(सूय�दय नगरपािलका को सहकारी ऐन, २०७४)

सयू �दय नगरपािलका �ेत्रका सहकारी सस्ं था तथा सघं ह�को सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनेको
" सयू �दय नगरपािलका को सहकारी ऐन, २०७४"
नगर सभा बाट पा�रत िमित :- २०७४\०५\३०
प्रमाणीकरण िमित :- २०७४/६/१

प्रस्तावना : यस सयू �दय नगरपािलकाका कृ षक , कालीगढ, कम पँजू ीवाला र न्यनू आयवगर् , श्रिमक, भिू महीन तथा बेरोजगार वा
सामािजक कायर्कतार्ले सवर्सधारण उपभो�ाको आिथर्क तथा सामािजक िबकास गरी गरीिव न्यिू नकरणको लािग पारस्प�रक सहयोग र
सहकारीताको आधारमा एक व्यि� एक सहकारीको नीितलाई अवलम्बन गद� िबिभन्न िकिसमका सहकारी संस्था तथा संघह�को गठन र
संचाल सम्बन्धी व्यवस्था गनर् नेपालको संिवधानको भाग १७ धारा २१८ ले िदएको अिधकार प्रयोग गरी नगरपािलकाको सहकारी ऐन
२०७४ तजर्मु ा गरी लागु ग�रएको छ ।
प�रच्छे द – १
प्रारिम्भक
१. सिं �� नाम र प्रारम्भ : १) यस ऐनको नाम सयू �दय नगरपािलकाको सहकारी ऐन २०७४ रहेको छ ।
२) यो ऐन त�ु न्त प्रारम्भ ह�नेछ ।
२. प�रभाषा : िवषय वा प्रसंगले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा,
क) "संस्था वा संघ" :- भन्नाले दफा ५ बमोिजम दतार् भएको सहकारी संस्था वा संघ सम्झनु पछर् ।
ख) "नगर प्रमख
ु ":- भन्नाले यस सयू �दय नगरपािलकाको प्रमख
ु सम्झनु पन�छ ।
ग) "नगरपािलका":- भन्नाले सयू �दय नगरपािलकालाई सम्झनु पन� ह�न्छ । सो शब्दले नगर कायर्पािलका लाई समेत बोझाउँने छ
।
घ) "ऐन":- भन्नाले सयू �दय नगरपािलकाको सहकारी ऐन २०७४ सम्झनु पन�छ ।
ङ) "सदस्य":- भन्नाले संस्था वा संघको िविनयम बमोिजम शेयर खरीद गरी सदस्यता प्रा� गरे को व्यि� , संस्था, संघ वा अन्य
िनकाय सम्झनु पछर् ।
च) "सिमित":- भन्नाले सस्ं था वा सघं को िविनययम बमोिजम गठन भएको सच
ं ालन सिमित सम्झनु पछर् ।
छ) "साधारण सभा":- भन्नाले सम्बिन्धत संस्था वा संघको सधारण सभा सम्झनु पछर् ।
ज) "िविनयम":- भन्नाले सम्बिन्धत संस्था वा संघको िविनयम सम्झनु पछर् ।
झ) "तोिकएको वा तोिकएबमोिजम":- भन्नाले यो ऐन अन्तगर्त बनेको िनयममा तोिकएको वा तोिकएबमोिजम सम्झनु पछर् ।
प�रच्छे द २
सस्ं था वा सघं को गठन
३. सस्ं था वा सघं को गठन :(१) सहकारी िसद्धान्त अन�ु प आफ्ना सदस्यह�को आिथर्क तथा सामािज क िवकासको लािग सेवा तथा
सिु वधा पयु ार्उने उद्देश्यले देहाय बमोिजमको संस्था वा संघ गठन गनर् सिकनेछ ।
क) कम्तीमा पच्चीस जना व्यि�ह� सदस्य भएको प्रारिम्भक संस्था ।
ख) खण्ड (क) बमोिजम सस्ं थाह�को किम्तमा पाँचवटा सस्ं थाह� सदस्य भएको िबषयगत सघं ।
ग) खण्ड (क) बमोिजम संस्थाह� वा खण्ड (ख) बमोिजमका िबषयगत संघह� वा दवु ैगरी किम्तमा पाँचवटा संस्थाह� वा संघह�
सदस्य भएको नगर सहकारी संघ ।
२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन यस नगरपािलकामा एकै प्रकृ ितका एकभन्दा बढी नगर सहकारी संघ वा िबषयगत
सघं एकभन्दा बढी सहकारी सघं गठन गनर् सिकने छै न ।
(३) संस्था वा संघको कायर्�ेत्र सोिह संस्था वा संघको िविनयममा तोिकए बमोिजम ह�नेछ ।
४. सस्ं था वा सघं दतार् गनर् दरखास्त िदने : (१) दफा ३ बमोिजम गठन भएको सस्ं था वा सघं दतार् गनर्को लािग सम्बन्धीत सदस्यह�ले
दरखास्त िदनु पन�छ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम दरखास्त िददं ा सम्बन्धीत संस्था वा संघको दईु प्रित िविनयमह� , कायर् योजना तथा सदस्यह�ले िलन कबल
ु
गरे को शेयरको िवबरण संलग्न गरी दरखास्तमा किम्तमा दफा ३ बमोिजमका सदस्यह�को दस्तखत भएको ह�नु पन�छ ।
५. सस्ं था वा सघं दतार् गन� : (१) दफा ४ बमोिजम सस्ं था वा सघं दतार् गनर्को लािग परे को दरखास्त सस्ं था वा सघं को िविनयम सहकारी
िसद्दान्त बमोिजम छ छै न भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबझु ग�रने छ ।
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२) उपदफा (१) बमोिजम जाँचबझु गदार् उपय�
ु देिखएमा संस्था वा संघ दतार् गरी तोिकए बमोिजम दतार्को प्रमाण पत्र िदइनेछ ।
६. दतार् गनर् अिस्वकार गनर् सक्ने : (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम जाँचबझु गदार् कुनै कुरा संशोधन गनर्ु पन� देखेमा सम्बन्धीत
संस्था वा संघ दतार् गनर् आवेदन िदने व्यि�ह�लाई संशोधनका लािग सचू ना िदनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सचू ना अनसु ार संशोधन गनर् आवेदकह�ले अस्वीकार गरे मा वा त्यस्तो सचू ना पाएको िमितले पैंितस िदन
िभत्र संशोधन नगरे मा संस्था वा संघ दतार् गनर् नसके को कारण खोली सो को जानकारी सम्बन्धीत आवेदकह�लाई िदनु पन�छ ।
७. सस्ं था वा सघं सगं ठीत सस्ं था ह�ने :
(१) संस्था वा संघ अिविच्छन्न उ�ररािधकारवाला एक स्वशािसत संस्था ह�नेछ ।
(२) संस्था वा संघको सवै कामको िनिम� आफ्नो एउटा छुट्टै छाप ह�नेछ ।
(३)सस्ं था वा सघं ले व्यि� सरह चल अचल सम्पित प्रा� गनर् ,उपभोग गनर् र कुनै प्रकारको बन्दोवस्त गनर् सक्नेछ ।
(४) सस्ं था वा सघं ले व्यि� सरह आफ्नो नामबाट नािलस उजरु गनर् र सो उपर पिन सोिह नामबाट नािलस उजरु लाग्न सक्नेछ ।
८. सस्ं था वा सघं को दाियत्व सीिमत ह�ने : (१) संस्था वा संघको दाियत्व सीिमत ह�नेछ ।
(२) प्रत्येक संस्था वा संघको नाममा “सहकारी” र नामको अन्तमा “िलिमटेड” भन्ने शब्द रहनेछ ।
प�रच्छे द – ३
सस्ं था वा सघं को सदस्यता
९. सस्ं थाको सदस्यता सदस्यता : (१) देहाय बमोिजमका नेपाली नागरीकह� संस्थाको सदस्य ह�न सक्ने छन् :–
(क) संस्था दतार् गनर् िनवेदन िदने व्यि�ह�,
(ख) सस्ं थाको कायर्�ेत्र िभत्र बसोवास गरे को दफा २२ बमोिजम िबक्र� भएको शेयर खरीद गरी सस्ं थाको सेवा प्रा� चाहने,
सदस्यताको िजम्मेवारी बहन गनर् स्वीकार गन� र िविनयममा उल्लेिखत शतर्ह� परु ा गन� व्यि�ह� ,
(ग) दफा २२ को उपदफा (१) बमोिजम िबक्र� भएको शेयर खरीद गन� िनकायह� ।
(२) संस्थाको सदस्य ह�न चाहने व्यि�ले सिमित सम� िनवेदन िदनु पन�छ ।
(३) सिमितले सदस्यता प्रदान गनर् अिस्वकार गरे को खण्डमा िनवेदकले साधारण सभा सम� उजरु गनर् सक्नेछ र सो सम्बन्धमा साधारण
सभाको िनणर्य अिन्तम ह�नेछ ।
(४) अिनवायर् बचत शेयर पँजू ीमा प�रणत भई शेयर सदस्य ह�न पगु ेका व्यि�ह�ले बचत रकम िफतार् पाएपिछ उिनह�को सदस्यता स्वतः
हटनेछ ।
१०. सघं को सदस्यता : (१) िवषयगत संघह�मा सो संघको कायर्�ेत्र िभत्रका सम्बन्धीत िबषयगत संस्थाह�ले संघको िविनयममा भएको
व्यवस्था अन�ु प सदस्यता प्रा� गनर् सक्नेछन् ।
(२) नगर सहकारी संघमा सो संघको िविनयममा भएको व्यवस्था अन�ु प नगरपािलका िभत्रका सवै संस्थाह� तथा िबषयगत संघह� सदस्य
ह�न सक्नेछन ।
(३) सम्बन्धीत संघमा दफा २३ को उपदफा (१) बमोिजम िबक्र� भएको शेयर खरीद गन� िनकायह� सदस्य ह�न सक्नेछन् ।
११. सदस्यताको समाि� : संस्था वा संघको सदस्यता तोिकए बमोिजमको अवस्थामा समा� ह�नेछ ।
प�रच्छे द –४
कायर् सच
ं ालन िविध
१२. िविनयम : (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयमह�को अधीनमा रही संस्था वा संघले आफ्नो कायर् संचालन गनर् िविनयम
बनाउन सक्नेछ । यसरी बनाईएको िविनयम स्वीकृ त गरे पिछ लागु ह�नेछ ।
(२) प्रत्येक संस्था वा संघको संचालन तथा व्यवस्थापन सो संस्था वा संघको िवनयम बमोिजम ह�नेछ ।
(३) िविनयममा सस्ं था वा सघं को नाम,ठे गाना,कायर्�ेत्र,उद्देश्य,सच
ु ाईएको
ं ालन िविध तथा तोिकए बमोिजमका अन्य िबवरणह� खल
ह�नु पन�छ ।
(४) िविनयममा संशोधन सम्बन्धीत संस्था वा संघको साधारण सभामा उपिस्थत सदस्यह�को दईु ितहाई बह�मतले गनर् सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम संशोधन ग�रएको िविनयम स्वीकृ त गरे पिछ लागु ह�नेछ ।
१३. साधारण सभा : (१) प्रत्येक सस्ं था वा सघं को एक साधारण सभा ह�नेछ ।
(२) संस्थाको सवै सदस्यह� संस्थाको साधारण सभा सदस्य ह�नेछन् ।
(३) संघको साधारण सभामा िविनयममा उल्लेख ग�रए बमोिजमका सदस्यह� रहनेछन् ।
१४. साधारण सभाको काम,कतर्व्य र अिधकार :- साधारण सभाको काम,कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम ह�नेछ,
(क) सस्ं था वा सघं को बािषर्क िहसाव जाँच गरी अनमु ोदन गन�,
(ख) संचालक सिमित तथा लेखा सिमितको िनवार्चन गन� तथा कुनै संचालकलाई हटाउने वा सिमित िबघटन गन� सम्बन्धमा िनणर्य गन� ।
2

(सूय�दय नगरपािलका को सहकारी ऐन, २०७४)

(ग) सच
ं ालक सिमित तथा लेखा सिमितको प्रितवेदन मािथ छलफल गन� र िनद�शन िदने ।
(घ) िविनयम संशोधन सम्बन्धी िनणर्य गन� ।
(ङ) संस्था वा संघको िवभाजन वा अन्य संस्था वा संघसंग एक�करण वा िबघटन सम्बन्धी िनणर्य गन� ।
१५. साधारण सभाको बैठक : (१)प्रत्येक संस्था वा संघले दतार् भएको िमितले तीन मिहनािभत्र प्रारिम्भक साधारण सभा बोलाउनु पन�छ ।
(२) प्रत्येक आिथर्क बषर् समा� भएको छ मिहनािभत्र प्रत्येक सस्ं था वा सघं ले बािषर्क साधारण सभा बोलाउनु पन�छ ।
(३) तोिकए बमोिजमको अवस्थामा संस्था वा संघको िबशेष साधारण सभा बोलाउन सिकनेछ ।
(४) साधारण सभाको बैठकको गणपरू क संख्या तोिकए बमोिजम ह�नेछ । तर िविनयम संशोधन गनर्ु पदार् साधारण सभाको कूल सदस्य
संख्याको एकाउन्न प्रितशत सदस्यह�को उपिस्थित आवश्यक ह�नेछ ।
१६. सच
ं ालक सिमित : (१) प्रत्येक सस्ं था वा सघं को एक सच
ं ालक सिमित ह�नेछ ।
(२) सिमितको गठन एवं काम कतर्व्य र अिधकार सम्बन्धीत संस्था वा संघको िविनयममा व्यवस्था भए बमोिजम ह�नेछ ।
(३) सिमितको कायर् अविध तीन बषर्मा नबढ्ने गरी िविनयममा व्यवस्था भए बमोिजम ह�नेछ । तर कुनै पिन व्यि� दईु कायर्काल भन्दा
बढी अविध लगातार संचालक सिमितको अध्य� ह�न पाउने छै न ।
(४) सिमितले आफ्नो कायार्विध समा� ह�नु एक मिहना अगाबै नयाँ सिमितको िनवार्चन गराउनु पन�छ ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम समयिभत्र सिमितले िनवार्चन नगराएमा कुनै पिन सदस्यले सो को जानकारी सम्बिन्धत िनकायलाई गराउन
सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोिजम जानकारी प्रा� भएमा वा नभएमा पिन सिमितको कायार्विध समा� भएको िमितले छ मिहना िभत्र सिमितको
िनवार्चन गराउनु पन�छ ।
१७. लेखा सिमित : (१) प्रत्येक संस्थाको साधारण सभाले एकजना संयोजक समेत तीनजना सदस्य भएको एउटा लेखा सिमित
िनवार्चनद्वारा गठन गनर् सक्नेछ ।
(२) लेखा सिमितले िनयिमत �पमा संस्थाको आन्तरीक लेखाप�र�ण गराउन र सिमितलाई सझु ाव िदन सक्नेछ ।
(३) लेखा सिमितले आफ्नो लेखा सम्बन्धी प्रितवेदन साधारण सभामा पेश गनर्ु पन�छ ।
१८.सिमितको सदस्यको िनष्कासन वा सिमितको िबघटन : (१) सिमितको कुनै पिन िनवार्िचत सदस्यलाई िनष्कासन गनर्ु पन� वा
सिमितलाई िबघटन गनर्ु पन� औिचत्य छ भनी साधारण सभाका पिच्चस प्रितशत सदस्यह�ले कारण खोिल साधारण सभामा पेश गरे को
प्रस्तावलाई साधारण सभाको बह�मतले पा�रत गरे मा त्यस्तो सिमितको सदस्यलाई िनष्काशन गनर् वा सिमितलाई िबघटन गनर् सिकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमितको कुनै सदस्यलाई िनष्कासन ग�रएमा त्यसरी िनष्कासन ग�रएको सदस्यको ठाँउमा साधारण सभाले
बाँक� अवधीको लािग अक� सदस्यको िनवार्चन गन�छ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजम सिमित िबघटन भएमा साधारण सभाले नयाँ सिमितको िनवार्चन व्यवस्था गन�छ ।
(४) लेखा सिमितको सदस्यको िनष्कासन वा लेखा सिमितको िबघटनको सम्बन्धमा पिन उपदफा (१) ,(२) र (३) मा उल्लेख ग�रएको
सबै व्यवस्थाह� लागु ह�नेछन् ।
१९. उपसिमितह� : (१) संस्था वा संघको कायर् सम्पादनको िनिम� सिमितले िबिनयममा व्यवस्था भए बमोिजम उपसिमितह� गठन गनर्
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन ह�ने उपसिमितको काम,कतर्व्य र अिधकार तथा कायर्िविध िविनयममा व्यवस्था भए बमोिजम ह�नेछ ।
२०. कमर्चारी तथा सल्लाहकारह�को िनयुि� : (१) संस्था वा संघको कायर् संचालनको िनिम� सिमितले आवश्यकता अनसु ार
कमर्चारी तथा सल्लाहकारको िनयिु � साधारण सभाले अनमु ोदन गरे को प्रकृ या बमोिजम गनर् सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनय�
ु भएका कमर्चारी तथा सल्लाहकारको पा�रश्रिमक तथा सेवाका अन्य शतर्ह� सम्बन्धीत संस्था वा
संघको िविनयममा उल्लेख भए बमोिजम ह�नेछ ।
२१. अिधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम प्रा� अिधकारह�मध्ये सवै वा कुनै अिधकार नगर प्रमख
ु ले
आफू मिु नका पदािधकारी वा कूनै अिधकृ तलाई प्रत्यायोजन गनर् सक्नेछ ।
प�रच्छे द – ५
आिथर्क स्रोत र प�रचालन
२२. शेयर िबक्र� गन� : (१)संस्था वा संघले आफ्नो कायर् �ेत्रिभत्रका सदस्य ह�न सक्ने व्यि�ह�,सदस्यह� तथा तोिकए बमोिजमका अन्य
िनकायह�लाई शेयर िबक्र� गरी शेयर पँजू ी सक
ं लन गनर् सक्नेछ ।
(२) संस्था वा संघले नेपाल सरकारको स्वीकृ ित िलई अन्तरािष्ट्रय सहकारी महासंघ(इन्टरनेशनल को अपरे िटभ एलाएन्स) को सदस्य
रहेको िबदेशी सहकारी संस्था वा संघलाई कूल शेयर पजू ींको बढीमा बीस प्रितशत शेयर िबक्र� गनर् सक्ने छ ।
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(३) उपदफा १) बमोिजम संस्थाले शेयर िबक्र� गदार् एकै ब्यि� वा संस्थालाई कूल शेयर पँिू जको बीस प्रितशत नबढ्ने गरी िबक्र� गनर्
सक्नेछ । यसरी शेयर िवक्र� गदार् सस्ं थाको उद्देश्यसँग मेल खाने कायर् ग�ररहेको व्यि�लाई मात्र िबिक्र गनर् सक्ने छ ।
तर यो बन्देज संघीय वा प्रादेिशक सरकारको स्वािमत्वमा रहेको संस्था वा िनकायलाई लागु ह�ने छै न ।
(४) सदस्यले जितसक
ु ै शेयर खरीद गरे को भएतापिन संस्था वा संघको कायर् संचालनमा व्यि� एक मतको आधारमा मात्र मत िदन
पाउनेछ ।
२३. ऋणपत्र जारी गनर् ऋण िलन सक्ने : संस्था वा संघले ऋणपत्र जारी गनर् र स्वदेशी वा िबदेशी बैंक वा अन्य िनकायबाट ऋण िलन
सक्नेछन् ।
तर ऋणपत्र जारी गनर्ु वा िबदेशी बैंकबाट ऋण िलनु अिघ नगरकायर्पािलकाको िसफा�रसमा नेपाल सरकारको स्वीकृ ित िलनु पन�छ ।
२४. ऋण िलदं ा नगर कायर्पािलकाको िसफा�रसमा नेपाल सरकारको सरु �ण प्रा� गनर् सक्ने : (१) सस्ं था वा सघं ले ऋणपत्र जारी
गदार् ऋणपत्रमा वा िबदेशी बैंक वा अन्य िनकायको ऋणमा नेपाल सरकारबाट सरु �ण प्रा� गनर् चाहेमा त्यसको लािग नगर
कायर्पािलकाबाट िसफा�रस िलनु पन�छ ।
२५. बैिकङ्ग कारोवार गनर् सक्ने : (१) संस्था वा संघले आफ्ना सदस्यह�बाट बचत िन�ेप गनर् र आफ्ना सदस्यह�लाई कजार् िदन सक्नेछ
। यसरी कजार् प्रवाह गदार् कृ षक , कम पँिु जवाला ,िनम्न आयबगर् ,श्रिमक भिू मिहन,मजदरु र बेरोजगारह�लाई प्राथिमतामा राखी सहज
�पमा कजार् प्रबाह गनर्ु पन�छ ।
(२) संस्था वा संघले उपदफा (१) मा उल्लेिखत कारोवार बाहेक आफ्ना सदस्यह�िभत्र मात्र िसिमत रहने गरी िन�ेप स्वीकार गन� र
कजार् िदने लगायतका अन्य बैिकङ्ग कारोवार गनर् नेपाल राष्ट्र बैकको पवू र् स्वीकृ ित िलन नगर कायर्पािलकाबाट िसफा�रस िलनु पन�छ ।
त्यस्ता संस्था वा संघले नेपाल राष्ट्र बैकले तोके को शतर् तथा िदएको िनद�शन पालन गनर्पु न�छ ।
२६. बचत िबतरण :- (१) संस्था वा संघको कुनै बषर्को खदू बचतको घटीमा एक चौथा ई रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरे पिछ बाँक� रहन
आएको रकम मध्येबाट तोिकए बमोिजमका कोषह� खडा गनर् सिकनेछ ।
(२) जगेडा कोष बाहेकका अ� कोषह� मध्येबाट ती कोषको उद्देश्य बमोिजम िविनयममा उल्लेिखत हदसम्मको लाभांस वा बोनस
िवतरण गनर् सिकनेछ ।
तर एक बषर्को शेयर लाभाश
ं को रकम शेयर पँिु जको पन्ध्र प्रितशत भन्दा बढी ह�ने छै न ।
२७. आिथर्क सहयोग गनर् नह�ने : संस्था वा संघले कुनै पिन राजनैितक दल वा धमर् वा सम्प्रदायका लािग कायर् ग न� संघ संस्थालाई चन्दा
िदन वा अन्य कुनै प्रकारको आिथर्क सहयोग गनर् पाउने छै न ।
२८. ठे क्का पट्टा िदन नह�ने : संस्था वा संघले आफ्नो सिमितको कुनै सदस्यलाई वा आफ्नो कमर्चारीलाई संस्था वा संघको ठे क्का पट्टा
िदनु ह�दनै ।
२९. सदस्यको शेयर वा हक िललाम िबक्र� नह�ने : संस्था वा संघको मल
ू धनको �पमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर वा हक सोही संस्था
संघको ऋण वा दाियत्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा दाियत्व बापत िललाम िबक्र� ग�रने छै न ।
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प�रच्छे द –६
एक�करण वा िबभाजन
३०. एक�करण वा िवभाजन गनर् सक्ने : (१) दईु वा दईु भन्दा बढी संस्थाह� आपसमा गाभी एक�करण गनर् वा एक संस्था वा संघलाई दईु
वा दईु भन्दा बढी संस्था वा संघमा िबभाजन गनर् सम्बन्धीत संस्था वा संघको साधारण सभाको दईु ितहाई बह�मतबाट िनणर्य भएको ह�नु
पन�छ । यस्तो िनणर्य गदार् एक�करण र िवभाजनका शतर् र कायर्िबिधह� समेत खोिलएको ह�नु पन�छ ।
२) उपदफा (१) बमोिजमको िनणर्यको आधारमा नगर कायर्पािलकाले दतार् भएका सम्बिन्धत सस्ं था वा सघं को एक�करण वा िवभाजन
गन�छ ।
प�रच्छे द –७
सच
ना
,
अिभले
ख तथा िहसाब जाँच
ू
३१. िनणर्य अिभलेख राख्ने : - प्रत्येक संस्था वा संघको आफ्नो साधारण सभा ,सिमित, लेखा सिमित तथा उपसिमितह�को बैठक तथा
ितिनह�ले गरे को काम कारवाहीह�को लेखाको अिभलेख राख्नु पन�छ ।
३२. लेखा तथा अन्य अिभलेख : प्रत्येक संस्था वा संघले आफूले गरे को सम्पणू र् कारोवारह�को लेखाको अिभलेखह� तोिकएबमोिजम
राख्नु पन�छ ।
३३. सच
ु ना िदनु पन� : प्रत्येक संस्था वा संघले प्रत्येक बषर् कारोवारको बािषर्क प्रितवेदन तथा लेखापरी�ण प्रितवेदन साथै देहायका
िववरणह� समाबेश भएको प्रितवेदन तोिकएको समयिभत्र पेश गनर्ु गनर्पु न�छ ।
(क) बचत िवतरण सम्बन्धी तय गरे को नीित तथा योजना,
(ख) सचं ालकह�को नाम तथा बाँक� कायार्विधको सचू ी,
(ग) साधारण सभाको बैठकको िमित र
(घ) समय समयमा तोिकिदएको अन्य िववरण ।
३४. सोधपुछ गनर् सक्ने : (१) कुनै संस्था वा संघले सन्तोषजनक काम गरे को छै न भनी सो संस्था वा संघको किम्तमा पाँच प्रितशत
सदस्यले िनवेदन िदएमा नगरपािलकाले सोधपछ
ु गनर् सक्नेछ ।
(२) कुनै सस्ं था वा सघं को व्यावसायीक कारोबार सन्तोषजनक नलागेमा नगरपािलकाले सोधपछ
ु गनर् वा कुनै अिधकारीद्वारा सोधपू च्छ
गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम नगरपािलका वा नगरपािलकाबाट अिधकार पाएको अिधकारीले सोधपछ
गदार् मागेको जानकारी
ु
िदई सबै तरहबाट सहयोग गनर्ु सो संस्था वा संघको प्रत्येक सदस्य र कमर्चारीको कतर्व्य ह�नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम ग�रएको सोधपछ
ु प�रणामको सचू ना सो संस्था वा संघलाई िदईनेछ ।
३५. िनरी�ण र सझ
ु ाव िदन सक्ने : (१) नगरपािलका वा नगरपािलकावाट अिधकार प्रा� अिधकारीले संस्था वा संघको िनरी�ण गनर्
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनरी�ण गदार् यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम भएको नपाईएमा सम्बन्धीत अिधकारीले
ऐन ,िनयम वा िविनयम बमोिजम व्यवस्था गनर् आवश्यक सझु ाव िदन सक्नेछ ।
३६. िहसाव जाँच : (१) संस्था वा संघले प्रत्येक आिथर्क बषर्को िहसाव जाँच सो आिथर्क बषर् समा� भएको ३ मिहना िभत्र नगरपािलका
वा नगरपािलकाले तोके को अिधकारीले स्वीकृ ित िदएको कुनै दतार्वाला लेखा परी�कद्वारा लेखाप�र�ण गराउनु पन�छ ।
(२) उपदफा १) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन नगरपािलकाको स्वीकृ ित िलई सम्बन्धीत संस्था वा संघको साधारण सभाले
दतार्वाला लेखापरी�क िनयिु � गरी सस्ं था वा सघं को िहसाव जाँच गराउन सिकनेछ
(३) उपदफ २ बमोिजम लेखा प�र�क िनयिु � गदार् एउटै व्यि� वा कम्पनीलाई लगातार ३ पटक भन्दा बढी िनयिु � गनर् सिकने छै न ।
(४) िहसाब जाँचको प्रितवेदन साधारण सभामा पेश गरी अनमु ोदन गराउनपु न�छ ।
५) उपदफा ४ बमोिजम साधारण सभामा िहसाव जाँच प्रितबेदन पेश ह�दाँ साधारण सभाले अनमु ोदन नगरे मा साधारण सभाले अक�
लेखा परी�क िनय�
ु गरी जाँचबझु वा पनु ः िहसाव जाँच गराउन सक्नेछ ।
६) लेखाप�र�कको पा�रश्रिमक वा सिु वधा साधारण सभाले िनधार्रण गरे बमोिजम ह�नेछ ।
प�रच्छे द –८
सस्ं था वा सघं लाई छुट र सिु वधा
३७. सस्ं था वा सघं लाई छुट सिु वधा : (१) प्रचिलत काननू मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन संस्था वा संघलाई देहाय बमोिजमको
छुट र सिु वधा प्रा� ह�नेछ ।
(क) संस्था वा संघले अचल सम्पित बाहेक कारोवार सम्बन्धी कुनै िलखत रिज�ेशन गनर्ु गराउनु पन� छै न ।
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(ख) संस्था संघले गरे को अचल सम्पितको लेनदेन वा ख�रद िबक्र� सम्बन्धी कागजपत्र वा कुनै िकिसमको िलखतमा आय िटकट
दस्तरु लाग्ने छै न ।
(ग) संस्था वा संघको कारोवार गन� वस्तहु �मा तोिकएको दरमा स्थानीय कर छुट ह�न सक्नेछ ।
(२) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सचू ना प्रकािशत गरी संस्था वा संघले आफ्नो प्रयोगको लागी आयात गन� मेिसनरी,औधोगीक
तथा कृ िषयन्त्र उपकरण पाटर् पजू ार् कच्चा पदाथर् कायार्लय उपकरण तथा ढुवानीका साधनह�मा लाग्ने भन्सार महशल
ु वा िबक्र� कर
प्रचिलत काननू बमोिजम परु ै वा आिं शक �पमा छुट िदनका लािग नगर कायर्पािलकाले िसफा�रस गनर् सक्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सचू ना प्रकािशत गरी कुनै संस्था वा संघले उत्पादन गरे को मालसामानमा लाग्ने अन्त : शल्ु क वा
िबक्र�कर प्रचिलत काननु बमोिजम परु ै वा आं िशक �पमा छुट िदनका लािग नगरपािलकाले सम्बिन्धत िनकायमा िसफा�रस गनर्
सक्नेछ ।
(४) औधोगीक व्यवसाय गन� संस्था वा संघलाई उपदफा (१),(२),र (३) मा उल्लेिखत छुटह�का अित�र� प्रचिलत काननु बमोिजम
उद्योगह�ले पाए सरहको अन्य छुट सिु वधा र संर�ण समेत प्रा� ह�नेछ ।
३८. सस्ं था वा सघं को बाक� ँ बक्यौता असल
ु उपर गने : कुनै व्यि�ले संस्था वा संघबाट प्रा� गरे को ऋण वा संस्था वा संघलाई ितनर्पु न�
बाँक� बक्यौता , सस्ं था वा सघं को िहनािमना गरे को सम्पितको िबगो र सो रकम ह�मा लागेको व्याज समेत सस्ं था वा सघं ले आफै वा
सघं ले िसफारीसमा नगर कायर्पािलकाले िनजको जाय जेथाबाट तोिकए बमोिजमको कायर्िविध अपनाई िललाम िबक्र� गरी असल
ु उपर
गनर् सक्नेछ ।
३९. सस्ं था वा सघं ले अग्रािधकार पाउने : कुनै सदस्यले संस्था वा संघलाई ितनर्ु पन� रकम नितरे मा त्यस्तो सदस्यको जायजेथामा नेपाल
सरकारको कुनै हक दावी भए त्यसको िनिम� रकम पर सारी बाँक� रहन आएको रकम संस्था वा संघले अग्रािधकार पाउनेछ ।
प�रच्छे द – ९
सस्ं था वा सघं को िबघटन र दतार् खारेजी
४०. सस्ं था वा सघं को िबघटन र दतार् खारेजी : (१) संस्था वा संघको साधारण सभाको कूल सदस्य संख्याको दईु ितहाई बह�मतले
संस्था वा संघ िबघटन गन� िनणर्य गनर् सक्नेछ ।
(२) उपदफा १ बमोिजम िनणर्य सिहतको िनवेदन प्रा� भएपिछ नगर कायर्पािलकाले त्यस्तो सस्ं था वा सघं को दतार् खारे ज गनर् सक्नेछ ।
(३) दफा ३४ को उपदफा २ बमोिजम सोधपछ
ु गदार् वा दफा ३५ बमोिजम िनरी�ण गदार् कुनै संस्था वा संघ लगातार दईु बषर्सम्म कुनै
कारोवार नगरी िनस्कृ य अवस्थामा रहेको पाइएमा वा कुनै संस्था वा संघद्वारा आफ्नो उद्देश्य िबप�रत कायर् गरे को पाईएमा
नगरपािलकाले संस्था वा संघको दतार् खारे जी गनर् सक्नेछ । यसरी दतार् खारे ज भएमा संस्था वा संघ िबघटन ह�नेछ र दतार्को प्रमाणपत्र
स्वत रद्द ह�नेछ ।
४१. िलक्वीडेटरको िनयुि� : (१) दफा ४० बमोिजम कुनै संस्था वा संघ िबघटन भएमा सो सम्बन्धी कुराको कायार्न्वयन गनर्
नगरपािलकाले एक जना िलक्वीडेटरको िनयिु � गन�छ ।
(२) िलक्वीडेटरको काम ,कतर्व्य ,अिधकार र पा�रश्रािमक तोिकए बमोिजम ह�नेछ ।
प�रच्छे द– १०
दण्ड ज�रवाना
४२. िववरण दािखला नगन�लाई ज�रवाना : (१) दफा ३३ बमोिजम प्रितवेदन पेश नगन� वा दफा ३४ को उपदफा ३ बमोिजम जानकारी
निदने संस्था वा संघलाई दईु हजार �पैयासम्म ज�रवाना ह�नेछ ।
४३. सहकारी शब्द प्रयोग गरी व्यापार गन�लाई जरीवाना : (१) यस ऐन बमोिजम संस्था वा संघ बाहेक दफा ४५ को बिखर्लाप ह�ने गरी
व्यापार व्यवसाय गन� व्यि�लाई पाँच हजार �पैया सम्म ज�रवाना ह�नेछ । एकपटक जरीवाना भएपिछ त्यस्तो व्यि�ले सोिह दफाको
बिखर्लाप ह�ने गरी पनु : व्यापार वा व्यवसाय गरे को ठहरीएमा दोश्रो पटकको लािग दश हजार �पैयासम्म ज�रवाना ह�नेछ ।
४४. पुनरावेदन गनर् सक्ने : दफा ४० को उपदफा ३ बमोिजम नगरपािलकाबाट अिधकार प्रा� व्यि�ले कुनै संस्था वा संघको दतार् खारे ज
गरे कोमा वा दफा ४२ वा दफा ४३ बमोिजम नगर कायर्पािलकाले गरे को आदेशमा िच� नबझ्ु ने सम्बन्धीत सस्ं था वा सघं वा व्यि�ले
३५ िदन िभत्र सम्बिन्धत िनकायमा पनु रावेदन गनर् सक्नेछ ।
प�रच्छे द –११
िविवध
४५. सहकारी शव्द वा सो शव्दको �पान्तरण प्रयोग गनर्मा बन्देज : यस ऐन बमोिजम दतार् भएको संस्था वा संघ बाहेक अ� कुनै
व्यि�, फमर् वा संस्थाले आफ्नो नाममा सहकारी शव्द वा सो शव्दको अग्रेजी �पान्तरण राखी व्यापार वा व्यवसाय गनर् पाउने छै न ।
४६. कम्पनी ऐन, २०२१ लागु नह�ने : यस ऐन अन्तगर्त दतार् भएको सस्ं था वा सघं को हकमा कम्पनी ऐन, २०२१ लागु ह�ने छै न ।
४७. िनयम बनाउने अिधकार : (१) यस ऐनको उद्देश्य कायार्न्वयन गनर् नगरपािलकाले आवश्यक िनयमह� बनाउन सक्नेछ ।
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(२) उपदफा १ ले िदएको अिधकारको सवर्सामान्यतामा प्रितकुल असर नपन� गरी खास गरी देहायका िबषयमा िनयमह� बनाउन
सक्नेछ ।
(क) संस्था वा संघको दतार्को लािग दरखास्त वा प्रमाणपत्रको ढाँचा तोक्ने ।
(ख) संस्था वा संघको साधारण सभा र िबषेस साधारण सभाको अिधकार र कायर्िविधको व्यवस्था गन� ।
(ग) संस्था वा संघको आिथर्क श्रोतको व्यवस्था र प�रचालन गन� ।
(घ) सस्ं था वा सघं को रे खदेख तथा िनरी�ण गन� गराउने ।
४८. खारेजी र बचाउ : (१) प्रचिलत सहकारी ऐन , िनयमावली र प्रचिलत सहकारी िसद्धान्त र मापदण्ड सँग बािझएका दफा, उपदफा र
संघ तथा प्रदेश सरकारको सहकारी ऐन बनेपिछ बािझएको हदसम्म प्रचिलत ऐन बमोिजम ह�नेछ ।
२) साझ संस्था ऐन, २०४१ र सहकारी ऐन , २०४८ अन्तगर्त दतार् भएको संस्था वा संघ यसै ऐन बमोिजम दतार् भएको मािनने छ ।
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