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प्रस्तावनताः सहकतारी मूल्य, मतान्य्ता र ससद्तान् अनरुूप स्तानी्य स्रमता 
छररएर रहेको पूजँी, प्रसवसि ् ्ता प्रस्भतालताई सवताबलमबन र पतारसपररक्ताकता 
आितारमता एकीकृ् गर्दै सर्स्यहरूको आस थ्िक, सतामतासजक ् ्ता सतासँकृस्क 
उनन्यन गनथि, समरु्ता्यमता आितारर्, सर्स्य केसनरि्, लोक्तासनरिक, सवता्यत्त 
र सशुतासस् सगंठनको रूपमता सहकतारी ससं्ताहरूको प्रवद्थिन गनथि, सहकतारी 
खे्ी, उद्ोग, वस् ु् ्ता सेवता व्यवसता्यकता मताध्यमबताट सतामतासजक न्यता्यकता 
आितारमता आतमसनभथिर, ्ीब्र एव ंसर्गो रुपमता स्तानी्य अ थ्ि्नरिलताई सदुृढ 
्लु्यताउन सहकतारी सघं-ससं्ताहरुको र््ताथि, सञ्तालन एवम् सन्यमन 
समबनिी व्यवस्ता गनथि वताञछनी्य भएकोले,

:yfgLo /fhkq
w'lgj]zL gu/kflnsfåf/f k|sflzt



v08 ! vfgLvf]nf, wflbª ldltM @)&$ ;fn r}q @* ut] ;+Vof &

2

िसुनवेशी नगरसभताले नेपतालको ससंवितानको ितारता २२६ र स्तानी्य सरकतार 
सञ्तालन ऐन २०७४ को र्फता १०२ बमोसजम िसुनवेशी नगरसभताले ्यो 
ऐन बनताएको छ ।

पररचछेर् –१
प्रतारसमभक

१. ससंषिप्त नताम र प्रतारमभ : (१) ्यस ऐनको नताम “िसुनवेशी नगरपतासलकताको 
सहकतारी ऐन, २०७४” रहेको छ ।

   (२) ्यो ऐन ्रुुन् प्रतारमभ हुनेछ ।

२. पररभताषता: सवष्य वता प्रसङ्गले अकको अ थ्ि नलतागेमता ्यस ऐनमता,–
(क) “आन्ररक कता्यथिसवसि” भननताले सहकतारी ससं्ताले र्फता 

१८बमोसजम बनताएकोआन्ररक कता्यथिसवसि सम्झनपुछथि  । 
(ख)  “कसूर” भननताले र्फता ७९ बमोसजमको कसूर सम्झनपुछथि  ।
(ग)  “्ोसकएको” वता “्ोसकए बमोसजम” भननताले ्यस ऐन अन्गथि् 

बनेको सन्यममता ्ोसकएको वता ्ोसकए बमोसजम सम्झनपुछथि  ।
(घ)  “पररवतार” भननताले सर्स्यको पस् वता पतनी, छोरता, बहुतारी, 

छोरी, िमथिपरुि, िमथिपरुिी, बताब,ु आमता, सौ्ेनी आमता र आफूले 
पतालन पोषण गनुथि  पनने र्ताज,ु भताउज,ुभताइ, बहुतारी र सर्र्ी, 
बसहनी सम्झनपुछथि  ।

   ्र सो शबर्ले अशंबण्ता गरीवता मतानो छुरटिई 
आ-आफनो पेशता व्यवसता्य गरी बसेको पररवतारको सर्स्यलताई 
जनताउने छैन । 

(ङ)  “ब््” भननताले सर्स्यले सहकतारी ससं्तामता जममता गरकेो 
रकम सम्झनपुछथि  ।

(्)  “मनरिताल्य” भननताले सहकतारी समबनिी सवष्य हेनने सघंी्य र 
प्रर्शे मनरिताल्य सम्झनपुछथि  । 
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(छ)  “मखु्य कतारोबतार” भननताले ससं्ताले सं् तालन गरकेो 
व्यवसतास्यक सरि्यताकलतापहरुमता पसछललो आस थ्िक वषथिसमममता 
परर्तासल् ब््को र्तास्यतव र पसछललो आस थ्िक वषथिको 
सर्स्य ्फथि को खररर् वता सबरिी कतारोवतारमता कम्ीमता ्ीस 
प्रस्श्भनर्ता बढी सहससता भएको कतारोवतार सम्झनपुछथि  ।  

(ज) “रसजष्ट्तार” भननताले सघंको रसजष्ट्तार सम्झन ुपछथि  । 

(्झ)  “लेखता सपुरीवेषिण ससमस्” भननताले र्फता ३७ बमोसजमको 
लेखता सपुरीवेषिण ससमस् सम्झनपुछथि  ।

(ञ)  “सवसन्यम” भननताले समबसनि् सहकतारी ससं्ताको र्फता १७ 
बमोसजम बनताएको सवसन्यम सम्झनपुछथि  ।

(ट)  “सवभताग” भननताले सघंको सहकतारी सवभताग सम्झनपुछथि  र सो 
शबर्ले मनरिताल्यले सहकतारी सन्यमन गनथि ्ोकेको महताशताखता 
समे्लताई जनताउछँ ।

(ठ)  “शे्यर” भननताले सहकतारी ससं्ताको शे्यर पूजीको अशं 
सम्झन ुपछथि  । 

(्)  “सञ्तालक” भननताले ससमस्को सर्स्य सम्झन ुपछथि  र सो 
शबर्ले ससमस्को अध्यषि, उपताध्यषि, सस्व र कोषताध्यषि 
समे्लताई जनताउछँ । 

(्)  “सर्स्य” भननताले सहकतारी सस्ताको सर्स्य्ता प्रताप्त गरकेता 
व्यसति सम्झन ुपछथि  ।

(ढ)  “ससमस्” भननताले  र्फता ३० को उपर्फता (१) बमोसजमको 
सञ्तालक ससमस् सम्झन ुपछथि  । 

(ण)  “सहकतारी मूल्य” भननताले सवतावलमवन, सव–उत्तरर्तास्यतव, 
लोक्नरि, समतान्ता, सम्ता, ऐक्यवद््ता, इमतानर्तारी, 
खलुतापन, सतामतासजक उत्तरर्तास्यतव ््ता अरुको हेर्ताह 



v08 ! vfgLvf]nf, wflbª ldltM @)&$ ;fn r}q @* ut] ;+Vof &

4

लगता्य् अन्रताथिसष्ट््य मतान्य्ता प्रताप्त सहकतारी समबनिी मूल्य 
सम्झन ुपछथि  ।

(्) “ससं्ताको व्यवसता्य” भननताले सवसन्यममता व्यवस्ता भए 
बमोसजम सञ्तासल् व्यवसतास्यक सरि्यताकलताप सम्झन ुपछथि  । 

(्)  “सहकतारी ससद्तान्” भननताले सवैसचछक ् ्ताखलुता सर्स्य्ता, 
सर्स्यद्तारता लोक्तासनरिक सन्यनरिण, सर्स्यको आस थ्िक 
सहभतागी्ता, सवता्यत्त्ता र सव्नरि्ता, सशषिता, ्तालीम र 
सू्नता, सहकतारी-सहकतारी बी् पतारसपररक सह्योग र 
समरु्ता्य प्रस्को ्तासो लगता्य् अन्रताथिसष्ट््य मतान्य्ता प्रताप्त 
सहकतारी समबनिी ससद्तान् सम्झन ुपछथि  । 

(र्)  "ससं्ता" भननताले र्फता ३ बमोसजम गठन भई र्फता ६ 
बमोसजम र््ताथि भएको सवष्यग् वता बहुउदे्श्यी्य सहकतारी 
ससं्ता सम्झन ुपछथि  ।

(ि)  “सताितारणसभता” भननताले सहकतारी ससं्ताको सताितारणसभता 
सम्झन ुपछथि  ।

(न)  “प्रता्समक पूजँी कोष” भननताले शे्यर पूजँी र जगे्ता कोष 
सम्झन ुपछथि  ।

(प)  "र््ताथि गनने असिकतारी" भननताले र्फता ६९ बमोसजमको र््ताथि गनने 
असिकतारी सम्झन ुपर्थिछ ।

पररचछेर्–२
सहकतारी ससं्ताको गठन ््ता र््ताथि

३. ससं्ताको गठन : (१) कम्ीमता ्ीस जनता नेपताली नतागररकहरु 
आपसमता  समली सवष्यग् वता वहुउदे्श्यी्य सहकतारी ससं्ता गठन 
गनथि सकनेछन् । 
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   (२) उपर्फता (१) मता जनुसकैु कुरता लेसखएको भए्तापसन 
श्रसमक, ्यवुता लगता्य्ले आफनो श्रम वता सीपमता आितारर् भइ 
व्यवसता्य गनने सहकतारी ससं्ताको हकमता पनध्र जनता नेपताली 
नतागररकहरु भए पसन ससं्ता गठन गनथि सकनेछन् ।

   (३) ्यस र्फतामता अन्यरि जनुसकैु कुरता लेसखएको भए्ता 
पसन नेपताल सरकतार, प्रर्शे सरकतार, स्तानी्य ्ह वता त्यस्ता 
सरकतार वता ्हको अनरु्तान वता सवतासमतवमता सं् तासल् सवद्ताल्य, 
सवश्वसवद्ताल्य वता सगंसठ् ससं्ताबताट पताररश्रसमक पताउने पर्मता वहताल 
रहेकता कम्ीमता एकस्य जनता कमथि्तारी, सशषिक वता प्रताध्यतापकहरुले 
आपसमता समली प्र्सल् कतानून बमोसजम र््ताथि भएको आफनो पेशताग् 
सगंठनकता आितारमता सर्स्य्ता, प्रस्सनसितव र सेवता सं् तालनमता 
्ोसकए बमोसजमकता श थ्ि बनर्जेहरु पतालनता गनने गरी ससं्ता गठन गनथि 
सकनेछन् ।

     ्र एकस्य जनताभनर्ता कम सखं्यता रहेको एउटै कता्यताथिल्यकता 
कम्ीमता ्ीस जनता कमथि्तारी, सशषिक वता प्रताध्यतापकहरुले आपसमता 
समली सर्स्य्ता, प्रस्सनसितव र सेवता सं् तालनमता ् ोसकए बमोसजमकता 
श थ्ि बनर्जेहरु पतालनता गनने गरी ससं्ता गठन गनथि सकनेछन् ।

   (४)  ्यस र्फता बमोसजम ससं्ता गठन गर्ताथि एक पररवतार 
एक सर्स्यकता र्रले उपर्फता (१) वता(२)मता उसललसख् सखं्यता 
पगेुको हुनपुननेछ । 

   ्र ससं्ता र््ताथि भइसकेपसछ एकै पररवतारकता एकभनर्ता 
बढी व्यसतिले सो ससं्ताको सर्स्य्ता सलन बतािता पनने छैन ।

४. र््ताथि नगरी  सहकतारी सस्ता सं् तालन गनथि नहुने: कसैले पसन  ्यस ऐन 
बमोसजम र््ताथि नगरी सहकतारी स्तापनता ््ता सञ्तालन गनथि हुरँ्नै । 
 



v08 ! vfgLvf]nf, wflbª ldltM @)&$ ;fn r}q @* ut] ;+Vof &

6

५. र््ताथिको लतासग र्रखतास् सर्न ु पनने : (१) ्यस ऐन बमोसजम गठन 
भएकता सरकतारी ससं्ताले र््ताथिकता लतासग र््ताथि गनने असिकतारी समषि 
अनसूु्ी-१ को ढताँ् तामता र्रखतास् सर्नपुननेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजमकता र्रखतास् सता् र्हेता्य 
बमोसजमकता कतागजता्हरू सलंगन गनुथि  पननेछ :–

(क)  सहकतारी ससं्ताको प्रस्तासव् सवसन्यम,

(ख)  सहकतारी ससं्ता सञ्तालनको समभताब्य्ता अध्य्यन प्रस्वेर्न,

(ग)  सर्स्यले सलन सवीकतार गरकेो शे्यर सखं्यता र शे्यर रकमको 
सववरण ।

६. र््ताथि गनुथि  पनने : (१) र्फता ५ को उपर्फता (१) बमोसजम प्रताप्त र्रखतास्  
ससह्को कतागजता्हरु  छतानसवन गर्ताथि र्हेता्य बमोसजम भएको पताइएमता 
र््ताथि गनने असिकतारीले र्रखतास् परकेो समस्ले ् ीस सर्नसभरि त्यस्ो 
सहकतारी ससं्ता र््ताथि गरी अनसूु्ी-२ को ढताँ् तामता र््ताथि प्रमताणपरि 
सर्न ुपननेछ :–

(क) र्रखतास् सता् पेश भएको सवसन्यम ्यो ऐन ््ता ्यस ऐन 
अन्गथि् बनेको सन्यम बमोसजम रहेको, 

(ख)  प्रस्तासव् सहकतारी ससं्ता सहकतारी मूल्य, मतान्य्ता र 
ससद्तान् अनरुुप सञ्तालन हुन सकने आितार रहेको,

(ग)  सहकतारी ससं्ता समरु्ता्यमता आितारर् एवम् सर्स्य केसनरि् 
भई सं् तालन र सन्यनरिण हुन सकने सपष्ट आितार रहेको ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजम छतानसवन गर्ताथि प्रस्तासव् 
सहकतारी ससं्ताको सवसन्यमको कुनै कुरतामता सशंोिन गनुथिपनने 
र्सेखएमता र््ताथि गनने असिकतारीले त्यस्ो सशंोिन गनुथिपनने व्यहोरता 
खलुताई र्रखतास् प्रताप्त भएको समस्ले पनध्र सर्नसभरि सनवेर्कलताई 
सू्नता गनुथि  पननेछ ।
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   (३) ्यस ऐनमता अन्यरि जनुसकैु कुरता लेसखएको भए्ता 
पसन ्यो ऐन प्रतारमभ हुरँ्ताकता बख् र््ताथि भई सञ्तालनमता रहेकता 
िसुनवेशी नगरपतासलकता सभरि कता्यथिषेिरि कता्यम गररएकता सहकतारी 
ससं्ता ्यसै ऐन बमोसजम र््ताथि भएको मतासनने छ ।

   (४) ्यस र्फता बमोसजम सहकतारी ससं्ता र््ताथि गर्ताथि र््ताथि 
गनने असिकतारीले त्यस्ो सहकतारी ससं्ताले पतालनता गनुथि  पनने गरी कुनै 
श थ्ि ्ोकन सकनेछ । 

   (५) उपर्फता (४) बमोसजम श थ्ि ्ोसकएको मतासोको 
पतालनता गनुथि  समबसनि् सहकतारी ससं्ताको क थ्िव्य हुनेछ।

७. र््ताथि गनथि असवीकतार गनथि सकने : (१) र्फता ६ को उपर्फता (१) 
मता उसललसख् अवस्ता नभएमता, सोही र्फता बमोसजम सवसन्यम 
सशंोिनको लतासग सू्नता सर्एको अबसिसभरि सनवेर्कले सशंोिन 
गनथि असवीकतार गरमेता त्यस्ो सू्नता पताएको समस्ले ्ीस सर्नसभरि 
सबसन्यम सशंोिन नगरमेता वता सू्नतामता उललेख भए बमोसजम हुने गरी 
सबसन्यम  सशंोिन नगरमेता र््ताथि गनने असिकतारीले त्यस्ो सहकतारी 
ससं्ता र््ताथि गनथि असवीकतार गनथि सकनेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजम सहकतारी ससं्ता र््ताथि गनथि 
असवीकतार गरकेोमता र््ताथि गनने असिकतारीले कतारण खलुताई ्ीन सर्न 
सभरि सोको जतानकतारी समबसनि् सनवेर्कहरूलताई सर्न ुपननेछ । 

८. सहकतारी ससं्ता सगंसठ् ससं्ता हुने: (१) सहकतारी ससं्ता 
असवसचछनन उत्तरतासिकतारवतालता एक सवशतासस् र सङ्गसठ् ससं्ता 
हुनेछ ।

   (२) सहकतारी ससं्ताको कताम कतारबताहीको लतासग एउटता 
छुटैि छताप हुनेछ ।

   (३) सहकतारी ससं्ताले ्यस ऐनको अिीनमता रही व्यसति 
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सरह ्ल अ्ल समपसत्त प्रताप्त, उपभोग, सवरिी वता अन्य व्यवस्ता 
गनथि सकनेछ । 

   (४) सहकतारी ससं्ताले व्यसति सरह आफनो नतामबताट 
नतासलस उजूर गनथि र सो उपर पसन सोही नतामबताट नतासलस उजूर 
लतागन सकनेछ ।

   (५) सहकतारी ससं्ताले व्यसति सरह करतार गनथि सकनेछ ।

९. सहकतारी ससं्ताको कता्यथिषेिरि : (१) र््ताथि हुरँ्ताकता बख् सहकतारी 
ससं्ताको कता्यथि षेिरि र्हेता्य बमोसजम हुनेछः 

(क)  ब्् ््ता ऋणको मखु्य कतारोवतार गनने ससं्ताको हकमता एक 
व्ता, 

(ख)  अन्य ससं्ताको हकमता एक व्ता वता र्हेता्यकता आितारमता ्ीन 
व्तासमम :

(१)  सर्स्यहरु वी् सवताबलमबनको पतारसपताररक अभ्यतासको 
लतासग आपसी सता्झता वनिन (कमन बण्),

(२)  व्यवसतास्यक स्रमता सेवता सं् तालन गनथि आवश्यक 
सर्स्य सखं्यता,

(३) ससं्ता सं् तालनमता सर्स्यको सहभतासग्तामूलक 
लोक्तासनरिक सन्यनरिण कता्यम हुने गरी पता्यक पनने 
स्तान ।

   (२) उपर्फता (१) मता जनुसकैु कुरता लेसखएको भए्तापसन 
ससं्ताले र््ताथि भई व्यवसतास्यक सेवता प्रतारमभ गरकेो र्ईु वषथि पसछ 
र्हेता्यको आितारमता जोस्एको भौगोसलक षेिरि कता्यम रहने गरी 
आफनो कता्यथिषेिरि ्प व्ताहरूमता सवस्तार गनथि सकनेछ । 

(क)  ससं्ताको व्यवसतास्यक सरि्यताकलतापको सवकतास रिममता 
सर्स्य्ता बढताउन ्प कता्यथि षेिरि आवश्यक परकेो,
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(ख) ससं्ताको कता्यथि सं् तालनमता सर्स्यको प्रत्यषि सन्यनरिण 
कता्यम रताखन र्नतातमक उपता्यहरु अवलमबन गररएको,

(ग)  ब्् ््ता ऋणको मखु्य कतारोबतार गनने सहकतारी ससं्ताको 
हकमता मतापर्ण् अनसुतार भएको ।

   (३) उपर्फता (१) र (२) मता जनुसकैु कुरता लेसखएको भए्ता 
पसन ससं्ताको कता्यथिषेिरिकता व्ताहरूमता व्यतावसतास्यक सेवता सञ्तालन 
नभएको वता जममता कतारोबतारको ् ोसकएको रकम वता अनपुता्भनर्ता कम 
रकम वता अनपुता्को व्यतावसतास्यक सेवता सञ्तालन भएको र्सेखएको 
खण्मता र््ताथि गनने असिकतारीले व्यतावसतास्यक सेवता सञ्तालन भएकता 
व्ता मतारि कता्यथिषेिरि कता्यम गनने गरी सवसन्यम सशंोिन गनथि सनर्नेशन 
सर्न सकनेछ ।

   (७) उपर्फता (३) बमोसजम र््ताथि गनने असिकतारीले सनर्नेशन 
सर्एकोमता सहकतारी ससं्ताले एक वषथिसभरि सवसन्यम सशंोिन गरी 
आफनो कता्यथिषेिरि पनुःसनिताथिरण गनुथिपननेछ । 

   (८) ्यस र्फतामता अन्यरि जनुसकैु कुरता लेसखएको भए्ता 
पसन सहकतारी ससं्ताले सवेसचछक रूपमता जनुसकैु सम्य कता्यथिषेिरि 
घटताउने गरी पनुःसनिताथिरण गनथि सवसन्यम सशंोिन गनथि सकनेछ । 

   (९) कता्यथिषेिरि पनुः सनिताथिरण समबनिी अन्य व्यवस्ता 
्ोसकए बमोसजम हुनेछ ।  

१०. जतानकतारी सर्नपुनने: नगरपतासलकता भनर्ता बढी कता्यथिषेिरि कता्यम रताखी 
र््ताथि भई सञ्तालनमता रहेकता ससं्ताहरूले िसुनवेशी नगरपतासलकतामता 
सेवता सञ्तालन गर्ताथि सञ्तासल् सेवताको सववरण ससह् र््ताथि गनने 
असिकतारीलताई जतानकतारी सर्नपुननेछ ।

११. सवष्यग् आितारमता वगगीकरण: (१) सहकतारी ससं्ताको वगगीकरण 
र्हेता्य बमोसजम हुनेछः
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(क)  उतपतार्क ससं्ताः कृसष, र्गुि, स््यता, कसफ, उख,ु फलफुल 
र मताछतापतालन सवशेषकता सवष्यग् र अगवुतावताली एवम् 
उतपतार्नको ्योजनता समे्कता आितारमता अन्य उतपतार्नमूलक 
ससं्ता;

(ख)  उपभोतिता ससं्ताः उपभोतिता भण्तार, व्् ््ता ऋण, उजताथि 
र सवतास्थ्य  सवशेषकता सवष्यग् र प्रता्समक आवश्यक्ता 
एवम् सेवताको ्योजनता समे्कता आितारमता अन्य उपभोगजन्य 
ससं्ता;

(ग) श्रसमक ससं्ताः हस्कलता, खताद् पररकतार, औद्ोसगक 
उतपतार्न, भोजनताल्य र श्रम करतार सवशेषकता सवष्यग् र सीप 
वता श्रमको सवशेष्ता एवम् सवरोजगतारीको ्योजनता समे्कता 
आितारमता अन्य श्रममता आितारर् ससं्ता;

(घ)  बहुउदे्श्यी्य ससं्ताः उतपतार्न, उपभोग र श्रम वता सीपमता 
आितारर् सवरोजगतारीकता सेवता समे् सञ्तालन गनने अन्य 
बहुमखुी ससं्ता ।

   (२) उपर्फता (१) को खण् (क), (ख) र (ग) मता 
उललेसख् सवष्यमता सवसशष्टीकरण, आम प्र्लन र अभ्यतासको 
सवकतासरिम समे्को आितारमता ्ोसकए बमोसजमकता सवष्यहरु ्प 
गनथि ससकनेछ । 

   (३) उपर्फता (१) र (२) मता जनुसकैु कुरता लेसखएको 
भए्ता पसन उपर्फता (१) बमोसजम अन्य ससं्ताहरु गठन गनथि बतािता 
पननेछैन । 

१२. कतारोवतार, व्यवसता्य, उद्ोग वता परर्योजनता सञ्तालन गनथि सकने : 
(१) र्फता ६ बमोसजम र््ताथि प्रमताणपरि प्रताप्त गर ेपसछ ससं्ताले आफनो 
उदे्श्य प्रतासप्तकता लतासग ्यस ऐन र सवसन्यमको अिीनमता रही आवश्यक 
कतारोवतार, व्यवसता्य, उद्ोग वता परर्योजनता सञ्तालन गनथि सकनेछ । 
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   (३) प्र्सल् कतानूनमता जनुसकैु कुरता लेसखएको भए्ता 
पसन ससं्ताले उपर्फता (१) बमोसजम कतारोवतार, व्यवसता्य, उद्ोग वता 
परर्योजनता सञ्तालन गनथि छुटैि ससं्ता र््ताथि गनुथिपनने छैन ।

   ्र त्यस्ो कतारोवतार, व्यवसता्य, उद्ोग वता परर्योजनता 
सञ्तालन गनथि प्र्सल् कतानून बमोसजम अनमुस्परि, सवीकृस् वता 
इजताज्परि सलन ुपनने रहेछ भने सो बमोसजम अनमुस्परि, सवीकृस् 
वता इजताज्परि सलएर मतारि कतारोवतार, व्यवसता्य, उद्ोग वता परर्योजनता 
सञ्तालन गनुथि  पननेछ । 

   (४) उपर्फता (३) बमोसजम ससं्ताले प्र्सल् कतानून 
बमोसजम असिकतार पताएको सनकता्य वता असिकतारीबताट अनमुस्परि, 
सवीकृस् वता इजताज्परि प्रताप्त गरमेता पनध्र सर्नसभरि सोको जतानकतारी 
र््ताथि गनने असिकतारीलताई सर्न ुपननेछ ।

   (५) र्ईु वता र्ईुभनर्ता बढी ससं्ताले स्ंयतुि वता सता्ेझर्तारीमता 
आफनो उतपतार्न वता सेवताको बजतारीकरणको लतासग ्यस ऐनको 
अिीनमता रही आवश्यक कतारोवतार, व्यवसता्य, उद्ोग वता परर्योजनता 
सञ्तालन गनथि सकनेछन् ।

   (६) उपर्फता (५) बमोसजमको कतारोवतार, व्यवसता्य, 
उद्ोग वता परर्योजनता सञ्तालन गनने समबनिी अन्य व्यबस्ता ् ोसकए 
बमोसजम हुनेछ ।

१३. र्तास्यतव सीसम् हुने : (१) सहकतारी ससं्ताको कतारोबतारको समबनिमता 
सर्स्यको र्तास्यतव सनजले खररर् गरकेो वता खररर् गनथि सवीकतार 
गरकेो शे्यरको असिक्म रकमसमम मतारि सीसम् रहनेछ । 

   (२) सहकतारी ससं्ताको नताममता “सहकतारी” र नतामको 
अनत्यमता “सलसमटे्” भनने शबर् रताखन ुपननेछ । 

१४. सहकतारीकता मूल्य, मतान्य्ता र ससद्तान् पतालनता गनुथि  पनने: सहकतारी 
ससं्ताको गठन ््ता सञ्तालन गर्ताथि सहकतारीकता मूल्य, मतान्य्ता र 
ससद्तान्को पतालनता गनुथि  पननेछ । 
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पररचछेर्–३
ससं्ताकता उदे्श्य ््ता कता्यथि

१५. ससं्ताको उदे्श्य : कता्यथिषेिरिमता आितारर् र सर्स्य केसनरि् भई 
आफनता सर्स्यहरूको आस थ्िक, सतामतासजक ््ता सतासँकृस्क 
उनन्यन गनुथि  ससं्ताको मखु्य उदे्श्य हुनेछ ।  

१६. ससं्ताको कता्यथि : ससं्ताकता कता्यथिहरू र्हेता्य बमोसजम हुनेछन्:-
(क) सहकतारीकता मूल्य, मतान्य्ता र ससद्तान्हरूको पतालनता 

गननेगरताउने,
(ख) सर्स्यको सह् प्रवद्थि नगनने गरी व्यतावसतास्यक सेवताहरू प्रर्तान 

गनने,
(ग)  सर्स्यलताई सशषिता, सू्नता र ्तालीम प्रर्तान गनने ,
(ङ) ससं्ताले गनने उतपतार्न ््ता सेवताको मतापर्ण् सनिताथिरण गरी 

गणुस्र सिुतार, आस थ्िक स्तास्यतव र जोसखम व्यवस्तापन 
समबनिी कता्यथि गनने, 

(्) आन्ररक सन्यनरिण प्रणताली लतागू गनने,
(छ) ससं्ताको व्यवसतास्यक प्रवद्थिन ््ता सवकतास समबनिी 

सरि्यताकलतापहरू सञ्तालन गनने,
(ज) मनरिताल्य, रसजष्ट्तार, प्रतार्सेशक रसजष्ट्तार, स्तानी्य ्ह वता 

र््ताथि गनने असिकतारीको सनर्नेशन पतालनता गनने गरताउने,
(्झ)  सवसन्यममता उसललसख् कता्यथिहरू गनने ।

पररचछेर्–४
सवसन्यम ््ता आन्ररक कता्यथिसवसि

१७. सवसन्यम बनताउन ु पनने : (१) ससं्ताले ्यो ऐन, ्यस ऐन अन्गथि् 
बनेको सन्यम, सनर्नेसशकता, मतापर्ण् र कता्यथिसवसिको अिीनमता रही 
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आफनो कता्यथि सञ्तालनको लतासग सवसन्यम बनताउन ुपननेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजमको सवसन्यम र््ताथि गनने 
असिकतारीबताट सवीकृ् भए पसछ लतागू हुनेछ ।

१८. आन्ररक कता्यथिसवसि बनताउन सकने : (१) ससं्ताले ्यो ऐन, ्यस 
ऐन अन्गथि् बनेको सन्यम, सनर्नेसशकता, मतापर्ण्, कता्यथिसविी र 
सवसन्यमको अिीनमता रही आवश्यक्ता अनसुतार आफनो आन्ररक 
कता्यथिसवसि बनताउन सकनेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजमको आन्ररक कता्यथिसवसि 
समबसनि् संस्ताको सताितारणसभताले सवीकृ् गरपेसछ लतागू हुनेछ ।

१९. सवसन्यम र आन्ररक कता्यथिसवसिमता सशंोिन : (१) ससं्ताको 
सताितारणसभताको कुल सर्स्य सखं्यताको बहुम्बताट सवसन्यम र 
आन्ररक कता्यथिसवसि सशंोिन हुन सकनेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजम सशंोिन भएको सवसन्यम वता 
आन्ररक कता्यथिसवसि र््ताथि गनने असिकतारीबताट सवीकृ् भएपसछ लतागू 
हुनेछ ।

पररचछेर्–५
सर्स्य्ता

२०. ससं्ताको सर्स्य्ता: (१) अठतार वषथि उमेर पूरता गरकेता र्हेता्य 
बमोसजमकता नेपताली नतागररकहरु ससं्ताको सर्स्य हुन सकनेछन्ः

(ख)  ससं्ताको कम्ीमता एक शे्यर खररर् गरकेो,

(ग)  ससं्ताको सवसन्यममता उसललसख् श थ्िहरु पतालनता गनथि मनजरु 
गरकेो,

(घ)  ससं्ताको सजममेवतारी पतालनता गनथि मनजरु भएको,
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(ङ)  ससं्ताले गरकेो कतारोवतारसगँ प्रस्सपिताथि हुने गरी कतारोवतार 
नगरकेो,

(्)   ससं्ताको सर्स्य्ता सलन ्योग्य रहेको सवघोषणता गरकेो ।

   (२) ्यस ऐनमता अन्यरि जनुसकैु कुरता लेसखएको भए्तापसन 
नेपताल सरकतार, प्रर्शे सरकतारकता सनकता्यहरु, स्तानी्य ्हकता सता्ै 
ससं्ताको कता्यथिषेिरि सभरिकता सतामरु्तास्यक वता सहकतारी सवद्ताल्य, गठुी, 
स्तानी्य कलब, स्तानी्य ्हमता गठन भएकता उपभोतिता समूहहरु 
ससं्ताको सर्स्य हुन बतािता पनने छैन । 

   (३) ्यस र्फतामता अन्यरि जनुसकैु कुरता लेसखएको 
भए्तापसन सवतास्थ्य सहकतारी ससं्तामता सहकतारी ससं्ताले सर्स्य्ता 
सलन वतािता पनने छैन ।

२१. सर्स्य्ता प्रताप्त गनथि सनवेर्न सर्न ुपनने: (१) ससं्ताको सर्स्य्ता सलन 
्ताहने समबसनि् व्यसतिले ससं्ताको ससमस् समषि सनवेर्न सर्न ु
पननेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजम सनवेर्न परकेो समस्ले पैं्ीस 
सर्न सभरि ससमस्ले ्यो ऐन, ्यस ऐन अन्गथि् बनेको सन्यम ््ता 
सवसन्यमको अिीनमता रही सर्स्य्ता प्रर्तान गनने वता नगनने सनणथि्य गनुथि  
पननेछ ।

   (३) उपर्फता (२) बमोसजम सनणथि्य गर्ताथि ससमस्ले 
सर्स्य्ता प्रर्तान नगनने सनणथि्य गरमेता सो को कतारण खोली सता् 
सर्नसभरि सनवेर्कलताई जतानकतारी गरताउन ुपननेछ ।

   (४) उपर्फता (३) बमोसजम जतानकतारी पताएको समस्ले 
्ीस सर्नसभरि समबसनि् ब्यसतिले त्यस्ो ससं्ता र््ताथि गनने असिकतारी 
समषि उजूर गनथि सकनेछ ।

   (५) उपर्फता (४) बमोसजम प्रताप्तउजूरी छतानसवन गर्ताथि 
सनवेर्कलताई सर्स्य्ता प्रर्तान गनुथि  पनने र्सेखएमता र््ताथि गनने असिकतारीले 
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त्यस्ो सनवेर्कलताई सर्स्य्ता प्रर्तान गनथिको लतासग समबसनि् 
ससं्तालताई आर्शे सर्न सकनेछ ।

   (६) उपर्फता (५) बमोसजम आर्शे भएमता सो आर्शे प्रताप्त 
गरकेो सता् सर्न सभरि समबसनि् ससं्ताले सनवेर्कलताई सर्स्य्ता 
प्रर्तान गरी सोको जतानकतारी र््ताथि गनने असिकतारीलताई गरताउन ुपननेछ । 

२२. सर्स्य हुन नपताउने : (१) कुनै व्यसति एकै प्रकृस्को एकभनर्ता वढी 
ससं्ताको सर्स्य हुन पताउने छैन । 

   ्र ्यो ऐन प्रतारमभ हुन ुअसघ कुनै व्यसति एकै प्रकृस्को 
एकभनर्ता बढी ससं्ताको सर्स्य रहेको भए ्यो ऐन प्रतारमभ भएको 
समस्ले ्ीनवषथि सभरि कुनै एक ससं्ताको मतारि सर्स्य्ता कता्यम 
रताखन ुपननेछ ।

   (२)  ्यो ऐन प्रतारमभ हुरँ्ताकता बख् कुनै ससं्तामता नेपताल 
सरकतारको सनकता्य वता र्फता २० को उपर्फता (२) मता उललेख 
भएर्सेख बताहेकको अन्य कुनै कृसरिम व्यसति सर्स्य भएको भए 
पताँ् वषथि सभरि सर्स्य्ता अनत्य गनुथिपननेछ । 

२३. सर्स्य्ताको समतासप्त: (१) कुनै सर्स्यको सर्स्य्ता र्हेता्यको 
अवस्तामता समताप्त हुनेछः–

(क) सर्स्यले आफनो सर्स्य्ता त्यताग गरमेता,

(ख) लगता्तार बतासषथिक सताितारणसभतामता सबनता सू्नता ्ीन पटक 
समम अनपुसस्् भएमता,

(ग) ्यो ऐन, ्यस ऐन अन्गथि् वनेको सन्यम वता सवसन्यम बमोसजम 
सर्स्यले पतालनता गनुथिपनने प्रतावितानको बतारमबतार उललङ्घन 
गरमेता,

(घ) ससं्ताको सर्स्यको हकमता र्फता २० बमोसजमको ्योग्य्ता 
नभएमता ।
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   (२) उपर्फता (१) मता जनुसकैु कुरता लेसखएको भए ्तापसन 
कुनै सर्स्यले ससं्ताबताट प्रताप्त वता भतुितान गनुथि  पनने कुनै रकम भएमता 
सो फरफतारक नभएसमम वता सनजले सलएको ऋण, स्नुथि  पनने कुनै 
र्तास्यतव वता अन्य

   कुनै सर्स्यको ्फथि बताट सि्ो वता जमतान् बसेकोमता 
सोको र्तास्यतव फरफतारक नभएसमम सनजको सर्स्य्ता समताप्त हुने 
छैन । 

   (३) ्यस र्फतामता जनुसकैु कुरता लेसखएको भए ्तापसन 
सताितारणसभता बोलताउने सनणथि्य भइसकेपसछ सताितारणसभता समपनन 
नभएसमम कसैलताई पसन सर्स्य्ताबताट हटताउन ससकने छैन ।

२४. ससुविता प्रताप्त गनथि नसकने : कुनै सर्स्यले सहकतारी ससं्तालताई स्नुथि  
पनने कुनै र्तास्यतव सनिताथिरर् सम्यसभरि  भतुितान नगरमेता वता ्यो ऐन, ्यस 
ऐन अन्गथि् वनेको सन्यम ््ता सवसन्यम बमोसजम सर्स्यले पतालन 
गनुथिपनने व्यवस्ताको बतारमबतार उललंघन गरमेता त्यस्ो सर्स्यले अन्य 
सर्स्य सरहको ससुबिता प्रताप्त गनथि सकने छैन ।

पररचछेर् –६
सताितारणसभता, ससमस्््ता लेखता सपुररवेषिण ससमस्

२५. सताितारणसभता: (१) सहकतारी ससं्ताको सवकोच् अङ्गको रुपमता 
सताितारणसभता हुनेछ ।

   (२) सहकतारी ससं्ताकता सबै सर्स्यहरू सताितारणसभताकता 
सर्स्य हुने छन् ।

   (३) सहकतारी ससं्ताको सताितारणसभता र्हेता्य बमोसजम 
हुनेछ:–

(क) प्रतारसमभक सताितारणसभता,
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(ख) वतासषथिक सताितारणसभता,

(ग) सवशेष सताितारणसभता ।

२६. प्रतारसमभक सताितारण सभताको कताम, क थ्िव्य र असिकतार: प्रतारसमभक 
सताितारणसभताको कताम, क थ्िव्य र असिकतार र्हेता्य बमोसजम हुनेछ :–

(क) प्रतारसमभक सताितारणसभता हुने असघललो सर्नसममको कताम 
कतारबताही र आस थ्िक कतारोबतारको जतानकतारी सलने,

(ख) ्तालू आस थ्िक वषथिको लतासग वतासषथिक कता्यथिरिम ््ता बजेट 
सवीकृ् गनने,

(ग)  प्रस्वेर्न ््ता सवत्ती्य सववरण अनमुोर्न गनने,

(घ) सवसन्यममता उललेख भए बमोसजम ससमस् वता लेखता सपुरीवेषिण 
ससमस्को सनवताथि्न गनने,

(ङ) आन्ररक कता्यथिसवसि पतारर् गनने,

(्) लेखता परीषिकको सन्यसुति र सनजको पताररश्रसमक सनिताथिरण 
गनने, 

(छ)  सवसन्यममता ्ोसकए बमोसजमकता अन्य कता्यथिहरू गनने ।

२७. वतासषथिक सताितारणसभताको कताम, क थ्िव्य र असिकतार : वतासषथिक 
सताितारणसभताको कताम, क थ्िव्य र असिकतार र्हेता्य बमोसजम  हुनेछ :–
(क) वतासषथिक कता्यथिरिम ््ता बजेट सवीकृस् गनने,
(ख) वतासषथिक लेखता परीषिण प्रस्वेर्न अनमुोर्न गनने,
(ग) ससमस् वता लेखता सपुरीवेषिण ससमस्को सनवताथि्न ््ता 

सवघटन गनने,
(घ) सञ्तालक वता लेखता सपुरीवेषिण ससमस्को स्ंयोजक वता 

सर्स्यलताई पर्बताट हटताउने,
(ङ) ससमस् वता लेखता सपुरीवेषिण ससमस्को वतासषथिक प्रस्वेर्न 

पतारर् गनने,
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(्) सवसन्यम संशोिन ््ता आन्ररक कता्यथिसवसि पतारर् गनने,
(छ)  लेखता परीषिकको सन्यसुति र सनजको पताररश्रसमक सनिताथिरण गनने,
(ज)  ससं्ता एकीकरण वता सवघटन समबनिी सनणथि्य गनने,
(्झ)  पताररश्रसमक लगता्य्कता ससुविता ्ोकने,
(ञ)  ऋण ््ता अनरु्तान प्रताप्त गनने समबनिमता सनणथि्य गनने,
(ट) सर्स्यको र्तास्यतव समनताहता सर्ने,
(ठ)  ससमस्लताई आवश्यक सनर्नेशन सर्ने,
(्)  सवसन्यममता ्ोसकए बमोसजमकता अन्य कता्यथिहरू गनने ।

२८. सताितारणसभताको बैठक : (१) ससमस्ले सहकतारी ससं्ता र््ताथि भएको 
समस्ले ्ीन मसहनतासभरि प्रतारसमभक सताितारणसभता बोलताउन ुपननेछ ।

   (२) ससमस्ले प्रत्ेयक आस थ्िक वषथि समताप्त भएको समस्ले 
छ मसहनतासभरि वतासषथिक सताितारणसभता बोलताउन ुपननेछ ।

   (३) ससमस्ले र्हेता्यको अवस्तामता सवशेष सताितारण सभता 
बोलताउन ुपननेछ :–

(क) ससं्ताको कताम सवशेषले सवशेष सताितारण सभता बोलताउन ुपनने 
ससमस्वताट सनणथि्य भएमता,

(ख)  र्फता ३८ को उपर्फता (१) को खण् (छ) बमोसजम लेखता 
सपुरीवेषिण ससमस्को ससफताररसमता,

(ग) कुनै सञ्तालकले सवशेष सताितारणसभता बोलताउन पेश गरकेो 
प्रस्ताव ससमस्द्तारता पतारर् भएमता,

(घ)  सवशेष सताितारणसभता बोलताउन ु पनने कतारण खलुताइ पसच्स 
प्रस्श् सर्स्यले ससमस् समषि सनवेर्न सर्एमता,

(ङ) र्फता २९ कोउपर्फता (१) बमोसजम र््ताथि गनने असिकतारीले 
सनर्नेशन सर्एमता,

   (४) उपर्फता (३) मता जनुसकैु कुरता लेसखएको भए्ता पसन 
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ससं्ताको सञ्तालक वता व्यवस्तापकबताट आफनो सजममेवतारी पूरता 
नगरी ससं्ता सञ्तालनमता समस्यता उतपनन भएको अवस्तामता र््ताथि 
गनने असिकतारीलताई जतानकतारी सर्ई सताितारण सर्स्यहरू मध्ेयबताट 
बहुम् सर्स्य उपसस्् भई सवशेष सताितारण सभता गनथि ससकनेछ ।

२९. सवशेष सताितारणसभता बोलताउन सनर्नेशन सर्न सकने: (१) ससं्ताको 
सनरीषिण वता सपुरीवेषिण गर्ताथि वता कसैको उजूरी परी छतानसवन गर्ताथि 
र्हेता्यको अवस्ता र्सेखन आएमता र््ताथि गनने असिकतारीले त्यस्ो 
सहकतारी ससं्ताको ससमस्लताई सताितारणसभता बोलताउन सनर्नेशन 
सर्न सकनेछ :–  

(क)  सहकतारीको मूल्य, मतान्य्ता ््ता ससद्तान् सवपरर् कता्यथि 
गरमेता, 

(ख)  ्यो ऐन, ्यस ऐन अन्गथि् बनेको सन्यम, सवसन्यम ््ता 
आन्ररक कता्यथिसवसि सवपरी् कता्यथि गरमेता,

(घ) र््ताथि गनने असिकतारीले सर्एको सनर्नेशनको बतारमबतार उललङ्घन 
गरमेता,

(ङ)  र्फता ३१ को उपर्फता (२) बमोसजम र््ताथि गनने असिकतारीले 
आर्शे सर्एमता ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजम सताितारणसभता बोलताउन 
सनर्नेशन प्रताप्त भएमता ससमस्ले सो सनर्नेशन प्रताप्त भएको समस्ले पैं्ीस 
सर्नसभरि सताितारणसभताको बैठक बोलताउन ुपननेछ र सताितारणसभताको 
बैठकमता उजूरी वता सनरीषिणकता रिममता र्सेखएकता सवष्यमता छलफल 
गरी सोको प्रस्वेर्न र््ताथि गनने असिकतारी समषि पेश गनुथि  पननेछ ।

   (३) उपर्फता (१) वता (२) मता उसललसख् अवसिसभरि 
ससमस्ले सताितारणसभता नबोलताएमता र््ताथि गनने असिकतारीले त्यस्ो 
सताितारणसभता बोलताउन सकनेछ ।
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   (४) सहकतारी ससं्ताको सताितारणसभताको लतासग गणपूरक 
सखं्यता ्तकताल कता्यम रहेको सर्स्य सखं्यताको एकताउनन प्रस्श् 
हुनेछ । 

   ्र पसहलो पटक ्तासकएको सताितारण सभतामता गणपरुक 
सखं्यता नपगेुमता त्यसको सता् सर्न सभरि र्ोस्ो पटक सताितारण 
सभता बोलताउन ु पनने र ्यसरी र्ोस्ो पटक बोलताइएको सताितारण 
सभतामता सं् तालक ससमस्को बहुम् ससह् एक स्हताई सताितारण 
सर्स्यहरुको उपसस्स् भएमता सताितारण सभताको गणपरुक सखं्यता 
पगेुको मतासननेछ ।

   (५) उपर्फता (४) मता जनुसकैु कुरता लेसखएको भए ्तापसन 
र्फता २८ को (४) मता भएको व्यवस्ता सोही अनसुतार हुनेछ ।

   (६) र्ईु हजतार वता सोभनर्ता बढी सर्स्य भएको ससं्ताले 
सताितारण सभता गर्ताथि समतान कता्यथिसू्ीमता ्ोसकए बमोसजम सर्स्य 
सखं्यताको आितारमता व्ता-व्ता वता अन्य पता्यकको स्तानमता सं् तालक 
सर्स्यहरुलताई पठताई सताितारण सभता गनथि र त्यस्ो सभताको सनणथि्य 
प्रमतासण् गनथि प्रस्सनसिहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रस्सनसिहरुको 
उपसस्स्को सभताले असन्म सनणथि्य प्रमतासण् गनने व्यवस्ता 
समलताउन सकनेछ ।

३०. सञ्तालक ससमस् : (१)  सहकतारी ससं्तामता सताितारणसभताबताट 
सनवताथिस्् एक सञ्तालक ससमस् रहनेछ । 

   ्र, एउटै व्यसति लगता्तार एउटै पर्मता र्ईु पटक भनर्ता 
बढी सञ्तालक हुन पताउने छैन ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजमको ससमस्मता उपलबि 
भएसमम कम्ीमता ्ेत्तीस प्रस्श् मसहलता सर्स्यको प्रस्सनसितव 
ससुनसचि् गनुथि  पननेछ । 

   (३) एउटै पररवतारको एकभनर्ता बढी सर्स्य एकै अवसिमता 



v08 ! vfgLvf]nf, wflbª ldltM @)&$ ;fn r}q @* ut] ;+Vof &

21

सञ्तालक ््ता लेखता ससमस्को पर्मता उममेर्वतार बनन र सनवताथिस्् 
हुन सकने छैन ।

   (४) कुनै ससं्ताको सञ्तालक सोही ससं्ताको कमथि्तारी 
वता आफनो ससं्ताले सर्स्य्ता सलएको सहकतारी सघं वता बैङ्क 
बताहेक अकको कुनै ससं्ताको सं् तालक बनन पताउने छैन ।

   ्र वतासषथिक र्ईु करो् रुपै्यता भनर्ता कमको कतारोवतार 
गनने सहकतारी ससं्ताको सञ्तालकले त्यस्ो सहकतारी ससं्तामता 
कमथि्तारीको रुपमता कताम गनथि बतािता पनने छैन । वतासषथिक र्ईु करो् 
भनर्ता बसढ कतारोवतार गनने ससं्तामता कुनै सं् तालक कमथि्तारी रहेको 
भए ्यो ऐन प्रतारमभ भएको समस्ले र्ईु वषथिसभरि त्यस्ो सं् तालकले 
कमथि्तारीको पर् त्यताग गरी अकको कमथि्तारीको व्यवस्ता गनुथिपननेछ । 

   (६) ्यो ऐन प्रतारमभ हुन ुअसघ कुनै व्यसति एकभनर्ता बढी 
ससं्ताको सञ्तालक वता सोही वता अकको ससं्ताको कमथि्तारी भएकोमता 
्यो ऐन प्रतारमभ भएको समस्ले एक वषथिसभरि कुनै एक ससं्ताको मतारि 
सञ्तालक वता कमथि्तारी रहन ुपननेछ ।

   (७) ससमस्को कता्यताथिवसि ्तार वषथिको हुनेछ ।

३१. सञ्तालक ससमस्को सनवताथि्न : (१) ससमस्ले आफनो कता्यताथिवसि 
समताप्त हुन ु कसम्मता एक मसहनता असघ अकको ससमस्को सनवताथि्न 
गरताउन ुपननेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजम ससमस्को सनवताथि्न नगरताएको 
जतानकतारी प्रताप्त भएमता त्यस्ो जतानकतारी प्रताप्त भएको समस्ले छ 
मसहनतासभरि ससमस्को सनवताथि्न गरताउन र््ताथि गनने असिकतारीले 
समबसनि् ससमस्लताई आर्शे सर्न सकनेछ ।

   (३) उपर्फता (२) बमोसजम र््ताथि गनने असिकतारीले 
आर्शे सर्एकोमता समबसनि् ससमस्ले सो आर्शे बमोसजमको 
सम्यतावसिसभरि ससमस्को सनवताथि्न गरताईर््ताथि गनने असिकतारलताई 
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जतानकतारी गरताउन ुपननेछ ।

   (४) उपर्फता (३) बमोसजम ससमस्को सनवताथि्न नगरताएमता 
र््ताथि गनने असिकतारले त्यस्ो ससं्तासर्स्य रहेको मतास्ललो सघं भए 
सो सघंको प्रस्सनसि समे्लताई सहभतागीगरताई ससमस्को सनवताथि्न 
समबनिी समपूणथि कता्यथि गनने गरताउनेछ ।

   (५) उपर्फता (४)बमोसजमको सनवताथि्न कता्यथिमता सह्योग 
परु ््यताउन ुसमबसनि् ससमस्कता पर्तासिकतारीहरूको क थ्िव्य हुनेछ । 

   (६) उपर्फता (५) बमोसजम सनवताथि्न गरताउरँ्ता लतागेको 
समपूणथि ख थ्ि समबसनि् ससं्ताले व्यहोनुथि  पननेछ ।

   (७) ्यस र्फता बमोसजम ससमस्को अकको सनवताथि्न 
नभएसममको लतासग ससमस्ले सवसन्यममता व्यवस्ता भए बमोसजम 
आफनो कता्यथि सञ्तालन गननेछ । 

३२. ससमस्को कताम, क थ्िव्य र असिकतार : ्यस ऐनमता अन्यरि उसललसख् 
कताम, क थ्िव्य र असिकतारकता अस्ररति ससमस्को कताम, क थ्िव्य र 
असिकतार र्हेता्य बमोसजम हुनेछ :–

(क) सहकतारीकता मूल्य, मतान्य्ता र ससद्तान् बमोसजम सहकतारी 
ससं्ताको सञ्तालन गनने,

(ख)  आस थ्िक ््ता प्रशतासकी्य कता्यथि गनने, गरताउने,

(ग) प्रतारसमभक सताितारणसभता, वतासषथिक सताितारणसभता ््ता सवशेष 
सताितारणसभता बोलताउने,

(घ) सताितारणसभताकता सनणथि्यहरू कता्यताथिनव्यन गनने, गरताउने,

(ङ) ससं्ताको नीस्, ्योजनता, बजेट ््ता बतासषथिक कता्यथिरिमको 
्जुथिमता गरी सताितारणसभता समषि पेश गनने,

(्)  ससं्ताको सर्स्य्ता प्रर्तान गनने ््ता सर्स्य्ताबताट हटताउने, 

(छ) शे्यर नतामसतारी ््ता सफ्ताथि समबनिी कता्यथि गनने,
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(ज) समबसनि् सघंको सर्स्य्ता सलने,

(्झ) सवसन्यम ््ता आन्ररक कता्यथिसवसि ््यतार गरी  
सताितारणसभतामता पेश गनने, 

(ञ) ससं्ताको कता्यथिषेिरिसभरि ससं्ताको कतारोबतार र व्यवसता्यको 
सह् प्रवद्थिनको लतासग आवश्यक कता्यथि गनने, गरताउने,

३३. सञ्तालक पर्मता बहताल नरहने: र्हेता्यको कुनै अवस्तामता सञ्तालक 
आफनो पर्मता बहताल रहन सकने छैन:-

(क)  सनजले सर्एको रताजीनतामता ससमस्बताट सवीकृ् भएमता,

(ख)  सनजलताई र्फता ३४ उपर्फता (१) बमोसजम सञ्तालकबताट 
हटताउने सनणथि्य भएमता,

(ग)  सनज अकको ससं्ताको सञ्तालक रहेमता,

(घ)  सनज सोही वता अकको ससं्ताको कमथि्तारी रहेमता,

   ्र र्फता ३० को उपर्फता (४) को प्रस्बनितातमक 
वताक्यतांशमता लेसखएको कुरतामता सोही बमोसजम हुनेछ ।

(ङ)  सनज सोही वता अकको ससं्ताको लेखता सपुरीवेषिण ससमस्को 
पर्मता रहेमता

(्)  सनजको मतृ्य ुभएमता ।

३४. सञ्तालकलताई पर्बताट हटताउन सकने: (१) सताितारणसभताले 
वहुम्को सनणथि्यबताट र्हेता्यको कुनै अवस्तामता सञ्तालकलताई 
ससमस्को सञ्तालक पर्बताट हटताउन सकनेछ :–

(क) आस थ्िक सहनतासमनता गरी समबसनि् ससं्तालताई हतानी नोकसतानी 
परु ््यताएमता,

(ख) अनसिकृ् ्वरले समबसनि् ससं्ताको कतारोबतार समबनिी 
सवष्यको गोपसन्य्ता भङ्ग गरमेता,
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(ग) समबसनि् ससं्ताको कतारोबतार र व्यवसता्यसगँ प्रस्सपिताथि हुने 
गरी समतान प्रकृस्को कतारोबतार वता व्यवसता्य गरमेता,

(घ) समबसनि् ससं्ताको असह् हुने कुनै कता्यथि गरमेता, 

(ङ)  सनज शतारीररक वता मतानससक रुपमता कताम गनथि नसकने भएमता,

(्)  कुनै सञ्तालकमता ्यो ऐन, ्यस ऐन अन्गथि् बनेको सन्यम वता 
सवसन्यममता उसललसख् ्योग्य्ता नरहेमता ।

   (२) कुनै सञ्तालकलताई ससमस्को पर्बताट हटताउने 
सनणथि्य गनुथि  असघ त्यस्ो सञ्तालकलताई सताितारणसभता समषि सफताई 
पेश गनने मनताससब मतासफकको मौकता सर्इनेछ । 

   (३) उपर्फता (२) बमोसजमको अवसिसभरि कुनै 
सञ्तालकले सफताई पेश नगरमेता वता सनजले पेश गरकेो सफताई 
सन्ोषजनक नभएमता सताितारणसभताले त्यस्ो सञ्तालकलताई 
पर्बताट हटताउन सकनेछ । 

   (४) उपर्फता (३) बमोसजम सञ्तालकको पर्बताट 
हटताइएको सर्स्य ससमस्को र्ईु कता्यथिकतालसममको सनवताथि्नमता 
उममेर्वतार बनन पताउने छैन ।   

   (५) उपर्फता (३) बमोसजम कुनै सञ्तालक पर्बताट 
हटेमता त्यस्ो पर्मता सताितारणसभताले बताकँी अवसिको लतासग अकको 
सञ्तालकको सनवताथि्न गननेछ ।

३५. सनजी सवता थ्ि समतावेश भएको सनणथि्य प्रकृ्यतामता सलंगन हुन नहुने: (१) 
सञ्तालकले आफनो सनजी सवता थ्ि समतावेश भएको सनणथि्य प्रसरि्यतामता 
सलंगन हुनहुुरँ्नै ।

   (२) सञ्तालकले आफूलताईमतारि व्यसतिग् फताइर्ता हुने 
गरी ससं्तामता कुनै कता्यथि गनथि गरताउन हुरँ्नै ।

   (३) कुनै सञ्तालकले उपर्फता (१) को सबपरी् हुने गरी 
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वता आफनो असिकतार षेिरि भनर्ता बतासहर गई कुनै कताम कतारबताही गर े
गरताएमता त्यस्ो कताम कतारबताही प्रस् त्यस्ो सञ्तालक व्यसतिग् 
रूपमता उत्तरर्ता्यी हुनेछ र त्यस्ो कताम कतारबताहीबताट ससं्ताको, 
सर्स्य वता अन्य कुनै व्यसतिलताई हतानी नोकसतानी हुन गएको रहेछ भने 
त्यस्ो हतानी नोकसतानी सनजको जता्यजे्ताबताट असूल उपर गररनेछ ।

३६. ससमस्को सवघटन : (१) सताितारणसभताले र्हेता्यको अवस्तामता 
ससमस्को सवघटन गनथि सकनेछः–

(क)  ससमस्को बर्सन्य्पूणथि कता्यथिबताट ससं्ताको कतारोबतार 
जोसखममता परमेता,

(ख) ससं्ताले स्नुथिपनने र्तास्यतव ्ोसकएको सम्यसभरि भतुितान गनथि 
नसकेमता,

(ग) सवसन्यममता उसललसख् उदे्श्य र कता्यथि सवपरर्को कताम 
गरमेता, 

(घ) ससमस्ले आफनो सजममेवतारी पूरता नगरमेता,

(ङ) ्यो ऐन वता ्यस ऐन अन्गथि् बनेको सन्यमतावलीमता उसललसख् 
श थ्ि वता र््ताथि गनने  असिकतारीले सर्एको सनर्नेशनको बतारमबतार 
उललङ्घन गरमेता ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजम ससमस् सवघटन भएमता 
सताितारणसभताले न्यता ँससमस्को सनवताथि्न गननेछ ।

   (३) ससमस्ले ्यो ऐन वता ्यस ऐन अन्गथि् बनेको सन्यम 
बमोसजम र््ताथि गनने असिकतारीले सर्एको सनर्नेशन पतालनता नगरमेता वता 
र्फता २९ को उपर्फता (२) बमोसजम पेश भएको प्रस्वेर्न समे्को 
आितारमता र््ताथि गनने असिकतारीले ससमस्लताई उजूरी वता सनरीषिणको 
रिममता र्सेखएकता सवष्यवस्कुो गतासमभ्यथि्ताको आितारमता बढीमता 
छ मसहनताको सम्य सर्ई सिुतार गनने मौकता सर्न सकनेछ र त्यस्ो 
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सम्यतावसि सभरि पसन सिुतार नगरमेता त्यस्ो ससमस् सवघटन गननेछ ।

   (४) उपर्फता (३) बमोसजम ससमस् सवघटन भएमता त्यसरी 
सवघटन गररएको समस्ले ्ीन मसहनता सभरिमता अकको ससमस्को 
सनवताथि्न समपनन गरताउन र त्यस्ो सनवताथि्न नभएसमम ससं्ताको 
र्सैनक कता्यथि सञ्तालन गनथि र््ताथि गनने असिकतारीले ् ोसकए बमोसजमको 
एक ्र् थ्ि ससमस् गठन गनुथि  पननेछ ।

   (५) ्यस र्फता बमोसजम अकको ससमस्को सनवताथि्न 
गरताउरँ्ता लतागेको समपूणथि ख थ्ि समबसनि् ससं्ताले व्यहोननेछ ।

३७. लेखता सपुरीवेषिण ससमस्को गठन : (१) ससं्तामता आन्ररक 
सन्यनरिण प्रणतालीलताई सदुृढ गनथि ्ोसकए बमोसजमको ्योग्य्ता पगेुकता 
एकजनता स्ंयोजक र र्ईुजनता सर्स्यहरू रहने गरी सताितारणसभताले 
सनवताथि्नबताट लेखता सपुरीवेषिण ससमस् गठन गननेछ ।

   (२) एउटै पररवतारको एकभनर्ता बढी व्यसति एकै अवसिमता 
एउटै ससं्ताको सञ्तालक वता लेखता सपुररवेषिण ससमस्को स्ंयोजक 
वता सर्स्य पर्मता उममेर्वतार बनन र सनवताथिस्् हुन सकने छैन ।

३८. लेखता सपुररवेषिण ससमस्को कताम, क थ्िव्य र असिकतार : (१)  लेखता 
सपुररवेषिण ससमस्को कताम, क थ्िव्य र असिकतार र्हेता्य बमोसजम 
हुनेछ :–

(क) प्रत्ेयक ्ौमताससकमता सहकतारी ससं्ताको आन्ररक 
लेखतापरीषिण गनने, गरताउने,

(ख) आन्ररक लेखतापरीषिण गर्ताथि लेखतापरीषिणकता आितारभू् 
ससद्तान्को पतालनता गनने, गरताउने,

(ग) सवत्ती्य ् ्ता आस थ्िक कतारोवतारको सनरीषिण ् ्ता मूल्यताङ्कन 
गनने, गरताउने,

(घ) ससमस्को कताम कतारवताहीको सन्यसम् सपुररवेषिण गनने र 
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ससमस्लताई आवश्यक स्ुझताव सर्ने,

(ङ)  सताितारणसभताको सनर्नेशन, सनणथि्य ््ता ससमस्कता सनणथि्य 
कता्यताथिनव्यन भए नभएको अनगुमन गनने,

(्) लेखता समबनिी प्रस्वेर्न र ससमस्को कताम कतारबताहीको 
सपुररवेषिण समबनिी वतासषथिक प्रस्वेर्न सताितारणसभता समषि 
पेश गनने, 

(छ) आफूले पटक पटक सर्एकता स्ुझताव कता्यताथिनव्यन नभएको 
कतारणबताट कुनै ससं्ताको सह्मता प्रस्कूल असर परमेता 
वता त्यस्ो ससं्ताको नगर् वता सजनसी समपसत्तको व्यतापक 
रूपमता सहनतासमनता वता असन्यसम््ता भएको वता ससं्ता गमभीर 
आस थ्िक सकंटमता पनथि लतागेको मतासोको कतारण खलुताई सवशेष 
सताितारणसभता बोलताउन ससमस् समषि ससफताररस गनने ।

(ज) आवश्यक परमेता आन्ररक लेखता परीषिक सन्यसुतिकता लतासग 
्ीन जनताको नताम सञ्तालक ससमस्मता ससफताररस गनने ।

   (२) लेखता सपुररवेषिण ससमस्को स्ंयोजक वता सर्स्य 
ससं्ताको र्सैनक आस थ्िक प्रशताससनक कता्यथिमता सहभतागी हुन पताउने 
छैन ।

पररचछेर्–७

ब्् ््ता ऋण परर्तालन

३९. सर्स्य केसनरि् भई ब्् ््ता ऋणको कतारोबतार गनुथि  पनने: (१) 
ससं्ताले आफनता सर्स्यहरूको मतारि ब्् सवीकतार गनथि, सोको 
परर्तालन गनथि र सर्स्यलताई मतारि ऋण प्रर्तान गनथि सकनेछ ।

   (२) उपर्फता (१) मता जनुसकैु कुरता लेसखएको भए्ता 
पसन ब्् ््ता ऋणको मखु्य कतारोबतार गनने गरी र््ताथि भएको ससं्ता 
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बताहेक अन्य सवष्यग् वता वहुउदे्श्यी्य ससं्ताले ब्् ््ता ऋणको 
मखु्य कतारोवतार गनथि पताउने छैन । 

   ्र ्यो ऐन प्रतारमभ हुन ुअसघ बहुउदे्श्यी्य वता सवष्यग् 
ससं्ताको रुपमता र््ताथि भई मखु्य कतारोवतारको रुपमता व्् ््ता 
ऋणको कतारोवतार गर्दै आएको भए त्यस्ो ससं्ताले ्ीन वषथि सभरिमता 
व्् ््ता ऋणको मखु्य कतारोवतार नहुने गरी र््ताथि हुरँ्ताकता बख्मता 
उललेख गररएको मखु्य कतारोवतार गनने गरी ससं्ता सञ्तालन गनुथि  
पननेछ ।

   (३) ससं्ताले सर्स्यलताई प्रर्तान गनने ऋणमता सेवता शलुक 
र नवीकरण शलुक सलन पताइने छैन ।

   (४) ब्् र ऋणको ब्यताजर्र सब्को अन्र छ 
प्रस्श्भनर्ता बढी हुने छैन । 

   (५) ससं्ताले प्रर्तान गरकेो ऋणमता लतागने ब्यताजलताई मूल 
ऋणमता पूजँीकृ् गरी सोको आितारमता ब्यताज लगताउन पताइने छैन ।

   (६) ससं्ताले कुनैपसन कमपनीको शे्यर खररर् गनथि सकने छैन । 

 ्र 

   (१) ससं्ताको र्तास्यतवप्रस् प्रस्कूल नहुने गरी ससं्ताले 
सवप्र्योजनको लतासग अ्ल समपसत्त खरीर् ् ्ता पूवताथिितार सनमताथिण एव ं
ससं्ता र सर्स्यहरुको सह्मता उतपतार्न र सेवताको षेिरिमता प्रता्समक 
पूजँी कोष परर्तालन गनथि वतािता पनने छैन ।

   (२) ्यो  ऐन प्रतारमभ हुन ु असघ कुनै ससं्ताले कुनै 
कमपनीको शे्यर खररर् गरकेो भएमता त्यस्ो शे्यर सघंी्य कतानूनमता 
्ोसकएको अवसि सभरि हस्तान्रण गररसकन ुपननेछ ।

   (३) उपर्फता (२) मता जनुसकैु कुरता लेसखएको भए्ता पसन 
ससं्ताले ्यो ऐन प्रतारमभ हुन ुअसघ र््ताथि भएकता सतानता सकसतानद्तारता 
प्रवसद्थि् सवत्ती्य ससं्ताको शे्यर खररर् गनथि बतािता पनने छैन ।
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   (७) ससं्ताले शे्यर पूजँी कोषको र्श गणुतासमम व्् 
सकंलन गनथि सकनेछ ।

   (८) ससं्ताले र््ताथि गर्ताथिकता बख्कता सर्स्य बताहेक अन्य 
सर्स्यलताई सर्स्य्ता प्रताप्त गरकेो ्ीन मसहनता अवसि व्यस्् नभई 
ऋण लगतानी गनथि सकने छैन ।

४०. सनर्भथि व्यताजर्र समबनिी व्यवस्ताः (१) सघंी्य कताननु बमोसजम 
रसजष्ट्तारले ्ोकने सनर्भथि व्यताजर्र ससं्ताकता लतासग सनर्नेशक 
ब्यताजर्र हुनेछ ।

४१. व्यसतिग् ब््को सीमता: ससं्तामता सर्स्यको व्यसतिग् ब््को 
सीमता ्ीस लताखसमम हुनेछ ।

पररचछेर् –९
आस थ्िक स्ो् परर्तालन

४२. शे्यर सबरिी ््ता सफ्ताथि समबनिी व्यबस्ता : (१) ससं्ताले आफनो 
सर्स्यलताई शे्यर सवरिी गनथि सकनेछ । 

   (२) उपर्फता (१) मता जनुसकैु कुरता लेसखएको भए्ता 
पसन ससं्ताले एकै सर्स्यलताई आफनो कुल शे्यर पूजँीको बीस 
प्रस्श्भनर्ता बढी हुने गरी शे्यर सबरिी गनथि सकने छैन । 

   ्र नेपताल सरकतार, प्रर्शे सरकतार वता स्तानी्य ्हको 
पूणथि वता आसंशक सवतासमतव वता सन्यनरिण भएको ससं्ता वता सनकता्यको 
हकमता ्यो बनर्जे लतागू हुने छैन ।

   (४) ससं्ताको शे्यरको असंक् मूल्य प्रस् शे्यर एक स्य 
रुपै्यता ँहुनेछ । 

   (५) ससं्ताको शे्यरपूजँी सवसन्यममता उललेख भए 
बमोसजम हुनेछ ।
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   (६) ससं्ताले खलुता बजतारमता शे्यर सबरिी गनथि पताउने छैन ।

   (७) ससं्ताको मूलिनको रुपमता रहेको कुनै सर्स्यको 
शे्यर सोही ससं्ताको ऋण वता र्तास्यतव बताहेक अन्य कुनै ऋण वता 
र्तास्यतव वताप् सललताम सबरिी गररने छैन ।

४३. रकम सफ्ताथि ््ता खता्ता सञ्तालन समबनिी व्यवस्ता: (१) कुनै 
सर्स्यले ससं्ताको सर्स्य्ता त्यताग गरी रकम सफ्ताथि सलन ्ताहेमता 
सनजको कुनै र्तास्यतव भए त्यस्ो र्तास्यतव भतुितान गरकेो समस्ले एक 
मसहनतासभरि सनजको बताकँी रकम ्ोसकए बमोसजम सनजलताई सफ्ताथि 
गनुथि  पननेछ ।

   (२) कुनै सर्स्यले ससं्तामता जममता गरकेो ब्् सफ्ताथि 
मताग गरमेता सनजको कुनै र्तास्यतव भए त्यस्ो र्तास्यतव कटिता गरी बताकँी 
रकम ्ोसकए बमोसजम सनजलताई सफ्ताथि गनुथि  पननेछ । 

   (३) ससं्ताले व्् खता्ताहरु मतारि सं् तालन गनथि सकनेछ ।   

४४. ऋण वता अनरु्तान सलन सकने: (१) ससं्ताले सवर्शेी बैंक वता सवत्ती्य 
ससं्ता वता अन्य सनकता्यबताट ऋण वता अनरु्तान सलन वता त्यस्ो 
सनकता्यसगँ सता्ेझर्तारीमता कताम गनथि सघंी्य कतानून वमोसजम सवीकृ्ी 
सलन ुपनने छ ।

   (२) उपर्फता (१) वमोसजम सवर्शेी बैङ्क वता सनकता्यबताट 
ऋण वता अनरु्तान सलन सवीकृ्ीको लतासग ्ोसकए वमोसजमको 
सववरणहरु ससह् र््ताथि गनने असिकतारी समषि सनवेर्न सर्न ुपननेछ । 

   (३) उपर्फता (२) वमोसजम सनवेर्न प्रताप्त भएमता र््ताथि गनने 
असिकतारीले गताउ\ँनगर कता्यथिपतासलकतामता प्रस्ताव पेश गनुथि  पननेछ । 

   (४) उपर्फता (३) बमोसजमको प्रस्ताव नगर 
कता्यथिपतासलकताले उप्यतुि र्खेेमता सवीकृ्ीको लतासग मनरिताल्यमता 
सशफताररस गरर पठताउनेछ । 
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४५. नेपताल सरकतारको सरुषिण प्रताप्त गनथि सकने: (१) ससं्ताले सवर्शेी 
बैङ्क वता सनकता्यसगँ सलने ऋणमता सरुषिण प्रताप्त गनुथि  पनने भएमता 
सघंी्य कतानून वमोसजम सवीकृस्को लतासग र््ताथि गनने असिकतारर समषि 
प्रस्ताव ससह् सनवेर्न सर्न ुपनने छ ।

   (२) र्फता (१) वमोसजम   प्रताप्त प्रस्ताव उप्यतुि र्सेखएमता 
नगर कता्यथिपतासलकताले सघंी्य कताननु बमोसजम सवीकृस्को लतासग 
मनरिताल्यमता सशफताररस गरर पठताउन ुपननेछ । 

पररचछेर् –१०
ससं्ताको कोष

४६ ससं्ताको कोष : (१) ससं्ताको कोषमता र्हेता्य बमोसजमको रकम 
रहनेछ :–

(क) शे्यर सबरिीबताट प्रताप्त रकम,

(ख) ब््को रुपमता प्रताप्त रकम,

(ग) ऋणको रुपमता प्रताप्त रकम,

(घ) नेपताल सरकतारबताट प्रताप्त अनरु्तान रकम,

(ङ) सवर्शेी सरकतार वता अन्रताथिसष्ट््य सघंससं्ताबताट प्रताप्त अनरु्तान 
वता सहता्य्ताको रकम,

(्) व्यवसतास्यक कता्यथिबताट आसजथि् रकम,

(छ) सर्स्य्ता प्रवेश शलुक,

(ज)  ससं्ताको नताममता प्रताप्त हुने अन्य जनुसकैु रकम ।

४७.  जगे्ता कोष :(१) ससं्तामता एक जगे्ता कोष रहनेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजमको कोषमता र्हेता्य बमोसजमकता 
रकम रहने छन् :–
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(क) आस थ्िक वषथिको खूर् ब्् रकमको कम्ीमता पच्ीस प्रस्श् 
रकम, 

(ख) कुनै ससं्ता, सघं वता सनकता्यले प्रर्तान गरकेो पूजँीग् अनरु्तान 
रकम,

(ग) सस्र समपसत्त सवरिीबताट प्रताप्त रकम,

(घ)  अन्य स्ो्बताट प्रताप्त रकम ।

   (३) उपर्फता (१) बमोसजमको जगे्ता कोष असवभताज्य 
हुनेछ ।

४८. सरंसषि् पूजँी सफ्ताथि कोषः (१) ससं्तामता एक सरंसषि् पूजँी सफ्ताथि 
कोष रहनेछ ।

   (२) र्फता ४७ बमोसजमको जगे्ता कोषमता सो र्फताको 
उपर्फता (२) को खण् (क) बमोसजमको रकम छुट्ि्यताई बताकँी रहेको 
रकमको कम्ीमता पच्ीस प्रस्श् रकम उपर्फता (१) बमोसजमको 
कोषमता वतासषथिक रुपमता जममता गनुथि  पननेछ ।

   (३) उपर्फता (१) बमोसजमको रकम सर्स्यले गरकेो 
सघंी्य कताननुमता ्ोसकए बमोसजमको वतासषथिक कतारोवतारको आितारमता 
समबसनि् सर्स्यलताई उपलवि गरताउन ुपननेछ । 

४९. सहकतारी प्रवद्थिन कोषसमबनिी व्यवस्ता: (१) ससं्ताले सहकतारी 
व्यवसता्यको प्रवद्थिन गनथिको लतासग र्फता ४७ बमोसजम जगे्ता कोषमता 
सो र्फताको उपर्फता (२) को खण् (क) बमोसजमको रकम छुट््यताई 
बताकँी रहेको रकमको शून्य र्शमलव पताँ्  प्रस्श्ले हुन आउने 
रकम सघंी्य कताननुमता व्यवस्ता भए बमोसजमको सहकतारी प्रवद्थिन 
कोषमता वतासषथिक रुपमता जममता गनुथि  पननेछ । 

   (२) उपर्फता (१) बमोसजमको कोषको उप्योग सघंी्य 
कताननु व्यवस्ता भए बमोसजम हुनेछ ।
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५०.  अन्य कोष समबनिी व्यबस्ताः (१) र्फता ४६, ४७, ४८ र ४९ मता 
उसललसख् कोषकता अस्ररति ससं्तामता सहकतारी सशषिता कोष, शे्यर 
लताभतांश कोष लगता्य् ् ोसकए बमोसजमकता अन्य कोषहरु रहन सकने 
छन् ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजमको कोषको रकम सो कोषको 
उदे्श्य पूस थ्िकता लतासग सवसन्यममता ्ोसकए बमोसजम उप्योग गनथि 
ससकनेछ । 

   ्र एक वषथिको शे्यर लताभतांशको रकम शे्यर पूजँीको पनध्र 
प्रस्श्भनर्ता बढी हुने छैन ।

पररचछेर् –११
असभलेख र सू्नता

५१. असभलेख रताखन ु पनने : (१) ससं्ताले सताितारणसभता, ससमस् ््ता 
लेखता सपुररबेषिण ससमस् बैठककता सनणथि्य ््ता कताम कतारबताहीको 
अद्तावसिक असभलेख सरुसषि् सता् रताखन ुपननेछ ।

   (२) ससं्ताले कतारोबतारसगँ समबसनि् ््ता अन्य 
आवश्यक असभलेखहरू ् ोसकए बमोसजम सरुसषि् सता् रताखन ुपननेछ ।

५२. सववरण उपलबि गरताउन ुपनने : (१) ससं्ताले र्हेता्यकता सववरणहरू 
ससह्को प्रस्वेर्न आ.व. समताप्त भएको ्ीन मसहनता सभरि र््ताथि गनने 
असिकतारी समषि पेश गनुथि  पननेछ :–

(क)  कतारोबतारको ् ौमताससक र वतासषथिक प्रस्वेर्न ् ्ता लेखतापरीषिण 
प्रस्वेर्न

(ख) बतासषथिक कता्यथिरिम नीस् ््ता ्योजनता,

(ग) खरु् ब्् समबनिी नीस् ््ता ्योजनता,
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(घ) सञ्तालकको नताम ््ता बताकँी कता्यताथिवसिको सू्ी,

(ङ) सताितारणसभताको बैठक समबनिी जतानकतारी,

(्) शे्यर सर्स्य सखं्यता र शे्यरपूजँी,  

(छ) सञ्तालक वता सर्स्यले सलएको ऋण स्नथि बताकँी रहेको रकम,

(ज) र््ताथि गनने असिकतारीले सम्य सम्यमता ्ोसकसर्एको अन्य 
सववरण ।

पररचछेर् – १२
लेखता र लेखतापरीषिण

५३. कतारोबतारको लेखता: ससं्ताको  कतारोबतारको लेखता र्ोहोरो लेखता 
प्रणतालीमता आितारर् र कतारोबतारको ्य्ता थ्ि सस्स् सपष्टरुपमता र्सेखने 
गरी सघंी्य कतानून बमोसजम रसजष्ट्तारले लतागू गरकेो लेखतामतान 
(एकताउसनटङ सट््यताण् थ्ि) र ्यस ऐन बमोसजम पतालनता गनुथिपनने अन्य 
श थ्ि ््ता व्यवस्ता बमोसजम रताखन ुपननेछ ।

५४. लेखतापरीषिण: (१) ससं्ताले प्रत्ेयक आस थ्िक वषथिको लेखतापरीषिण सो 
आस थ्िक वषथि समताप्त भएको समस्ले ्ीन मसहनतासभरि प्र्सल् कतानून 
बमोसजम इजताज्परि प्रताप्त लेखतापरीषिकद्तारता गरताउन ुपननेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजमको अवसिसभरि कुनै ससं्ताले 
लेखतापरीषिण नगरताएको पताइएमता र््ताथि गनने असिकतारीले त्यस्ो 
ससं्ताको लेखता परीषिण इजताज्परिप्रताप्त लेखतापरीषिकबताट गरताउन 
सकनेछ ।

   (३) उपर्फता (२) बमोसजम लेखतापरीषिण गरताउरँ्ता 
लेखतापरीषिकलताई सर्न ुपनने पताररश्रसमक लगता्य्को रकम समबसनि् 
ससं्ताले व्यहोननेछ । 

   (४) उपर्फता (१) वता (२) बमोसजम लेखतापरीषिकले गरकेो 
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लेखतापरीषिण प्रस्वेर्न अनमुोर्नको लतासग सताितारणसभता समषि पेश 
गनुथि  पननेछ ।

   (५) उपर्फता (४) बमोसजम पेश भएको लेखतापरीषिण 
प्रस्वेर्न सताितारणसभताबताट अनमुोर्न हुन नसकेमता पनुः 
लेखतापरीषिणको लतासग सताितारणसभताले र्फता ५५ को अिीनमता रही 
अकको लेखतापरीषिक सन्यतुि गननेछ ।

५५. लेखतापरीषिकको सन्यसुति: (१) ससं्ताको लेखतापरीषिण समबनिी कता्यथि 
गनथि प्र्सल् कतानून बमोसजम इजताज्परि प्रताप्त लेखतापरीषिकहरू 
मध्ेयबताट सताितारणसभताले एकजनता लेखतापरीषिक सन्यसुति गरी 
पताररश्रसमक समे् ्ोकनेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजम लेखतापरीषिक सन्यतुि गर्ताथि 
एउटै व्यसति, फमथि वता कमपनीलताई लगता्तार ्ीन आस थ्िक वषथिभनर्ता 
बढी हुने गरी सन्यतुि गनथि ससकने छैन ।

५६. लेखतापरीषिकमता सन्यतुि हुन नसकने : (१) र्हेता्यकता व्यसति 
लेखतापरीषिकमता सन्यतुि हुन ््ता सन्यतुि भई सकेको भए सो पर्मता 
बहताल रहन सकने छैन :-

(क)  सहकतारी ससं्ताको सञ्तालक,

(ख)  समबसनि् ससं्ताको सर्स्य,

(ग)  सहकतारी ससं्ताको सन्यसम् पताररश्रसमक पताउने गरी सन्यतुि 
सललताहकतार वता कमथि्तारी,

(घ) लेखतापरीषिण समबनिी कसूरमता सजता्य पताएको ्ीन वषथिको 
अवसि भतुितान नभएको, 

(ङ) र्तामतासताहीमता परकेो,

(्) भ्रष्टता्तार, ठगी वता नैस्क प्न हुने अन्य फौजर्तारी कसूरमता 
सजता्य पताएको पताँ्  वषथि भतुितान नभएको, 
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(ज) समबसनि् ससं्तासगँ सवता थ्ि बतास्झएको व्यसति ।

   (२) लेखतापरीषिकले आफू सन्यतुि हुनअुसघ उपर्फता (१) 
बमोसजम अ्योग्य नभएको कुरताको ससं्तासमषि सवघोषणता गनुथि  पननेछ । 

   (३) कुनै लेखतापरीषिक आफनो कता्यथिकताल समताप्त नहुरँ् ै
कुनै ससं्ताको लेखतापरीषिण गनथि अ्योग्य भएमता वता ससं्ताको 
लेखतापरीषिकको पर्मता कता्यम रहन नसकने सस्स् उतपनन भएमता 
सनजले लेखतापरीषिण गनुथि  पनने वता गरररहेको कताम ्तकताल रोकी सो 
कुरताको जतानकतारी सलसख् रुपमता ससं्तालताई सर्न ुपननेछ ।

   (४) ्यस र्फताको प्रस्कूल हुनेगरी सन्यतुि भएको 
लेखतापरीषिकले गरकेो लेखतापरीषिण मतान्य हुने छैन । 

पररचछेर् – १३
छुट, ससुविता र सहुसल्य्

५७. छुट, ससुविता र सहुसल्य्: (१) ससं्तालताई प्रताप्त हुने छुट, ससुविता र 
सहुसल्य् सघंी्य कताननु बमोसजम हुनेछ ।

 (२) उपर्फता (१) मता उललेसख् छुट, ससुविता र सहुसल्य् बताहेक 
ससं्तालताई प्रताप्त हुने अन्य छुट, ससुविता र सहुसल्य् ् ोसकए बमोसजम 
हुनेछ । 

पररचछेर्—१४

ऋण असलुी ््ता बताकँी बक्यौ्ता

५८. ऋण असूल गनने: (१) कुनै सर्स्यले ससं्तासगँ गरकेो ऋण सम्झौ्ता 
वता श थ्ि कबसुल्य्को पतालनता नगरमेता, सलख्को भताखतासभरि ऋणको 
सतावता,ँ ब्यताज र हजताथिनता ् तुिता नगरमेता वता ऋण सलएको रकम समबसनि् 
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कताममता नलगताई सहनतासमनता गरकेो र्सेखएमता त्यस्ो सर्स्यले ऋण 
सलंर्ता रताखेको सि्ोलताई समबसनि् ससं्ताले सललताम सबरिी गरी वता 
अन्य कुनै व्यवस्ता गरी आफनो सतावँता, ब्यताज र हजताथिनता असूल उपर 
गनथि सकनेछ । सि्ो समबसनि् ससं्ताले सकतार ेपचिता्् पसन ऋणीले 
सतावँता ब्यताज र्वैु भतुितानी गरी सि्ो बताप्को समपसत्त सफ्ताथि सलन 
्ताहेमता सफ्ताथि गनुथिपननेछ ।

   (२) कुनै सर्स्यले ससं्तामता रताखेको सि्ो कुनै सकससमले 
कसैलताई हक छोस्सर्एमता वता अन्य कुनै कतारणबताट त्यस्ो सि्ोको 
मूल्य घट्न गएमता त्यस्ो ऋणीलताई सनसचि् म्यतार् सर्ई ्प सि्ो 
सरुषिण रताखन लगताउन ससकनेछ ।

   (३) उपर्फता (२) बमोसजम ऋणीले ्प सि्ो नरताखेमता 
वता उपर्फता (१) वता (२) बमोसजमको सि्ोबताट पसन सतावँता, ब्यताज 
र हजताथिनताको रकम असूल उपर हुन नसकेमता त्यस्ो ऋणीको हक 
लतागने अन्य जता्यजे्ताबताट पसन सतावँता, ब्यताज र हजताथिनताअसूल उपर 
गनथि ससकनेछ । 

   (४) ्यस र्फता बमोसजम सतावँता, ब्यताज र हजथिनता असूल 
उपर गर्ताथि लतागेको ख थ्िको रकम ् ्ता असूलउपर भएको सतावँता, व्यताज 
र हजताथिनताको रकम कटिता गरी बताकँी रहन आएको रकम समबसनि् 
ऋणीलताई सफ्ताथि सर्न ुपननेछ । 

   (५) ्यस र्फता बमोसजम कुनै ससं्ताले ऋणीको सि्ो 
वता अन्य जता्यजे्ता सललताम सबरिी गर्ताथि सललताम सकतानने व्यसतिको 
नताममता सो सि्ो वता जता्यजे्ता प्र्सल् कतानून बमोसजम रसजष्टे्शन 
वता र्तासखल खतारजे गनथिको लतासग समबसनि् कता्यताथिल्यमता लेखी 
पठताउनेछ र समबसनि् कता्यताथिल्यले पसन सोही बमोसजम रसजष्टे्शन 
वता र्तासखल खतारजे गरी सोको जतानकतारी समबसनि् ससं्तालताई सर्न ु
पननेछ ।

   (६) ्यस र्फता बमोसजम सि्ो रताखेको समपसत्त सललताम 
सबरिी गर्ताथि कसैले सकतार नगरमेता त्यस्ो समपसत्त समबसनि् ससं्ता 
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आफैं ले सकतार गनथि सकनेछ ।
   (७) उपर्फता (६) बमोसजम आफैं ले सकतार गरमेता त्यस्ो 

समपसत्त समबसनि् ससं्ताको नताममता रसजष्टे्शन वता र्तासखल खतारजे 
गनथि समबसनि् कता्यताथिल्यमता लेखी पठताउनेछ र त्यसरी लेखी आएमता 
समबसनि् कता्यताथिल्यले सोही बमोसजम रसजष्टे्शन वता र्तासखल 
खतारजे गरी सर्न ुपननेछ ।

५९.  कतालो सू्ी समबनिी व्यवस्ताः ससं्ताबताट ऋण सलई  रकमको 
अप्लन गनने वता ्ोसकएको सम्यतावसि सभरि ऋणको सतावँता व्यताज 
सफ्ताथि नगनने व्यसतिको नताम नतामेशी ससह् कतालोसू्ी प्रकताशन 
समबनिी व्यवस्ता सघंी्य कताननु बमोसजम हुनेछ ।

६०. कजताथि सू्नता केनरि समबनिी व्यवस्ताः कजताथि सू्नता केनरि समबनिी 
व्यवस्ता सघंी्य कताननु बमोसजम हुनेछ ।

६१ बताकँी बक्यौ्ता असूल उपर गनने : कसैले ससं्तालताई स्नुथि  ब्ुझताउन ु
पनने रकम नस्री बताकँी रताखेमता त्यस्ो रकम र सोको ब्यताज समे् 
र््ताथि गनने असिकतारीले त्यस्ो व्यसतिको जता्यजे्ताबताट असूल उपर 
गररसर्न सकनेछ ।

६२. रोककता रताखन लेखी पठताउने: (१) ससं्ता वता र््ताथि  गनने असिकतारीले  र्फता 
५८ र ६१ को प्र्योजनको लतासग कुनै व्यसतिको खता्ता, जता्यजे्ताको 
सवतासमतव हस्तान्रण, नतामसतारी वता सबरिी गनथि नपताउने गरी रोककता 
रताखन समबसनि् सनकता्यमता लेखी पठताउन सकनेछ । 

   (२)  उपर्फता (१) बमोसजम रोककताको लतासग लेखी आएमता 
समबसनि् सनकता्यले प्र्सल् कतानून बमोसजम त्यस्ो व्यसतिको 
खता्ता, जता्यजे्ताको सवतासमतव हस्तान्रण, नतामसतारी वता सबरिी गनथि 
नपताउने गरी रोककता रताख् नरताखी सर्न ुपननेछ ।

६३. अग्तासिकतार रहने: कुनै व्यसतिले ससं्तालताई स्नुथि  पनने ऋण वता 
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अन्य कुनै र्तास्यतव नस्रमेता त्यस्ो व्यसतिको जता्यजे्तामता नेपताल 
सरकतारको कुनै हक र्ताबी भए त्यसको लतासग रकम छुटिताई बताकँी रहन 
आएको रकममता ससं्ताको अग्तासिकतार रहनेछ ।

६४.  कता्यथिवताही गनथि वतािता नपनने: ससं्ताले ऋण असलुी गनने समबनिमता 
कुनै व्यसति वता सहकतारी ससं्ता उपर ्लताएको कुनै कतारवताहीकता 
कतारणबताट त्यस्ो व्यसति वता ससं्ता उपर ्यस ऐन ््ता प्र्सल् 
कतानून बमोसजमको कुनै कसूरमता कतारवताही ्लताउन रोक लगताएको 
मतासनने छैन ।

पररचछेर्– १५
एकीकरण, सबघटन ््ता र््ताथि खतारजे

६५. एकीकरण ््ता सवभताजन समबनिी व्यबस्ता: (१) ्यस ऐनको 
असिनमता रहीर्ईु वता र्ईुभनर्ता बढी ससं्ताहरु एक आपसमता गताभी 
एकीकरण गनथि वता एक ससं्तालताई भौगोसलक कता्यथि षेिरिको आितारमता 
र्ईु वता र्ईुभनर्ता बढी ससं्तामता सवभताजन गनथि ससकनेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजम एकीकरण वता सवभताजन गर्ताथि 
समबसनि् ससं्ताको कुल कता्यम रहेकता सर्स्य सखं्यताको र्ईु स्हताइ 
बहुम्बताट सनणथि्य हुन ुपननेछ ।          

   (३) उपर्फता (२) बमोसजम एकीकरण वता सवभताजन 
गनने सनणथि्य गर्ताथि एकीकरण वता सवभताजनकता श थ्ि र कता्यथिसवसि समे् 
खलुताउन ुपननेछ ।

६६.  सवघटन र र््ताथि खतारजे: (१) कुनै ससं्तामता र्हेता्यको अवस्ता सवद्मतान 
भएमता सताितारणसभताको ्तकताल कता्यम रहेकता र्ईु स्हताइ बहुम् 
सर्स्यको सनणथि्यबताट त्यस्ो ससं्ताको सवघटन गनने सनणथि्य गरी र््ताथि 
खतारजेीको सवीकृस्कता लतासगससमस्ले र््ताथि गनने असिकतारीसमषि 
सनवेर्न सर्नसकनेछ :–
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(क) सवसन्यममता उसललसख् उदे्श्य ््ता कता्यथि हताससल गनथि समभव 
नभएमता, 

(ख)  सर्स्यको सह् गनथि नसकने भएमता ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजम प्रताप्त सनवेर्नमता छतानसवन गर्ताथि 
त्यस्ो ससं्ताको सवघटन गनथि उप्यतुि र्सेखएमता र््ताथि गनने असिकतारीले 
त्यस्ो ससं्ताको र््ताथि खतारजे गनथि सकनेछ।

   (३) उपर्फता (२) मता जनुसकैु कुरता लेसखएको भए ्तापसन 
र््ताथि गनने असिकतारीले र्हेता्यको अवस्तामता मतारि ससं्ताको र््ताथि 
खतारजे गनथि सकनेछ :–

(क)  लगता्तार र्ईु वषथिसमम कुनै कतारोबतार नगरी सनष्कृ्य रहेको 
पताइएमता,

(ख) कुनै ससं्ताले ्यो ऐन वता ्यस ऐन अन्गथि् बनेको सन्यमतावली 
सवपरी्को कता्यथि बतारमबतार गरमेता,

(ग) सवसन्यममता उसललसख् उदे्श्य सवपरी् कता्यथि गरमेता,

(घ)  सहकतारी मूल्य, मतान्य्ता र ससद्तान् सवपरी् कता्यथि गरमेता ।

   (४) उपर्फता (२) वता (३) बमोसजम र््ताथि खतारजे गनुथि  असघ 
र््ताथि गनने असिकतारीले त्यस्ो ससं्तालताई सनुवुताईको लतासग पनध्र 
सर्नको सम्य सर्न ुपननेछ ।

   (५) उपर्फता (२) वता (३) बमोसजम ससं्ताको र््ताथि खतारजे 
भएमता त्यस्ो ससं्ता सवघटन भएको मतासननेछ । 

   (७) उपर्फता (२) वता (३) बमोसजम ससं्ताको र््ताथि खतारजेी 
भएमता त्यस्ो ससं्ताको र््ताथि प्रमताणपरि सव्ः रद् भएको मतासननेछ ।

६७. सलकवी्ेटरको सन्यसुति: (१) र्फता ६६ बमोसजम कुनै ससं्ताको र््ताथि 
खतारजे भएमता र््ताथि गनने असिकतारीले सलकवी्ेटर सन्यतुि गननेछ । 

   (२) उपर्फतामता (१) मता जनुसकैु कुरता लेसखएको भए्ता 
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पसन सघंी्य कताननुमता ्ोसकएको ससमतासममको समपसत्त भएको 
ससं्ताको हकमता र््ताथि गनने असिकतारीलेकुनै असिकृ्स्रकता 
कमथि्तारीलताई सलकवी्ेटर सन्यसुति गनथि सकनेछ ।

६८. सलकवी्ेशन पसछको समपस्को उप्योग: कुनै ससं्ताको सलकवी्ेशन 
पचिता्् सबै र्तास्यतव भतुितान गरी बताकँी रहन गएको समपसत्तको उप्योग 
सघंी्य कताननुमता ्ोसकए बमोसजम हुनेछ ।

पररचछेर् –१६
र््ताथि गनने असिकतारी

६९. र््ताथि गनने असिकतारी: (१)्यस ऐन अन्गथि् र््ताथि गनने असिकतारीले 
गनुथिपनने कता्यथिहरू िसुनबेशी नगरपतासलकताको प्रमखु प्रशताससक्य 
असिकृ्ले गननेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजमको र््ताथि गनने असिकतारीले 
्यस ऐन बमोसजम आफूमता रहेको कुनै वता समपूणथि असिकतार आफू 
मता्ह्को असिकृ्स्रको कमथि्तारीलताई प्रत्यता्योजन गनथि सकनेछ ।

७०. कताम, क थ्िव्य र असिकतार : ्यस ऐनमता अन्यरि उसललसख् कताम, 
क थ्िव्य ््ता असिकतारको अस्ररति र््ताथि गनने असिकतारीको कताम, 
क थ्िव्य र असिकतार ्ोसकए बमोसजम हुनेछ ।

 
पररचछेर् –१७

सनरीषिण ््ता अनगुमन

७१. सनरीषिण ््ता असभलेख जताँ्  गनने: (१) र््ताथि गनने असिकतारीले 
ससं्ताको जनुसकैु वख् सनरीषिण ््ता असभलेख परीषिण गनथि, 
गरताउन सकनेछ ।

   (२) नेपताल रताष्ट् बैंङ्कले जनुसकैु वख् ्ोसकएको 
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भनर्ता बढी आस थ्िक कतारोवतार गनने ससं्ताको सहसताव सक्ताव वता 
सवत्ती्य कतारोवतारको सनरीषिण वता जताँ्  गनथि, गरताउन सकनेछ।

   (३) उपर्फता (२) को प्र्योजनको लतासग नेपताल रताष्ट् 
बैङ्कले आफनता कुनै असिकतारी वता सवशेषज्ञ खटताई आबश्यक  
सववरण वता सू्नताहरू ससं्ताबताट स्झकताई सनरीषिण ््ता सपुरीवेषिण 
गनथि सकनेछ ।

   (४) उपर्फता (१) वता (२)बमोसजम सनरीषिण वता सहसताब 
जताँ्  गर्ताथि र््ताथि गनने असिकतारी वता नेपताल रताष्ट् बैङ्कको असिकतार 
प्रताप्त असिकृ्ले मताग गरकेो जतानकतारी समबसनि् ससं्ताले उपलबि 
गरताउन ुपननेछ । 

   (५) उपर्फता (१) वता (२) बमोसजम सनरीषिण वता सहसताब 
जताँ्  गर्ताथि कुनै ससं्ताको कतामकतारबताही ्यो ऐन, ्यस ऐन अन्गथि् 
बनेको सन्यम, सनर्नेसशकता, मतापर्ण् वता कता्यथिसवसि बमोसजम भएको 
नपताइएमता र््ताथि गनने असिकतारी वता नेपताल रताष्ट् बैङ्कले समबसनि् 
ससं्तालताई आवश्यक सनर्नेशन सर्न सकनेछ र त्यस्ो सनर्नेशनको 
पतालनता गनुथि  त्यस्ो ससं्ताको क थ्िव्य हुनेछ ।

   (६) नेपताल रताष्ट् बैङ्कले ्यस र्फता बमोसजम ससं्ताको 
सनरीषिण ््ता सपुरीवेषिण गर्ताथि नेपताल रताष्ट् बैङ्कले प्र्सल् कतानून 
बमोसजमको असिकतार प्र्योग गनथि सकनेछ।

   (७) ्यस र्फता बमोसजम ससं्ताको सनरीषिण ््ता 
सपुरीवेषिण गर्ताथि प्रताप्त हुन आएको जतानकतारी नेपताल रताष्ट् बैङ्कले 
िसुनबेशी नगर कता्यथिपतासलकतालताई उपलबि गरताउन ुपननेछ ।  

७२. छतानसवन गनथि सकने : (१) कुनै ससं्ताको व्यवसतास्यक कतारोबतार 
सन्ोषजनक नभएको, सर्स्यको सह् सवपरी् कताम भएको वता सो 
ससं्ताको उदे्श्य सवपरी् कता्यथि गरकेो भनी त्यस्ो ससं्ताकोकम्ीमता 
वीस प्रस्श् सर्स्यले छतानसवनको लतासग सनवेर्न सर्एमता र््ताथि गनने 
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असिकतारीले त्यस्ो ससं्ताको छतानसवन गनथि, गरताउन सकनेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजम छतासनवन गर्ताथि मताग गरकेो 
सववरण वता कतागजता् उपलबि गरताई सह्योग गनुथि  समबसनि् 
ससमस्को क थ्िव्य हुनेछ । 

   (३) उपर्फता (१) वता (२) बमोसजम गररएको छतानसवनको 
जतानकतारी समबसनि् ससं्तालताई सलसख्रुपमता सर्न ुपननेछ ।

७३. ब्् ््ता ऋणको कतारोबतार गनने ससं्ता को सनरीषिण ््ता अनगुमन 
समबनिी सवशेष व्यवस्ता : (१) ब्् ््ता ऋणको मखु्य कतारोबतार 
गनने ससं्ताले ्ोसकए बमोसजम अनगुमन प्रणताली अवलमबन गनुथि  
पननेछ ।

   (२) र््ताथि गनने असिकतारीले ब्् ््ता ऋणको कतारोबतार 
गनने ससं्ताको ्ोसकए बमोसजमको अनगुमन प्रणतालीमता आितारर् 
भई सनरीषिण ््ता अनगुमन गननेछ ।

   (३) उपर्फता (२) बमोसजम ससं्ताको सनरीषिण ््ता 
अनगुमन र््ताथि गनने असिकतारीले आवश्यक्ता अनसुतार नेपताल रताष्ट् 
बैङ्क लगता्य्कता अन्य सनकता्यको सह्योग सलन सकनेछ ।

७४. वतासषथिक प्रस्वेर्न पेश गनुथिपनने : (१) र््ताथि गनने असिकतारीले आस थ्िक 
वषथि समताप्त भएको समस्ले ्ीन मसहनतासभरि ससं्ताको सनरीषिण 
समबनिीवतासषथिक प्रस्वेर्ननगर कता्यथिपतासलकतासमषि पेश गनुथि  पननेछ ।

   (२) उपर्फता (१)  बमोसजमको प्रस्वेर्नमता र्हेता्यकता 
सववरणहरू खलुताउन ुपननेछ:–

(क) सञ्तालनमता रहेकता ससं्ताको सववरण,

(ख) अनगुमन गररएकता ससं्ताको सखं्यता ् ्ता आस थ्िक कतारोवतारको 
सववरण,
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(ग)  ससं्तामता सहकतारी ससद्तान् र ्यो ऐन, ्यस ऐन अन्गथि् 
बनेको सन्यम, सवसन्यम ््ता आन्ररक कता्यथिसवसिको 
पतालनताको अवस्ता,

(घ)  ससं्ताकता सर्स्यले प्रताप्त गरकेो सेवता ससुविताको अवस्ता,

(ङ)  ससं्ताको सरि्यताकलतापमता सर्स्यको सहभतासग्ताको स्र 
अनपुता्,

(्) ससं्तालताई नगरपतासलकताबताट प्रर्तान गररएको सवत्ती्य अनरु्तान 
््ता छुट ससुविताको सर्पु्योसग्ताको अवस्ता, 

(छ) ससं्ताको आस थ्िक सरि्यताकलताप ््ता सवत्ती्य अवस्ता 
समबनिी ्ोसकए बमोसजमकता सववरण,

(ज) ससं्तामता आन्ररक सन्यनरिण प्रणतालीको अवस्ता,

(्झ)  ससं्तामता सशुतासन ््ता सजममेवतारीको अवस्ता,

(ञ)  ससं्तामता रहेकता कोषको सववरण,

(ट) सरंसषि् पूजँी सफ्ताथि कोषसव्रणको अवस्ता,

(ठ) सहकतारीको नीस् सनमताथिणमता सह्योग पगुने आवश्यक कुरताहरू,

(्)  सहकतारी ससं्ताको र््ताथि, खतारजेी ््ता सवघटन समबनिी 
सववरण,

(ढ) ससं्ताले सञ्तालन गरकेो र्फता १२ बमोसजमको कतारोवतार, 
व्यवसता्य, उद्ोग वता परर्योजनताको सववरण, 

(ण) ्ोसकए बमोसजमकता अन्य सववरण ।

७५.  आपसी सरुषिण सेवता सं् तालन समबनिी व्यवस्ताः (१) ससं्ताले 
सघंी्य कताननुमता व्यवस्ता भएबमोसजम आफनता सर्स्यहरुको 
बतालीनताली वता वस्भुताउमता भएको षिस्को अशंपूस थ्ि  गनने गरी आपसी 
सरुषिण सेवता सं् तालन गनथि सकनेछ ।
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७६. सस्रीकरण कोष समबनिी व्यवस्ताः (१) ब्् ् ्ता ऋण सवष्यग् 
ससं्ताहरू समभतासव् जोसखमबताट सरंषिणकता लतासगसघंी्य कताननुमता 
व्यवस्ता भए बमोसजम ख्ता हुने सस्रीकरण कोषमता सहभतागी हुन 
सकनेछन् ।

पररचछेर् –१८
समस्यताग्स् ससं्ताको व्यवस्तापन

७७. ससं्ता समस्यताग्स् भएको घोषणता गनथि ससकने: (१) ्यस ऐन 
बमोसजम गररएको सनरीषिण वता सहसताब जताँ् बताट कुनै ससं्तामता 
र्हेता्यको अवस्ता सवद्मतान रहेको र्सेखएमता कता्यथिपतासलकताले त्यस्ो 
ससं्तालताई समस्यताग्स् संस्ताको रुपमता घोषणता गनथि सकनेछ:-

(क) सर्स्यको सह् सवपरी् हुने गरी कुनै कता्यथि गरकेो,

(ख) ससं्ताले पूरता गनुथिपनने सवत्ती्य र्तास्यतव पूरता नगरकेो वता भतुितानी 
गनुथिपनने र्तास्यतव भतुितानी गनथि नसकेको वता भतुितानी गनथि नसकने 
अवस्ता भएको,

(ग) सर्स्यहरूको ब्् सनिताथिरर् श थ्ि बमोसजम सफ्ताथि गनथि नसकेको,

(घ) ्यो ऐन, ्यस ऐन अन्गथि् बनेको सन्यम ् ्ता सवसन्यम सवपरी् 
हुने गरी ससं्ता  सञ्तालन भएको,

(ङ)  ससं्ता  र्तामतासताहीमता पनथि सकने अबस्तामता भएको वता 
उललेखनी्य रुपमता गमभीर आस थ्िक कसठनताई भोसगरहेको,

(्)  कुनै ससं्ताले सर्स्यको ब्् रकम सफ्ताथि गनुथि  पनने अवसिमता 
सफ्ताथि नगरकेो भनी त्यस्ो ससं्ताकता कम्ीमता वीस प्रस्श् 
वता वीस जनता मध्ेय जनु कम हुनछ सो वरतावरकता सर्स्यहरूले 
र््ताथि गनने असिकतारी समषि सनवेर्न सर्एकोमता छतानसवन गर्ताथि 
खण् (क) र्सेख (ङ)  सममको कुनै अवस्ता सवद्मतान भएको 
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र्सेखएको ।

   (२) उपर्फता(१) मता जनुसकैु कुरता लेसखएको भए ्तापसन 
प्र्सल् कतानून बमोसजम गठन गरकेो आ्योगले कुनै ससं्तालताई 
समस्यताग्स् ससं्ता घोषणता गनथि ससफताररस गरमेता वता समस्यताग्स् 
भनी पसह्तान गरकेोमता वता त्यस्ो आ्योगमता परकेो उजरुी सखं्यता, 
औस्त्य समे्को आितारमता कता्यथिपतासलकतालेत्यस्ो ससं्तालताई 
समस्यताग्स् संस्ता घोषणता गनथि सकनेछ ।

७८. व्यवस्तापन ससमस्को गठन: (१) र्फता ७७ बमोसजम समस्यताग्स् 
ससं्ता घोषणता भएकोमता त्यस्ो ससं्ताको समपसत्त व्यवस्तापन ््ता 
र्तास्यतव भतुितानी समबनिी कता्यथिकतालतासग व्यवस्तापन ससमस्को गठन 
गनथि र््ताथि गनने असिकतारीले कता्यथिपतासलकता समषि  ससफताररस गननेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजम सशफताररस भई आएमता 
कता्यथिपतासलकताले ्ोसकए वमोसजम व्यवस्तापन ससमस्को गठन गनथि 
सकने छ । 

   (३) उपर्फता (२) बमोसजम गसठ् व्यवस्तापन ससमस्को 
कताम, क थ्िव्य र असिकतार ्ोसकए बमोसजम हुनेछ ।

पररचछेर्–१९
कसूर, र्ण् जररवतानता ््ता पनुरताबेर्न

७९.  कसूर गरकेो मतासनने : कसैले र्हेता्यको कुनै कता्यथि गरमेता ्यस ऐन 
अन्गथि्को कसूर गरकेो मतासननेछ । 
(क)  र््ताथि नगरी वता खतारजे भएको ससं्ता सञ्तालन गरमेता वता कुनै 

व्यसति, फमथि वताकमपनीले आफनो नताममता सहकतारी शबर् वता सो 
शबर्को अगें्जी रुपतान्रण रताखी कुनै कतारोबतार, व्यवसता्य, 
सेवता प्रवताह  वता अन्य कुनै कता्यथि गरमेता,

(ख) सर्स्यको ब्् ्यस ऐन र ्यस ऐन अन्गथि् बनेको सन्यम, 
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सवसन्यम बमोसजम बताहेक अन्य कुनैपसन प्र्योजनको लतासग 
प्र्योग गरमेता, 

(ग) ्ोसकएको भनर्ता बढी रकम ऋण प्रर्तान गर्ताथि जमतान् वता 
सरुषिण नरताखी ऋण प्रर्तान गरमेता,

(घ)  ससमस्को सर्स्य, व्यवस्तापकवता कमथि्तारीले ससं्ताको 
समपसत्त, ब्् वता शे्यर रकम सहनतासमनता गरमेता,

(ङ) ऋण असूल हुन नसकने गरी ससमस्कता कुनै सर्स्य, 
सनजकोनता्ेर्तार वता अन्य व्यसति वता कमथि्तारीलताई ऋण सर्ई 
रकम सहनतासमनता गरमेता, 

(्)  ससमस्कता कुनै सर्स्यले एकलै वता अन्य सर्स्यको 
समलोम्ोमता ससं्ताको शे्यर वता ब्् रकम आफू खसुी 
परर्तालन गरी ससं्तालताई हतानी नोकसतानी परु ््यताएमता, 

(छ)  ्झटुिता वता गल् सववरण पेश गरीकजताथि सलएमता, रताखेको सि्ो 
कच्ता भएमता वताऋण सहनतासमनता गरमेता, 

(ज)  ससं्ताले ्यस ऐन र ्यस ऐन अन्गथि् बनेकता सन्यम, सवसन्यम  
सवपरर् लगतानी गरमेता वता लगतानी गनने उदे्श्यले रकम उठताएमता, 

(्झ)  कृसरिम व्यवसता्य ख्ता गरी वता गरताई ऋण सलएमता वता सर्एमता,
(ञ)  सि्ोको असवताभतासवक रुपमता बढी मूल्यताङ्कन गरी ऋण 

सलएमता वता सर्एमता,
(ट)  ्झटुिता सववरणको आितारमता परर्योजनताको लताग् असवताभतासवक 

रुपमता बढताई बढी ऋण सलएमता वता  सर्एमता,
(ठ)  कुनै व्यसति वता ससं्तालताई एक पटक सर्इसकेको सरुषिण 

री्पूवथिक फुकुवता नभई वता सो सरुषिणले खतामेको मूल्यभनर्ता 
बढी हुनेगरी सोही सरुषिण अन्य ससं्तामता रताखी पनुः ऋण 
सलए वता सर्एमता,

(्)  ससं्ताबताट जनु प्र्योजनको लतासग ऋण ससुविता सलएको हो 
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सोही प्र्योजनमता नलगताई अन्यरि प्र्योग गर ेवता गरताएमता,
(ढ)  ससं्ताको कुनै कतागजता् वता खता्तामता लेसखएको कुनै कुरता 

कुनै ्ररकताले हटताइ वता उ्ताइ अकदै  अ थ्ि सनसकने व्यहोरता 
पतारी समलताई लेखने वता अकको सभननै शे्रस्ता रताखने जस्ता 
कताम गरबेताट आफूलताई वता अरु कसैलताई फताइर्ता वता हतासन 
नोकसतानी गनने उदे्श्यले की न्े गनथि वता अकताथिको हतासन नोकसतानी 
गनने उदे्श्यले नगर ेवता नभएको ्झटुिता कुरता गर ेवता भएको हो 
भनी वता समस्, अङ्क वता व्यहोरता फरक पतारी सहीछताप गरी 
गरताई कतागजता् बनताई वता बनताउन लगताई जतालसताजी गर ेवता 
गरताएमता, 

(ण)  ऋणको सि्ो सवरुप रतासखने ्ल अ्ल समपसत्त सललताम 
सबरिी वता अन्य प्र्योजनको लतासग मूल्यताङ्कन गर्ताथि 
मूल्यताङ्कनक्ताथिले बढी, कम वता गल् मूल्यताङ्कन गरी 
ससं्तालताई हतानी नोकसतानी परु ््यताउने कता्यथि गर ेवता गरताएमता, 

(्) ससं्तालताई हतानी नोकसतानी परु ््यताउने उदे्श्यले कसैले कुनै 
कताम गरताउन वता नगरताउन, मोलतासहजता गनथि वता गरताउन, कुनै 
सकससमको रकम सलन वता सर्न, सबनता मूल्य वता कम मूल्यमता 
कुनै मताल, वस् ुवता सेवता सलन वता सर्न, र्तान, र्ता्व्य, उपहतार 
वता ्नर्ता सलन वता सर्न, गल् सलख् ््यतार गनथि वता गरताउन, 
अनवुतार् गनथि वता गरताउन वता गैर कतानूनी लताभ वता हतानीपरु ््यताउने 
बर्सन्य्ले कुनै कता्यथि गर ेवता गरताएमता,

(्)  कुनैससं्ता वता सोको सर्स्य वता ब््क्ताथि वता ्ीमध्ेय 
कसैलताई हतानी नोकसतानी पगुने गरी लेखता परीषिण गर ेगरताएमता 
वता लेखता परीषिण गरकेो ्झटुिो प्रस्वेर्न ््यतार पतारमेता वता पतानथि 
लगताएमता ।

८०. सजता्यः (१) कसैले र्फता ७९ को कसूर गरमेता र्हेता्य बमोसजमको 
सजता्य हुनेछ :-
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(क)  खण् (क),(ग),(्) र (्)को कसूरमता एक बषथिसमम कैर् र 
एकलताखरुपै्ँयतासमम जररवतानता,

(ख)  खण् (ठ) को कसूरमता र्ईु बषथिसमम कैर् र र्ईु लताख 
रुपै्ँयतासमम जररवतानता,

(ग)  खण् (ख) को कसूरमता सवगो बरताबरको रकम जररवतानता गरी 
्ीन बषथि समम कैर् ,

(घ)  खण् (घ), (ङ), (्), (छ), (ज), (्झ), (ञ), (ट), (ण) र(्) 
को कसूरमता सवगो भरताई सवगो बमोसजम जररवतानता गरी र्हेता्य 
बमोसजमको कैर् हुनेछ :-

(१)  र्श लताख रुपै्यतासँमम सबगो भए एक वषथिसमम कैर्, 

(२)  र्श लताख रुपै्यताभँनर्ता बढी प्तास लताख रुपै्यतासँमम 
सबगो भए र्ईु वषथिर्सेख्ीन वषथिसमम कैर्,

(३)  प्तास लताख रुपै्यताभँनर्ता बढी एक करो् रुपै्यतासँमम 
सबगो भए ्ीन वषथिर्सेख ्तार वषथिसमम कैर्,

(४)  एक करो् रुपै्यताभँनर्ता बढी र्श करो् रुपै्यतासमम 
सबगो भए ्तार वषथिर्सेख छवषथिसमम कैर्,

(५)  र्श करो् रुपैं्यताभँनर्ता बढीएक अबथि रुपै्यतासँमम सबगो 
भए छ वषथिर्सेख आठ वषथिसमम कैर्,

(६) एक अबथि रुपै्यताभँनर्ता बढीजस्सकैु रुपै्यता ँ सबगो भए 
पसन आठ वषथिर्सेख र्श वषथिसमम कैर्,

(ङ)  खण् (ढ) को  कसूरमतार्श बषथिसमम कैर् ।

   (२) र्फता ७९ को कसूर गनथि उद्ोग गनने वता त्यस्ो कसूर 
गनथि मद्् परु ््यताउने व्यसतिलताई मखु्य कसूरर्तारलताई हुने सजता्यको 
आिता सजता्य हुनेछ ।

   (३) र्फता ७९ कोकसूर गनने वता त्यस्ो कसूर गनथि मद्् 
परु ््यताउन ुकुनै सनकता्य ससं्ता भए त्यस्ो सनकता्य ससं्ताको प्रमखु 
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कता्यथिकतारी वता पर्तासिकतारी वता कता्यथिकतारी हैसस्य्मता कता्यथि समपतार्न 
गनने व्यसतिलताई ्यस ऐन बमोसजम हुने सजता्य हुनेछ । 

८१.  जररवतानता हुने : (१) र्फता ८७ बमोसजम कसैको उजूरी परी वता 
ससं्ताको सनरीषिण अनगुमन वता सहसताब सक्ताबको जताँ्  गर्ताथि वता अन्य 
कुनै व्यहोरताबताट कसैले र्हेता्यको कुनै कता्यथि गरकेो पताइएमता र््ताथि गनने 
असिकतारीले त्यस्ो कता्यथिको प्रकृस् र गतामभी्यथिको आितारमता त्यस्ो 
कता्यथि गनने व्यसतिलताई पताँ्  लताखरुपै्ँयतासमम जररवतानता गननेछ :-
(क)  ्यो ऐन वता ्यस ऐन अन्गथि् बनेकता सन्यम सवपरी् सर्स्यसगँ 

ब्यताज सलएमता,
(ख)  ससं्ताले प्रर्तान गनने ब्् र ऋणको ब्यताजर्रबी्को अन्र 

छ प्रस्श्भनर्ता बढी कता्यम गरमेता,
(ग)  ससं्ताले प्रर्तान गरकेो ऋणमता लतागने ब्यताजलताई मूल कजताथिमता 

पूजँीकृ् गरी सोको आितारमता ब्यताज लगताएमता,
(घ) कुनै सर्स्यलताई आफनो पूजँीकोषको ्ोसकए बमोसजमको 

प्रस्श्भनर्ता बढी हुने गरी ऋण प्रर्तान गरमेता,
(ङ) ससं्ता र््ताथि गर्ताथिकता बख्कता सर्स्य बताहेक अन्य सर्स्यलताई 

सर्स्य्ता प्रताप्त गरकेो ्ीन मसहनता अवसि व्यस्् नभई ऋण 
लगतानी गरमेता,

(्)  प्रता्समक पूजँी कोषको र्श गणुता भनर्ता बढीहुने गरी ब्् 
सकंलन गरमेता,

(छ)  शे्यर पूजँीको पनध्र प्रस्श्भनर्ता बढी शे्यर लताभतांश सव्रण 
गरमेता, 

(ज)  ससं्ताले आफनो कता्यथिषेिरि बतासहर गई कतारोबतार गरमेता वता गैर 
सर्स्यसगं कतारोवतार गरमेता,

(्झ)  ससं्ताले ्यो ऐन सवपरी् कृसरिम ब्यसतिलताई आफनो सर्स्य्ता 
सर्एमता ।
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   (२) उपर्फता (१)मता लेसखएको व्यहोरताबताट कसैले 
र्हेता्यको कुनै कता्यथि गरकेो र््ताथि गनने असिकतारीले त्यस्ो कता्यथिको 
प्रकृस् र गतामभी्यथिको आितारमता त्यस्ो कता्यथि गनने व्यसतिलताई ्ीन 
लताख रुपै्यतासँमम जररवतानता गनथि सकनेछः-
(क)  ्यो ऐन वता ्यस ऐन अन्गथि् बनेको सन्यम बमोसजम सर्एको 

कुनै सनर्नेशन वता ्ोसकएको मतापर्ण्को पतालनता नगरमेता,
(ख) ्यो ऐन वता ्यस ऐन अन्गथि् बनेको सन्यम बमोसजमसर्नपुनने 

कुनै सववरण, कतागजता्, प्रस्बेर्न, सू्नता वता जतानकतारी 
नसर्एमता,

(ग)  ्यस ऐन बमोसजम सनवताथि्न नगरी ससमस् ््ता लेखता 
सपुरीवेषिण ससमस्कता पर्तासिकतारीहरु आफू खशुी पररव थ्िन 
गरमेता 

(घ)  कुनै ससं्ताले र्फता ६ को उपर्फता (४) बमोसजमको ् ोसकएको 
श थ्ि पतालन नगरमेता,

(ङ)  ्यो ऐन वता ्यस ऐन अन्गथि् बनेको सन्यम सवपरर् अन्य कता्यथि 
गरमेता ।

   (३) उपर्फता (१) वता (२) बमोसजमको जररवतानता गनुथि  असघ 
र््ताथि गनने असिकतारीले समबसनि् व्यसति वता ससं्तालताई सफताई पेश 
गनथि कम्ीमता पनध्र सर्नको सम्यतावसि सर्न ुपननेछ ।

८२.  रोककता रताखने : (१) र््ताथि गनने असिकतारीले समबसनि् ससं्तालताई 
र्फता ८१बमोसजम जररवतानता गनुथिकता अस्ररति ्ीन मसहनतासमम 
त्यस्ो ससं्ताको कतारोबतार, समपस् ् ्ता बैङ्क खता्ता रोककता रताखने 
््ता समपसत्त रोककता रताख् न समबसनि् सनकता्यलताई ससफताररस गनथि 
सकनेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजमको ससफताररस प्रताप्त भएमता 
त्यस्ो ससं्ताको कतारोबतार, समपस् वता बैङ्क खता्ता रोककता रताखी 
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सो को जतानकतारी र््ताथि गनने असिकतारीलताई सर्न ुपननेछ । 

८३.  र्ोबबर जररवतानता हुने: (१) र्फता ८१ बमोसजम जररवतानता भएको व्यसति 
वता ससं्तालेपनु: सोही कसूर गरमेता त्यस्ो व्यसति वता ससं्तालताई र््ताथि 
गनने असिकतारीले र्ोस्ो पटकर्सेख प्रत्ेयक पटकको लतासग र्ोबबर 
जररवतानता गननेछ । 

८४.  अनसुनितानको लतासग लेखी पठताउन सकने : र््ताथि गनने असिकतारी 
वता नेपताल रताष्ट् बैङ्कले ्यस ऐन बमोसजम आफनो कताम, क थ्िव्य 
र असिकतारको पतालनता गर्ताथि कसैले र्फता ७९बमोसजमको कसूर 
गरकेो ्ताहता पताएमता त्यस्ो कसूरकता समबनिमता ्यस ऐन बमोसजम 
अनसुनितान गनथिको लतासग समबसनि् सनकता्यमता लेखी पठताउन 
सकनेछ । 

८५.  मदु्तासमबनिी व्यवस्ताः र्फता ८० बमोसजम सजता्य हुने कसूरकोमदु्ता 
समबनिी व्यवस्ता सघंी्य कताननु बमोसजम हुनेछ ।

८६. मदु्ता हेनने असिकतारी: र्फता ८० बमोसजमको सजता्य हुने कसूर 
समबनिी मदु्ताको कतारवताही र सकनतारता सजललता अर्ताल्बताट हुनेछ ।

८७.  उजूरी सर्ने हर्म्यतार् : (१) कसैले र्फता ८० बमोसजमको सजता्य 
हुने कसूर गरकेो वता गनथि लतागेको ्ताहता पताउने व्यसतिले त्यसरी ्ताहता 
पताएको समस्ले नबबे सर्नसभरि र््ताथि गनने असिकतारी समषि उजूरीसर्न ु
पननेछ ।

   (२) कसैले र्फता ८० बमोसजम जररवतानता हुने कता्यथि गरकेो 
्ताहता पताउने व्यसतिले त्यसरी ्ताहता पताएको समस्ले नबबे सर्न सभरि 
र््ताथि गनने असिकतारी समषि उजूरीसर्न ुपननेछ । 

८८. पनुरतावेर्न गनथि सकने : (१) र्फता ६ बमोसजम ससं्ता र््ताथि गनथि 
असवीकतार गरकेो वता र्फता ८८ बमोसजम ससं्ता र््ताथि खतारजे गरकेोमता 
स्त्त नबझुनेले सो सनणथि्यको जतानकतारी पताएको समस्ले पैं्ीस 
सर्नसभरि र््ताथि गनने असिकतारीको सनणथि्यउपर कता्यथिपतासलकतासमषि 
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पनुरतावेर्न गनथि सकनेछ । 

   (२) र्फता ८० बमोसजमको जररवतानतामता स्त्त नबझुने 
व्यसतिले त्यस्ो सनणथि्यको जतानकतारी पताएको समस्ले पैं्ीस सर्नसभरि 
र्हेता्य बमोसजम पनुरतावेर्न गनथि सकनेछ:

(क) र््ताथि गनने असिकतारी र कता्यथिपतासलकताले गरकेो सनणथि्य उपर 
समबसनि् सजललता अर्ताल्मता,

(ख)  नेपताल रताष्ट् बैङ्कले गरकेो सनणथि्य उपरसमबसनि् उच् 
अर्ताल्मता ।

८९. असूल उपर गररने : ्यस पररचछेर् बमोसजम कुनै व्यसतिले स्नुथि  पनने 
जररवतानता वता कुनै रकम नस्री बताकँी रहेकोमता त्यस्ो जररवतानता वता 
रकम सनजबताट सरकतारी बताकँी सरह असूल उपर गररनेछ ।

पररचछेर्–२०
सवसवि

९०.  म्तासिकतारको प्र्योग : कुनै सर्स्यले ससं्ताको जस्सकैु शे्यर 
खररर् गरकेो भए ्तापसन समबसनि् ससं्ताको कता्यथि सञ्तालनमता 
एक सर्स्य एक म्को आितारमता आफनोम्तासिकतारको प्र्योग गनथि 
सकनेछ ।

९१. सतामतासजक परीषिण गरताउन सकने : (१) ससं्ताले सवसन्यममता 
उसललसख् उदे्श्य प्रताप्त गनथिकता लतासग ससमस्बताट भएकता सनणथि्य 
र कता्यथि, सर्स्यहरूले प्रताप्त गरकेता सेवता र सन्षु्टीको स्र, सेवता 
प्रतासप्तबताट सर्स्यहरूको जीवनस्रमता आएको आस थ्िक, सतामतासजक, 
सतांसकृस्क ््ता वता्तावरणी्य पषिमता सकतारतातमक पररव थ्िन 
लगता्य्कता सवष्यमता सतामतासजक परीषिण गरताउन सकनेछ । 

   (२) उपर्फता (१) बमोसजम भएको सतामतासजक परीषिणको 
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प्रस्वेर्न छलफलको लतासग ससमस्ले सताितारणसभतासमषि पेश 
गननेछ ।

   (३) उपर्फता (२) बमोसजम पेश भएको सतामतासजक परीषिण 
प्रस्वेर्न छलफल गरी सताितारणसभताले आवश्यक्ता अनसुतार 
ससमस्लताई सनर्नेशन सर्न सकनेछ ।

   (४) ्यस र्फता बमोसजमको सतामतासजक परीषिण 
प्रस्वेर्नको एक प्रस् समबसनि् ससं्ताले र््ताथि गनने असिकतारी समषि 
पेश गनुथि  पननेछ ।

९२. सहकतारी सशषिताः सहकतारी षेिरिको प्रविथिनको लतासग सवद्ताल्य ्हको 
पताठ्यरिममता आितारभू् सहकतारी समवनिी सवष्यवस्लुताई समतावेश 
गनथि ससकनेछ ।

९३. आस थ्िक सह्योग गनथि नहुने: ससं्ताको रकमवताट ससमस्को सनणथि्य 
वमोसजमसर्स्यहरुले आस थ्िक सह्योग सलन सकनेछन्  

   ्र सतामतासजक कता्यथिको लतासग गैर सर्स्य व्यसति वता 
ससं्ताहरुलताई समे् आस थ्िक सह्योग गनथिवतािता पनने छैन ।

 सपष्टीकरणः ्यस र्फताको प्र्योजनको लतासग 'सतामतासजक कता्यथि ' 
भननताले सशषिता, सवतास्थ्य, वता्तावरण सरंषिण, मतानवी्य सहता्य्ता, 
सहकतारर्ता प्रबद्थिन समबसनि कता्यथिलताई जनताउछँ ।

९४.  अन्र सहकतारी कतारोवतार गनथि सकनेः ससं्ताहरुले ्ोसकए बमोसजम 
एक आपसमता अन्र सहकतारी कतारोवतार गनथि सकनेछन् । 

९५. ठेककतापटिता सर्न नहुने: ससं्ताले आफनो  ससमस्को कुनै सञ्तालक 
वता लेखता सपुरीवेषिण ससमस्को स्ंयोजक वता सर्स्य वता आफनो 
कमथि्तारीलताई ठेककतापटिता सर्न हुर्नै ।

९६. सरकतारी बताकँी सरह असूल उपर हुने: कुनै ससं्ताले प्रताप्त गरकेो 
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सरकतारी अनरु्तान वता कुनै सेवता ससुविता र्रुुप्योग गरकेो पताइएमता 
प्र्सल् कतानून बमोसजम सरकतारी बताकँी सरह असूल उपर गररनेछ। 

९७.  कमपनी समबनिी प्र्सल् ऐन लतागू नहुने : ्यस ऐन अन्गथि् र््ताथि 
भएको ससं्ताको हकमता कमपनी समबनिी प्र्सल् ऐन  लतागू हुने 
छैन । 

९८.  प्र्सल् कतानून बमोसजम कतारवताही गनथि वतािता नपनने : ्यस ऐनमता 
लेसखएको कुनै कुरताले कुनै व्यसति उपर प्र्सल् कतानून बमोसजम 
अर्ताल्मता मदु्ता ्लताउन बतािता परु ््यताएको मतासनने छैन ।

९९. समपसत्त शसुद्करण सनवतारण समबनिी कताननुी व्यवस्ताको पतालनता 
गनुथिपननेः ससं्ताले समपसत्त शसुद्करण सनवतारण समबनिी सघंी्य / 
प्रर्शे कताननुमता भएकता व्यवस्ताकता सता्ै ््् समबनिमता मनरिताल्यले 
जतारी गरकेो मतानर्ण् र नेपताल रताष्ट् बैंकको सवत्ती्य जतानकतारी 
एकताइबताट जतारी भएकता सनर्नेसशकताहरूको पतालनता गनुथिपननेछ । 

१००. सन्यम बनताउने असिकतार: ्यस ऐनको कता्यताथिनव्यनको लतासग 
कता्यथिपतासलकताले आवश्यक सन्यम बनताउन सकनेछ ।

१०१. मतापर्ण्, सनर्नेसशकता वता कता्यथिसवसि बनताई लतागू गनथि सकने: (१) ्यो ऐन 
वता ्यस ऐन अन्गथि् बनेकोसन्यमको अिीनमता रही ससं्ताको र््ताथि, 
सञ्तालन, सनरीषिण ््ता अनगुमन लगता्य्कता कताम कतारबताहीलताई 
व्यवसस्् र प्रभतावकतारीरुपमता सञ्तालन गनथि कता्यथिपतासलकताले 
आवश्यक्ता अनसुतार मतापर्ण्, सनर्नेसशकता वता कता्यथिसवसि बनताई लतागू 
गनथि सकनेछ ।

   (२) उपर्फता (१) बमोसजमको मतापर्ण् बनताउरँ्ता 
आवश्यक्ता अनसुतार रसजष्ट्तार, नेपताल रताष्ट् बैङ्क, मनरिताल्य र 
समबसनि् अन्य सनकता्यको परतामशथि सलन ससकनेछ ।
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btf{ b/vf:tsf] gd'gf

 ldlt M @)=== . ===

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û
gu/ कता्यथिपतासलकताको sfof{no ======== .

ljifo M ;xsf/L ;+:yfsf] btf{ .

dxf]bo,

 xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf 
btf{ u/L kfpg lgj]bg ub{5f}F . p2]Zocg'¿k ;+:yfn] tTsfn ug]{ 
sfo{x¿sf] of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} ;fy 
;+nUg /fvL k]; u/]sf 5f}F .

;+:yf ;DaGwL ljj/)f 
-s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M–
-v_ 7]ufgf M–
-u_  p2]Zo M–
-3_ d'Vo sfo{ M– 
-ª_  sfo{If]q M–
-r_ bfloTj M–
-5_ ;b:o ;ª\Vof M–

-!_ dlxnf ======== hgf
-@_ k'?if ========= hgf

-5_ k|fKt ;]o/ k'FhLsf] /sd M— ?= ==== 
-h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== .
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;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf

======= gu/ कता्यथिपतासलकताको sfof{no ======== .

सहकतारी btf{ k|df0f–kq

btf{ g+= M

======================= ufpFkflnsf÷gu/kflnsf ;xsf/L P]g, === 
sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === ===  === === === === === 
nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] ;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod;lxt of] 
k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 . 

juL{s/0f M === === === === === === === ===

btf{ u/]sf] ldlt M 

b:tvt M

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M

sfof{nosf] 5fk M

cf1fn],
/fh]Gb| axfb'/ cof{n

k|d'v k|zf;sLo clws[t
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w'lgj]zL gu/kflnsfåf/f k|sflzt  .  d"No ?= @%.–




