
 

सरुमारानी गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः२, संखयाः४, पौष २९ गते, 2075 साि 

भाग-१ 

सरुमारानी गाउँपालिका 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 2074 को दफा 102 को उपदफा 
(१) वमोजजम  सरुमारानी गाउँपालिकािे बनाएको कानून उपदफा 
(3) वमोजजम सववसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ ।
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सरूमारानी गाउँपालिका प्यूठानको सहकारी ऐन, २०७५  

सम्वत २०७५ सािको ऐन न ४ 
प्रस्तावनाः सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त अनरुूप स्थानीयस्तरमा 
छररएर रहेको पूँजी, प्रववलध तथा प्रलतभािाई स्वाबिम्बन र 
पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्यहरूको आलथवक, 

सामाजजक तथा साँस्कृलतक उन्नयन गनव, समदुायमा आधाररत, सदस्य 
केजन्ित, िोकताजन्त्रक, स्वायत्त र सशुालसत संगठनको रूपमा सहकारी 
संस्थाहरूको प्रवद्धवन गनव, सहकारी खेती, उद्योग, वस्त ु तथा सेवा 
व्यवसायका माध्यमबाट सामाजजक न्यायका आधारमा आत्मलनभवर, तीब्र 
एवंददगो रुपमा स्थानीय अथवतन्त्रिाई सदुृढ तलु्याउन सहकारी 
संघसंस्थाहरुको दताव, सञ्चािन एवम ् लनयमनसम्बन्धी व्यवस्था गनव 
वाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा 
१०२(१) वमोजजम सरूमारानी गाउँपालिकाको गाउँसभािे यो ऐन 
बनाएको छ। 

पररच्छेद –१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “ सरूमारानी 
गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आन्तररक कायवववलध” भन्नािे सहकारी संस्थािे 
दफा १८ बमोजजम बनाएको आन्तररक 
कायवववलध सम्झनपुछव।  

(ख) “कसूर” भन्नािे दफा ७९ बमोजजमको कसूर 
सम्झनपुछव । 
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(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोजजम” भन्नािे यस 
ऐन अन्तगवत बनेको लनयममा तोवकएको वा 
तोवकए बमोजजम सम्झनपुछव । 

(घ)  “पररवार” भन्नािे सदस्यको पलत वा पत्नी, छोरा, 
बहुारी, छोरी, धमवपतु्र, धमवपतु्री, बाब,ु आमा, 
सौतेनी आमा र आफूिे पािन पोषण गनुव पने 
दाज,ु भाउज,ुभाइ, बहुारी र दददी, बवहनी 
सम्झनपुछव । 

तर सो शब्दिे अंशबण्डा गरी वा मानो 
छुदिई वसेको, वववाह भइ गएको, आ-आफ्नो 
पेशा व्यवसाय गरी बसेको पररवारको 
सदस्यिाई जनाउने छैन । 

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

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

(छ) “मखुय कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन 
गरेको व्यवसावयक वियाकिापहरुमा 
पलछल्िो आलथवक वषवसम्ममा पररचालित 
बचतको दावयत्व र पलछल्िो आलथवक वषवको 
सदस्यतफव को खररद वा लबिी कारोवारमा 
कम्तीमा तीस प्रलतशतभन्दा बढी वहस्सा 
भएको कारोवार सम्झनपुछव ।   

(ज)  “रजजष्ट्रार” भन्नािे संघको रजजष्ट्रार सम्झन ुपछव।  
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(झ) “िेखा सपुरीवेिण सलमलत” भन्नािे दफा ३७ 
बमोजजमको िेखा सपुरीवेिण सलमलत 
सम्झनपुछव । 

(ञ) “ववलनयम” भन्नािे सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको दफा 
१७ बमोजजम बनाएको ववलनयम सम्झनपुछव । 

(ट) “ववभाग” भन्नािे संघको सहकारी ववभाग सम्झनपुछव 
र सो शब्दिे मन्त्राियिे सहकारी लनयमन गनव 
तोकेको महाशाखा समेतिाई जनाउँछ। 

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

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

सजचव र कोषाध्यि समेतिाईजनाउँछ ।  

(ड) “सदस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्यता 
प्राप् त गरेका व्यजि सम्झनपुछव। 

(ढ) “सलमलत” भन्नािे  दफा ३० को उपदफा (१) 
बमोजजमको सञ्चािक सलमलत सम्झनपुछव ।  

(ण) “सहकारी मूल्य” भन्नािे स्वाविम्वन, स्व–

उत्तरदावयत्व, िोकतन्त्र, समानता, समता, 
ऐक्यवद्धता, इमान्दारी, खिुापन, सामाजजक 
उत्तरदावयत्व तथा अरुको हेरचाह िगायत 
अन्तराववष्ट्रय मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी 
मूल्य सम्झनपुछव । 

(त) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नािे ववलनयममा व्यवस्था 
भए बमोजजम सञ्चालित व्यवसावयक 
वियाकिाप सम्झनपुछव ।  
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(थ) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नािे स्वैजच्छक तथाखिुा 
सदस्यता, सदस्यद्वारा िोकताजन्त्रक लनयन्त्रण, 

सदस्यको आलथवक सहभागीता, स्वायत्तता र 
स्वतन्त्रता, जशिा, तािीम र सूचना, सहकारी-
सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र 
समदुायप्रलतको चासो िगायत अन्तराववष्ट्रय 
मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी लसद्धान्त 

सम्झनपुछव ।  

(द) "संस्था" भन्नािे दफा ३ बमोजजम गठन भई 
दफा ६ बमोजजम दताव भएको ववषयगत वा 
बहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था सम्झन ुपछव । 

(ध) “साधारणसभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको 
साधारणसभा सम्झनपुछव । 

(न) “प्राथलमक पूँजी कोष” भन्नािे शेयर पूँजी र 
जगेडा कोष सम्झनपुछव । 

(प)  "दताव गने अलधकारी" भन्नािेदफा ६९ बमोजजमको 
दताव गने अलधकारी सम्झनपुदवछ । 

पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताव 
३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीमा तीस जना नेपािी नागररकहरु 

आपसमा  लमिी ववषयगत वा वहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था 
गठन गनव सक्नेछन ्।  

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको 
भएतापलन श्रलमक, यवुा िगायतिे आफ्नो श्रम वा सीपमा 
आधाररत भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा 
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पन्रजना नेपािी नागररकहरु भए पलन संस्था गठन गनव 
सक्नेछन ्। 

(३) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको 
भए तापलन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा 
त्यस्ता सरकार वा तहको अनदुान वा स्वालमत्वमा संचालित 
ववद्यािय, ववश्वववद्यािय वा संगदठत संस्थाबाट पाररश्रलमक 
पाउने पदमा वहाि रहेका कम्तीमा एकसय जना कमवचारी, 
जशिक वा प्राध्यापकहरुिे आपसमा लमिी प्रचलित कानून 
बमोजजम दताव भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आधारमा 
सदस्यता, प्रलतलनलधत्व र सेवा संचािनमा तोवकए बमोजजमका 
शतव बन्देजहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनव सक्नेछन ्। 

तर एकसय जनाभन्दा कम संखया रहेको एउटै 
कायावियका कम्तीमा तीसजना कमवचारी, जशिक वा 
प्राध्यापकहरुिे आपसमा लमिी सदस्यता, प्रलतलनलधत्व र सेवा 
संचािनमा तोवकए बमोजजमका शतव बन्देजहरु पािना गने 
गरी संस्था गठन गनव सक्नेछन ्। 

(४)  यस दफा बमोजजम संस्था गठन गदाव एक 
पररवार एक सदस्यका दरिे उपदफा (१) वा (२)मा 
उजल्िजखत संखया पगुेको हनुपुनेछ ।  

तर संस्था दताव भइसकेपलछ एकै पररवारका एकभन्दा 
बढी व्यजििे सो संस्थाको सदस्यता लिन बाधा पने छैन । 

 ५) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन संस्था दताव गदाव कायव िेत्र लभत्रका प्रत्येक टोिको 
प्रलतलनलधत्व हनु ुपनेछ । 
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४. दताव नगरी  सहकारी सस्था संचािन गनव नहनु:े कसैिे पलन  
यस ऐन बमोजजम दताव नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चािन 
गनव हुँदैन।   

५. दतावको िालग दरखास्त ददन ुपने :(१) यस ऐन बमोजजम गठन 
भएका सरकारी संस्थािे दतावकािालग दताव गने अलधकारी 
समि अनसूुची-१ को ढाँचामा दरखास्त ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमका दरखास्त साथ देहाय 
बमोजजमका कागजातहरू संिग्न गनुव पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत ववलनयम, 

(ख)  सहकारी संस्थासञ्चािनको सम्भाब्यता 
अध्ययन प्रलतवेदन, 

(ग)  सदस्यिे लिन स्वीकार गरेको शेयर संखया र 
शेयर रकमको वववरण । 

६. दताव गनुव पने :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोजजम प्राप् त 
दरखास्त  सवहतको कागजातहरु  छानववन गदाव देहाय 
बमोजजम भएको पाइएमा दताव गने अलधकारीिे दरखास्त 
परेको लमलतिे तीस ददनलभत्र त्यस्तो सहकारी संस्थादताव गरी 
अनसूुची-२ को ढाँचामा दताव प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ :– 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको ववलनयम यो ऐन 
तथा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम बमोजजम 
रहेको,  

(ख) प्रस्ताववत सहकारी संस्था सहकारी 
मूल्य,मान्यता र लसद्धान्त अनरुुप सञ्चािन हनु 
सक्ने आधार रहेको, 
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(ग) सहकारी संस्था समदुायमा आधाररत एवम ्
सदस्य केजन्ित भई संचािन र लनयन्त्रण हनु 
सक्ने स्पष्ट आधार रहेको । 

(2) उपदफा (१) बमोजजम छानववन गदाव प्रस्ताववत 
सहकारी संस्थाको ववलनयमको कुनै कुरामा संशोधनगनुवपने 
देजखएमा दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो संशोधन गनुवपने व्यहोरा 
खिुाई दरखास्त प्राप् त भएको लमलतिे पन्र ददनलभत्र 
लनवेदकिाई सूचना गनुव पनेछ । 

(3) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको 
भएतापलन यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दताव भई सञ्चािनमा 
रहेका सरूमारानी गाउँपालिका लभत्र कायविेत्र कायम गररएका 
सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजजम दताव भएको मालनने छ । 

(४) यस दफा बमोजजम सहकारी संस्था दताव गदाव 
दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थािे पािना गनुव पने 
शतव तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोजजम शतव तोवकएकोमा सोको 
पािना गनुव सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको कतवव्य हनुेछ। 

७. दताव गनव अस्वीकार गनव सक्न े :(१) दफा ६ को उपदफा 
(१) मा उजल्िजखत अवस्था नभएमा, सोही दफा 
बमोजजमववलनयम संशोधनको िालग सूचना ददएको अबलधलभत्र 
लनवेदकिे संशोधन गनव अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना 
पाएको लमलतिे तीस ददनलभत्र लबलनयम संशोधन नगरेमा वा 
सूचनामा उल्िेख भए बमोजजम हनुेगरी लबलनयम  संशोधन 
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नगरेमा दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्था दताव गनव 
अस्वीकार गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी संस्था दताव गनव 
अस्वीकार गरेकोमादताव गने अलधकारीिे कारण खुिाईतीन ददन 
लभत्र सोको जानकारी सम्बजन्धत लनवेदकहरूिाईददन ुपनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगदठत संस्था हनु:े (१) सहकारी संस्था 
अववजच्छन्न उत्तरालधकारवािा एक स्वशालसत र सङ्गदठत संस्था 
हनुेछ। 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको िालग 
एउटा छुिै छाप हनुेछ । 

(३) सहकारी संस्थािे यस ऐनको अधीनमा रही 
व्यजि सरह चि अचि सम्पजत्त प्राप् त, उपभोग, वविी वा 
अन्य व्यवस्था गनव सक्नेछ।  

(४) सहकारी संस्थािे व्यजि सरह आफ्नो नामबाट 
नालिस उजूर गनव र सो उपर पलन सोही नामबाट नालिस 
उजूर िाग्न सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्थािे व्यजि सरह करार गनव 
सक्नेछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायविते्र :(१) दताव हुँदाका बखत सहकारी 
संस्थाको कायव िेत्र देहाय बमोजजम हनुेछः  

(क)  बचत तथा ऋणको मखुय कारोवार गने 
संस्थाको हकमा एक वडा,  

(ख)  अन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा 
देहायका आधारमा तीन वडासम्म : 
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(१)  सदस्यहरुवीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक 
अभ्यासको िालग आपसी साझा वन्धन (कमन बण्ड), 

(२)  व्यवसावयक स्तरमा सेवा संचािन गनव 
आवश्यक सदस्य संखया, 

(३) संस्था संचािनमा सदस्यको 
सहभालगतामूिक िोकताजन्त्रक लनयन्त्रण कायम हनुे गरी 
पायक पने स्थान । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको 
भएतापलन संस्थािे दताव भई व्यवसावयक सेवा प्रारम्भ गरेको 
दईुवषव पलछ देहायको आधारमा जोलडएको भौगोलिक िेत्र 
कायम रहने गरी आफ्नो कायविेत्र थप वडाहरूमा ववस्तार गनव 
सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसावयक वियाकिापको 
ववकास िममा सदस्यता बढाउन थप कायव 
िेत्र आवश्यक परेको, 

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

(ग) बचत तथा ऋणको मखुय कारोबार गने 
सहकारी संस्थाको हकमा मापदण्ड अनसुार 
भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा 
िेजखएको भए तापलन संस्थाको कायविेत्रका वडाहरूमा 
व्यावसावयक सेवा सञ्चािन नभएको वा जम्मा कारोबारको 
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तोवकएको रकम वा अनपुातभन्दा कम रकम वा अनपुातको 
व्यावसावयक सेवा सञ्चािन भएको देजखएको खण्डमा दताव गने 
अलधकारीिे व्यावसावयक सेवा सञ्चािन भएका वडा मात्र 
कायविेत्र कायम गने गरी ववलनयम संशोधन गनव लनदेशन ददन 
सक्नेछ । 

(७)  उपदफा (३) बमोजजम दताव गने अलधकारीिे 
लनदेशन ददएकोमा सहकारी संस्थािे दइु रव्षवलभत्र ववलनयम 
संशोधन गरी आफ्नो कायविेत्र पनुःलनधावरण गनुवपनेछ ।  

(८) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको 
भए तापलन सहकारी संस्थािे स्वेजच्छक रूपमा जनुसकैु समय 
कायविेत्र घटाउने गरी पनुःलनधावरण गनव ववलनयम संशोधन गनव 
सक्नेछ ।  

(९) कायविेत्र पनुः लनधावरण सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनुेछ ।   

१०. जानकारी ददनपुने: सरूमारानी गाउँपालिका भन्दा बढी 
कायविेत्र कायम राखी दताव भई सञ्चािनमा रहेका संस्थाहरूिे 
सरूमारानी गाउँपालिकामा सेवा सञ्चािन गदाव सञ्चालित सेवाको वववरण 
सवहत दताव गने अलधकारीिाई जानकारी ददनपुनेछ । 

११. ववषयगत आधारमा वगीकरण:(१)सहकारी संस्थाको वगीकरण 
देहाय बमोजजम हनुेछः 

(क) उत्पादक संस्थाः कृवष,दगु्ध, 

जचया,कवफ,उख,ुफिफुि र माछापािन 
ववशेषका ववषयगत र अगवुावािी एवम ्
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उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य 
उत्पादनमूिक संस्था; 

(ख) उपभोिा संस्थाः उपभोिा भण्डार, वचत तथा 
ऋण,उजाव र स्वास््य  ववशेषका ववषयगत र 
प्राथलमक आवश्यकता एवम ् सेवाको योजना 
समेतका आधारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था; 

(ग) श्रलमक संस्थाः हस्तकिा,खाद्य 
पररकार,औद्योलगक उत्पादन,भोजनािय र श्रम 
करार ववशेषका ववषयगत र सीप वा श्रमको 
ववशेषता एवम ्स्वरोजगारीको योजना समेतका 
आधारमा अन्य श्रममा आधाररत संस्था; 

(घ) बहउुद्दशे्यीय संस्थाः उत्पादन, उपभोग र श्रम 
वा सीपमा आधाररत स्वरोजगारीका सेवा 
समेत सञ्चािन गने अन्य बहमुखुी संस्था । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्िेजखत 
ववषयमा ववजशष्टीकरण, आम प्रचिन र अभ्यासको 
ववकासिम समेतको आधारमा तोवकएबमोजजमका 
ववषयहरु थप गनव सवकनेछ ।  

(३) उपदफा (१)र (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन 
उपदफा (१) बमोजजम अन्य संस्थाहरु गठन गनव बाधा 
पनेछैन ।  

१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनव 
सक्न े:(१) दफा ६ बमोजजम दताव प्रमाणपत्र प्राप् त गरे 
पलछ संस्थािेआफ्नो उद्देश्य प्रालप्तका िालग यस ऐन र 
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ववलनयमको अधीनमा रहीआवश्यक कारोवार, व्यवसाय, 

उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनव सक्नेछ ।  

(३) प्रचलित कानूनमा जनुसकैु कुरा 
िेजखएको भएतापलन संस्थािे उपदफा (१) बमोजजम 
कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनव 
छुिै संस्था दताव गनुवपने छैन । 

तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजना सञ्चािन गनव प्रचलित कानून बमोजजम 
अनमुलतपत्र,स्वीकृलत वा इजाजतपत्र लिन ुपने रहेछ भने 
सो बमोजजम अनमुलतपत्र ,स्वीकृलत वा इजाजतपत्र 
लिएर मात्र कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 
सञ्चािन गनुव पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम संस्थािे प्रचलित 
कानून बमोजजम अलधकार पाएको लनकाय वा 
अलधकारीबाट अनमुलतपत्र,स्वीकृलत वा इजाजतपत्र प्राप् त 
गरेमा पन्र ददनलभत्रसोको जानकारी दताव गने 
अलधकारीिाई ददन ुपनेछ । 

(५) दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थािे संयिु वा 
साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको 
िालग यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कारोवार, 
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनव सक्नेछन ्। 

(६) उपदफा (५) बमोजजमको कारोवार, 
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गने सम्बन्धी 
अन्य व्यबस्था प्रचलित एनिे तोवकए बमोजजम हनेुछ । 
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१३. दावयत्व सीलमत हनु े :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको 
सम्बन्धमा सदस्यको दावयत्व लनजिे खररद गरेको वा खररद 
गनव स्वीकार गरेको शेयरको अलधकतम रकमसम्म मात्र 
सीलमत रहनेछ ।  

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

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त पािना गनुव पने: सहकारी 
संस्थाको गठन तथा सञ्चािन गदाव सहकारीका मूल्य, मान्यता 
र लसद्धान्तको पािना गनुव पनेछ ।  

पररच्छेद–३ 

संस्थाका उद्दशे्य तथा कायव 
१५. संस्थाको उद्दशे्य : कायविेत्रमा आधाररत र सदस्य केजन्ित भई 

आफ्ना सदस्यहरूको आलथवक, सामाजजक तथा साँस्कृलतक 
उन्नयन गनुव संस्थाको मखुय उद्दशे्य हनुेछ ।   

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

(क)सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तहरूको 
पािना गने गराउन,े 

(ख)सदस्यको वहत प्रवद्धवनगने गरी व्यावसावयक 
सेवाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदस्यिाई जशिा, सूचना र तािीम प्रदान गने , 

(ङ)संस्थािे गने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड 
लनधावरण गरी गणुस्तर सधुार, आलथवक स्थावयत्व 
र जोजखम व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने,  

(च)आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी िागू गने, 
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(छ)संस्थाको व्यवसावयक प्रवद्धवन तथा ववकास 
सम्बन्धी वियाकिापहरू सञ्चािन गने, 

(ज)मन्त्रािय,रजजष्ट्रार, प्रादेजशक रजजष्ट्रार,स्थानीय तह 
वा दताव गने अलधकारीको लनदेशन पािना गने 
गराउन,े 

(झ) ववलनयममा उजल्िजखत कायवहरू गने । 

पररच्छेद–४ 

ववलनयम तथा आन्तररक कायवववलध 

१७. ववलनयम बनाउन ुपने :(१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत 
बनेको लनयम, लनदेजशका, मापदण्ड र कायवववलधको अधीनमा रही 
आफ्नो कायव सञ्चािनको िालग ववलनयम बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको ववलनयम दताव गने 
अलधकारीबाट स्वीकृत भए पलछ िागू हनुेछ । 

१८. आन्तररक कायवववलध बनाउन सक्न े:(१) संस्थािे यो ऐन, यस 
ऐन अन्तगवत बनेको लनयम, लनदेजशका, मापदण्ड, कायवववधी र 
ववलनयमको अधीनमा रही आवश्यकता अनसुार आफ्नो 
आन्तररक कायवववलध बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको आन्तररक कायवववलध 
सम्बजन्धत संस्थाको साधारणसभािे स्वीकृत गरेपलछ िागू 
हनुेछ । 

१९. ववलनयम र आन्तररक कायवववलधमा संशोधन :(१) संस्थाको 
साधारणसभाको कुि सदस्य संखयाको बहमुतबाट ववलनयम र 
आन्तररक कायवववलध संशोधन हनु सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम संशोधन भएको ववलनयम 
वा आन्तररक कायवववलध दताव गने अलधकारीबाट स्वीकृत 
भएपलछ िागू हनुेछ । 
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पररच्छेद–५ 

सदस्यता 
२०. संस्थाको सदस्यता:(१) अठार वषव उमेर पूरा गरेका देहाय 

बमोजजमका नेपािी नागररकहरु संस्थाको सदस्य हनु 
सक्नेछनः् 

  (ख) संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरेको, 
  (ग) संस्थाको ववलनयममा उजल्िजखत शतवहरु पािना 

गनव मन्जरु गरेको, 
  (घ) संस्थाको जजम्मेवारी पािना गनव मन्जरु भएको, 
  (ङ) संस्थािे गरेको कारोवारसँग प्रलतस्पधाव हनुे गरी 

कारोवार नगरेको, 
  (च) संस्थाको सदस्यता लिन योग्य रहेको स्वघोषणा 

गरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको 
भएतापलन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारका लनकायहरु, स्थानीय 
तहका साथै संस्थाको कायविेत्र लभत्रका सामदुावयक वा सहकारी 
ववद्यािय, गठुी, स्थानीय क्िब, स्थानीय तहमा गठन 
भएकाउपभोिा समूहहरु संस्थाको सदस्य हनु बाधा पने छैन ।  

(३)यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको 
भएतापलन स्वास््य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थािे 
सदस्यता लिन वाधा पने छैन । 

२१. सदस्यता प्राप् त गनव लनवेदन ददन ु पने:(१) संस्थाको सदस्यता 
लिन चाहने सम्बजन्धत व्यजििे संस्थाको सलमलतसमि लनवेदन 
ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम लनवेदनपरेको लमलतिे पैंतीस ददन 
लभत्र सलमलतिे यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम तथा 
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ववलनयमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने लनणवय 
गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम लनणवय गदाव सलमलतिे 
सदस्यता प्रदान नगने लनणवय गरेमा सो को कारण खोिी सात 
ददनलभत्र लनवेदकिाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको 
लमलतिे तीस ददनलभत्र सम्बजन्धत ब्यजििे त्यस्तो संस्था दताव 
गने अलधकारीसमि उजूर गनव सक्नछे। 

(५) उपदफा (४) बमोजजम प्राप् तउजूरी छानववन 
गदाव लनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनुव पने देजखएमा दताव गने 
अलधकारीिे त्यस्तो लनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनवको िालग 
सम्बजन्धत संस्थािाई आदेश ददन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोजजम आदेश भएमा सो 
आदेश प्राप् त गरेको सात ददन लभत्र सम्बजन्धत संस्थािे 
लनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताव गने 
अलधकारीिाई गराउन ुपनेछ ।  

२२. सदस्य हनु नपाउन े:(१) कुनै व्यजि एकै प्रकृलतको एकभन्दा 
वढी संस्थाको सदस्य हनु पाउने छैन ।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अजघ कुनै व्यजि एकै 
प्रकृलतको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन 
प्रारम्भ भएको लमलतिे तीनवषव लभत्र कुनै एक संस्थाको मात्र 
सदस्यता कायम राख्न ुपनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै संस्थामा 
नेपाि सरकारको लनकाय वा दफा २० को उपदफा (२) मा 
उल्िेख भएदेजख बाहेकको अन्य कुनै कृलत्रम व्यजि सदस्य 
भएको भए पाँचवषव लभत्र सदस्यता अन्त्य गनुवपनेछ ।  
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२३. सदस्यताको समालप्त: (१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको 
अवस्थामा समाप्त हनुेछः— 

(क)सदस्यिे आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 
(ख) िगातार बावषवक साधारणसभामा लबना सूचना 

तीन पटकसम्म अनपुजस्थत भएमा, 
(ग)यो ऐन,यस ऐन अन्तगवत वनेको लनयम वा 

ववलनयम बमोजजम सदस्यिे पािना गनुवपने 
प्रावधानको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा, 

(घ)संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोजजमको 
योग्यता नभएमा। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन कुनै सदस्यिे संस्थाबाट प्राप् त वा भिुान गनुव पने कुनै 
रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा लनजिे लिएको 
ऋण,लतनुव पने कुनै दावयत्व वा अन्य कुनै सदस्यको तफव बाट 
लधतो वा जमानत बसेकोमा सोको दावयत्व फरफारक 
नभएसम्म लनजको सदस्यता समाप्त हनुे छैन ।  

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन 
साधारणसभा बोिाउने लनणवय भइसकेपलछ साधारणसभा सम्पन्न 
नभएसम्म कसैिाई पलन सदस्यता प्रदान गनव वा सदस्यताबाट 
हटाउन सवकने छैन। 

२४. सवुवधा प्राप् त गनव नसक्न े: कुनै सदस्यिे सहकारी संस्थािाई 
लतनुव पने कुनै दावयत्व लनधावररत समयलभत्र  भिुान नगरेमा वा 
यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत वनेको लनयम तथा ववलनयम 
बमोजजम सदस्यिे पािन गनुवपने व्यवस्थाको बारम्बार 
उल्िंघन गरेमा त्यस्तो सदस्यिे अन्य सदस्य सरहको सलुबधा 
प्राप् त गनव सक्ने छैन । 
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पररच्छेद –६ 

साधारण सभा, सलमलत तथा िेखा सपुररवेिण सलमलत 

२५. साधारणसभा:(१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपमा 
साधारणसभा हनुेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू 
साधारणसभाका सदस्य हनुे छन ्। 

(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा देहाय बमोजजम 
हनुेछ:– 

(क) प्रारजम्भक साधारणसभा, 
(ख) वावषवक साधारणसभा, 
(ग) ववशेष साधारणसभा  

२६. प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, कतवव्य र अलधकार: 
प्रारजम्भक साधारणसभाको काम, कतवव्य र अलधकार देहाय 
बमोजजम हनुेछ :– 

(क)प्रारजम्भक साधारणसभा हनुे अजघल्िो ददनसम्मको 
काम कारबाही र आलथवक कारोबारको 
जानकारी लिने, 

(ख)चािू आलथवक वषवको िालग वावषवक कायविम 
तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रलतवेदन तथा ववत्तीय वववरण अनमुोदन गने, 

(घ)ववलनयममा उल्िेख भए बमोजजम सलमलत वा 
िेखा सपुरीवेिण सलमलतको लनवावचन गने, 

(ङ)आन्तररक कायवववलध पाररत गने, 

(च)िेखा परीिकको लनयजुि र लनजको पाररश्रलमक 
लनधावरण गने,  
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(छ) ववलनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायवहरू 
गने । 

२७. वावषवक साधारणसभाको काम, कतवव्य र अलधकार : वावषवक 
साधारणसभाको काम, कतवव्य र अलधकार देहाय बमोजजम  
हनुेछ :– 

(क) वावषवक कायविम तथा बजेट स्वीकृलत गने, 

(ख) वावषवक िेखा परीिण प्रलतवेदन अनमुोदन गने, 

(ग) सलमलत वा िेखा सपुरीवेिण सलमलतको लनवावचन 
तथा ववघटन गने, 

(घ) सञ्चािक वा िेखा सपुरीवेिण सलमलतको 
संयोजक वा सदस्यिाई पदबाट हटाउने, 

(ङ) सलमलत वा िेखा सपुरीवेिण सलमलतको वावषवक 
प्रलतवेदन पाररत गने, 

(च) ववलनयम संशोधन तथा आन्तररक कायवववलध 
पाररत गने, 

(छ) िेखा परीिकको लनयजुि र लनजको पाररश्रलमक 
लनधावरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण वा ववघटन सम्बन्धी लनणवय 
गने, 

(झ) पाररश्रलमक िगायतका सवुवधा तोक्ने, 
(ञ) ऋण तथा अनदुान प्राप्त गने सम्बन्धमा लनणवय 

गने, 

(ट) सदस्यको दावयत्व लमनाहा ददने, 
(ठ) सलमलतिाई आवश्यक लनदेशन ददने, 
(ड) ववलनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायवहरू 

गने । 
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२८. साधारण सभाको बैठक :(१) सलमलतिे सहकारी संस्था दताव 
भएको लमलतिे तीन मवहनालभत्र प्रारजम्भक साधारणसभा 
बोिाउन ुपनेछ । 

(२) सलमलतिे प्रत्येक आलथवक वषव समाप्त भएको 
लमलतिे छ मवहनालभत्र वावषवक साधारण सभा बोिाउन ुपनेछ । 

(३) सलमलतिे देहायको अवस्थामा ववशेष साधारण 
सभा बोिाउन ुपनेछ :– 

(क)संस्थाको काम ववशेषिे ववशेष साधारण सभा 
बोिाउनपुनेसलमलतवाट लनणवय भएमा, 

(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) 
बमोजजम िेखा सपुरीवेिण सलमलतको 
लसफाररसमा, 

(ग)कुनै सञ्चािकिे ववशेष साधारणसभा बोिाउन 
पेश गरेको प्रस्ताव सलमलतद्धारा पाररत भएमा, 

(घ) ववशेष साधारणसभा बोिाउन ुपने कारण खिुाइ 
पजच्चस प्रलतशत सदस्यिे सलमलत समि लनवेदन 
ददएमा, 

(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोजजम दताव गने 
अलधकारीिे लनदेशन ददएमा, 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन संस्थाको सञ्चािकवा व्यवस्थापकबाट 
आफ्नो जजम्मेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चािनमा 
समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा दताव गने 
अलधकारीिाई जानकारी ददईसाधारण 
सदस्यहरूमध्येबाट बहमुत सदस्य उपजस्थत 
भई ववशेष साधारण सभा गनव सवकनेछ । 
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२९. ववशेष साधारण सभा बोिाउन लनदेशन ददन सक्न:े(१) 
संस्थाको लनरीिण वा सपुरीवेिण गदाव वा कसैको उजूरी परी 
छानववन गदाव देहायको अवस्था देजखन आएमा दताव गने 
अलधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थाको सलमलतिाई साधारणसभा 
बोिाउन लनदेशन ददन सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा लसद्धान्त 
ववपररत कायव गरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम, 

ववलनयम तथा आन्तररक कायवववलध ववपरीत 
कायव गरेमा, 

(घ) दताव गने अलधकारीिे ददएको लनदेशनको 
बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजजम दताव गने 
अलधकारीिे आदेश ददएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम साधारणसभा बोिाउन 
लनदेशन प्राप् त भएमा सलमलतिे सो लनदेशन प्राप् त भएको 
लमलतिे पैंतीस ददनलभत्र साधारणसभाको बैठक बोिाउन ुपनेछ 
र साधारणसभाको बैठकमा उजूरी वा लनरीिणका िममा 
देजखएका ववषयमा छिफि गरी सोको प्रलतवेदन दताव गने 
अलधकारीसमि पेश गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उजल्िजखत 
अवलधलभत्र सलमलतिे साधारणसभा नबोिाएमा दताव गने 
अलधकारीिे त्यस्तो साधारणसभा बोिाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको िालग 
गणपूरक संखया तत्काि कायम रहेको सदस्य संखयाको 
एकाउन्न प्रलतशत हनुेछ ।  
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तर पवहिो पटक डावकएको साधारण सभामा 
गणपरुक संखया नपगुेमा त्यसको सात ददन लभत्र दोस्रो पटक 
साधारण सभा बोिाउन ुपने र यसरी दोस्रो पटक बोिाइएको 
साधारण सभामा संचािक सलमलतको बहमुत सवहत एक लतहाई 
साधारण सदस्यहरुको उपजस्थलत भएमा साधारण सभाको 
गणपरुक संखया पगुेको मालननेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था सोहीअनसुार 
हनुेछ । 

(६) दईु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको 
संस्थािे साधारण सभा गदाव समान कायवसूचीमा तोवकए 
बमोजजम सदस्य संखयाको आधारमा वडा-वडा वा अन्य 
पायकको स्थानमा संचािक सदस्यहरुिाई पठाई साधारण 
सभा गनव र त्यस्तो सभाको लनणवय प्रमाजणत गनव प्रलतलनलधहरु 
छनौट गरी त्यस्ता प्रलतलनलधहरुको उपजस्थलतको सभािे अजन्तम 
लनणवय प्रमाजणत गने व्यवस्था लमिाउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चािक सलमलत : (१)  सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट 
लनवावजचत एक सञ्चािक सलमलत रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यजि िगातार एउटै पदमा तीन 
पटकभन्दा बढी सञ्चािक हनु पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सलमलतमा उपिब्ध 
भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रलतशत मवहिा सदस्यको 
प्रलतलनलधत्व सलुनजित गनुव पनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै 
अवलधमा सञ्चािक तथा िेखा सलमलतको पदमा उम्मेदवार बन्न 
र लनवावजचत हनु सक्ने छैन । 
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(४) कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कमवचारी 
वा आफ्नो संस्थािे सदस्यता लिएको सहकारी संघ वा बैङ्कबाहेक 
अको कुनै संस्थाको संचािक बन्न पाउने छैन । 

तर वावषवक दईु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार 
गने सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे त्यस्तो सहकारी संस्थामा 
कमवचारीको रुपमा काम गनव बाधा पने छैन । वावषवक दईु 
करोडभन्दा बवढ कारोवार गने संस्थामा कुनै संचािक 
कमवचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे दईु 
वषवलभत्र त्यस्तो संचािकिे कमवचारीको पद त्याग गरी अको 
कमवचारीको व्यवस्था गनुवपनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ कुनै व्यजि एकभन्दा 
बढी संस्थाको सञ्चािक वा सोही वा अको संस्थाको कमवचारी 
भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे एक वषवलभत्र कुनै एक 
संस्थाको मात्र सञ्चािक वा कमवचारी रहन ुपनेछ । 

(७)सलमलतको कायाववलध चार वषवको हनुेछ । 

३१. सञ्चािक सलमलतको लनवावचन :(१) सलमलतिे आफ्नो कायाववलध 
समाप्त हनु ु कजम्तमा एक मवहना अजघ अको सलमलतको 
लनवावचन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सलमलतको लनवावचन 
नगराएको जानकारी प्राप् त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप् त 
भएको लमलतिे छ मवहनालभत्र सलमलतको लनवावचन गराउन दताव 
गने अलधकारीिे सम्बजन्धत सलमलतिाई आदेश ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम दताव गने अलधकारीिे 
आदेश ददएकोमा सम्बजन्धत सलमलतिे सो आदेश बमोजजमको 
समयावलधलभत्र सलमलतको लनवावचन गराईदताव गने अलधकारिाई 
जानकारी गराउन ुपनेछ। 
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(४) उपदफा (३) बमोजजम सलमलतको लनवावचन 
नगराएमा दताव गने अलधकारिे त्यस्तो संस्थासदस्य रहेको 
मालथल्िो संघ भए सो संघको प्रलतलनलध समेतिाई 
सहभागीगराई सलमलतको लनवावचन सम्बन्धी सम्पूणव कायव गने 
गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४)बमोजजमको लनवावचन कायवमा 
सहयोग परु् याउन ु सम्बजन्धत सलमलतकापदालधकारीहरूको 
कतवव्य हनुेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोजजम लनवावचन गराउँदा 
िागेको सम्पूणव खचव सम्बजन्धत संस्थािे व्यहोनुव पनेछ। 

(७) यस दफा बमोजजम सलमलतको अको लनवावचन 
नभएसम्मको िालग सलमलतिे ववलनयममा व्यवस्था भए बमोजजम 
आफ्नो कायव सञ्चािन गनेछ ।  

३२. सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार : यस ऐनमा अन्यत्र 
उजल्िजखत काम, कतवव्य र अलधकारका अलतररि सलमलतको 
काम, कतवव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछ :– 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त बमोजजम 
सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने, 

(ख) आलथवक तथा प्रशासकीय कायव गने, गराउन,े 

(ग) प्रारजम्भक साधारणसभा, वावषवक साधारणसभा 
तथा ववशेष साधारणसभा बोिाउने, 

(घ) साधारणसभाका लनणवयहरू कायावन्वयन गने, 
गराउन,े 

(ङ) संस्थाको नीलत, योजना, बजेट तथा बावषवक 
कायविमको तजुवमा गरी साधारणसभा समि 
पेश गने, 
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(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट 
हटाउन,े  

(छ) शेयर नामसारी तथा वफताव सम्बन्धी कायव गने, 

(ज) सम्बजन्धत संघको सदस्यता लिन,े 

(झ) ववलनयम तथा आन्तररक कायवववलध तयार गरी 
साधारणसभामा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कायविेत्रलभत्र संस्थाको कारोबार र 
व्यवसायको वहत प्रवद्धवनको िालग 
आवश्यककायव गने,गराउन,े 

३३. सञ्चािक पदमा बहाि नरहन:े देहायको कुनै अवस्थामा 
सञ्चािकआफ्नो पदमा बहाि रहन सक्ने छैन:- 

(क) लनजिे ददएको राजीनामा सलमलतबाटस्वीकृत 
भएमा, 

(ख) लनजिाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोजजम 
सञ्चािकबाट हटाउने लनणवय भएमा, 

(ग) लनज अको संस्थाको सञ्चािक रहेमा, 
(घ) लनज सोही वा अको संस्थाको कमवचारी रहेमा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को 
प्रलतबन्धात्मक वाक्यांशमा िेजखएको कुरामा 
सोही बमोजजम हनुेछ । 

(ङ) लनज सोही वा अको संस्थाको िेखा सपुरीवेिण 
सलमलतको पदमा रहेमा 

(च) लनजको मतृ्य ुभएमा। 

३४. सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्न:े(१) साधारणसभािे 
वहमुतको लनणवयबाटदेहायको कुनै अवस्थामा सञ्चािकिाई 
सलमलतको सञ्चािक पदबाट हटाउन सक्नेछ :– 
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(क) आलथवक वहनालमना गरी सम्बजन्धत संस्थािाई 
हानी नोक्सानी परु् याएमा, 

(ख) अनलधकृत तवरिे सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार 
सम्बन्धी ववषयको गोपलनयता भङ्ग गरेमा, 

(ग) सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग 
प्रलतस्पधाव हनुे गरी समान प्रकृलतको कारोबार 
वा व्यवसाय गरेमा, 

(घ) सम्बजन्धत संस्थाको अवहत हनुे कुनै कायव 
गरेमा,  

(ङ) लनज शारीररक वा मानलसक रुपमा काम गनव 
नसक्ने भएमा, 

(च) कुनै सञ्चािकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत 
बनेको लनयम वा ववलनयममा उजल्िजखतयोग्यता 
नरहेमा । 

(२) कुनै सञ्चािकिाई सलमलतको पदबाट हटाउने 
लनणवय गनुव अजघ त्यस्तो सञ्चािकिाई साधारणसभा समि 
सफाई पेश गने मनालसब मावफकको मौका ददइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजमको अवलधलभत्र कुनै 
सञ्चािकिे सफाई पेश नगरेमा वा लनजिे पेश गरेको सफाई 
सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई 
पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम सञ्चािकको पदबाट 
हटाइएको सदस्य सलमलतको दईु कायवकािसम्मको लनवावचनमा 
उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।    
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(५) उपदफा (३) बमोजजम कुनै सञ्चािक पदबाट 
हटेमा त्यस्तो पदमा साधारणसभािे बाँकी अवलधको िालग 
अको सञ्चािकको लनवावचन गनेछ । 

३५. लनजी स्वाथव समावेश भएको लनणवय प्रकृयामा संिग्न हनु नहनु े 
:(१) सञ्चािकिे आफ्नो लनजी स्वाथव समावेश भएको लनणवय 
प्रवियामा संिग्न हनुहुुँदैन । 

(२) सञ्चािकिे आफूिाईमात्र व्यजिगत फाइदा हनुेगरी 
संस्थामा कुनै कायव गनव गराउन हुँदैन । 

(३) कुनै सञ्चािकिे उपदफा (१) को लबपरीत हनुे 
गरी वा आफ्नो अलधकारिेत्रभन्दा बावहर गई कुनै काम 
कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रलत त्यस्तो 
सञ्चािक व्यजिगत रूपमा उत्तरदायी हनुेछ र त्यस्तो काम 
कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य वा अन्य कुनै व्यजििाई हानी 
नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी लनजको 
जायजेथाबाट असूि उपर गररनेछ । 

३६. सलमलतको ववघटन :(१) साधारणसभािे देहायको अवस्थामा 
सलमलतको ववघटन गनव सक्नेछः– 

(क) सलमलतको बदलनयतपूणव कायवबाट संस्थाको 
कारोबार जोजखममा परेमा, 

(ख) संस्थािे लतनुवपने दावयत्व तोवकएको समयलभत्र 
भिुान गनव नसकेमा, 

(ग) ववलनयममा उजल्िजखत उद्देश्य र कायव   
ववपररतको काम गरेमा,  

(घ) सलमलतिे आफ्नो जजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको 

लनयमाविीमा उजल्िजखत शतव वा दताव गने  



खण्डः२, संखयाः४, पौष २९ गते, 2075 साि 

29 

 

अलधकारीिे ददएको लनदेशनको बारम्बार 
उल्िङ्घन गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सलमलत ववघटन भएमा 
साधारणसभािे नयाँ सलमलतको लनवावचन गनेछ । 

(३) सलमलतिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको 
लनयम बमोजजम दताव गने अलधकारीिे ददएको लनदेशन पािना 
नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको 
प्रलतवेदन समेतको आधारमा दताव गने अलधकारीिे सलमलतिाई 
उजूरी वा लनरीिणको िममा देजखएका ववषयवस्तकुो 
गाजम्भयवताको आधारमा बढीमा छ मवहनाको समय ददई सधुार 
गने मौका ददन सक्नेछ र त्यस्तो समयावलध लभत्र पलन सधुार 
नगरेमा त्यस्तो सलमलत ववघटन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम सलमलत ववघटन भएमा 
त्यसरी ववघटन गररएको लमलतिे तीन मवहना लभत्रमा अको 
सलमलतको लनवावचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो लनवावचन 
नभएसम्म संस्थाको दैलनक कायव सञ्चािन गनव दताव गने 
अलधकारीिे तोवकए बमोजजमको एक तदथव सलमलत गठन गनुव 
पनेछ । 

(५) यस दफा बमोजजम अको सलमलतको लनवावचन 
गराउँदा िागेको सम्पूणव खचव सम्बजन्धत संस्थािे व्यहोनेछ । 

३७. िेखा सपुरीवेिण सलमलतको गठन :(१) संस्थामा आन्तररक 
लनयन्त्रण प्रणािीिाई सदुृढ गनव तोवकए बमोजजमको योग्यता 
पगुेका एकजना संयोजक र दईुजना सदस्यहरू रहने 
गरीसाधारणसभािे लनवावचनबाट िेखा सपुरीवेिण सलमलत गठन 
गनेछ । 
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(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यजि एकै 
अवलधमा एउटै संस्थाको सञ्चािक वा िेखा सपुररवेिण 
सलमलतको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र 
लनवावजचत हनु सक्ने छैन । 

३८. िेखा सपुररवेिण सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार :(१)  
िेखा सपुररवेिण सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार देहाय 
बमोजजम हनुेछ :– 

(क)प्रत्येक चौमालसकमा सहकारी संस्थाको 
आन्तररक िेखापरीिण गने, गराउने, 

(ख)आन्तररक िेखापरीिण गदाव िेखापरीिणका 
आधारभतू लसद्धान्तको पािना गने, गराउने, 

(ग)ववत्तीय तथा आलथवक कारोवारको लनरीिण तथा 
मूल्याङ्कन गने, गराउन,े 

(घ)सलमलतको काम कारवाहीको लनयलमत सपुररवेिण 
गने र सलमलतिाई आवश्यक सझुाव ददने, 

(ङ) साधारणसभाकोलनदेशन, लनणवय तथा सलमलतका 
लनणवय कायावन्वयन भए नभएको अनगुमन गने, 

(च)िेखा सम्बन्धी प्रलतवेदन र सलमलतको काम 
कारबाहीको सपुररवेिण सम्बन्धी वावषवक 
प्रलतवेदन साधारणसभा समि पेश गने,  

(छ)आफूिे पटक पटक ददएका सझुाव कायावन्वयन 
नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको वहतमा 
प्रलतकूि असर परेमावा त्यस्तो संस्थाको नगद 
वा जजन्सी सम्पजत्तको व्यापक रूपमा वहनालमना 
वा अलनयलमतता भएको वा संस्था गम्भीर 
आलथवक संकटमा पनव िागेकोमासोको कारण 
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खिुाई ववशेष साधारणसभा 
बोिाउनसलमलतसमि लसफाररस गने । 

(ज) आवश्यक परेमा आन्तररक िेखा परीिक 
लनयजुिका िालग तीन जनाको नाम सञ्चािक 
सलमलतमा लसफाररस गने । 

(२) िेखा सपुररवेिण सलमलतको संयोजक वा सदस्य 
संस्थाको दैलनक आलथवक प्रशासलनक कायवमा सहभागी हनु 
पाउने छैन । 

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

३९.सदस्य केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुव पने :         
(१) संस्थािे आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गनव, 
सोको पररचािन गनव र सदस्यिाई मात्र ऋण प्रदान गनव 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको 
भएतापलन बचत तथा ऋणको मखुय कारोबार गने गरी दताव 
भएको संस्था बाहेक अन्य ववषयगत वा वहउुद्देश्यीय संस्थािे 
बचत तथा ऋणको मखुय कारोवार गनव पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अजघ बहउुद्देश्यीय वा 
ववषयगत संस्थाको रुपमा दताव भई मखुय कारोवारको रुपमा 
वचत तथा ऋणको कारोवार गदै आएको भए त्यस्तो संस्थािे 
तीन वषव लभत्रमा वचत तथा ऋणको मखुय कारोवार नहनुे गरी 
दताव हुँदाका बखतमा उल्िेख गररएको मखुय कारोवार गने 
गरी संस्था सञ्चािन गनुवपनेछ । 

(३) संस्थािे सदस्यिाई प्रदान गने ऋणमा सेवा 
शलु्क र नवीकरण शलु्क लिन पाइने छैन । 
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(४) बचत र ऋणको ब्याजदर लबचको अन्तर छ 
प्रलतशतभन्दा बढी हनुे छैन ।  

(५) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई 
मूि ऋणमा पूँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज िगाउन 
पाइने छैन । 

(६)संस्थािे कुनैपलन कम्पनीको शेयर खररद गनव 
सक्ने छैन ।  

तर  

(१) संस्थाको दावयत्वप्रलत प्रलतकूि नहनुे गरी 
संस्थािे स्वप्रयोजनको िालग अचि सम्पजत्त 
खरीद तथा पूवावधार लनमावण एवं संस्था र 
सदस्यहरुको वहतमा उत्पादन र सेवाको िेत्रमा 
प्राथलमक पूँजी कोष पररचािन गनव वाधा पने 
छैन। 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै संस्थािे कुनै 
कम्पनीको शेयर खररद गरेको भएमा त्यस्तो 
शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे एक वषव 
अवलधलभत्र हस्तान्तरण गररसक्न ुपनेछ। 

 (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको 
भए तापलनसंस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ दताव 
भएका साना वकसानद्वारा प्रववद्धवत ववत्तीय 
संस्थाको शेयर खररद गनव बाधा पनेछैन । 

(७) संस्थािे शेयर पूजँी कोषको दश गणुासम्म 
वचत संकिन गनव सक्नेछ । 
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(८)संस्थािे दताव गदावका बखतका सदस्य बाहेक 
अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन मवहना अवलध 
व्यलतत नभई ऋण िगानी गनव सक्ने छैन । 

४०. व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संघीय काननु बमोजजम 
रजजष्ट्रारिे बचत तथा ऋणको सन्दभवमा व्याजदर तोक्न 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम तोवकएको सन्दभव ब्याजदर 
संस्थाका िालग लनदेशक ब्याजदर हनुेछ । 

४१. व्यजिगत बचतको सीमा: संस्थामा सदस्यको व्यजिगत बचतको 
सीमा तीस िाखसम्म हनेुछ । 

पररच्छेद –९ 

आलथवक स्रोत पररचािन 

४२. शेयर लबिी तथा वफताव सम्बन्धी व्यबस्था :(१) संस्थािे 
आफ्नो सदस्यिाई शेयर वविी गनव सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन संस्थािे एकै सदस्यिाई आफ्नो कुि शेयर पूजँीको बीस 
प्रलतशतभन्दा बढी हनेु गरी शेयर लबिी गनव सक्ने छैन ।  

तर नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको 
पूणव वा आंजशक स्वालमत्व वा लनयन्त्रणभएको संस्था वा 
लनकायको हकमा यो बन्देज िागू हनुे छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको अंवकत मूल्य प्रलत शेयर एक 
सय रुपैयाँ हनुेछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूँजी ववलनयममा उल्िेख भए 
बमोजजम हनुेछ । 

(६) संस्थािे खिुा बजारमा शेयर लबिी गनव पाउन े
छैन । 



खण्डः२, संखयाः४, पौष २९ गते, 2075 साि 

34 

 

(७) संस्थाको मूिधनको रुपमा रहेको कुनै 
सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा दावयत्व बाहेक अन्य 
कुनै ऋण वा दावयत्व वापत लििाम लबिी गररने छैन । 

४३. रकम वफताव तथा खाता सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था :(1) कुनै 
सदस्यिे संस्थाको सदस्यता त्याग गरी रकम वफताव लिन 
चाहेमा लनजको कुनै दावयत्व भए त्यस्तोदावयत्व भिुान गरेको 
लमलतिे एक मवहनालभत्र लनजको बाँकी रकम तोवकए बमोजजम 
लनजिाई वफताव गनुव पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्थामा जम्मा गरेको बचत 
वफताव माग गरेमा लनजको कुनै दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व 
किा गरी बाँकी रकम तोवकए बमोजजमलनजिाई वफताव गनुव 
पनेछ।  

(३) संस्थािे वचत खाताहरु मात्र संचािन गनव 
सक्नेछ ।    

४४. ऋण वा अनदुान लिन सक्न:े(१) संस्थािे ववदेशी बैंक वा 
ववत्तीय संस्था वा अन्य लनकायबाट ऋण वा अनदुान लिन वा 
त्यस्तो लनकायसँग साझेदारीमा काम गनव संघीय कानून 
वमोजजम स्वीकृती लिन ुपने छ। 

(२) उपदफा (१) वमोजजम ववदेशी बैङ्क वा 
लनकायबाट ऋण वा अनदुान लिन स्वीकृतीको 
िालगतोवकएवमोजजमको वववरणहरु सवहत दताव गने अलधकारी 
समि लनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) वमोजजम लनवेदन प्राप्त भएमा दताव 
गने अलधकारीिे गाउँ\नगर कायवपालिकामा प्रस्ताव पेश गनुव 
पनेछ ।  
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(४) उपदफा (३) बमोजजमको प्रस्ताव गाउँ\नगर 
कायवपालिकािे उपयिु देखेमा स्वीकृतीकोिालग मन्त्राियमा 
जशफाररस गरर पठाउनेछ ।  

४५. नपेाि सरकारको सरुिण प्राप् त गनव सक्न:े (१) संस्थािे 
ववदेशी बैङ्क वा लनकायसँग लिन ेऋणमा सरुिण प्राप् त गनुव पने 
भएमा संघीय कानून वमोजजम स्वीकृलतकोिालग दताव गने 
अलधकारर समि प्रस्ताव सवहत लनवेदन ददन ुपने छ । 

(२) दफा (१) वमोजजम   प्राप्त प्रस्ताव उपयिु देजखएमा गाउँ\नगर 
कायवपालिकािे संघीय काननु बमोजजम स्वीकृलतको िालग 
मन्त्राियमा जशफाररस गरर पठाउन ुपनेछ ।  

पररच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

४६ संस्थाको कोष :(१) संस्थाको कोषमा देहाय बमोजजमको 
रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर लबिीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप् त अनदुान रकम, 

(ङ) ववदेशी सरकार वा अन्तराववष्ट्रय संघसंस्थाबाट 
प्राप् त अनदुान वा सहायताको रकम, 

(च) व्यवसावयक कायवबाट आजजवत रकम, 

(छ) सदस्यता प्रवेश शलु्क, 

(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे अन्य जनुसकैु रकम 
। 

४७.  जगडेा कोष :(१) संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा देहाय 
बमोजजमका रकम रहने छन ्:– 

(क) आलथवक वषवको खूद बचत रकमको 
कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा लनकायिे प्रदान 
गरेको पूजँीगत अनदुान रकम, 

(ग)  जस्थर सम्पजत्त वविीबाट प्राप् त रकम, 

(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको जगेडा कोष 
अववभाज्य हनुेछ । 

४८. संरजित पूजँी वफताव कोषः(१) संस्थामा एक संरजित पूँजी 
वफताव कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बमोजजमको जगेडा कोषमा सो 
दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम 
छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत 
रकम उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा वावषवक रुपमा जम्मा 
गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको रकम सदस्यिे 
गरेको संघीय काननुमा तोवकए बमोजजमको वावषवक 
कारोवारको आधारमा सम्बजन्धत सदस्यिाई उपिव्ध गराउन ु
पनेछ।  

४९. सहकारी प्रवद्धवन कोषसम्बन्धी व्यवस्था: (१) संस्थािे सहकारी 
व्यवसायको प्रवद्धवन गनवको िालग दफा ४७ बमोजजम जगेडा 
कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको 
रकम छुयाई बाँकी रहेको रकमको शून्य दशमिव पाँच 
प्रलतशतिे हनु आउने रकम संघीय काननुमा व्यवस्था 
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भएबमोजजमको सहकारी प्रवद्धवन कोषमा वावषवक रुपमा जम्मा 
गनुव पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको उपयोग 
संघीय काननु व्यवस्था भएबमोजजम हनुेछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थाः(१) दफा ४६, ४७, ४८ र 
४९ मा उजल्िजखत कोषका अलतररि संस्थामा सहकारी जशिा 
कोष, शेयर िाभांश कोष िगायततोवकए बमोजजमका अन्य 
कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम सो 
कोषको उद्देश्य पूलतवका िालग ववलनयममा तोवकए बमोजजम 
उपयोग गनव सवकनेछ ।  

तर एक वषवको शेयर िाभांशको रकम शेयर पूजँीको 
अठार प्रलतशतभन्दा बढी हनुे छैन । 

पररच्छेद –११ 

अलभिेख र सूचना 
५१. अलभिेख राख्न ु पने :(१) संस्थािे साधारणसभा, सलमलत तथा 

िेखा सपुररबेिण सलमलत बैठकका लनणवय तथा काम 
कारबाहीको अद्यावलधक अलभिेख सरुजित साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) संस्थािे कारोबारसँग सम्बजन्धत तथा अन्य आवश्यक 
अलभिेखहरू तोवकए बमोजजम सरुजित साथ राख्न ुपनेछ । 

५२. वववरण उपिब्ध गराउन ु पने :(१) संस्थािे देहायका 
वववरणहरू सवहतको प्रलतवेदन आ.व. समाप्त भएको तीन 
मवहना लभत्र दताव गने अलधकारी समि पेश गनुव पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमालसक र वावषवक प्रलतवेदन तथा 
िेखापरीिण प्रलतवेदन 

(ख) बावषवक कायविम नीलत तथा योजना, 
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(ग) खदु बचत सम्बन्धी नीलत तथा योजना, 
(घ) सञ्चािकको नाम तथा बाँकी कायाववलधको 

सूची, 
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 
(च) शेयर सदस्य संखया र शेयरपूँजी,   
(छ) सञ्चािक वा सदस्यिे लिएको ऋण लतनव बाँकी 

रहेको रकम, 

(ज) दताव गने अलधकारीिे समय समयमा 
तोवकददएको अन्य वववरण । 

 

पररच्छेद – १२ 

िेखा र िेखापरीिण 

५३. कारोबारको िेखा: संस्थाको  कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा 
प्रणािीमा आधाररत र कारोबारको यथाथव जस्थलत स्पष्टरुपमा 
देजखने गरी संघीय कानून बमोजजम रजजष्ट्रारिे िागू गरेको 
िेखामान (एकाउजन्टङ स्याण्डडव) र यस ऐन बमोजजम पािना 
गनुवपने अन्य शतव तथा व्यवस्था बमोजजम राख्न ुपनेछ । 

५४. िेखापरीिण:(१) संस्थािे प्रत्येक आलथवक वषवको िेखापरीिण 
सो आलथवक वषव समाप्त भएको लमलतिे तीन मवहनालभत्र प्रचलित 
कानून बमोजजम इजाजतपत्रप्राप् त िेखापरीिकद्वारा गराउन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको अवलधलभत्र कुनै 
संस्थािे िेखापरीिण नगराएको पाइएमा दताव गने अलधकारीिे 
त्यस्तो संस्थाको िेखा परीिण इजाजतपत्रप्राप् त 
िेखापरीिकबाट गराउन सक्नछे। 
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(३) उपदफा (२) बमोजजम िेखापरीिण गराउँदा 
िेखापरीिकिाई ददन ु पने पाररश्रलमक िगायतको रकम 
सम्बजन्धत संस्थािे व्यहोनेछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम िेखापरीिकिे 
गरेको िेखापरीिण प्रलतवेदन अनमुोदनको िालग 
साधारणसभासमि पेश गनुव पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजजम पेश भएको 
िेखापरीिण प्रलतवेदन साधारणसभाबाट अनमुोदन हनु नसकेमा 
पनुः िेखापरीिणको िालग साधारणसभािे दफा ५५ को 
अधीनमा रही अको िेखापरीिक लनयिु गनेछ । 

५५. िेखापरीिकको लनयजुि :(१) संस्थाको िेखापरीिण सम्बन्धी 
कायव गनव प्रचलित कानून बमोजजम इजाजतपत्रप्राप् त 
िेखापरीिकहरूमध्येबाट साधारणसभािे एकजना िेखापरीिक 
लनयजुि गरी पाररश्रलमक समेत तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम िेखापरीिक लनयिु 
गदाव एउटै व्यजि, फमव वा कम्पनीिाई िगातार तीन आलथवक 
वषवभन्दा बढी हनुे गरी लनयिु गनव सवकने छैन । 

(३) साधारण सभावाट लनणवय भए बलमजम िेखा 
पररिकिाइ लनयूिी गदाव दताव गने अलधकारीवाट सम्वन्धन 
लिन ुपनेछ ।  

५६. िेखापरीिकमा लनयिु हनु नसक्न े :(१) देहायका व्यजि 
िेखापरीिकमा लनयिु हनु तथा लनयिु भई सकेको भए सो 
पदमा बहाि रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 
(ख) सम्बजन्धत संस्थाको सदस्य, 
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(ग) सहकारी संस्थाको लनयलमत पाररश्रलमक पाउने 
गरी लनयिु सल्िाहकार वा कमवचारी, 

(घ) िेखापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको 
तीन वषवको अवलध भिुान नभएको,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 
(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैलतक पतन हनुे अन्य 

फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाँच वषव 
भिुान नभएको,  

(ज) सम्बजन्धत संस्थासँग स्वाथव बाजझएको व्यजि । 

(२) िेखापरीिकिे आफूलनयिु हनुअुजघ उपदफा 
(१) बमोजजम अयोग्य नभएको कुराको संस्था समि स्वघोषणा 
गनुवपनेछ ।  

(३) कुनै िेखापरीिक आफ्नो कायवकाि समाप्त नहुँदै कुनै 
संस्थाको िेखापरीिण गनव अयोग्य भएमा वा संस्थाको 
िेखापरीिकको पदमा कायम रहन नसक्ने जस्थलत उत्पन्न 
भएमा लनजिे िेखापरीिण गनुव पने वा गरररहेको काम 
तत्काि रोकी सो कुराको जानकारी लिजखत रुपमा संस्थािाई 
ददन ुपनेछ । 

(४) यस दफाको प्रलतकूि हनुेगरी लनयिु भएको 
िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण मान्य हनुे छैन ।  

पररच्छेद – १३ 

छुट,सवुवधा र सहलुियत 

५७. छुट, सवुवधा र सहलुियत:  (१) संस्थािाई प्राप्त हनुे छुट, सवुवधा र 
सहलुियत संघीय काननु बमोजजम हनुेछ। 
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 (२) उपदफा (१) मा उल्िेजखतछुट, सवुवधा र सहलुियत 
बाहेक संस्थािाई प्राप्त हनुे अन्य छुट, सवुवधा र सहलुियत 
तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

पररच्छेद—१४ 

ऋण असिुी तथा बाकँी बक्यौता 
५८. ऋण असूि गने:(१) कुनै सदस्यिे संस्थासँग गरेको ऋण 

सम्झौता वा शतव कबलुियतको पािना नगरेमा, लिखतको 
भाखालभत्र ऋणको सावाँ, ब्याज र हजावना चिुा नगरेमा वा 
ऋण लिएको रकम सम्बजन्धत काममा निगाई वहनालमना 
गरेको देजखएमा त्यस्तो सदस्यिे ऋण लिंदा राखेको लधतोिाई 
सम्बजन्धत संस्थािे लििाम लबिी गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था 
गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हजावनाअसूि उपर गनव 
सक्नेछ।लधतो सम्बजन्धत संस्थािे सकारे पिात ्पलन ऋणीिे 
साँवा ब्याज दवैु भिुानी गरी लधतो बापतको सम्पजत्त वफताव 
लिन चाहेमा वफताव गनुवपनेछ । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्थामा राखेको लधतो कुनै 
वकलसमिे कसैिाई हक छोलडददएमा वा अन्य कुनै कारणबाट 
त्यस्तो लधतोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्तो ऋणीिाई लनजित 
म्याद ददई थप लधतो सरुिणराख निगाउन सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम ऋणीिे थप लधतो 
नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको लधतोबाट पलन 
साँवा, ब्याज र हजावनाको रकम असूि उपर हनु नसकेमा त्यस्तो 
ऋणीको हक िाग्ने अन्य जायजेथाबाट पलन साँवा, ब्याज र 
हजावनाअसूि उपर गनव सवकनेछ ।  

(४) यस दफा बमोजजम साँवा, ब्याज र हजवना 
असूि उपर गदाव िागेको खचवको रकम तथा असूिउपर 
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भएको साँवा, व्याज र हजावनाको रकम किा गरी बाँकी रहन 
आएको रकम सम्बजन्धत ऋणीिाई वफताव ददन ुपनेछ ।  

(५) यस दफा बमोजजम कुनै संस्थािे ऋणीको लधतो 
वा अन्य जायजेथालििाम लबिी गदाव लििाम सकाने व्यजिको 
नाममा सो लधतो वा जायजेथा प्रचलित कानून बमोजजम 
रजजषे्ट्रशन वा दाजखि खारेज गनवको िालग सम्बजन्धत 
कायावियमा िेखी पठाउनेछ र सम्बजन्धत कायावियिे पलन 
सोही बमोजजम रजजषे्ट्रशन वा दाजखि खारेज गरी सोको 
जानकारी सम्बजन्धत संस्थािाई ददन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बमोजजम लधतो राखेको सम्पजत्त 
लििाम लबिी गदाव कसैिे सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पजत्त 
सम्बजन्धत संस्था आफैं िे सकार गनव सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोजजम आफैं िे सकार गरेमा 
त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत संस्थाको नाममा रजजषे्ट्रशन वा 
दाजखि खारेज गनव सम्बजन्धत कायावियमा िेखी पठाउनेछ र 
त्यसरी िेखी आएमा सम्बजन्धत कायावियिे सोही बमोजजम 
रजजषे्ट्रशन वा दाजखि खारेज गरी ददन ुपनेछ । 

५९.  कािो सूची सम्बन्धी व्यवस्थाः संस्थाबाट ऋण लिई  रकमको 
अपचिन गने वा तोवकएको समयावलध लभत्र ऋणको साँवा 
व्याज वफताव नगने व्यजिको नाम नामेशी सवहत कािोसूची 
प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोजजम हनुेछ । 

६०. कजाव सूचना केन््र सम्बन्धी व्यवस्थाः  कजाव सूचना केन्ि 
सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोजजम हनुेछ। 

६१ बाकँी बक्यौता असूि उपर गने : कसैिे संस्थािाई लतनुव 
बझुाउन ु पने रकम नलतरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र 



खण्डः२, संखयाः४, पौष २९ गते, 2075 साि 

43 
 

सोको ब्याज समेत दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो व्यजिको 
जायजेथाबाट असूि उपर गररददन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राख निेखी पठाउन:े(१) संस्था वा दताव गने अलधकारीिे 
दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको िालग कुनै व्यजिको 
खाता,जायजेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा लबिी 
गनव नपाउने गरी रोक्का राख नसम्बजन्धत लनकायमा िेखी 
पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम रोक्काको िालग िेखी 
आएमा सम्बजन्धत लनकायिे प्रचलित कानून बमोजजम त्यस्तो 
व्यजिको खाता,जायजेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा 
लबिी गनव नपाउने गरी रोक्का राख नराखी ददन ुपनेछ । 

६३. अग्रालधकार रहन:ेकुनै व्यजििे संस्थािाई लतनुव पने ऋण वा 
अन्य कुनै दावयत्व नलतरेमा त्यस्तो व्यजिको जायजेथामा 
नेपाि सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको िालग रकम 
छुिाई बाँकी रहन आएको रकममा संस्थाको अग्रालधकार 
रहनेछ । 

६४.  कायववाही गनव वाधा नपने:संस्थािे ऋण असिुी गने सम्बन्धमा 
कुनै व्यजि वा सहकारी संस्था उपर चिाएको कुनै 
कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजि वा संस्था उपर यस ऐन 
तथा प्रचलित कानून बमोजजमको कुनै कसूरमा कारवाही 
चिाउन रोक िगाएको मालनने छैन । 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  लबघटन तथा दताव खारेज 

६५. एकीकरण तथा ववभाजन सम्बन्धी व्यबस्था: (१) यस ऐनको 
अलधनमा रहीदईु वा दईुभन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा 
गाभी एकीकरण गनव वा एक संस्थािाई भौगोलिक कायव 
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िेत्रको आधारमा दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थामा ववभाजन गनव 
सवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमएकीकरण वा ववभाजन 
गदाव सम्बजन्धत संस्थाको कुि कायम रहेका सदस्य संखयाको 
दईु लतहाइ बहमुतबाट लनणवय हनु ुपनेछ ।         
  

(३) उपदफा (२) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजन 
गने लनणवय गदाव एकीकरण वा ववभाजनका शतव र कायवववलध 
समेत खिुाउन ुपनेछ। 

६६.  ववघटन र दताव खारेज:(१) कुनै संस्थामा देहायको अवस्था 
ववद्यमान भएमा साधारणसभाको तत्काि कायम रहेका दईु 
लतहाइ बहमुत सदस्यको लनणवयबाट त्यस्तो संस्थाको ववघटन 
गने लनणवय गरी दताव खारेजीको स्वीकृलतका िालग सलमलतिे 
दताव गने अलधकारी समि लनवेदन ददनसक्नेछ :– 

(क) ववलनयममा उजल्िजखत उद्देश्य तथा कायव 
हालसि गनव सम्भव नभएमा,  

(ख) सदस्यको वहत गनव नसक्न ेभएमा । 

(२)उपदफा (१) बमोजजम प्राप् त लनवेदनमा छानववन 
गदाव त्यस्तो संस्थाको ववघटन गनव उपयिु देजखएमा दताव गने 
अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको दताव खारेज गनव सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन दताव गने अलधकारीिे देहायको अवस्थामा मात्र 
संस्थाको दताव खारेज गनुव पनेछ :– 

(क) िगातार दईु वषवसम्म कुनै कारोबार नगरी 
लनष्कृय रहेको पाइएमा, 
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(ख) कुनै संस्थािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत 
बनेको लनयमाविी ववपरीतको कायव बारम्बार 
गरेमा, 

(ग)  ववलनयममा उजल्िजखत उद्देश्य ववपरीत कायव 
गरेमा, 

(घ)  सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त ववपरीत 
कायव गरेमा । 

(४)  उपदफा (२) वा (३) बमोजजम दताव खारेज 
गनुव अजघ दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थािाई सनुवुाईको 
िालग पन्र ददनकोसमय ददन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम संस्थाको दताव 
खारेज भएमा त्यस्तोसंस्था ववघटन भएको मालननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम संस्थाको दताव 
खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको दताव प्रमाणपत्र स्वतः रद्द 
भएको मालननेछ । 

६७. लिक्वीडेटरको लनयजुि: (१) दफा ६६ बमोजजम कुनै संस्थाको 
दताव खारेज भएमा दताव गने अलधकारीिे लिक्वीडेटर लनयिु गनेछ ।
  

(२) उपदफामा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन संघीय 
काननुमा तोवकएको लसमासम्मको सम्पजत्त भएको संस्थाको हकमा दताव 
गने अलधकारीिे कुनै अलधकृत स्तरका कमवचारीिाई लिक्वीडेटर 
लनयजुि गनव सक्नेछ । 

६८. लिक्वीडेशन पलछको सम्पलतको उपयोग: कुनै संस्थाको 
लिक्वीडेशन पिात ् सबै दावयत्व भिुान गरी बाँकी रहन गएको 
सम्पजत्तको उपयोग संघीय काननुमा तोवकए बमोजजम हनुेछ । 
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पररच्छेद –१६ 

दताव गने अलधकारी 
 

६९. दताव गने अलधकारी: (१)यस ऐन अन्तगवत दताव गने अलधकारीिे 
गनुवपने कायवहरू सरूमारानी गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासवकय 
अलधकृतिे गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको दताव गने अलधकारीिे 
यस ऐन बमोजजम आफूमा रहेको कुनै वा सम्पूणव अलधकार 
आफू मातहतको अलधकृतस्तरको कमवचारीिाई प्रत्यायोजन गनव 
सक्नेछ । 

७०. काम, कतवव्य र अलधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उजल्िजखत काम, 

कतवव्य तथा अलधकारको अलतररि दताव गने अलधकारीको काम, 

कतवव्य र अलधकार तोवकए बमोजजम हनेुछ । 

पररच्छेद –१७ 

लनरीिण तथा अनगुमन 

७१. लनरीिण तथा अलभिेख जाचँ गने: (१) दताव गने अलधकारीिे 
संस्थाको जनुसकैु वखत लनरीिण तथाअलभिेख परीिण गनव, 
गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जनुसकैु वखत तोवकएको 
भन्दा बढी आलथवक कारोवार गने संस्थाको वहसाव वकताव वा 
ववत्तीय कारोवारको लनरीिण वा जाँच गनव, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको िालग नेपाि राष्ट्र 
बैङ्किे आफ्ना कुनै अलधकारी वा ववशेषज्ञ खटाई आबश्यक  
वववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट जझकाई लनरीिण तथा 
सपुरीवेिण गनव सक्नेछ । 
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(४) उपदफा (१) वा (२)बमोजजम लनरीिण वा 
वहसाब जाँच गदाव दताव गने अलधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्कको 
अलधकार प्राप्त अलधकृतिे माग गरेको जानकारी सम्बजन्धत 
संस्थािे उपिब्ध गराउन ुपनेछ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम लनरीिण वा 
वहसाब जाँच गदाव कुनै संस्थाको कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगवत बनेको लनयम, लनदेजशका, मापदण्ड वा कायवववलध बमोजजम 
भएको नपाइएमा दताव गने अलधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे 
सम्बजन्धत संस्थािाई आवश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो 
लनदेशनको पािना गनुव त्यस्तो संस्थाको कतवव्य हनेुछ । 

(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस दफा बमोजजम संस्थाको 
लनरीिण तथा सपुरीवेिण गदाव नेपाि राष्ट्र बैङ्किे प्रचलित 
कानून बमोजजमको अलधकार प्रयोग गनव सक्नछे। 

(७) यस दफा बमोजजम संस्थाको लनरीिण तथा 
सपुरीवेिण गदाव प्राप् त हनु आएको जानकारी नेपाि राष्ट्र 
बैङ्किे सरूमारानी गाउँ कायवपालिकािाई उपिब्ध गराउन ु
पनेछ ।   

७२. छानववन गनव सक्न े : (१) कुनै संस्थाको व्यवसावयक 
कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको वहत ववपरीत काम 
भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य ववपरीत कायव गरेको भनी 
त्यस्तो संस्थाकोकम्तीमा वीस प्रलतशत सदस्यिे छानववनको 
िालग लनवेदन ददएमा दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको 
छानववन गनव, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम छालनवन गदाव माग 
गरेको वववरण वा कागजात उपिब्ध गराई सहयोग गनुव 
सम्बजन्धत संस्थाको कतवव्य हनुेछ ।  
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम गररएको छानववनको 
जानकारी सम्बजन्धत संस्थािाई लिजखत रुपमा ददन ुपनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को लनरीिण तथा 
अनगुमन सम्बन्धी ववशेष व्यवस्था : (१) बचत तथा ऋणको 
मखुय कारोबार गने संस्थािे तोवकए बमोजजम अनगुमन प्रणािी 
अविम्बन गनुव पनेछ । 

(२) दताव गने अलधकारीिे बचत तथा ऋणको 
कारोबार गने संस्थाको तोवकए बमोजजमको अनगुमन 
प्रणािीमा आधाररत भई लनरीिण तथा अनगुमन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम संस्थाको लनरीिण तथा 
अनगुमन दताव गने अलधकारीिे आवश्यकता अनसुार नेपाि 
राष्ट्र बैङ्क िगायतका अन्य लनकायको सहयोग लिन सक्नेछ । 

७४. वावषवक प्रलतवेदन पेश गनुवपने : (१) दताव गने अलधकारीिे आलथवक 
वषव समाप्त भएको लमलतिे तीन मवहनालभत्र संस्थाको लनरीिण 
सम्बन्धी वावषवक प्रलतवेदन गाउँ कायवपालिका समि पेश गनुव 
पनेछ । 

(२) उपदफा (१)  बमोजजमको प्रलतवेदनमा 
देहायका वववरणहरू खिुाउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चािनमा रहेका संस्थाको वववरण, 

(ख) अनगुमन गररएका संस्थाको संखया तथा 
आलथवक कारोवारको वववरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगवत बनेको लनयम, ववलनयम तथा आन्तररक 
कायवववलधको पािनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यिे प्राप् त गरेको सेवा सवुवधाको 
अवस्था, 
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(ङ) संस्थाको वियाकिापमा सदस्यको 
सहभालगताको स्तर अनपुात, 

(च) संस्थािाई गाउँपालिकाबाट प्रदान गररएको 
ववत्तीय अनदुान तथा छुट सवुवधाको 
सदपुयोलगताको अवस्था,  

(छ) संस्थाको आलथवक वियाकिाप तथा ववत्तीय 
अवस्था सम्बन्धी तोवकए बमोजजमका वववरण, 

(ज) संस्थामा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको 
अवस्था, 

(झ) संस्थामा सशुासन तथा जजम्मेवारीको अवस्था, 
(ञ) संस्थामा रहेका कोषको वववरण, 

(ट) संरजित पूजँी वफताव कोष ववतरणको अवस्था, 
(ठ) सहकारीको नीलत लनमावणमा सहयोग पगु्ने 

आवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको दताव, खारेजी तथा ववघटन 
सम्बन्धी वववरण, 

(ढ) संस्थािे सञ्चािन गरेको दफा १२ बमोजजमको 
कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको 
वववरण,  

(ण) तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण । 

७५. आपसी सरुिण सेवा संचािन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संस्थािे 
संघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोजजम आफ्ना सदस्यहरुको 
बािी नािी वा वस्तभुाउमा भएको िलतको अंशपूलतव गने गरी 
आपसी सरुिण सेवा संचािन गनव सक्नेछ । 

७६. जस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बचत तथा ऋण 
ववषयगत संस्थाहरू सम्भाववत जोजखमबाट संरिणका िालग 
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संघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोजजम खडा हनुे जस्थरीकरण 
कोषमा सहभागी हनु सक्नेछन ्। 

 

पररच्छेद –१८ 

समस्या ग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७७. संस्था समस्या ग्रस्त भएको घोषणा गनव सवकन:े(१) यस ऐन 
बमोजजम गररएको लनरीिण वा वहसाब जाँचबाट कुनै संस्थामा 
देहायको अवस्था ववद्यमान रहेको देजखएमा कायवपालिकािे 
त्यस्तो संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गनव 
सक्नेछ:- 

(क) सदस्यको वहत ववपरीत हनुे गरी कुनै कायव 
गरेको, 

(ख) संस्थािे पूरा गनुवपने ववत्तीय दावयत्व पूरा 
नगरेको वा भिुानी गनुवपने दावयत्व भिुानी 
गनव नसकेको वा भिुानी गनव नसक्ने अवस्था 
भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचत लनधावररत शतव बमोजजम 
वफताव गनव नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम तथा 
ववलनयम ववपरीत हनुे गरी संस्था  सञ्चािन 
भएको, 

(ङ) संस्था  दामासाहीमा पनव सक्ने अबस्थामा 
भएको वा उल्िेखनीय रुपमा गम्भीर आलथवक 
कदठनाई भोलगरहेको, 

(च) कुनै संस्थािे सदस्यको बचत रकम वफताव गनुव 
पने अवलधमा वफताव नगरेको भनी त्यस्तो 
संस्थाका कम्तीमा वीस प्रलतशत वा वीस जना 



खण्डः२, संखयाः४, पौष २९ गते, 2075 साि 

51 
 

मध्ये जनु कम हनु्छ सो वरावरका सदस्यहरूिे 
दताव गने अलधकारी समि लनवेदन ददएकोमा 
छानववन गदाव खण्ड (क) देजख (ङ) सम्मको 
कुनै अवस्था ववद्यमान भएको देजखएमा । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए 
तापलन प्रचलित कानून बमोजजम गठन गरेको आयोगिे कुनै 
संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनव लसफाररस गरेमा वा 
समस्याग्रस्त भनी पवहचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको 
उजरुी संखया, औजचत्य समेतको आधारमा कायवपालिकािे त्यस्तो 
संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनव सक्नेछ । 

७८. व्यवस्थापन सलमलतको गठन: (१) दफा ७७ बमोजजम समस्याग्रस्त 
संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापन 
तथा दावयत्व भिुानी सम्बन्धी कायवका िालग व्यवस्थापन 
सलमलतको गठन गनव दताव गने अलधकारीिे कायवपालिका समि  
लसफाररस गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम लसफाररस भई आएमा 
कायवपालिकािे तोवकए वमोजजम व्यवस्थापन सलमलतको गठन 
गनव सक्न ेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम गदठत व्यवस्थापन 
सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

पररच्छेद–१९ 

कसूर, दण्ड जररवाना तथा पनुराबेदन 

७९. कसूर गरेको मालनन े: कसैिे देहायको कुनै कायव गरेमा यस ऐन 
अन्तगवतको कसूर गरेको मालननेछ ।  

(क) दताव नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेमा 
वा कुनै व्यजि, फमव वाकम्पनीिे आफ्नो नाममा 
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सहकारी शब्द वा सो शब्दको अंग्रजेी रुपान्तरण 
राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा 
अन्य कुनै कायव गरेमा, 

(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगवत 
बनेको लनयम, ववलनयम बमोजजम बाहेक अन्य 
कुनैपलन प्रयोजनको िालग प्रयोग गरेमा,  

(ग) ऋणा लनलत तोवकएको भन्दा बढी रकम ऋण 
प्रदान गदाव जमानत वा सरुिण नराखी ऋण प्रदान 
गरेमा, 

(घ) सलमलतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमवचारीिे 
संस्थाको सम्पजत्त, बचत वा शेयर रकम वहनालमना 
गरेमा, 

(ङ) ऋण असूि हनु नसक्ने गरी सलमलतका कुनै 
सदस्य, लनजको नातेदार वा अन्य व्यजि वा 
कमवचारीिाई ऋण ददई रकम वहनालमना गरेमा,  

(च) सलमलतका कुनै सदस्यिे एक्िै वा अन्य सदस्यको 
लमिोमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू 
खसुी पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी 
परु् याएमा,  

(छ) झिुा वा गित वववरण पेश गरीकजाव लिएमा, 
राखेको लधतो कच्चा भएमा वा ऋण वहनालमना 
गरेमा,  

(ज)  संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्तरग्त बनेका 
लनयम, ववलनयम  ववपररत िगानी गरेमा वा िगानी 
गने उद्देश्यिे रकम उठाएमा,  
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(झ) कृलत्रम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा 
वा ददएमा, 

(ञ) लधतोको अस्वाभाववक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी 
ऋण लिएमा वा ददएमा, 

(ट) झिुा वववरणको आधारमा पररयोजनाको िागत 
अस्वाभाववक रुपमा बढाई बढी ऋण लिएमा वा  
ददएमा, 

(ठ) कुनै व्यजि वा संस्थािाई एक पटक ददइसकेको 
सरुिण रीतपूववक फुकुवा नभई वा सो सरुिणिे 
खामेको मूल्यभन्दा बढी हनुेगरी सोही सरुिण 
अन्य संस्थामा राखी पनुः ऋण लिए वा ददएमा, 

(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको िालग ऋण सवुवधा 
लिएको हो सोही प्रयोजनमा निगाई अन्यत्र प्रयोग 
गरे वा गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा िेजखएको कुनै 
कुरा कुनै तररकािे हटाइ वा उडाइ अकै अथव 
लनस्कने व्यहोरा पारी लमिाई िेख्न ेवा अको लभन्न ै
शे्रस्ता राख्न ेजस्ता काम गरेबाट आफूिाई वा अरु 
कसैिाई फाइदा वा हालन नोक्सानी गने उद्देश्यिे 
कीते गनव वा अकावको हालन नोक्सानी गने 
उद्देश्यिे नगरे वा नभएको झिुा कुरा गरे वा 
भएको हो भनी वा लमलत, अङ्क वा व्यहोरा फरक 
पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा 
बनाउन िगाई जािसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको लधतो स्वरुप राजखने चि अचि सम्पजत्त 
लििाम लबिी वा अन्य प्रयोजनको िालग मूल्याङ्कन 
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गदाव मूल्याङ्कनकताविे बढी, कम वा गित मूल्याङ्कन 
गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याउने कायव गरे 
वा गराएमा,  

(त)संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याउने उद्देश्यिे कसैिे 
कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोिावहजा गनव वा 
गराउन, कुनै वकलसमको रकम लिन वा ददन, लबना 
मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माि, वस्त ु वा सेवा 
लिन वा ददन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन 
वा ददन, गित लिखत तयार गनव वा गराउन, 

अनवुाद गनव वा गराउन वा गैर कानूनी िाभ वा 
हानीपरु् याउने बदलनयतिे कुनै कायव गरे वा 
गराएमा, 

(थ) कुनैसंस्था वा सोको सदस्य वा बचतकताव वा 
तीमध्ये कसैिाई हानी नोक्सानी पगु्ने गरी िेखा 
परीिण गरे गराएमा वा िेखा परीिण गरेको 
झिुो प्रलतवेदन तयार पारेमा वा पानव िगाएमा। 

८०. सजायः(१) कसैिे दफा ७९ को कसूर गरेमा देहाय 
बमोजजमको सजाय हनुेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ)को कसूरमा एक 
बषवसम्म कैद र एकिाख रुपैँयासम्म जररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बषवसम्म कैद र 
दईु िाख रुपैँयासम्म जररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा ववगो बराबरको रकम 
जररवाना गरी तीन बषव सम्म कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), 
(ट), (ण) र(त) को कसूरमा ववगो भराई 
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ववगो बमोजजम जररवाना गरी देहाय 
बमोजजमको कैद हनुेछ :- 

(१) दश िाख रुपैयाँसम्म लबगो भए एक वषवसम्म कैद,  

(२) दश िाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास िाख रुपैयाँसम्म 
लबगो भए दईु वषव देजख तीन वषवसम्म कैद, 

(३) पचास िाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म 
लबगो भए तीन वषव देजख चार वषवसम्म कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म 
लबगो भए चार वषवदेजख छ वषवसम्म कैद, 

(५) दश करोड रुपैंयाँभन्दा बढीएक अबव रुपैयाँसम्म लबगो 
भए छ वषवदेजख आठ वषवसम्म कैद, 

 (६) एक अबव रुपैयाँभन्दा बढीजलतसकैु रुपैयाँ लबगो भए पलन 
आठ वषवदेजख दश वषवसम्म कैद, 
(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमा दश बषवसम्म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसूर गनव उद्योग गने वा त्यस्तो 
कसूर गनव मद्दत परु् याउने व्यजििाई मखुय कसूरदारिाई हनुे 
सजायको आधा सजाय हनुेछ । 

(३) दफा ७९ कोकसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनव 
मद्दत परु् याउन ु कुनै लनकाय संस्था भए त्यस्तो लनकाय 
संस्थाको प्रमखु कायवकारी वा पदालधकारी वा कायवकारी 
हैलसयतमा कायव सम्पादन गने व्यजििाई यस ऐन बमोजजम 
हनुे सजाय हनुेछ । 

८१.  जररवाना हनु े:(१) दफा ८७ बमोजजम कसैको उजूरी परी वा 
संस्थाको लनरीिण अनगुमन वा वहसाब वकताबको जाँच गदाव 
वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायव गरेको 
पाइएमा दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो कायवको प्रकृलत र 
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गाम्भीयवको आधारमा त्यस्तो कायव गने व्यजििाई पाँच 
िाखरुपैँयासम्म जररवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेका लनयम 
ववपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा, 

(ख) संस्थािे प्रदान गने बचत र ऋणको 
ब्याजदरबीचको अन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी 
कायम गरेमा, 

(ग) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई 
मूि कजावमा पूँजीकृत गरी सोको आधारमा 
ब्याज िगाएमा, 

(घ) कुनै सदस्यिाई आफ्नो पूजँीकोषको तोवकए 
बमोजजमको प्रलतशतभन्दा बढी हनुे गरी ऋण 
प्रदान गरेमा, 

(ङ) संस्था दताव गदावका बखतका सदस्य बाहेक 
अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन 
मवहना अवलध व्यलतत नभई ऋण िगानी 
गरेमा, 

(च) प्राथलमक पूजँी कोषको दश गणुा भन्दा बढीहनु े
गरी बचत संकिन गरेमा, 

(छ) शेयर पूजँीको अठार प्रलतशतभन्दा बढी शेयर 
िाभांश ववतरण गरेमा,  

(ज) संस्थािे आफ्नो कायविेत्र बावहर गई कारोबार 
गरेमा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरेमा, 

(झ) संस्थािे यो ऐन ववपरीत कृलत्रम ब्यजििाई 
आफ्नो सदस्यता ददएमा । 
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(ञ) माथीका दण्ड जररवाना छानववन सलमलत गठन 
गरर सो सलमलतको लसफाररसको अधारमा 
कारवाही गररने छ ।  

 (२) उपदफा (१)मा िेजखएको व्यहोराबाट 
कसैिे देहायको कुनै कायव गरेको दताव गने अलधकारीिे 
त्यस्तो कायवको प्रकृलत र गाम्भीयवको आधारमा त्यस्तो कायव 
गने व्यजििाई तीन िाख रुपैयाँसम्म जररवाना गनव सक्नेछः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम 
बमोजजम ददएको कुनै लनदेशन वा 
तोवकएकोमापदण्डको पािना नगरेमा, 

(ख)यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम 
बमोजजमददनपुने कुनै वववरण, कागजात, 
प्रलतबेदन, सूचना वा जानकारी नददएमा, 

(ग) यस ऐन बमोजजम लनवावचन नगरी सलमलत तथा 
िेखा सपुरीवेिण सलमलतका पदालधकारीहरु 
आफू खशुी पररवतवन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थािे दफा ६ को उपदफा (४) 
बमोजजमको तोवकएको शतव पािन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम 
ववपररत अन्य कायव गरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको जररवाना गनुव 
अजघ दताव गनेअलधकारीिे सम्बजन्धत व्यजि वा संस्थािाई सफाई 
पेश गनव कम्तीमा पन्र ददनको समयावलध ददन ुपनेछ । 

८२.  रोक्का राख्न े :(१) दताव गने अलधकारीिे सम्बजन्धत संस्थािाई 
दफा ८१बमोजजम जररवाना गनुवका अलतररि तीन मवहनासम्म 
त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्न े
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तथा सम्पजत्त रोक्का राख न सम्बजन्धत लनकायिाई लसफाररस गनव 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको लसफाररस प्राप् त 
भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत वा बैङ्क खाता रोक्का 
राखी सो को जानकारी दताव गने अलधकारीिाई ददन ुपनेछ ।  

८३.  दोब्बर जररवाना हनु:े(१) दफा ८१ बमोजजम जररवाना भएको 
व्यजि वा संस्थािेपनु: सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यजि वा 
संस्थािाई दताव गने अलधकारीिे दोस्रो पटकदेजख प्रत्येक 
पटकको िालग दोब्बर जररवाना गनेछ ।  

८४.  अनसुन्धानको िालग िेखी पठाउन सक्न े :दताव गने अलधकारी 
वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन बमोजजम आफ्नो काम, कतवव्य 
र अलधकारको पािना गदाव कसैिे दफा ७९बमोजजमको कसूर 
गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन 
बमोजजम अनसुन्धान गनवको िालग सम्बजन्धत लनकायमा िेखी 
पठाउन सक्नेछ ।  

८५.  मदु्दासम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ८० बमोजजम सजाय हनेु कसूरकोमदु्दा 
सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोजजम हनेुछ । 

८६. मदु्दा हेने अलधकारी: दफा ८० बमोजजमको सजाय हनुे कसूर 
सम्बन्धी मदु्दाको कारवाही र वकनारा जजल्िा अदाितबाट 
हनुेछ। 

८७.  उजूरी ददन े हदम्याद :  (१) कसैिे दफा ८० बमोजजमको 
सजाय हनुे कसूर गरेको वा गनव िागेको थाहा पाउने व्यजििे 
त्यसरी थाहा पाएको लमलतिे नब्बे ददनलभत्र दताव गने अलधकारी 
समि उजूरीददन ुपनेछ । 



खण्डः२, संखयाः४, पौष २९ गते, 2075 साि 

59 

 

(२) कसैिे दफा ८० बमोजजम जररवाना हनुे कायव 
गरेको थाहा पाउने व्यजििे त्यसरी थाहा पाएको लमलतिे नब्बे 
ददन लभत्र दताव गने अलधकारी समि उजूरीददन ुपनेछ।  

८८. पनुरावेदन गनव सक्न े:(१) दफा ६ बमोजजम संस्था दताव गनव 
अस्वीकार गरेको वा दफा ६६ बमोजजम संस्था दताव खारेज 
गरेकोमा जचत्त नबझु्नेिे सो लनणवयको जानकारी पाएको लमलतिे 
पैंतीस ददनलभत्र दताव गने अलधकारीको लनणवयउपर कायवपालिका 
समि पनुरावेदन गनव सक्नेछ ।  

(२) दफा ८० बमोजजमको जररवानामा जचत्त नबझु्न े
व्यजििे त्यस्तो लनणवयको जानकारी पाएको लमलतिे पैंतीस 
ददनलभत्र देहाय बमोजजम पनुरावेदन गनव सक्नेछ: 

(क) दताव गने अलधकारी र कायवपालिकािे गरेको 
लनणवय उपर सम्बजन्धत जजल्िा अदाितमा, 

(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको लनणवय उपरसम्बजन्धत 
उच्च अदाितमा । 

८९. असूि उपर गररन े : यस पररच्छेद बमोजजम कुनै व्यजििे 
लतनुव पने जररवाना वा कुनै रकम नलतरी बाँकी रहेकोमा 
त्यस्तो जररवाना वा रकम लनजबाट सरकारी बाँकी सरह 
असूि उपर गररनेछ । 

पररच्छेद–२० 

ववववध 

९०.  मतालधकारको प्रयोग : कुनै सदस्यिे संस्थाको जलतसकैु शेयर 
खररद गरेको भए तापलन सम्बजन्धत संस्थाको कायव सञ्चािनमा 
एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नोमतालधकारको प्रयोग 
गनव सक्नेछ । 
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९१. सामाजजक परीिण गराउन सक्न े :(१) संस्थािे ववलनयममा 
उजल्िजखत उद्देश्य प्राप् त गनवका िालग सलमलतबाट भएका 
लनणवय र कायव, सदस्यहरूिे प्राप् त गरेका सेवा र सन्तषु्टीको 
स्तर, सेवा प्राजप् तबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको 
आलथवक, सामाजजक, सांस्कृलतक तथा वातावरणीय पिमा 
सकारात्मक पररवतवन िगायतका ववषयमा सामाजजक परीिण 
गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक 
परीिणको प्रलतवेदन छिफिको िालग सलमलतिे 
साधारणसभासमि पेश गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक 
परीिण प्रलतवेदन छिफि गरी साधारणसभािे आवश्यकता 
अनसुार सलमलतिाई लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण 
प्रलतवेदनको एक प्रलत सम्बजन्धत संस्थािे दताव गने अलधकारी 
समि पेश गनुव पनेछ । 

९२. सहकारी जशिाः सहकारी िेत्रको प्रवधवनको िालग ववद्यािय 
तहको पाठयिममा आधारभतू सहकारी सम्वन्धी 
ववषयवस्तिुाई समावेश गनव सवकनेछ । 

९३. आलथवक सहयोग गनव नहनु:ेसंस्थाको रकमवाट सलमलतको लनणवय 
वमोजजमसदस्यहरुिे आलथवक सहयोग लिन सक्नेछन ्  

तर सामाजजक कायवकोिालग गैर सदस्य व्यजि वा 
संस्थाहरुिाई समेत आलथवक सहयोग गनववाधा पने छैन । 

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको िालग 
'सामाजजक कायव' भन्नािे जशिा, स्वास््य, वातावरण संरिण, 
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मानवीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धवन सम्बजन्ध कायविाई 
जनाउँछ । 

९४.  अन्तर सहकारी कारोवार गनव सक्नःे  संस्थाहरुिे तोवकए 
बमोजजम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोवार गनव 
सक्नेछन ्।  

९५. ठेक्कापिा ददन नहनु:े संस्थािे आफ्नो  सलमलतको कुनै सञ्चािक 
वा िेखा सपुरीवेिण सलमलतको संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो 
कमवचारीिाई ठेक्कापिा ददन हदैुन । 

९६. सरकारी बाकँी सरह असूि उपर हनु:े कुनै संस्थािे प्राप् त 
गरेको सरकारी अनदुान वा कुनै सेवा सवुवधा दरुुपयोग गरेको 
पाइएमा प्रचलित कानून बमोजजम सरकारी बाँकी सरह असूि 
उपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन िागू नहनु े: यस ऐन अन्तगवत 
दताव भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन  
िागू हनुे छैन ।  

९८.  प्रचलित कानून बमोजजम कारवाही गनव वाधा नपने : यस ऐनमा 
िेजखएको कुनै कुरािे कुनै व्यजि उपर प्रचलित कानून बमोजजम 
अदाितमा मदु्दा चिाउन बाधा परु् याएको मालनने छैन । 

९९. सम्पजत्त शवुद्धकरण लनवारण सम्बन्धी काननुी व्यवस्थाको 
पािना गनुवपनेःसंस्थािे सम्पजत्त शवुद्धकरण लनवारण सम्बन्धी 
संघीय/प्रदेश काननुमा भएका व्यवस्थाका साथै तत ्सम्बन्धमा 
मन्त्राियिे जारी गरेको मानदण्ड र नेपाि राष्ट्र बैंकको 
ववत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका लनदेजशकाहरूको 
पािना गनुवपनेछ ।  

१००. लनयम बनाउन ेअलधकार: यस ऐनको कायावन्वयनको िालग 
कायवपालिकािे आवश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ । 
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१०१.  मापदण्ड, लनदेजशका वा कायवववलध बनाई िागू गनव सक्न:े(१) यो 
ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेकोलनयमको अधीनमा रही 
संस्थाको दताव, सञ्चािन,लनरीिण तथा अनगुमन िगायतका काम 
कारबाहीिाई व्यवजस्थत र प्रभावकारीरुपमा सञ्चािन गनव 
कायवपालिकािे आवश्यकता अनसुार मापदण्ड, लनदेजशका वा 
कायवववलध बनाई िागू गनव सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको मापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनसुार 
रजजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क,मन्त्रािय र सम्बजन्धत अन्य लनकायको 
परामशव लिन सवकनेछ । 
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