4सम0 पेश भएकोमाछान/बन गदा: 
प<ु� भएमा दता: गन| अ/धकार4ले fयःतो सहकार4 संःथाको स/म/तलाई <वशेष साधारणसभा बोलाउन 
/नद|शन iदन ुपन|छ । 

(२) सहकार4 संःथाको /नर40ण वा सपुर4वे0ण गदा: वा कसैको उजूर4 पर4 छान/बन गदा: 
देहायको अवःथा देिखन आएमा प/न दता: गन| अ/धकार4ले fयःतो सहकार4 संःथाको स/म/तलाई 
<वशेषसाधारणसभा बोलाउन /नद|शन iदन ुपन|छ :Ñ   

(क) सहकार4को मूHय, माIयता तथा /सJाIत <वपNरत काय: गरेमा,  

(ख) यो ऐन, यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम, <व/नयम तथा आIतNरक काय:<व/ध <वपर4त 
काय: गरेमा, 

(घ) दता: गन| अ/धकार4ले iदएको /नद|शनको बारTबार उHलmन गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोिजम दता: गन| अ/धकार4ले आदेश iदएमा। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम<वशेष साधारणसभा बोलाउन /नद|शन ूा� त भएमा स/म/तले सो 
/नद|शन ूा� त भएको /म/तले एक म<हना/भऽ सभा हनेु /म/त, समय र ःथान तोकेर <वशेष साधारणसभा 
बोलाउन ुपन|छ र<वशेष साधारणसभाको बैठकमा बैठक बोलाउनको कारण, उजरू4 वा /नर40णका बममा 
देिखएका <वषयमा छलफल गर4 सोको ू/तवेदन तयार गर4 एक ू/त दता: गन| अ/धकार4सम0 पेश गनु: 
पन|छ । 

(४) उपदफा (३) उिHलिखत अव/ध/भऽ स/म/तले <वशेष साधारणसभा नबोलाएमा दता: गन| 
अ/धकार4ले सभा हनेु /म/त, समय र ःथान तोकेर fयःतो सभा बोलाई iदन ुपन|छ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम बोलाएको <वशेष साधारणसभा 5यवःथापन गनु: सिTIधत स/म/तको 
कत:5य हनेुछ । 
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३०. सnालक स/म/त :(१)  सहकार4 संःथामा साधारणसभाबाट /नवा:िचतबढ4मा ते॑ जना संचालक रहेको एक 
सnालक स/म/त रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको संचालक स/म/तको काय:काल /नवा:िचत भएको /म/तले बढ4मा तीन 
वष:को  हनेुछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको काय:कालको अिIतम वष: यो ऐन बमोिजम वा<ष:क साधारण सभा 
गन: पाउने अब/धभIदा अिघ संचालक स/म/तको काय:काल पूरा भएकोमा अिIतम वष: यो ऐन बमोिजम 
वा<ष:क साधारण सभा गन: पाउने अब/धसTम संचालक स/म/तको काय:काल कायमै रहेको मा/ननेछ । 

  (४) संचालक स/म/तको अdय0 पदमा एउटै 5यि� लगातार दईु पटकभIदा बढ4 /नवा:िचत हनु 
पाउने छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोिजमको स/म/तमा कTतीमा ते]ीस ू/तशत म<हला सदःयको ू/त/न/धfव 
स/ुनि त गनु: पन|छ ।  

(६) एउटै पNरवारको एकभIदा बढ4 सदःय एकै अव/धमा सnालकस/म/त तथा लेखा सपुNरवे0ेण 
स/म/तको पदमा उTमेदवार ब[ र /नवा:िचत हनु पाउने छैन । 

(७) कुनै सहकार4 संःथाको सnालक स/म/त, लेखा सपुNरवे0ण स/म/त, उपस/म/तका पदा/धकार4 
र सदःयहLले सोह4 संःथाको कम:चार4 र कुनै सहकार4 संःथाको सnालक स/म/त, लेखा सपुNरवे0ण 
स/म/त, उपस/म/तका पदा/धकार4 र सदःयहL आ�नो संःथाले सदःयता /लएको सहकार4 संघ वा 
बै¡बाहेक अकw कुनै संःथाको संचालक र कम:चार4 ब[ पाउने छैन । 

तर वा<ष:क दईु करोड jपैयाभIदा कमको कारोबार गन| सहकार4 संःथाको सnालकले fयःतो 
सहकार4 संःथामा कम:चार4को jपमा काम गन: बाधा पन| छैन । वा<ष:क दईु करोडभIदा बढ4 कारोबार 
गन| संःथामा कुनै संचालक कम:चार4 रहेको भए यो ऐन ूारTभ भएको /म/तले एक वष:/भऽ fयःतो 
संचालकले कम:चार4को पद fयाग गर4 अकw कम:चार4को 5यवःथा गनु:पन|छ ।  

(८) यो ऐन ूारTभ हनुअुिघ कुनै 5यि� एकभIदा बढ4 संःथाको सnालक वा अकw संःथाको 
कम:चार4 वा एउटा संःथाको कम:चार4 अकw संःथाको सnालक भएकोमा यो ऐन ूारTभ भएको /म/तले एक 
वष:/भऽ कुनै एक संःथाको माऽ सnालक वा कम:चार4 रहन ुपन|छ । 

(९) उपदफा (२)मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप/न संचालक स/म/त वा संचालक स/म/तको 
कुनै संचालकले पद4य िजTमेवार4 पूरा नगरेमा, सहकार4कोमूHय, माIयता र /सJाIत <वपर4त काय: गरेमा र 
संःथालाई आ/थ:क 0/त हनेु काय: गरेमा fयःतो संचालक स/म/त वा संचालक स/म/तको कुनै संचालकलाई 
सदःयहLलेजनुसकैु समयमा वा<ष:क वा <वशेष साधारण सभामाफ: त हटाउन स�नेछन ्। 

(१०) कुनै सnालक पदबाट हटेमा fयःतो पदमा साधारणसभाले बाकँV अव/धको ला/ग अकw 
सnालकको /नवा:चन गन|छ । 
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३१. सnालक स/म/तको /नवा:चन :(१) स/म/तले आ�नो काया:व/ध समाu हनुअुिघ अकw स/म/तको /नवा:चन 
गराउन ुपन|छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स/म/तको /नवा:चन नगराएको जानकार4 ूा� त भएमा वा सदःयहLले 
जानकार4 iदएमा fयःतो जानकार4 ूा� त भएको /म/तले एक म<हना/भऽ स/म/तको /नवा:चन गराउन दता: 
अ/धकार4ले सTबिIधत स/म/तलाई आदेश iदनपुन|छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम दता: अ/धकार4ले आदेश iदएकोमा सTबिIधत स/म/तले सो आदेश 
बमोिजमको समयाव/ध/भऽ स/म/तको /नवा:चन गराईदता: अ/धकारलाई जानकार4 गराउन ुपन|छ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम स/म/तको /नवा:चन नगराएमा दता: अ/धकार4ले fयःतो संःथासदःय 
रहेको मा/थHलो संघ भए सो संघको ू/त/न/ध समेतलाई सहभागीगराई स/म/तको /नवा:चन सTबIधी सTपूण: 
काय: गन| गराउनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोिजम/नवा:चननगराउने स/म/तले उपदफा (४) बमोिजमको अव/धभर 
संःथामा दता: अ/धकार4ले तोकेको काय: बाहेक अIय काय: गन: पाउने छैन  । 

(६) उपदफा (४)बमोिजमको /नवा:चन काय:मा सहयोग प¢ु याउन ु सTबिIधत 
स/म/तकापदा/धकार4हLको कत:5य हनेुछ ।  

(७) उपदफा (५) बमोिजम /नवा:चन गराउँदा लागेको सTपूण: खच: सTबिIधत संःथाले 5यहोनु: 
पन|छ। 

(८) यस दफा बमोिजम /नवा:िचत स/म/तले अकw /नवा:चन नभएसTमको ला/ग <व/नयममा 5यवःथा 
भए बमोिजम आ�नो काय: सnालन गन|छ ।  

३२. स/म/तको काम, कत:5य र अ/धकार : यस ऐनमा अIयऽ उिHलिखत काम, कत:5य र अ/धकारका अ/तNर� 
स/म/तको काम, कत:5य र अ/धकार देहाय बमोिजम हनेुछ :Ñ 

(क)सहकार4का मूHय, माIयता र /सJाIत बमोिजम सहकार4 संःथाको सo चालन गन|, 

(ख) आ/थ:क तथा ूशासकVय काय: गन| गराउने, 

(ग)ूारिTभक साधारणसभा, वा<ष:क साधारणसभा तथा <वशेष साधारणसभा बोलाउने, 

(घ)साधारणसभाका /नण:यहL काया:Iवयन गन| गराउने, 

(ङ)संःथाको नी/त, योजना, बा<ष:क काय:बमको तजु:मा गर4 साधारणसभा सम0 पेश गन|, 

(च) गत आ/थ:क वष:को यथाथ: आय 5यय, चाल ुआ/थ:क वष:कोसंशो/धत आय 5यय र आगामी 
आ/थ:क वष:को अनमुा/नत आय 5ययको <ववरण तयार गर4 साधारणसभा सम0 पेश गन|, 

(छ) संःथाको सदःयता ूदान गन| तथा सदःयताबाट हटाउने,  
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(ज)शेयर नामसार4 तथा <फता: सTबIधी काय: गन|, 

(झ)सTबिIधत संघको सदःयता /लने, 

(ञ)<व/नयम, नी/त तथा आIतNरक काय:<व/ध तयार वा संशोधन गर4 साधारणसभामा पेश गन|,  

(ट) ःवीकृत <व/नयम र पाNरत नी/त तथा आIतNरक काय:<व/ध काया:Iयन गन| गराउने,  

(ठ)संःथाको काय:0ेऽ/भऽ संःथाको कारोबार र 5यवसायको <हत ूवJ:नको ला/ग आवँयककाय: 
गन|गराउने, 

(ड) यो ऐन, यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम, /नद|िशका, मापद(ड, काय:<व/ध, <व/नयम, नी/त र 
आIतNरक कया:<व/ध बमोिजमको काय: काय:Iवयन गन| गराउने, 

(ढ)दता: अ/धकार4को /नद|शन काय:Iवयन गन| गराउने । 

३३. सo चालक पदमा बहाल नरहने: देहायको कुनै अवःथामा सo चालकआ�नो पदमा कायम रहने छैन:- 

(क) /नजले iदएको राजीनामा स/म/तबाटःवीकृत भएमा, 

(ख) /नजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोिजमसo चालकबाट हटाउने /नण:य भएमा, 

(ग) /नज अकw संःथाको सnालक रहेमा, 

(घ) /नज सोह4 वा अकw संःथाको कम:चार4 रहेमा, 

तर दफा ३० को उपदफा (७) को ू/तबIधाfमक वा�यांशमा लेिखएको कुरामा 
सोह4बमोिजम हनेुछ । 

(ङ) /नजसोह4 वा अकw संःथाको लेखा सपुर4वे0ण स/म/तको पदमा रहेमा, 

(च) /नजको मfृय ुभएमा, 

(छ) फौजदार4 वा ॅ�ाचार अ/भयोग ला/ग अदालतबाट कसूरदार ठहNरएमा ।  

३४. सo चालकलाई पदबाट हटाउन स�ने:(१) साधारणसभाले बहमुतको /नण:यबाटदेहायको कुनै अवःथामा 
सnालकलाई स/म/तको सnालक पदबाट हटाउन स�नेछ :Ñ 

(क) आ/थ:क <हना/मना गर4 सTबिIधत संःथालाई हानी नो�सानी प¢ु याएमा, 

(ख)अन/धकृत तवरले सTबिIधत संःथाको कारोबार सTबIधी <वषयको गोपनीयता भ_ गरेमा, 

(ग)सTबिIधत संःथाको कारोबार र 5यवसायसँग ू/तःपधा: हनेु गर4 समान ूकृ/तको कारोबार वा 5यवसाय 
गरेमा, 
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(घ)सTबिIधत संःथाको अ<हत हनेु कुनै काय: गरेमा,  

(ङ) /नज शार4Nरक वा मान/सक jपमा काम गन: नस�ने भएमा, 

(च) कुनै सnालकमायो ऐन, यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम वा <व/नयममा उिHलिखतयो�यता नरहेमा । 

(२)कुनै सnालकलाई स/म/तको पदबाट हटाउने /नण:य गनु: अिघ fयःतो 
सnालकलाईसाधारणसभासम0 सफाई पेश गन| मना/सब मा<फकको मौका iदइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको अव/ध/भऽ कुनै सnालकले सफाई पेश नगरेमा वा /नजले पेश 
गरेको सफाई सIतोषजनक नभएमा साधारणसभाले fयःतो सnालकलाई पदबाट हटाउन स�नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम सo चालकको पदबाट हटाइएको सदःय स/म/तको दईु 
काय:कालसTमको /नवा:चनमा उTमे�ार बI न पाउने छैन ।    

३५. /नजी ःवाथ: समावेश भएको /नण:य ू<बयामा संल�न हनु नहनेु  :(१) सnालकले आ�नो /नजी ःवाथ: 
समावेश भएको /नण:य ू<बयामा संल�न हनुहुुँदैन । 

(२) सnालकले आफूलाईमाऽ 5यि�गत फाइदा हनेुगर4 संःथामा कुनै काय: गन: गराउन हुँदैन । 

(३) कुनै सo चालकले उपदफा (१) को <वपर4त हनेु गर4 वा आ�नो अ/धकार0ेऽभIदा बा<हर 
गई कुनै काम कारबाह4 गरे गराएमा fयःतो काम कारबाह4 ू/त fयःतो सnालक 5यि�गत jपमा 
उ]रदायी हनेुछ । fयःतो काम कारबाह4बाट संःथाको, सदःय वा अIय कुनै 5यि�लाई हानी नो�सानी 
हनु गएको रहेछ भने fयःतो हानी नो�सानी /नजको जायजथेाबाट असूल उपर गNरनेछ । 

३६. स/म/तको <वघटन :(१) साधारणसभाले देहायको अवःथामा स/म/तको <वघटन गन: स�नेछःÑ 

(क) स/म/तको बदनीयतपूण: काय:बाट संःथाको कारोबार जोिखममा परेमा, 

(ख)संःथाले /तनु:पन| दा<यfव तो<कएको समय/भऽ भ�ुान गन: नसकेमा, 

(ग)<व/नयममा उिHलिखत उ�ेँय र काय: <वपर4तको काम गरेमा,  

(घ)स/म/तले आ�नो िजTमेवार4 पूरा नगरेमा, 

(ङ)यो ऐन वा यस ऐन अIतग:त बनेको /नयमावल4मा उिHलिखत शत: वा दता:अ/धकार4ले iदएको /नद|शनको 
बारTबार उHलmन गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स/म/त <वघटन भएकोमा साधारणसभाले नयाँ स/म/तको /नवा:चन 
गन|छ । 

(३) स/म/तले यो ऐन वा यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम बमोिजम दता: अ/धकार4ले iदएको 
/नद|शन पालना नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा (३) बमोिजम पेश भएको ू/तवेदन समेतको आधारमा 
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दता: अ/धकार4ले स/म/तलाई उजूर4 वा /नर40णको बममा देिखएका <वषयवःतकुो गाTभीय:ताको आधारमा 
बढ4मा छ म<हनाको समय iदइ सधुार गन| मौका iदन स�नेछ । fयःतो समयाव/ध स/म/तले iदइएका 
/नद|शनको तो<कएको समय/भऽ सधुार नगरेमा fयःतो स/म/त <वघटन गन|छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम स/म/त <वघटन भएमा fयसर4 <वघटन गNरएको /म/तले तीन म<हना 
/भऽनयाँ स/म/तको /नवा:चन सTप[ गराउन र fयःतो /नवा:चन नभएसTम संःथाको दै/नक काय: सnालन 
गन: दता: अ/धकार4ले तो<कए बमोिजमको एक तदथ: स/म/त गठन गनु: पन|छ । 

(५) यस दफा बमोिजम अकw स/म/तको /नवा:चन गराउँदा लागेको सTपूण: खच: सTबिIधत 
संःथाले 5यहोनु: पन|छ । 

३७. लेखा सपुर4वे0ण स/म/तको गठन :(१) संःथामा आIतNरक /नयIऽण ूणाल4लाई सkुढ गन: तो<कए 
बमोिजमको यो�यता पगेुका एकजना संयोजक र दईुजना सदःयहL रहने गर4साधारणसभाले /नवा:चनबाट 
लेखा सपुर4वे0ण स/म/त गठन गन|छ । 

(२) एउटै पNरवारको एकभIदा बढ4 5यि� एकै अव/धमा एउटै संःथाको सnालक वा लेखा 
सपुर4वे0ण स/म/तको संयोजक वा सदःय पदमा उTमे�ार बI न र /नवा:िचत हनु स�नेछैन । 

३८. लेखा सपुNरवे0ण स/म/तको काम, कत:5य र अ/धकार :(१)  लेखा सपुNरवे0ण स/म/तको काम, कत:5य र 
अ/धकार देहाय बमोिजम हनेुछ :Ñ 

(क)ूfयके चौमा/सकमा सहकार4 संःथाको आIतNरक लेखापर40ण गन|गराउने, 

(ख) लेखाको आधारभूत /सJाIतको पालना गन|गराउने, 

(ग)<व]ीय तथा आ/थ:क कारोबारको /नर40ण तथा मूHया¡न गन|गराउने, 

(घ)स/म/तको काम कारवाह4को /नय/मत सपुNरवे0ण गन| र स/म/तलाई आवँयक सझुाव iदने, 

(ङ) साधारणसभाको/नद|शन, /नण:य तथा स/म/तको /नण:य काया:Iवयन भए नभएको अनगुमन गन|, 

(च) लेखा सTबIधी ू/तवेदन र स/म/तको काम कारवाह4को सपुNरवे0ण सTबIधी वा<ष:क ू/तवेदन 
साधारणसभा सम0 पेश गन|,  

(छ)आफूले पटक पटक iदएका सझुाव काया:Iवयन नभएको कारणबाट संःथाको <हतमा ू/तकूल असर 
परेमावा fयःतो संःथाको नगद वा िजIसी सTपि]को 5यापक jपमा <हना/मना वा अ/नय/मतता भएको 
वा संःथा गTभीर आ/थ:क संकटमा पन: लागेकोमासोको कारण खुलाई <वशेष साधारणसभा 
बोलाउनस/म/तसम0 /सफाNरस गन| । 

(ज)आवँयक परेमा आIतNरक लेखापर40क /नयिु�का ला/ग तीन जनाको नाम सnालक स/म/तमा 
/सफाNरस गन| । 
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(२) उपदफा (१)  बमोिजमको काय: गन: लेखा सपुNरवे0ण स/म/तले <व¤को परामश: र सहयोग 
/लन स�नेछ । 

(३) लेखा सपुNरवे0ण स/म/तको संयोजक वा सदःय संःथाको दै/नक आ/थ:क ूशास/नक काय:मा 
सहभागी हनु पाउने छैन । 

 

पNरsछेदÑ७ 
बचत तथा ऋण पNरचालन 

३९. सदःय केिIित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनु:पन| :(१) संःथाले आ�ना सदःयहLको माऽ बचत 
ःवीकार गन:, सोको पNरचालन गन: र सदःयलाई माऽ ऋण ूदान गन: स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप/न बचत तथा ऋणको म�ुय कारोबार गन| 
गर4 दता: भएको संःथा बाहेक अIय <वषयगत वा बहउु�ेँयीय संःथाले बचत तथा ऋणको म�ुय कारोवार 
गन: पाउने छैन।  

तर यो ऐन ूारTभ हनु ु अिघ बहउु�ेँयीय वा <वषयगत संःथाको jपमा दता: भई म�ुय 
कारोवारको jपमा वचत तथा ऋणको कारोवार गदX आएको भए fयःतो संःथाले तीन वष: /भऽमा वचत 
तथा ऋणको म�ुय कारोवार नहनेु गर4 दता: हुँदाका बखतमा उHलेख गNरएको म�ुय कारोवार गन| गर4 
संःथा सnालन गनु:पन|छ । 

(३) संःथाले सदःयलाई ूदान गन| ऋणमा /लने सेवा शHुक र नवीकरण शHुक संःथाको नी/त र 
अIतNरक काय:<व/धमा तो<कए बमोिजम हनेुछ । 

(४) बचत र ऋणको �याजदर बीचको अIतर पाँच ू/तशतभIदा बढ4 गन: पाईने छैन ।  

(५) संःथाले ूदान गरेको ऋणमा ला�ने �याजलाई मूल ऋणमा पँूजीकृत गर4 सोको आधारमा 
�याज लगाउन पाइने छैन । 

(६)संःथाले कुनैप/न कTपनीको शेयर खNरद गन: स�ने छैन ।  

तर  

(१) संःथाको दा<यfवू/त ू/तकूल नहनेु गर4 संःथाले ःवूयोजनको ला/ग अचल सTपि] 
खर4द तथा पूवा:धार /नमा:ण एवं संःथा र सदःयहLको <हतमा उfपादन र सेवाको 0ेऽमा 
ूाथ/मक पँूजी कोष पNरचालन गन: वाधा पन| छैन । 

(२) यो ऐन ूारTभ हनु ुअिघ कुनै संःथाले कुनै कTपनीको शेयर खNरद गरेको भएमा fयःतो 
शेयर यो ऐन ूारTभ भएको /म/तले एक वष: अव/ध/भऽ /बबV गNरस�न ुपन|छ । 
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 (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/नसंःथाले यो ऐन ूारTभ हनुअुिघ 
दता: भएका साना <कसान�ारा ूव<J:त <व]ीय संःथाको शेयर खNरद गन: बाधा पन|छैन । 

(७) संःथाले ूाथ/मक पँूजी कोषको पIी गणुासTम बचत संकलन गन: स�नेछ । 

(८)संःथाले दता: गदा:का बखतका सदःय बाहेक अIय सदःयलाई सदःयता ूा� त गरेको तीन 
म<हना अव/ध 5य/तत नभई ऋण लगानी गन: स�ने छैन । 

४०. सIदभ: 5याजदर सTबIधी 5यवःथा : (१) संघ, सTबिIधत ूदेश र नगरपा/लकाले बचत तथा ऋणको सIदभ: 
5याजदर तो�न स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तो<कएको सIदभ: �याजदर संःथाका ला/ग /नद|शक �याजदर हनेुछ । 

४१.5यि�गत बचतको सीमा:संःथामा सदःयको 5यि�गत बचतको सीमा तो<कए बमोिजम हनेुछ । 

 
पNरsछेद Ñ ८  

आ/थ:क ॐोत पNरचालन 

४२. शेयर /बबV तथा <फता: सTबIधी 5यबःथा :(१) संःथाले आ�नो सदःयलाई शेयर /बबV गन: स�नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप/न संःथाले एकै सदःयलाई आ�नो कुल 
शेयर पँूजीको बीस ू/तशतभIदा बढ4 हनेु गर4 शेयर /बबV गन: स�ने छैन ।  

तर संघ, ूदेश सरकार वा ःथानीय तहको पूण: वा आंिशक ःवा/मfव वा /नयIऽणभएको संःथा वा 
/नकायको हकमा यो बIदेज लागू हनेु छैन। 

(४) संःथाको शेयरको अं<कत मूHय ू/त शेयर एक सय jपैया ँहनेुछ ।  

(५) संःथाको शेयरपँूजी <व/नयममा उHलेख भए बमोिजम हनेुछ । 

(६) संःथाले खुला बजारमा शेयर /बबV गन: पाउने छैन । 

(७) संःथाको मूलधनको jपमा रहेको कुनै सदःयको शेयर सोह4 संःथाको ऋण वा दा<यfव 
बाहेक अIय कुनै ऋण वा दा<यfव वापत /ललाम /बबV गNरने छैन । 

४३. रकम <फता: तथा खाता सnालन सTबIधी 5यवःथा :(२) कुनै सदःयले संःथाको सदःयता fयाग गर4शेयर 
रकम <फता: /लन चाहेमा /नजको कुनै दा<यfव भए fयःतोदा<यfव भ�ुान गरेको /म/तले एक म<हना/भऽ 
/नजको बाकँV रकम /नजलाई <फता: गनु: पन|छ । 

(२) कुनै सदःयले संःथामा जTमा गरेको बचत <फता: माग गरेमा /नजको कुनै दा<यfव भए 
fयःतो दा<यfव क�ा गर4 बाकँV रकम/नजलाई <फता: गनु: पन|छ। तर अव/ध तो<कएको बचतको <फता: 
तो<कएको अव/ध प/छ माऽ हनेुछ । 
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(३) सहकार4संःथाले सबै ूकारका बचत खाताहLसंचालन गन: स�नेछ ।  

४४. ऋण वा अनदुान /लन स�ने:(१) संःथाले ःवदेशी वा <वदेशी ब�क वा <व]ीय संःथा वा अIय /नकायबाट 
ऋण वा अनदुान /लन वा fयःतो /नकायसँग साझेदार4मा काम गन:स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनु सकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न संःथाले <वदेशी ब�क वा <व]ीय संःथा 
वा अIय /नकायबाट ऋण वा अनदुान /लन वा fयःतो /नकायसँग साझेदार4मा काम गन: अिघ संघीय कानून 
वमोिजम ःवीकृ/त /लन ुपन|छ । 

(३) उपदफा (२) वमोिजम <वदेशी बै¡ वा /नकायबाट ऋण वा अनदुान /लन ःवीकृ/तको ला/ग 
ूच/लत कानून बमोिजमको <ववरणहL स<हत दता: अ/धकार4 सम0 /नवेदन iदन ुपन|छ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम /नवेदन ूाu भएमा दता: अ/धकार4ले काय:पा/लकामा ूःताव पेश गनु: 
पन|छ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजमको ूःताव काय:पा/लकाले उपय�ु देखेमा ःवीकृ/तको ला/ग 
सTबिIधत संmीय मIऽालयमा /सफाNरस गर4 पठाउनेछ ।  

४५. नगरपा/लकाको सरु0ण ूा� त गन: स�ने: (१) संःथाले <वदेशी बै¡ वा /नकायसँग /लने ऋणमा सरु0ण 
ूा� त गनु: पन| भएमातो<कए बमोिजमको <ववरणहL स<हत दता: अ/धकार4 सम0 /नवेदन iदन ुपन|छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम /नवेदन ूाu भएमा दता: अ/धकार4ले काय:पा/लकामा ूःताव पेश गनु: 
पन|छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम ूाu ूःताव उपय�ु देिखएमा काय:पा/लकाले ूच/लत काननु 
बमोिजम तो<कएको अधारमा सरु0ण ूदान गन: स�नेछ ।  

 

पNरsछेद Ñ९ 
संःथाको कोष 

४६ संःथाको कोष :संःथाको कोषमा देहाय बमोिजमको रकम रहनेछ :Ñ 

(क) शेयर /बबVबाट ूा� त रकम, 

(ख) बचतको jपमा ूा� त रकम, 

(ग) ऋणको jपमा ूा� त रकम, 

(घ) संघ, ूदेश र नगराप/लकाबाट ूा� त अनदुान रकम, 

(ङ) <वदेशी सरकार वा अIतरा:<�य संघसंःथाबाट ूा� त अनदुान वा सहायताको रकम, 
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(च) 5यवसा<यक काय:बाट आिज:त रकम, 

(छ) सदःयता ूवेश शHुक, 

(ज) संःथाको नाममा ूाu हनेु अIय जनुसकैु रकम । 

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

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहाय बमोिजमका रकम रहने छन ्:Ñ 

(क) आ/थ:क वष:को खूद नाफा रकमको कTतीमा पsचीस ू/तशत रकम,  

(ख) कुनै संःथा, संघ वा /नकायले ूदान गरेको पुँजीगत अनदुान रकम, 

(ग) िःथर सTपि] /बबVबाट ूा� त रकम, 

(घ)  अIय ॐोतबाट ूा� त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको जगेडा कोष अ<वभा¥य हनेुछ । 

४८. संरि0त पुजँी <फता: कोष :(१) संःथामा एक संरि0त पुजँी <फता: कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बमोिजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को ख(ड (क) बमोिजमको 
रकम छु¦ याई बाकँV रहेको रकमको कTतीमा पsचीस ू/तशत रकम उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा 
वा<ष:क jपमा जTमा गनु: पन|छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकम सदःयले गरेको तो<कए बमोिजमको वा<ष:क कारोवारको 
आधारमा सTबिIधत सदःयलाई उपल5ध गराउन ुपन|छ ।  

४९. सहकार4 ूवJ:न कोषसTबIधी 5यवःथा:(१) संःथाले सहकार4 5यवसायको ूवJ:न गन:को ला/ग दफा ४७ 
बमोिजम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को ख(ड (क) बमोिजमको रकम छु¦ याई बाकँV रहेको 
रकमको शूIय दशमलव पाँच ू/तशतले हनु आउने रकम उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा वा<ष:क jपमा 
जTमा गनु: पन|छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको उपयोग ूच/लत कानूनको आधारमा तो<कए अनसुार 
हनेुछ । 

५०.  अIय कोष सTबIधी 5यबःथा :(१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उिHलिखत कोषका अ/तNर� संःथामा 
सहकार4 िश0ा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तो<कए बमोिजमका अIय कोषहj रहन स�ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा वा<ष:क jपमा रकम जTमा र सो कोषको उ�ेँय पू/त:का 
ला/ग कोषमा जTमा भएको रकमको उपयोग <व/नयममा तो<कए बमोिजम गन: स<कनेछ ।  
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(३) संःथाका सदःयहLलाई लाभांश <वतरण गदा: उपदफा (१) बमोिजमको शेयर लाभांश 
कोषमा वा<ष:क jपमा रकम जTमा गर4 सोह4 कोषबाट लाभांश <वतरण गनु: पन|छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम लाभांश <वतरण गदा: एक वष:को शेयर लाभांशको रकम शेयर 
पुँजीको पIी ू/तशतभIदा बढ4 हनु ुहदैुन । 

 

पNरsछेद Ñ१० 
अ/भलेख र सूचना 

५१. अ/भलेख रा§ ु पन| :(१) संःथाले साधारणसभा, स/म/त, लेखा सपुNरबे0ण स/म/त तथा उपस/म/तहjको 
बैठकका /नण:य तथा काम कारबाह4को अcाव/धक अ/भलेख सरुि0त साथ रा§ ुपन|छ । 

(२) संःथाले कारोबारसँग सTबिIधत तथा अIय आवँयक अ/भलेखहL तो<कए बमोिजम सरुि0त 
साथ रा§ ुपन|छ । 

(३) सदयाले संःथामा उपदफा (१) र  (२) सूचना र /बबरण माग गरेमा उपल�ध गराउन ु
पन|छ । 

५२. <ववरण उपल�ध गराउन ु पन| :(१) संःथाले देहायका <ववरणहL स<हतको ू/तवेदन ूfयेक चौमा/सक 
समाu भएको सात iदन/भऽ दता: अ/धकार4 सम0 पेश गनु: पन|छ :Ñ 

(क) कारोबारको चौमा/सक ू/तवेदन, 

(ख) तरलताको अवःथा, 

(ग) दता: अ/धकार4ले समय समयमा तो<कiदएको अIय चौमा/सक <ववरण । 

  (२) संःथाले देहायका <ववरणहL स<हतको ू/तवेदन आ.व. समाu भएको तीन म<हना /भऽ दता: 
अ/धकार4 सम0 पेश गनु: पन|छ :Ñ 

(क) कारोबारको वा<ष:क ू/तवेदन र लेखापर40ण ू/तवेदन 

(ख) बा<ष:क काय:बम नी/त तथा योजना, 

(ग) खुद बचत सTबIधी नी/त तथा योजना, 

(घ) सnालकको नाम तथा बाकँV काया:व/धको सूची, 

(ङ) साधारणसभाको बैठक सTबIधी जानकार4, 

(च) शेयर सदःय सं�या र शेयरपँूजी,   
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(छ) सnालक वा सदःयले /लएको ऋण /तन: बाकँV रहेको रकम, 

(ज) दता: गन| अ/धकार4ले समय समयमा तो<कiदएको अIय वा<ष:क <ववरण । 

पNरsछेद Ñ ११ 
लेखा र लेखापर40ण 

 
५३. कारोबारको लेखा:(१) संःथाको  कारोबारको लेखा दोहोरो अ/भलेख ूणाल4 (ूो¨ भावी आधाNरत लेखा/ब/ध) 

अनसुार कारोबारको यथाथ: िःथ/त ःप�jपमा देिखने गर4 रा� न ुपन|छ । 

(२) लेखा अ/भलेख गदा: ूचा/लत कानून बमोिजम रिज�ारले लागू गरेको लेखामान (एकाउिIटङ 
ः©ा(डड:) र तो<कए बमोिजम अवलTवन गनु:पन| अIय शत: तथा 5यवःथा पालना गनु: पन|छ । 

५४. लेखापर40ण:(१) संःथाले ूfयेक आ/थ:क वष:को लेखापर40ण सो आ/थ:क वष: समाu भएको /म/तले तीन 
म<हना/भऽ ूच/लत कानून बमोिजम इजाजतपऽूा� त लेखापर40क�ारा गराउन ुपन|छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अव/ध/भऽ कुनै संःथाले लेखापर40ण नगराएको पाइएमा दता: गन| 
अ/धकार4ले fयःतो संःथाको लेखापर40ण इजाजतपऽ ूा� त लेखापर40कबाट गराउन स�नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम लेखापर40ण गराउँदा लेखापर40कलाई iदन ु पन| पाNरौ/मक 
लगायतको रकम सTबिIधत संःथाले 5यहोन|छ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम लेखापर40कले गरेको लेखापर40ण ू/तवेदन अनमुोदनको 
ला/ग साधारणसभासम0 पेश गनु: पन|छ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम पेश भएको लेखापर40ण ू/तवेदन साधारणसभाबाट अनमुोदन हनु 
नसकेमा पनुः लेखापर40णको ला/ग साधारणसभाले दफा ५५ को अधीनमा रह4 अकw लेखापर40क /नय�ु 
गन|छ । 

५५. लेखापर40कको /नयिु� :(१) संःथाको लेखापर40ण सTबIधी काय: गन: ूच/लत कानून बमोिजम 
इजाजतपऽ ूा� त लेखापर40कहL मdयेबाट साधारणसभाले एकजना लेखापर40क /नयिु� गर4 पाNरौ/मक 
समेत तो�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम लेखापर40क /नय�ु गदा: एउटै 5यि�, फम: वा कTपनीलाई 
लगातार तीन आ/थ:क वष:भIदा बढ4 हनेु गर4 /नय�ु गन: स<कने छैन । 

५६. लेखापर40कमा /नय�ु हनु नस�ने :(१) देहायका 5यि� लेखापर40कमा /नय�ु हनु तथा /नय�ु भई 
सकेको भए सो पदमा बहाल रहन स�ने छैन :- 

(क) सहकार4 संःथाको सnालक, 

(ख) सTबिIधत संःथाको सदःय, 
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(ग) सहकार4 संःथाको /नय/मत पाNरौ/मक पाउने गर4 /नय�ु सHलाहकार वा कम:चार4, 

(घ) लेखापर40ण सTबIधी कसूरमा सजाय पाएको तीन वष:को अव/ध भ�ुान नभएको,  

(ङ) दामासाह4मा परेको, 

(च) ॅ�ाचार, ठगी वा नै/तक पतन हनेु अIय फौजदार4 कसूरमा सजाय पाएको पाँच वष: 
भ�ुान नभएको,  

(ज) सTबिIधत संःथासँग ःवाथ: बािझएको 5यि� । 

(२) लेखापर40कले /नय�ु हनुअुिघ उपदफा (१) बमोिजम आफू अयो�य नभएको बारे संःथा 
सम0 ःवघोषणा गनु: पन|छ ।  

(३) कुनै लेखापर40क आ�नो काय:काल समाu नहुँदै कुनै संःथाको लेखापर40ण गन: अयो�य 
भएमा वा संःथाको लेखापर40कको पदमा कायम रहन नस�ने िःथ/त उfप[ भएमा /नजले लेखापर40ण 
गनु:पन| वा गNररहेको काम तfकाल रोकV सो कुराको जानकार4 /लिखत jपमा संःथालाई iदन ुपन|छ । 

(४) कुनै संःथामा उपदफा (३) लेखापर40ण हनु नसकेमा वा /नय�ु भएको लेखापर40कको 
लेखापर40ाण काय: सTप[ नहुँदा नै मfृय ुभएमा <वशेष साधारण सभा माफ: त अकw लेखापर40कको /नयिु� 
गनु: पन|छ । 

(४) यस दफाको ू/तकूल हनेुगर4 /नय�ु भएको लेखापर40कले गरेको लेखापर40ण माIय हनेु 
छैन ।  

 
पNरsछेद Ñ १२ 

छुट,स<ुवधा र सह/ुलयत 

५७. छुट, स<ुवधा र सह/ुलयत:(१) संःथालाई ूाu हनेु छुट, स<ुवधा र सह/ुलयत संघीयको काननु बमोिजम हनेुछ 
। 

 (२) उपदफा (१) मा उHलेिखत छुट, स<ुवधा र सह/ुलयत बाहेक संःथालाई ूाu हनेु अIय छुट, स<ुवधा र 
सह/ुलयत तो<कए बमोिजम हनेुछ ।  

 
पNरsछेदÔ१३ 

ऋण लगानी, असलु4 तथा बाकँV ब�यौता 

५८. ऋण लगानी र असूल गन|: (१) संःथाले ऋण लगानी गदा: पया:u /धतो वा स0ुाणको स/ुनि ता गर4 ऋण 
लगानी गनु: पन|छ। 



 

29 
 

(२) संःथाले ऋण लगानी गन: ऋण लगानी नी/त र अIतNरक काय:<व/ध बनाई सोको काया:Iवयन 
गनु: पद:छ । 

(३) संःथाले लगानीमा रहेको ऋण <कःता र �याज असलु4मा पहल र ताकेता गनु: पन|छ । 
लगानीमा रहेको ऋण असलु4 काय:योजना बनाई काया:Iवयन गनु: पद:छ । 

(४) संःथाले उIपचास ू/तशत भIदा बढ4 संचालकलाई एकै पटक ऋण लगानी गन: पाउने छैन 
। 

(५)  संःथाले ऋण लगानी गदा: पया:u /धतो वा सरु0णको स/ुनि ता नगर4 ऋण लगानी गरेको 
देिखएमा दता: अ/धकार4 दफा ६१ र ६२ अनसुार गन: बाdय हनेु छैन । 

(६)  संःथाले ऋण लगानी गदा: पया:u /धतो वा सरु0णको स/ुनि ता नगर4 ऋण लगानी गरेको 
अवःथामा fयःतो ऋण असलु4 ू/त ऋण लगानीमा संल�न संचालक, ऋण लगानी उपस/म/त, /धतो 
मHुयाकंन स/म/तका पधा/धकार4 र काय:कार4 ूमखु वा 5यवःथापक िजमेवार हनेुछन ्। 

(७) कुनै सदःयले संःथासँग गरेको ऋण सTझौता वा शत: कब/ुलयतको पालना नगरेमा, 
/लखतको भाखा/भऽ ऋणको सावाँ, �याज र हजा:ना च�ुा नगरेमा fयःतो सदःयले ऋण /लंदा राखेको 
/धतोलाई सTबिIधत संःथाले तो<कएको बमोिजम /ललाम /बबV गर4 वा अIय कुनै 5यवःथा गर4 आ�नो 
साँवा, �याज र हजा:ना असूल उपर गन: स�नेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोिजम /धतो सTबिIधत संःथा आफैले सकारे प ात ् प/न ऋणीले साँवा 
�याज दवैु भ�ुानी गर4 /धतो बापतको सTपि] <फता: /लन चाहेमा <फता: गनु:पन|छ । 

(९) कुनै सदःयले संःथामा राखेको /धतो कुनै <क/समले कसैलाई हक छो/डiदएमा वा अIय कुनै 
कारणबाट fयःतो /धतोको मूHय घ¦न गएमा fयःतो ऋणीलाई /नि त Tयाद iदई थप /धतो सरु0ण रा� न 
लगाउन स<कनेछ । 

(१०) उपदफा (९) बमोिजम ऋणीले थप /धतो नराखेमा वा उपदफा (७) वा (९) बमोिजमको 
/धतोबाट प/न साँवा, �याज र हजा:नाको रकम असूल उपर हनु नसकेमा fयःतो ऋणीको हक ला�ने अIय 
जायजथेाबाट प/न साँवा, �याज र हज:ना असूल उपर गन: स<कनेछ ।  

(११) यस दफा बमोिजम /ललाम /बबV संःथामा ूाu भएको रकमबाट साँवा, �याज र हज:ना 
असूल उपर गदा: असूल उपर गनु: पन| साँवा, 5याज र हजा:नाको रकम तथा यस ू<बयामा लागेको खच:को 
रकम क�ा गर4 बाकँV रहन आएको रकम सTबिIधत ऋणीलाई <फता: iदन ुपन|छ ।  

(१२) यस दफा बमोिजम कुनै संःथाले ऋणीको /धतो वा अIय जायजथेा /ललाम /बबV गदा: 
/ललाम सकान| 5यि�को नाममा सो /धतो वा जायजेथा ूच/लत कानून बमोिजम रिज�ेशन वा दािखल 
खारेज गन:को ला/ग सTबिIधत काया:लयमा लेखी पठाउनेछ र सTबिIधत काया:लयले प/न सोह4 बमोिजम 
रिज�ेशन वा दािखल खारेज गर4 सोको जानकार4 सTबिIधत संःथालाई iदन ुपन|छ । 
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(१३) यस दफा बमोिजम /धतो राखेको सTपि] /ललाम /बबV गदा: कसैले सकार नगरेमा fयःतो 
सTपि] सTबिIधत संःथा आफ� ले सकार गन: स�नेछ । 

(१४) उपदफा (८) बमोिजम आफ� ले सकार गरेमा fयःतो सTपि] सTबिIधत संःथाको नाममा 
रिज�ेशन वा दािखल खारेज गन: सTबिIधत काया:लयमा लेखी पठाउनेछ र fयसर4 लेखी आएमा सTबिIधत 
काया:लयले सोह4 बमोिजम रिज�ेशन वा दािखल खारेज गर4 iदन ुपन|छ । 

५९.  कालो सूची सTबIधी 5यवःथा :(१) संःथाबाट ऋण /लई  रकमको अपचलन गन| वा तो<कएको समयाव/ध 
/भऽ ऋणको साँवा 5याज <फता: नगन| सदःयको नाम नामेशी स<हत कालोसूची ूकाशन गन: स<कनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कालोसूची ूकाशन गन| सTबIधी अIय 5यवःथा तो<कए बमोिजम 
हनेुछ। 

६०. कजा: सूचना केIªर सTबIधी 5यवःथा :कजा: सूचना केIि सTबIधी 5यवःथा ूच/लत काननु बमोिजम हनेुछ 
। 

६१ बाकँV ब�यौता असूल उपर गन| : कसैले संःथालाई /तनु: बझुाउन ुपन| रकम न/तर4 बाँकV राखेमा fयःतो 
रकम र सोको �याज समेत दता: अ/धकार4ले fयःतो 5यि�को जायजथेाबाट असूल उपर गन: सहयोग गर4 
iदन ुपन|छ । 

६२. रो«ा रा� न लेखी पठाउने:(१) संःथा वा दता: अ/धकार4ले दफा ५८ को उपदफा (७) ८) (९) (१०) 
(११) (१२) (१३) र (१४) तथा दफा ६१ को ूयोजनको ला/ग कुनै 5यि�को खाता, जायजथेाको 
ःवा/मfव हःताIतरण, नामसार4 वा /बबV गन: नपाउने गर4 रो«ा रा� न सTबिIधत /नकायमा लेखी पठाउन 
स�नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम रो«ाको ला/ग लेखी आएमा सTबिIधत /नकायले ूच/लत कानून 
बमोिजम fयःतो 5यि�को खाता, जायजेथाको ःवा/मfव हःताIतरण, नामसार4 वा /बबV गन: नपाउने गर4 
रो«ा राखी iदन ुपन|छ । 

६३. अमा/धकार रहने:कुनै 5यि�ले संःथालाई /तनु: पन| ऋण वा अIय कुनै दा<यfव न/तरेमा fयःतो 5यि�को 
जायजथेामा संघ, ूदेश र नगरपा/लकाको कुनै हक दाबी भए fयसको ला/ग रकम छु¦ याई बाकँV रहन 
आएको रकममा संःथाको अमा/धकार रहनेछ । 

६४.  काय:वाह4 गन: वाधा नपन|: संःथाले ऋण असलु4 गन| सTबIधमा कुनै 5यि� वा सहकार4 संःथा उपर 
चलाएको कुनै कारवाह4का कारणबाट fयःतो 5यि� वा संःथा उपर यस ऐन तथा ूच/लत कानून 
बमोिजमको कुनै कसूरमा कारवाह4 चलाउन रोक लगाएको मा/नने छैन । 

पNरsछेदÑ १४ 
एकVकरण,  <वघटन तथा दता: खारेज 
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६५. एकVकरण तथा <वभाजन सTबIधी 5यबःथा:(१) यस ऐनको अ/धनमा रह4 दईु वा दईुभIदा बढ4 संःथाहL 
एक आपसमा गाभीइ एकVकरण गन: वा एक संःथालाई भौगो/लक काय: 0ेऽको आधारमा दईु वा दईुभIदा 
बढ4 संःथामा <वभाजन गन: स<कनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम एकि◌करण वा <वभाजनको ूारTभ सTबIधी /नण:य र एकि◌करण वा 
<वभाजनको अिIतम /नण:य साधारण सभाबाट हनेुछा ।           

(३) उपदफा (२) बमोिजम एकVकरण वा <वभाजन गन| /नण:य गदा: एकVकरण वा <वभाजनका 
शत: र काय:<व/ध समेत खुलाउन ुपन|छ। 

(४) संःथा एकि◌करण हुँदा संःथाहLको सTपूण: चल अचल सTप/त नयाँ ब[े संःथाको हनेुछ । 

(५) संःथा <वभाजन हुँदा संःथाहLको सTपूण: चल अचल सTप/तको <वभाजन तो<कए बमोिजम 
हनेुछ । 

६६.  <वघटन र दता: खारेज:(१) कुनै संःथामा देहायको अवःथा <वcमान भएको उHलेख गर4 साधारणसभाको 
तfकाल कायम रहेका दईु /तहाइ बहमुत सदःयको /नण:यबाट fयःतो संःथाको <वघटन गन| /नण:य गरेमा 
दता: खारेजीको ःवीकृ/तका ला/ग स/म/तले दता: गन| अ/धकार4सम0 /नवेदन iदनस�नेछ :Ñ 

(क) <व/नयममा उिHलिखत उ�ेँय तथा काय: हा/सल गन: सTभव नभएमा,  

(ख) सदःयको <हत गन: नस�ने भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूा� त /नवेदनमा छान<वन गदा: fयःतो संःथाको <वघटन गन: उपय�ु 
देिखएमा दता: गन| अ/धकार4ले fयःतो संःथाको दता: खारेज गन: स�नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न दता: अ/धकार4ले देहायको अवःथामा 
माऽ संःथाको दता: खारेज गन: स�नेछ :Ñ 

(क) लगातार दईु वष:सTम कुनै कारोबार नगर4 /नंकृय रहेको पाइएमा, 

(ख) कुनै संःथाले यो ऐन वा यस ऐन अIतग:त बनेको /नयमावल4 <वपर4तको काय: बारTबार 
गरेमा, 

(ग) <व/नयममा उिHलिखत उ�ेँय <वपर4त काय: गरेमा, 

(घ) सहकार4 मूHय, माIयता र /सJाIत <वपर4त काय: गरेमा, 

(ङ) दफा ७८ को उपदफा ५  बमोिजमको /सफाNरस भएमा। 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम दता: खारेज गनु: अिघ दता: गन| अ/धकार4ले fयःतो 
संःथालाई सनुवुाईको ला/ग पIी iदनको समय iदन ुपन|छ । 
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(५) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम संःथाको दता: खारेज भएमा fयःतो संःथा <वघटन भएको 
मा/ननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम संःथाको दता: खारेजी भएमा fयःतो संःथाको दता: ूमाणपऽ 
ःवतः र� भएको मा/ननेछ । 

६७.  /ल�वीडेटरको /नयिु�: (१) दफा ६६ बमोिजम कुनै संःथाको दता: खारेज गन| /नण:य भएमा दता: गन| 
अ/धकार4ले तो<कए बमोिजमको यो�यता भएको /ल�वीडेटर /नय�ु गन|छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम /ल�वीडेटर /नय�ु गदा: तो<कएको /समासTमको सTप/त भएको 
सःथाको हकमा दता: अ/धकार4को /सफाNरशमा ूमखु ूशासकVय अ/धकृतले कुनै अ/धकृतःतरका 
कम:चार4लाई /ल�वीडेटर /नयिु� गन: स�नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम /नय�ु /ल�वीडेटरको काम, कत:5य र अ/धकार, पाNरौ/मक, 
/ल�वीडेसन अव/ध र  /ल�वीडेसन सTबIधी अIय 5यवःथा तो<कए बमोिजम हनेुछ । 

६८.  /ल�वीडेशन प/छको सTप/तको उपयोग: कुनै संःथाको /ल�वीडेशन प ात ्सबै दा<यfव भ�ुान गर4 बाकँV 
रहन गएको सTपि]को उपयोग तो<कए बमोिजम हनेुछ । 

पNरsछेद Ñ१५ 
दता: अ/धकार4 

 
६९. दता: अ/धकार4:(१) यस ऐन अIतग:त दता: अ/धकार4ले गनु:पन| काय:हL ूमखु ूशास<कय अ/धकृतले 

गNरनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको दता: गन| अ/धकार4ले यस ऐन बमोिजम आफूमा रहेको कुनै वा 

सTपूण: अ/धकार काया:लयको सहकार4 हेन| शाखाको अ/धकृतःतरको कम:चार4लाई ूfयायोजन गन: स�नेछ 
। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम ूfयायोजन गन: सहकार4 शाखामा अ/धकृत ःतरको कम:चार4 नभएमा 
आफू मातहतको अ/धकृतःतरको कम:चार4लाई ूfयायोजन गन: स�नेछ । 

७०. दता: अ/धकार4 काम, कत:5य र अ/धकार :(१) दता: गन| अ/धकार4को काम, कत:5य तथा अ/धकार देहाय 
बमोिजम हनेुछ । 

(क) यस ऐनमा र ूच/लत कानूनमा उिHलिखत काय: गन|, 

(ख) संःथाको <व/नयम, यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम, /नद| िशका, मापद(ड, काय:<व/ध र अIय ूच/लत 
कानून ू/तकुल नहनेु गर4 ःवीकृत गNरiदने,  

(ग) संःथाको साधारण सभाबाट पाNरत संशो/धत <व/नयम यो ऐन, यो ऐन अIतग:त बनेको /नयम, 
/नद| िशका, मापद(ड, काय:<व/ध र अIय ूच/लत कानून ू/तकूल नहनेु गर4 ःवीकृत गNरiदने,  

(ग) तो<कएबमोिजमको अIय काय: गन| । 
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पNरsछेद Ñ१६,  
/नर40ण तथा अनगुमन 

७१. /नर40ण तथा अ/भलेख जाचँ गन|:(१) दता: अ/धकार4ले काय:योजना बनाई संःथाको /नय/मत /नर40ण तथा 
अ/भलेख पर40ण आफू वा आ�नो ू/त/न/ध माफ: त गन:, गराउन पन|छ । यःतो /नर40ण तथा अ/भलेख 
पर40ण आकिःमक jपमा प/न गन: स<कनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम /नर40ण वा अ/भलेख जाँच गदा: दता: अ/धकार4 माग गरेको जानकार4 
सTबिIधत संःथाले उपल�ध गराउन ुपन|छ ।  

(३) /नर40ण वा अ/भलेख जाँच सTबIधी सूचकहL तो<कए बमोिजम हनेुछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोिजम /नर40ण वा <हसाब जाँच गदा: कुनै संःथाको कामकारबाह4 यो ऐन, 
यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम, /नद|िशका, मापद(ड वा काय:<व/ध बमोिजम भएको नपाइएमा दता: गन| 
अ/धकार4ले सTबिIधत संःथालाई आवँयक /नद|शन iदन स�नेछ र fयःतो /नद|शनको पालना गनु: fयःतो 
संःथाको कत:5य हनेुछ । 

(६) संःथामा संघ र ूदेश कानून बमोिजम हनेु /नर40ण तथा अ/भलेख पर40णलाई यो दफाले 
बाधा गन| छैन। 

(७) कुनै संःथामा उपदफा (६) बमोिजम /नर40ण तथा अ/भलेख पर40ण भएमा सोको ू/तवेदन 
दता: गन| अ/धकार4ले /नर40ण तथा अ/भलेख पर40ण गन| /नकायसँग माग गन: स�नेछ ।   

७२. छान<वन गन: स�ने :(१) कुनै संःथाको 5यवसा<यक कारोबार सIतोषजनक नभएको, सदःयको <हत 
<वपर4त काम भएको वा सो संःथाको उ�ेँय <वपर4त काय: गरेको भनी fयःतो संःथाको कTतीमा पाँच 
ू/तशत सदःयले छान<वनको ला/ग /नवेदन iदएमा दता: अ/धकार4ले fयःतो संःथाको छान<वन गन:, गराउन 
पन|छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम छान<वन गदा: माग गरेको <ववरण वा कागजात उपल�ध गराई 
सहयोग गनु: सTबिIधत संःथा वा स/म/तको कत:5य हनेुछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम गNरएको छान<वनको जानकार4 सTबिIधत संःथालाई /लिखतjपमा 
iदन ुपन|छ । 

(४) यस दफा बमोिजम गNरएको छान<वनबाट iदएको सझुाब सTबिIधत संःथाले पालना गनु: 
पन|छ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गन| संःथा को /नर40ण तथा अनगुमन सTबIधी <वशेष 5यवःथा :(१) बचत 
तथा ऋणको म�ुय कारोबार गन| संःथाले तो<कए बमोिजम अनगुमन ूणाल4 अवलTबन गनु: पन|छ । 
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(२) दता: गन| अ/धकार4ले बचत तथा ऋणको कारोबार गन| संःथाको तो<कए बमोिजमको 
अनगुमन ूणाल4मा आधाNरत भई /नर40ण तथा अनगुमन गन|छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम संःथाको /नर40ण तथा अनगुमन दता: गन| अ/धकार4ले आवँयकता 
अनसुार अIय /नकायको सहयोग /लन स�नेछ । 

(४) यस दफा बमोिजम गNरएको /नर40ण तथा अनगुमनबाट iदएको सझुाब सTबिIधत संःथाले 
पालना गनु: पन|छ । 

७४. वा<ष:क ू/तवेदन पेश गनु:पन| :(१) दता: गन| अ/धकार4ले आ/थ:क वष: समाu भएको /म/तले छ म<हना/भऽ 
संःथाको /नर40ण सTबIधी एकVकृत वा<ष:क ू/तवेदन काय:पा/लका सम0 पेश गनु: पन|छ । 

(२) उपदफा (१)  बमोिजमको ू/तवेदनमा देहायका <ववरणहL खुलाउन ुपन|छ:Ñ 

(क)  दता: भएका र सnालनमा रहेका संःथाको <ववरण र सnालनमा रहेका संःथाको कारोबार, 

(ख) अनगुमन गNरएका संःथाको सं�या तथा आ/थ:क कारोवारको <ववरण, 

(ग)  संःथामा सहकार4 /सJाIत र यो ऐन, यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम, <व/नयम तथा आIतNरक 
काय:<व/धको पालनाको अवःथा, 

(घ)  संःथाका सदःयले ूा� त गरेको सेवा स<ुवधाको अवःथा, 

(ङ)  संःथाको <बयाकलापमा सदःयको सहभा/गताको ःतर अनपुात, 

(च) संःथालाई नगरपा/लकाबाट ूदान गNरएको <व]ीय अनदुान तथा छुट स<ुवधाको सदपुयो/गताको 
अवःथा,  

(छ) संःथाको आ/थ:क <बयाकलाप तथा <व]ीय अवःथा सTबIधी तो<कए बमोिजमका <ववरण, 

(ज) संःथामा आIतNरक /नयIऽण ूणाल4को अवःथा, 

(झ)  संःथामा सशुासन तथा िजTमेवार4को अवःथा, 

(ञ)  संःथामा रहेका कोषको <ववरण, 

(ट) संरि0त पँूजी <फता: कोष <वतरणको अवःथा, 

(ठ) सहकार4को नी/त /नमा:णमा सहयोग प�ुने आवँयक कुराहL, 

(ड)  सहकार4 संःथाको दता:, खारेजी तथा <वघटन सTबIधी <ववरण, 

(ढ) संःथाले सnालन गरेको दफा १२ बमोिजमको कारोवार, 5यवसाय, उcोग वा पNरयोजनाको 
<ववरण,  
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(ण) तो<कए बमोिजमका अIय <ववरण । 

७५. आपसी सरु0ण सेवा संचालन सTबIधी 5यवःथा : (१) संःथाले <वमा स/म/तबाट ःवीकृत योजनाको शत: 
बIदेज अनसुार आ�ना सदःयहjको बाल4नाल4 वा वःतभुाउमा भएको 0/तको /नि त अंशपू/त: गन| गर4 
आपसी सरु0ण सेवा संचालन गन: स�नेछ । 

७६. िःथर4करण कोष सTबIधी 5यवःथा :(१) बचत तथा ऋण <वषयगत संःथाहLले सTभा<वत जोिखमबाट 
संर0णका ला/ग ूच/लत काननुमा 5यवःथा भएबमोिजम खडा हनेु िःथर4करण कोषमा सहभागी हनु स�नेछन ्
। 

पNरsछेद Ñ१७ 

समःयामःत संःथाको 5यवःथापन 

७७. संःथा समःयामःत भएको घोषणा गन: स<कने:(१) यस ऐन बमोिजम गNरएको /नर40ण वा <हसाब जाँचबाट 
कुनै संःथामा देहायको अवःथा <वcमान रहेको देिखएमा दता: गन| अ/धकार4को /सफाNरसमा काय:पा/लकाले 
fयःतो संःथालाई समःयामःत संःथाको jपमा घोषणा गन: स�नेछ:- 

(क) सदःयको <हत <वपर4त हनेु गर4 कुनै काय: गरेको, 

(ख) संःथाले पूरा गनु:पन| <व]ीय दा<यfव पूरा नगरेको वा भ�ुानी गनु:पन| दा<यfव भ�ुानी गन: नसकेको 
वा भ�ुानी गन: नस�ने अवःथा भएको, 

(ग) सदःयहLको बचत /नधा:Nरत शत: बमोिजम <फता: गन: नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम तथा <व/नयम <वपर4त हनेु गर4 संःथा  सnालन भएको, 

(ङ) संःथा  दामासाह4मा पन: स�ने अबःथामा भएको वा उHलेखनीय jपमा गTभीर आ/थ:क कiठनाई 
भो/गरहेको, 

(च) कुनै संःथाले सदःयको बचत रकम <फता: गनु: पन| अव/धमा <फता: नगरेको भनी fयःतो 
संःथाकाकTतीमावीस ू/तशत वा वीस जना मdय ेजनु कम हIुछ सो वरावरकासदःयहLले दता: गन| 
अ/धकार4सम0 /नवेदन iदएकोमाछान<वन गदा: ख(ड (क) देिख (ङ) सTमको कुनै अवःथा <वcमान 
भएको देिखएको, । 

(२)उपदफा(१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप/न ूच/लत कानून बमोिजम गठन गरेको 
आयोगले कुनै संःथालाई समःयामःत संःथा घोषणा गन: /सफाNरस गरेमा वा समःयामःत भनी प<हचान 
गरेकोमा वा fयःतो आयोगमा परेको उजरु4 सं�या, औिचfय समेतको आधारमा काय:पा/लकालेfयःतो 
संःथालाई समःयामःत संःथा घोषणा गन: स�नेछ । 

७८. समःयामःत संःथाको 5यवःथापन स/म/तको गठन: (१) दफा ७७ बमोिजम समःयामःत संःथा घोषणा 
भएकोमा fयःतो संःथाको सTपि] 5यवःथापन तथा दा<यfव भ�ुानी सTबIधी काय:काला/ग5यवःथापन 
स/म/तको गठन गन: दता: गन| अ/धकार4ले काय:पा/लका सम0  /सफाNरस गन|छ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम /सफाNरस भई आएमा काय:पा/लकाले तो<कए वमोिजम 5यवःथापन 
स/म/तको गठन गन: स�ने छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम गiठत 5यवःथापन स/म/तको काम, कत:5य र अ/धकार तो<कए 
बमोिजम हनेुछ । 

(४) उपदफा (२) बमोिजम गiठत 5यवःथापन स/म/तले समःयामःत संःथाको पनुस:Iचालनको 
ला/ग उपचाराfमक काय:हL गनु: पन|छ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम उपचाराfमक काय:हLबाट समःयामःत संःथाको पनुस:Iचालनको 
सTभावना नभएमा <वगठन वा दता: खारेजीको ला/ग दता: गन| अ/धकार4लाई /सफाNरस गनु: पन|छ । 

पNरsछेदÑ १८ 

कसूर, द(ड जNरवाना तथा पनुराबेदन 
७९. कसूर गरेको मा/नने :(१) कसैले देहायको कुनै काय: गरेमा यस ऐन अIतग:तको कसूर गरेको मा/ननेछ:- 

(क) दता: नगर4 वा खारेज भएको संःथा सnालन गरेमा वा कुनै 5यि�, फम: वाकTपनीले आ�नो नाममा 
सहकार4 श�द वा सो श�दको अंमेजी jपाIतरण राखी कुनै कारोबार, 5यवसाय, सेवा ूवाह  वा अIय 
कुनै काय: गरेमा, 

(ख) सदःयको बचतयस ऐन र यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम, <व/नयमबमोिजम बाहेक अIय कुनैप/न 
ूयोजनको ला/ग ूयोग गरेमा,  

(ग) तो<कएकोभIदा बढ4 रकम ऋण ूदान गरेमा वा ऋण ूदान गदा: जमानत वा सरु0ण नराखी ऋण 
ूदान गरेमा, 

(घ) स/म/तको सदःय, 5यवःथापकवा कम:चार4ले संःथाको सTपि], बचत वा शेयर रकम <हना/मना गरेमा, 

(ङ) ऋणअसूल हनु नस�ने गर4 स/म/तका कुनै सदःय, /नजकोनातेदार वा अIय 5यि� वा कम:चार4लाई 
ऋण iदई रकम <हना/मना गरेमा,  

(च) स/म/तका कुनै सदःयले ए�लै वा अIय सदःयको /मलोमतोमा संःथाको शेयर वा बचत रकम आफू 
खुसी पNरचालन गर4 संःथालाई हानी नो�सानी प¢ु याएमा,  

(छ) झ�ुा वा गलत <ववरण पेश गर4कजा: /लएमा, राखेको /धतो कsचा भएमा वाऋण <हना/मना गरेमा,  

(ज) संःथाले यस ऐन र यस ऐन अIतरग्त बनेका /नयम, <व/नयम  <वपNरत लगानी गरेमा वा लगानी गन| 
उ�ेँयले रकम उठाएमा,  

(झ) कृ/ऽम 5यवसाय खडा गर4 वा गराई ऋण /लएमा वा iदएमा, 

(ञ) /धतोको अःवाभा<वक jपमा बढ4 मूHया¡न गर4 ऋण /लएमा वा iदएमा, 
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(ट) झ�ुा <ववरणको आधारमा पNरयोजनाको लागत अःवाभा<वक jपमा बढाई बढ4 ऋण /लएमा वा  iदएमा, 

(ठ) कुनै 5यि� वा संःथालाई एक पटक iदइसकेको सरु0ण र4तपूव:क फुकुवा नभई वा सो सरु0णले 
खामकेो मूHयभIदा बढ4 हनेुगर4 सोह4 सरु0ण अIय संःथामा राखी पनुः ऋण /लए वा iदएमा, 

(ड) संःथाबाट जनु ूयोजनको ला/ग ऋण स<ुवधा /लएको हो सोह4 ूयोजनमा नलगाई अIयऽ ूयोग गरे वा 
गराएमा, 

(ढ) संःथाको कुनै कागजात वा खातामा लेिखएको कुनै कुरा कुनै तNरकाले हटाइ वा उडाइ अकX  अथ: 
/नःकने 5यहोरा पार4 /मलाई ले§े वा अकw /भ[ै ौेःता रा§े जःता काम गरेबाट आफूलाई वा अj 
कसैलाई फाइदा वा हा/न नो�सानी गन| उ�ेँयले कVत| गन: वा अका:को हा/न नो�सानी गन| उ�ेँयले 
नगरे वा नभएको झ�ुा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा /म/त, अ¡ वा 5यहोरा फरक पार4 सह4छाप गर4 
गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको /धतो ःवjप रािखने चल अचल सTपि] /ललाम /बबV वा अIय ूयोजनको ला/ग मूHया¡न गदा: 
मूHया¡नकता:ले बढ4, कम वा गलत मूHया¡न गर4 संःथालाई हानी नो�सानी प¢ु याउने काय: गरे वा 
गराएमा,  

(त) संःथालाई हानी नो�सानी प¢ु याउने उ�ेँयले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोला<हजा गन: वा 
गराउन, कुनै <क/समको रकम /लन वा iदन, /बना मूHय वा कम मूHयमा कुनै माल, वःत ुवा सेवा 
/लन वा iदन, दान, दात5य, उपहार वा चIदा /लन वा iदन, गलत /लखत तयार गन: वा गराउन, 
अनवुाद गन: वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानीप¢ु याउने बद/नयतले कुनै काय: गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनै संःथा वा सोको सदःय वा बचतकता: वा तीमdये कसैलाई हानी नो�सानी प�ुने गर4 लेखा पर40ण 
गरे गराएमा वा लेखा पर40ण गरेको झ�ुो ू/तवेदन तयार पारेमा वा पान: लगाएमा। 

(१) यो ऐन र यो ऐन अIतग:त बनेको /नयम, /नद|िशका, मापद(ड र काय:<व/ध र <व/नयमको 
अधीनमा रह4असल /नयतले गरेको कुनै कम कारबाह4को सTबIधमा सहकार4 संःथाक पदा/धकार4 र 
कम:चार4ले  उपदफा (१) बमोिजमको कसूरको ला/ग 5यि�गत र सामू<हक jपले जवाफदेह4 हनेु छैनन ्
। 

८०. सजाय :(१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरेमा देहाय बमोिजमको सजाय हनेुछ :- 

(क)  ख(ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बष:सTम कैद र एकलाखjप̄यासTम जNरवाना, 

(ख)  ख(ड (ठ) को कसूरमा दईु बष:सTम कैद र दईु लाख jप̄यासTम जNरवाना, 

(ग)  ख(ड (ख) को कसूरमा <वगो बराबरको रकम जNरवाना गर4 तीन बष: सTम कैद , 

(घ)  ख(ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र(त) को कसूरमा <वगो भराई <वगो 
बमोिजम जNरवाना गर4 देहाय बमोिजमको कैद हनेुछ :- 
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(१) दश लाख jपैयाँसTम /बगो भए एक वष:सTम कैद,  

(२) दश लाख jपैयाँभIदा बढ4 पचास लाख jपैयाँसTम /बगो भए दईु वष:देिखतीन वष:सTम कैद, 

(३)  पचास लाख jपैयाँभIदा बढ4 एक करोड jपैयाँसTम /बगो भए तीन वष:देिख चार वष:सTम कैद, 

(४) एक करोड jपैयाँभIदा बढ4 दश करोड jपैयासTम /बगो भए चार वष:देिख छवष:सTम कैद, 

(५) दश करोड jप�याँभIदा बढ4एक अब: jपैयासँTम /बगो भए छ वष:देिख आठ वष:सTम कैद, 

(६) एक अब: jपैयाँभIदा बढ4ज/तसकैु jपैया ँ/बगो भए प/न आठ वष:देिख दश वष:सTम कैद, 

(ङ) ख(ड (ढ) को  कसूरमादश बष:सTम कैद । 

(२) दफा ७९ को कसूर गन: उcोग गन| वा fयःतो कसूर गन: म�त प¢ु याउने 5यि�लाई म�ुय 
कसूरदारलाई हनेु सजायको आधा सजाय हनेुछ । 

(३) दफा ७९ कोकसूर गन| वा fयःतो कसूर गन: म�त प¢ु याउन ुकुनै /नकाय संःथा भए fयःतो 
/नकाय संःथाको ूमखु काय:कार4 वा पदा/धकार4 वा काय:कार4 है/सयतमा काय: सTपादन गन| 5यि�लाई 
यस ऐन बमोिजम हनेु सजाय हनेुछ । 

८१.  जNरवाना हनेु :(१) दफा ८७ बमोिजम कसैको उजरू4 पर4 वा संःथाको /नर40ण अनगुमन वा <हसाब 
<कताबको जाँच गदा: वा अIय कुनै 5यहोराबाट कसैले देहायको कुनै काय: गरेको पाइएमा दता: गन| 
अ/धकार4ले fयःतो काय:को ूकृ/त र गाTभीय:को आधारमा fयःतो काय: गन| 5यि�लाई पाँच 
लाखjप̄यासTम जNरवाना गन|छ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अIतग:त बनेका /नयम <वपर4त सदःयसँग �याज /लएमा, 

(ख) संःथाले ूदान गन| बचत र ऋणको �याजदरबीचको अIतर छ ू/तशतभIदा बढ4 कायम गरेमा, 

(ग) संःथाले ूदान गरेको ऋणमा ला�ने �याजलाई मूल कजा:मा पँूजीकृत गर4 सोको आधारमा �याज 
लगाएमा, 

(घ) कुनै सदःयलाई आ�नो पँूजीकोषको तो<कए बमोिजमको ू/तशतभIदा बढ4 हनेु गर4 ऋण ूदान 
गरेमा, 

(ङ) संःथा दता: गदा:का बखतका सदःय बाहेक अIय सदःयलाई सदःयता ूा� त गरेको तीन म<हना अव/ध 
5य/तत नभई ऋण लगानी गरेमा, 

(च) ूाथ/मक पँूजी कोषको पIी गणुा भIदा बढ4हनेु गर4 बचत संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पँूजीको पIी ू/तशतभIदा बढ4 शेयर लाभांश <वतरण गरेमा,  

(ज) संःथाले आ�नो काय:0ेऽ बा<हर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदःयसंग कारोवार गरेमा, 
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(झ) संःथाले यो ऐन <वपर4त कृ/ऽम �यि�लाई आ�नो सदःयता iदएमा । 

 (२) उपदफा (१)मा लेिखएको 5यहोराबाट कसैले देहायको कुनै काय: गरेको दता: गन| 
अ/धकार4ले fयःतो काय:को ूकृ/त र गाTभीय:को आधारमा fयःतो काय: गन| 5यि�लाई तीन लाख 
jपैयाँसTम जNरवाना गन: स�नेछः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम बमोिजम iदएको कुनै /नद|शन वा तो<कएकोमापद(डको 
पालना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम बमोिजमiदनपुन| कुनै <ववरण, कागजात, ू/तबेदन, सूचना 
वा जानकार4 नiदएमा, 

(ग) यस ऐन बमोिजम /नवा:चन नगर4 स/म/त तथा लेखा सपुर4वे0ण स/म/तका पदा/धकार4हj आफू खुशी 
पNरवत:न गरेमा  

(घ) कुनै संःथाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोिजमको तो<कएको शत: पालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अIतग:त बनेको /नयम <वपNरत अIय काय: गरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको जNरवाना गनु: अिघ दता: गन|अ/धकार4ले सTबिIधत 5यि� 
वा संःथालाई सफाई पेश गन: कTतीमा पIी iदनको समयाव/ध iदन ुपन|छ । 

८२.  रो«ा रा§े :(१) दता: अ/धकार4ले सTबिIधत संःथालाई दफा ८१ बमोिजम जNरवाना गनु:का अ/तNर� तीन 
म<हनासTम fयःतो संःथाको कारोबार, सTप/त तथा बै¡ खाता रो«ा रा§े तथा सTपि] रो«ा रा� न 
सTबिIधत /नकायलाई /सफाNरस गन: स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको /सफाNरस ूा� त भएमा fयःतो संःथाको कारोबार, सTप/त वा बै¡ 
खाता सTबिIधत /नकायले रो«ा राखी सो को जानकार4 दता: गन| अ/धकार4लाई iदन ुपन|छ ।  

८३.  दो�बर जNरवाना हनेु:(१) दफा ८१ बमोिजम जNरवाना भएको 5यि� वा संःथाले पनु: सोह4 कसूर गरेमा 
fयःतो 5यि� वा संःथालाई दता: अ/धकार4ले दोॐो पटकदेिख ूfयके पटकको ला/ग दो�बर जNरवाना 
गन|छ ।  

८४.  अनसुIधान र छान<वन गन| :(१) दता: अ/धकार4 यस ऐन बमोिजम आ�नो काम, कत:5य र अ/धकारको 
पालना गदा: कसैले दफा ७९ उपदफा (१) बमोिजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा काय:पा/लकालाई 
जानकार4 गराउन ुपद:छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम fयःतो कसूरका सTबIधमा काय:पा/लकालाई जानकार4 भए/छ 
काय:पा/लकाले  अनसुIधान अ/धकृत वा अनसुIधान र छान<वन स/म/त गठन गर4 कसूरको अनसुIधान र 
छान<वन  गराउने छ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोिजमको अनसुIधान अ/धकृत वा अनसुIधान र छान<वन स/म/तबाट ूाu 
ू/तवेIको आधारमा दफा ८० बमोिजमको सजाय र  दफा ८१ बमोिजमको जNरवाना हनेु देिखएमा  दफा 
८५ बमोिजमको म�ुासTबIधी 5यवःथासTबिIधत /नकायमा लेखी पठाउन स�नेछ ।  

८५.  म�ुासTबIधी 5यवःथा : दफा ८० बमोिजम सजाय हनेु कसूरकोम�ुा सTबIधी 5यवःथा संघीय काननु 
बमोिजम हनेुछ । 

८६. म�ुा हेन| अ/धकार4: दफा ८० बमोिजमको सजाय हनेु कसूर सTबIधी म�ुाको कारवाह4 र <कनारा िजHला 
अदालतबाट हनेुछ । 

८७.  उजूर4 iदने हदTयाद :(१) कसैले दफा ८० बमोिजमको सजाय हनेु कसूर गरेको वा गन: लागेको थाहा 
पाउने 5यि�ले fयसर4 थाहा पाएको /म/तले तीसiदन/भऽ दता: अ/धकार4 सम0 उजूर4iदन ुपन|छ । 

(२) कसैले दफा ८१ बमोिजम जNरवाना हनेु काय: गरेको थाहा पाउने 5यि�ले fयसर4 थाहा 
पाएको /म/तले तीस iदन /भऽ दता: अ/धकार4 सम0 उजूर4iदन ुपन|छ ।  

८८. पनुरावेदन गन: स�ने :(१) दफा ७ बमोिजम संःथा दता: गन: अःवीकार गरेको वा दफा ६६ बमोिजम 
संःथा दता: खारेज गरेकोमा िच] नब°ुनेले सो /नण:यको जानकार4 पाएको /म/तले प�तीस iदन/भऽ दता: 
अ/धकार4को /नण:यउपर काय:पा/लकासम0 पनुरावेदन गन: स�नेछ ।  

(२) दफा ८१ बमोिजमको जNरवानामा िच] नब°ुने 5यि�ले fयःतो /नण:यको जानकार4 पाएको 
/म/तले प�तीस iदन/भऽ देहाय बमोिजम पनुरावेदन गन: स�नेछ: 

(क) दता: अ/धकार4ले गरेको /नण:य उपर काय:पा/लकामा, 

(ख) काय:पा/लकाले गरेको /नण:य उपर सTबिIधत िजHला अदालतमा। 

८९. असूल उपर गNरने : यस पNरsछेद बमोिजम कुनै 5यि�ले /तनु: पन| जNरवाना वा कुनै रकम न/तर4 बाकँV 
रहेकोमा fयःतो जNरवाना वा रकम /नजबाट सरकार4 बाकँV सरह असूल उपर गNरनेछ । 

 
पNरsछेदÑ१९ 

<व<वध 

९०.  मता/धकारको ूयोग : कुनै सदःयले संःथाको ज/तसकैु शेयर खNरद गरेको भए ताप/न सTबिIधत संःथाको 
काय: सnालनमा एक सदःय एक मतको आधारमा आ�नो मता/धकारको ूयोग गन: स�नेछ । 

९१. सामािजक पर40ण गराउन स�ने :(१) संःथाले <व/नयममा उिHलिखत उ�ेँय ूा� त गन:का ला/ग 
स/म/तबाट भएका /नण:य र काय:, सदःयहLले ूा� त गरेका सेवा र सIत�ुीको ःतर, सेवा ूाि� तबाट 
सदःयहLको जीवनःतरमा आएको आ/थ:क, सामािजक, सांःकृ/तक तथा वातावरणीय प0मा सकाराfमक 
पNरवत:न लगायतका <वषयमा तो<कए बमोिजम सामािजक पर40ण गराउन ुपन|छ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको सामािजक पर40णको ू/तवेदन छलफलको ला/ग स/म/तले 
साधारणसभा सम0 पेश गन|छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको सामािजक पर40ण ू/तवेदन छलफल गर4 साधारणसभाले 
आवँयकता अनसुार स/म/तलाई /नद|शन iदन स�नेछ । 

(४) यस दफा बमोिजमको सामािजक पर40ण ू/तवेदनको एक ू/त सTबिIधत संःथाले दता: गन| 
अ/धकार4 सम0 पेश गनु: पन|छ । 

९२. सहकार4 िश0ा: सहकार4 0ेऽको ूवध:नको ला/ग <वcालय तहको पाठयबममा आधारभूत सहकार4 
सTवIधी <वषयवःतलुाई समावेश गन: स<कनेछ । 

९३. आ/थ:क सहयोग गन: नहनेु: संःथाको रकमवाट स/म/तको /नण:य बमोिजम सदःयहjले आ/थ:क सहयोग 
/लन स�नेछन ्  
तर सामािजक काय:को ला/ग गैर सदःय 5यि� वा संःथाहjलाई समेत आ/थ:क सहयोग गन: बाधा पन| छैन 
। 

ःप�ीकरणः यस दफाको ूयोजनको ला/ग 'सामािजक काय:' भ[ाले िश0ा, ःवाः�य, वातावरण 
संर0ण, मानवीय सहायता, सहकाNरता ूबJ:न सTबिIध काय:लाई जनाउँछ । 

९४. अIतर सहकार4 कारोवार गन: स�ने :  संःथाहjले तो<कए बमोिजम एक आपसमा अIतर सहकार4 
कारोबार गन: स�नेछन ्।  

९५. ठे«ाप�ा iदन नहनेु: संःथाले आ�नो  स/म/तको कुनै सnालक वा लेखा सपुर4वे0ण स/म/तको संयोजक वा 
सदःय वा आ�नो कम:चार4लाई ठे«ाप�ा iदन हदैुन । 

९६. सरकार4 बाकँV सरह असूल उपर हनेु: कुनै संःथाले ूा� त गरेको सरकार4 अनदुान वा कुनै सेवा स<ुवधा 
दjुपयोग गरेको पाइएमा ूच/लत कानून बमोिजम सरकार4 बाकँV सरह असूल उपर गNरनेछ।  

९७.  कTपनी सTबIधी ूच/लत ऐन लागू नहनेु : यस ऐन अIतग:त दता: भएको संःथाको हकमा कTपनी सTबIधी 
ूच/लत ऐन लागू हनेु छैन ।  

९८.  ूच/लत कानून बमोिजम कारवाह4 गन: बाधा नपन| : यस ऐनमा लेिखएको कुनै कुराले कुनै 5यि� उपर 
ूच/लत कानून बमोिजम अदालतमा म�ुा चलाउन बाधा प¢ु याएको मा/नने छैन । 

९९. असल /नयतले गरेको कुनै कम कारबाह4को बचाऊ :(१) यो ऐन र यो ऐन अIतग:त बनेको /नयम, 
/नद| िशका, मापद(ड र काय:<व/ध अधीनमा रह4असल /नयतले गरेको कुनै कम कारबाह4को सTबIधमा 
काया:लयको कम:चार4 5यि�गत र सामू<हक jपले जवाफदेह4 हनेु छैनन ्। 

(२) यो ऐन र यो ऐन अIतग:त बनेको /नयम, /नद|िशका, मापद(ड र काय:<व/ध अ/धकारको 
बद/नयतपूण: ूयोग गन| काया:लयको कम:चार4लाई ूच/लत कानून बमोिजम <वभागीय कारबाह4 गन: यस 
दफाले बाधा गन| छैन । 
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१००. सTपि] श<ुJकरण /नवारण सTबIधी काननुी 5यवःथाको पालना गनु:पन| :संःथाले सTपि] श<ुJकरण 
/नवारण सTबIधी संघीय र ूदेश काननुमा भएका 5यवःथाका साथै तत ्सTबIधमा मIऽालयले जार4 गरेको 
मानद(ड र नेपाल रा� ब�कको <व]ीय जानकार4 एकाइबाट जार4 भएका /नद| िशकाहLको पालना गनु:पन|छ 
।  

१०१. ूोfसान गन: स<कने: सहकार4 0ेऽको ूवJ:नका ला/ग उHलेखनीय योगदान गन| 5यि�, सहकार4 संःथा वा 
अIय /नकायलाई काय:पा/लकाले ूोfसान गन: स�ने छ । 

१०२. िजTमेवार र जवाफदेह4 हनु पन| :सहकार4संःथाको कारोवार मdये आफू संल�न काय:मा संःथाको काय:कार4 
ूमखु वा 5यवःथापक संचालक सरह िजTमेवार र जवाफदेह4 हनेुछ । 

१०३. पHस: सूचकको ूयोग गन: पन| :सहकार4 संःथाले आ�नो <व]ीय कारोवारको पHस: सूचकको ूयोग गर4 
मूHयाकंन र अcाव/धक गदX लैजान ुपन|छ । 

१०४. यस ऐनको पालना र ःवीकृ/त /लन पन|: (१) नगरपा/लकामा काय: 0ेऽ <वःतार गर4 सnालनमा रहेका 
सहकार4 संःथा यस ऐनको पालना र यस ऐन बमोिजम तो<कए बमोिजमको ू/तवेदन र <ववरण दता: गन| 
अ/धकार4 सम0 पेशा गनु: पन|छ । 

(२) यो ऐन जार4 भए प/छ अकw ःथानीय तहमा दता: भएको सहकार4 संःथाले नगरपा/लकामा 
काय: 0ेऽ <वःतार गन: दता: अ/धकार4बाट तो<कए बमोिजम अनमु/त /लन ुपन|छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम अनमु/त न/लई  नगरपा/लकामा काय: 0ेऽ <वःतार गन: पाईने छैन 
। 

१०५. <व/नयममा उHलेख हनु ुपन| <वषयहL :(१) सहकार4 संःथाको <व/नयमावाल4मादेहायका कुराहj उHलेख 
भएको हनुपुन|छ :- 

(क) ूःता<वत सहकार4को नाम, 

(ख) सहकार4को काया:लय रहने ठेगाना, 

(ग) सहकार4को उदेँय, 

(घ) सहाकार4को उदेँय ूाu गन: गNरने कामहj, 

(ङ) सहकार4को ूकृ/त,  

(च) तो<कए बमोजोमको अIय आवँयक कुराहj । 

   (२) सहाकार4 संःथाको <व/नयम यो ऐन, यो ऐन अIतग:त वनेको /नयम, /नद|िशका, मापद(ड र 
काय:<व/ध सँग बािझएमा बािझएको हदसTम ःवतः बदर हनेुछ । 

(३) <व/नयमावल4को ढांचा तो<कए बमोिजम हनेुछ । 
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१०६. /नयम, मापद(ड, /नद|िशका, काय:<व/ध बनाउने अ/धकार: (१) यस ऐनको काया:Iवयनको ला/ग 
काय:पा/लकाले आवँयक /नयम, मापद(ड, /नद| िशका, काय:<व/ध बनाउन स�नेछ । 

(२) यो ऐन वा यस ऐन अIतग:त बनेको /नयमको अधीनमा रह4 संःथाको दता:, सnालन, 
/नर40ण तथा अनगुमन लगायतका काम कारबाह4लाई 5यविःथत र ूभावकार4jपमा सnालन गन: 
काय:पा/लकाले आवँयकता अनसुार मापद(ड, /नद| िशका वा काय:<व/ध बनाई लागू गन: स�नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम /नयम, मापद(ड, /नद|िशका वा काय:<व/ध बनाउँदा 
आवँयकता अनसुारसTबिIधत अIय /नकायको परामश: /लन स<कनेछ । 

१०७. खारेजी र बचाउ  :(१) यस अिघ ूच/लत काननु बमोिजम भए गरेका काम कारवाह4 यसै ऐन बमोिजम 
भएको मा/ननेछ । 

(२) यो ऐन ूच/लत संघीय र सTविIधत ूदेश काननुसंग बािझएमा बािझएको हदसTम ःवतः 
बदर हनेुछ । 
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 xf dL b]xf osf  J ol Qmx¿ b]xf osf  s '/f  vf ]nL b]xf osf ] ;+:yf  bt f { u/L kf pg l gj ]bg ub{5f }F 
. p2]Zocg'¿k ;+:yf n] tTsf n ug]{ sf o{x¿sf ] of ]hgf  / k|:t f l j t  ;+:yf sf ] l j l god b'O{ k|l t  o;} 
;f y ;+nUg /f vL k]; u/]sf  5f }F . 

 ;+:yf ;DaGwL l j j /0f   

 -s_ k|:t f l j t  ;+:yf sf ] gf d MÑ 

 -v_ 7]uf gf  MÑ 

 -u_+ p2]Zo MÑ 

 -3_ d'Vo sf o{ MÑ  

 -ª_ sf o{I f ]q MÑ 

 -r_ bf l oTj  MÑ 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof  MÑ 

 -!_ dl xnf  ======== hgf  

 -@_ k'?i f  ========= hgf  

 -5_ k|f Kt  ;]o/ k'FhLsf ] /sd MÔ ?= ====  

 -h_ k|f Kt  k|j ]z z'Nssf ] /sd MÑ ?= ===== . 
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cg';"rL २ 

;+:yf  bt f { k|df0fÑkqsf ] gd'gf  

======= uf pFgu/काय:पा/लकाकोsf of {no ======== . 

सहकार4 bt f { k|df0fÑkq 

bt f { g+= M 

============================== uf pFkf l nsf÷gu/kf l nsf  ;xsf /L P]g, === sf ] bkmf  
=== adf ]l hd >L === === === === === === === === === === === === nf O{ ;Ll dt  
bf l oTj  ePsf ] ;+:yf df  bt f { u/L :j Ls[t  l j l god;l xt  of ] k|df0fÑkq k|bf g ul /Psf ] 5 .  

 

j uL{s/0f M === === === === === === === === 

bt f { u/]sf ] l dl tM  

b:t vtM 

bt f { ug]{ cl wsf /Lsf ] gf dM 

sf of {nosf ] 5f kM 

 

 


