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ससद्धलेक गाईँपासलकाको सहकारी ऐन २०७४ 

 

प्रस्तावनाः सहकारी मूल्य , मान्यता र ससद्धान्त ऄनुरूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहकेो पूँजी , प्रसवसध तथा प्रसतभालाइ स्वाबलम्बन र 

पारस्पररकताका अधारमा एकीकृत गद ैसदस्यहरूको अर्थथक , सामासजक तथा साँस्कृसतक ईन्नयन गनन , समुदायमा अधाररत, सदस्य 

केसन्ित, लोकतासन्िक, स्वायत्त र सुशाससत संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धनन गनन , सहकारी खेती , ईद्योग, वस्तु तथा 

सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामासजक न्यायका अधारमा अत्मसनभनर , तीब्र एवं ददगो रुपमा स्थानीय ऄथनतन्िलाइ सुदढृ तुल्याईन 

सहकारी संघ संस्थाहरुको दतान, सञ्चालन एवम् सनयमन सम्बन्धी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

ससद्धलेक गाईँपासलकाको  गाईँसभासभाले यो ऐन बनाएको छ। 

                                  पररच्छेद –१ 

   प्रारसम्भक 

१. संसिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “ससद्धलेक गाईँपासलकाको सहकारी ऐन, २०७४” रहकेो छ । 

                 (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा: सवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अन्तररक कायनसवसध ” भन्नाले सहकारी संस्थाले दफा १८ बमोसजम बनाए को अन्तररक कायनसवसध 

सम्झनुपछन ।  

(ख) “कसूर” भन्नाले दफा ७९ बमोसजमको कसूर सम्झनुपछन । 

(ग) “तोदकएको” वा “तोदकए बमोसजम” भन्नाले यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयममा तोदकएको वा तोदकए बमोसजम 

सम्झनुपछन । 

(घ) “पररवार” भन्नाले सदस्यको पसत वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमनपुि, धमनपुिी, बाबु, अमा, सौतेनी अमा 

र अफूले पालन पोषण गनुन पने दाजु, भाईजु,भाआ, बुहारी र दददी, बसहनी सम्झनुपछन। 

तर सो शब्दले ऄंशबण्डा गरी  वा  मानो छुरिइ अ -अफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको  पररवारको 

सदस्यलाइ जनाईने छैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनुपछन । 

(च) “मन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी सवषय हनेे संघीय मन्िालय सम्झनुपछन ।  

(छ) “मुख्य कारोबार ” भन्नाले संस्थाले संचालन गरेको व्यवसासयक दियाकलापहरुमा पसछल्लो अर्थथक 

वषनसम्ममा पररचासलत बचतको दासयत्व र पसछल्लो अर्थथक वषनको सदस्यतफन को खररद वा सबिी 

कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रसतशतभन्दा बढी सहस्सा भएको कारोवार सम्झनुपछन ।   

(ज) “रसजष्ट्रार” भन्नाले संघको रसजष्ट्रार सम्झनु पछन ।  
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(झ) “लेखा सुपरीवेिण ससमसत” भन्नाले दफा ३७ बमोसजमको लेखा सुपरीवेिण ससमसत सम्झनुपछन । 

(ञ) “सवसनयम” भन्नाले सम्बसन्धत सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोसजम बनाएको सवसनयम सम्झनुपछन । 

(ट) “सवभाग” भन्नाले संघको सहकारी सवभाग सम्झनुपछन र सो शब्दले मन्िालयले सहकारी सनयमन गनन तोकेको 

महाशाखा समेतलाइ जनाईँछ। 

(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको ऄंश सम्झनुपछन ।  

(ड) “सञ्चालक” भन्नाले ससमसतको सदस्य सम्झनुपछन र सो शब्दले ससमसतको ऄध्यि, ईपाध्यि , ससचव र 

कोषाध्यि समेतलाइ जनाईँछ ।  

(ढ) “सदस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप्तो गरेका व्यसि सम्झनुपछन। 

(ण) “ससमसत” भन्नाले  दफा ३० को ईपदफा (१) बमोसजमको सञ्चालक ससमसत सम्झनुपछन ।  

(त) “सहकारी मूल्य ” भन्नाले स्वावलम्वन , स्व–ईत्तरदासयत्व, लोकतन्ि, समानता, समता, ऐक्यवद्धता, 

आमान्दारी, खुलापन, सामासजक ईत्तरदासयत्व तथा ऄरुको हरेचाह लगायत ऄन्तरानसष्ट्रय 

 मान्यता  प्राप्ता सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनुपछन । 

(थ) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नाले सवसनयममा व्यवस्था भए बमोसजम सञ्चासलत व्यवसासयक दियाकलाप 

सम्झनुपछन ।  

(द) “सहकारी ससद्धान्त ” भन्नाले स्वैसच्छक तथा  खुला सदस्यता , सदस्यद्वारा लोकतासन्िक सनयन्िण , सदस्यको 

अर्थथक सहभागीता , स्वायत्तता र स्वतन्िता , सशिा तालीम र सूचना , सहकारी-सहकारी बीच 

पारस्पररक सहयोग र समुदाय प्रसतको चासो लगायत ऄन्तरानसष्ट्रय मान्यता  प्राप्तय सहकारी सम्बन्धी  

ससद्धान्त सम्झनुपछन ।  

(ध) "संस्था" भन्नाले दफा ३ बमोसजम गठन भइ दफा ६ बमोसजम दतान भएको सवषयगत वा बहुईद्देश्यीय 

सहकारी संस्था सम्झनु पछन । 

(न) “साधारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनुपछन । 

(प) “प्राथसमक पूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूँजी र जगेडा कोष सम्झनुपछन । 

(फ)  "दतान गने ऄसधकारी" भन्नाले दफा ६९ बमोसजमको दतान गने ऄसधकारी सम्झनुपदनछ । 
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पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दतान 

३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागररकहरु  अपसमा  समली सवषयगत वा वहुईद्देश्यीय सहकारी संस्था 

गठन गनन सके्नछन् ।  

(२)ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेसखएको भएतापसन श्रसमक , युवा लगायतले अफ्नो श्रम वा सीपमा अधाररत 

भआ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्रजना नेपाली नागररकहरु भए पसन संस्था गठन गनन सके्नछन्  । 

(३) यस दफामा ऄन्यि जुनसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन नेपाल सरकार , प्रदशे सरकार , स्थानीय तह वा 

त्यस्ता सरकार वा तहको ऄनुदान वा स्वासमत्वमा संचासलत सवद्यालय , सवश्वसवद्यालय वा संगरठत संस्थाबाट पाररश्रसमक 

पाईने पदमा वहाल रहकेा कम्तीमा एकसय जना कमनचारी , सशिक वा प्राध्यापकहरुले अपसमा समली प्रचसलत कानून 

बमोसजम दतान भएको अफ्नो पेशागत संगठनका अधारमा सदस्यता , प्रसतसनसधत्व र सेवा संचालनमा तोदकए बमोसजमका 

शतन बन्दजेहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनन सके्नछन् । 

तर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहकेो एईटै कायानलय का कम्तीमा तीसजना कमनचारी , सशिक वा 

प्राध्यापकहरुले अपसमा समली सदस्यता , प्रसतसनसधत्व र सेवा संचालनमा तोदकए बमोसजमका शतन बन्दजेहरु पालना गने 

गरी संस्था गठन गनन सके्नछन् । 

(४)  यस दफा बमोसजम संस्था गठन गदान एक पररवार एक सदस्यका दरले ईपदफा (१) वा(२)मा ईसल्लसखत 

संख्या पुगेको हुनुपनेछ ।  

तर संस्था दतान भआसकेपसछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यसिलेसो संस्थाको सदस्यता सलन बाधापनेछैन । 

४. दतान नगरी  सहकारी सस्था संचालन गनन नहुन:े कसैले पसन  यस ऐन बमोसजम दतान नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन 

गनन हुदँनै।   

५. दतानको लासग दरखास्त ददनु पने :(१) यस ऐन बमोसजम गठन भएका सरकारी संस्थाले दतानका लासग दतान गने ऄसधकारी  

समि ऄनुसूची-१ को ढाँचामा दरखास्त ददनुपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमका दरखास्त साथ दहेाय बमोसजमका कागजातहरू संलग्न गनुन पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्तासवत सवसनयम, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यता ऄध्ययन प्रसतवेदन, 

(ग)  सदस्यले सलन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको सववरण  । 

६. दतान गनुन पने :(१) दफा ५ को ईपदफा (१) बमोसजम प्राप्तर दरखास्त  ससहतको कागजातहरु  छानसवन गदान दहेाय बमोसजम 

भएको पाआएमा दतान गने ऄसधकारीले दरखास्त परेको समसतले तीस ददनसभि त्यस्तो सहकारी संस्था दतान गरी ऄनुसूची-२ 

को ढाँचामा दतान प्रमाणपि ददनु पनेछ :– 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको सवसनयम यो ऐन तथा यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयम बमोसजम रहकेो,  
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(ख) प्रस्तासवत सहकारी संस्था सहकारी मूल्य,  मान्यता र ससद्धान्त ऄनुरुप सञ्चालन हुन सके्न अधार रहकेो, 

(ग) सहकारी संस्था  समुदायमा अधाररत एवम् सदस्य केसन्ित भइ संचालन र सनयन्िण हुन सके्न स्प ष्ट अधार 

रहकेो । 

(2) ईपदफा (१) बमोसजम छानसवन गदान प्रस्तासवत सहकारी संस्थाको सवसनयमको कुनै कुरामा  संशोधन गनुनपने 

दसेखएमा दतान गने ऄसधकारीले त्यस्तो संशोधन गनुनपने व्यहोरा खुलाइ दरखास्त प्राप्ता भएको समसतले पन्र ददनसभि  

सनवेदकलाइ सूचना गनुन पनेछ । 

(3) यस ऐनमा ऄन्यि जुनसुकै कुरा लेसखएको भएतापसन यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखत  दतान भ इ सञ्चालनमा 

रहकेा ससद्धलेक गाईँपासलका सभि कायनिेि कायम गररएका  सहकारी संस्था यसै ऐन बमोसजम दतान भएको मासनने छ । 

(४) यस दफा बमोसजम सहकारी संस्था दतान गदान  दतान गने ऄसधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गनुन पने 

गरी कुनै शतन तोक्न सके्नछ ।  

(५) ईपदफा (४) बमोसजम शतन तोदकएकोमा सोको पालना गनुन सम्बसन्धत सहकारी संस्थाको कतनव्य हुनेछ। 

७. दतान गनन ऄस्वीकार गनन सके्न :(१) दफा ६ को ईपदफा (१) मा ईसल्लसखत ऄवस्था नभएमा, सोही दफा  बमोसजम सवसनयम 

संशोधनको लासग सूचना ददएको ऄबसध सभि सनवेदकले संशोधन गनन ऄस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको समसतले तीस 

ददनसभि सबसनयम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा ईल्लेख भए बमोसजम  हुने गरी सबसनयम  संशोधन नगरेमा दतान गने 

ऄसधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दतान गनन ऄस्वीकार गनन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम सहकारी संस्था दतान गनन ऄस्वीकार गरेकोमा दतान गने ऄसधकारीले कारण खुलाइ तीन 

ददन सभि सोको जानकारी सम्बसन्धत सनवेदकहरूलाइ ददनु पनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगरठत संस्था हुने: (१) सहकारी संस्था ऄसवसच्छन्न ईत्तरासधकारवाला एक स्वशाससत र  सङ्गरठत संस्था 

हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लासग एईटा छुिै छाप हुनेछ । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको ऄधीनमा रही व्यसि सरह चल ऄचल सम्पसत्त प्राप्तन, ईपभोग, सविी वा ऄन्य 

व्यवस्था गनन सके्नछ।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यसि सरह अफ्नो नामबाट नासलस ईजूर गनन र सो ईपर पसन सोही नामबाट नासलस 

ईजूर लाग्न सके्नछ। 

(५) सहकारी संस्थाले व्यसि सरह करार गनन सके्नछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायनिेि : (१) दतान हुदँाका बखत सहकारी संस्थाको कायन िेि दहेाय बमोसजम हुनेछः  

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

(ख)  ऄन्य संस्थाको हकमा  एक वडा वा दहेायका अधारमातीन वडासम्म : 

(१)  सदस्यहरुवीच स्वाबलम्बनको पारस्पाररक ऄभ्यासको लासग अपसी साझा वन्धन (कमन       
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बण्ड), 

(२)  व्यवसासयक स्तरमा सेवा संचालन गनन अवश्यक सदस्य संख्या , 

(३) संस्था संचालनमा सदस्यको सहभासगतामूलक लोकतासन्िक सनयन्िण कायम हुने गरी पायक  

पने स्थान । 

(२)  ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेसखएको भएतापसन संस्थाले दतान भइ व्यवसासयक सेवा प्रारम्भ गरेको 

दइुवषन पसछ दहेायको अधारमा जोसडएको भौगोसलक िेि कायम रहने गरी अफ्नो कायनिेि थप वडाहरूमा सवस्तार गनन 

सके्नछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसासयक दियाकलापको सवकास िममा सदस्यता बढाईन थप कायन िेि अवश्यक परेको , 

(ख) संस्थाको कायन संचालनमा सदस्यको प्रत्यि सनयन्िण कायम राख्न रचनात्मक ईपायहरु ऄवलम्बन 

गररएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापदण्ड ऄनुसार भएको ।  

(३) ईपदफा (१) र  (२) मा जुनसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन संस्थाको कायनिेिका वडाहरूमा 

व्यावसासयक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोदकएको रकम वा ऄनुपातभन्दा कम रकम वा ऄनुपातको 

व्यावसासयक सेवा सञ्चालन भएको दसेखएको  खण्डमा दतान गने ऄसधकारीले व्यावसासयक सेवा सञ्चालन  भएका वडा माि 

कायनिेि कायम गने गरी सवसनयम संशोधन गनन सनदशेन ददन सके्नछ । 

(७)  ईपदफा ( ३) बमोसजम दतान गने ऄसधकारीले सनदशेन ददएकोमा सहकारी संस्थाले एक वषनसभि 

सवसनयम संशोधन गरी अफ्नो कायनिेि पुनःसनधानरण गनुनपनेछ ।  

(८) यस दफामा ऄन्यि जुनसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन सहकारी संस्थाले स्वेसच्छक रूपमा जुनसुकै 

समय कायनिेि घटाईने गरी पुनःसनधानरण गनन सवसनयम संशोधन गनन सके्नछ ।  

(९) कायनिेि पुनः सनधानरण सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकएबमोसजम हुनेछ ।   

१०. जानकारी ददनुपने: ससद्धलेक गाईँपासलका  भन्दा बढी कायनिेि कायम राखी दतान भइ सञ्चालनमा रहकेा संस्थाहरूले 

ससद्धलेक गाईँपासलकामा सेवा सञ्चालन गदान सञ्चासलत सेवाको सववरण ससहत दतान गने ऄसधकारीलाइ जानकारी ददनुपनेछ ।  

११. सवषयगत अधारमा वगीकरण: (१)सहकारी संस्थाको वगीकरण दहेाय बमोसजम हुनेछः 

(क) ईत्पादक संस्थाः कृसष,दगु्ध, सचया,कदफ,ईखु,फलफुल र माछापालन सवशेषका सवषयगत र ऄगुवावाली 

एवम् ईत्पादनको योजना समेतका अधारमा ऄन्य ईत्पादनमूलक संस्था; 

(ख) ईपभोिा संस्थाः ईपभोिा भण्डार, वचत तथा ऋण,ईजान र स्वास््य  सवशेषका सवषयगत र प्राथसमक 

अवश्यकता एवम् सेवाको योजना समेतका अधारमा ऄन्य ईपभोगजन्य संस्था; 
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(ग) श्रसमक संस्थाः हस्तकला,खाद्य पररकार,औद्योसगक ईत्पादन,भोजनालय र श्रम करार सवशेषका सवषयगत र 

सीप वा श्रमको सवशेषता एवम् स्वरोजगारीको योजना समेतका अधारमा ऄन्य श्रममा अधाररत संस्था; 

(घ) बहुईद्देश्यीय संस्थाः ईत्पादन, ईपभोग र श्रम वा सीपमा अधाररत स्वरोजगारीका सेवा समेत सञ्चालन गने 

ऄन्य बहुमुखी संस्था । 

(२) ईपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा ईल्लेसखत सवषयमा सवसशष्टीकरण, अम प्रचलन र ऄभ्यासको सवकासिम 

समेतको अधारमा तोदकएबमोसजमका सवषयहरु थप गनन सदकनेछ ।  

 

(३) ईपदफा (१)र (२) मा जुनसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन ईपदफा (१) बमोसजम ऄन्य संस्थाहरु गठन गनन बाधा 

पनेछैन ।  

 

१२. कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनन सके्न :(१) दफा ६ बमोसजम दतान प्रमाणपि प्राप्तक गरे पसछ 

संस्थाले अफ्नो ईद्देश्य प्रासप्तका लासग यस ऐन  र सवसनयमको ऄधीनमा रही  अवश्यक कारोवार,  व्यवसाय, ईद्योग 

वा पररयोजना सञ्चालन गनन सके्नछ ।  

(३) प्रचसलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेसखएको भएतापसन संस्था ले ईपदफा (१) बमोसजम कारोवार, 

व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनन छुिै संस्था दतान गनुनपने छैन । 

तर त्यस्तो  कारोवार,  व्यवसाय , ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनन प्रचसलत कानून बमोसजम 

ऄनुमसतपि, स्वीकृसत वा आजाजतपि सलनु पने रहछे भने सो बमोसजम ऄनुमसत पि ,स्वीकृसत वा आजाजतपि सलएर 

माि कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनुन पनेछ।  

(४) ईपदफा (३) बमोसजम संस्थाले प्रचसलत कानून बमोसजम ऄसधकार पाएको सनकाय वा ऄसधकारीबाट 

ऄनुमसतपि, स्वीकृसत वा आजाजतपि प्राप्तन गरेमा पन्र ददनसभि  सोको जानकारी दतान गने ऄसधकारीलाइ  ददनु 

पनेछ । 

(५) दइु वा दइुभन्दा बढी संस्थाले संयुि वा साझेदारीमा अफ्नो ईत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको 

लासग यस ऐनको ऄधीनमा रही अवश्यक कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनन सके्नछन ्। 

(६) ईपदफा ( ५) बमोसजमको कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गने सम्बन्धी ऄन्य 

व्यबस्था तोदकए बमोसजम हुनेछ । 

१३. दासयत्व सीसमत हुने :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दासयत्व सनजले खररद गरेको वा खररद गनन 

स्वीकार गरेको शेयरको ऄसधकतम रकमसम्म माि सीसमत रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको ऄन्त्यमा “सलसमटेड” भन्ने शब्द राख्नु पनेछ ।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त पालना गनुन पने: सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गदान सहकारीका मूल्य , 

मान्यता र ससद्धान्तको पालना गनुन पनेछ ।  
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पररच्छेद–३ 

संस्थाका ईद्देश्य तथा कायन 

१५. संस्थाको ईद्देश्य :  कायनिेिमा अधाररत र सदस्य केसन्ित भइ अफ्ना सदस्यहरूको अर्थथक , सामासजक तथा साँस्कृसतक 

ईन्नयन गनुन संस्थाको मुख्य ईद्देश्य हुनेछ ।   

१६. संस्थाको कायन : संस्थाका कायनहरू दहेाय बमोसजम हुनेछन्:- 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तहरूको पालना गनेगराईने, 

(ख) सदस्यको सहत प्रवद्धननगने गरी व्यावसासयक सेवाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदस्यलाइ सशिा, सूचना र तालीम प्रदान गने , 

(ङ) संस्थाले गने ईत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड सनधानरण गरी गुणस्तर सुधार , अर्थथक स्थासयत्व र जोसखम 

व्यवस्थापनसम्बन्धी कायन गने,  

(च) अन्तररक सनयन्िण प्रणाली लागू गने, 

(छ) संस्थाको व्यवसासयक प्रवर्ध्नन तथा सवकास सम्बन्धी दियाकलापहरू सञ्चालन गने, 

(ज) मन्िालय,रसजष्ट्रार, प्रादसेशक रसजष्ट्रार,स्थानीय तह वादतान गने ऄसधकारीको सनदशेन पालना गने गराईने, 

(झ) सवसनयममा ईसल्लसखत कायनहरू गने । 

पररच्छेद–४ 

सवसनयम तथा अन्तररक कायनसवसध 

१७. सवसनयम बनाईनु पने : (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयम, सनदसेशका, मापदण्ड र कायनसवसधको ऄधीनमा 

रही अफ्नो कायन सञ्चालनको लासग सवसनयम बनाईनु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको सवसनयम दतान गने ऄसधकारीबाट स्वीकृत भए पसछ लागू हुनेछ । 

१८. अन्तररक कायनसवसध बनाईन सके्न :(१) संस्थाले यो ऐन , यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयम , सनदसेशका, मापदण्ड, कायनसवधी र 

सवसनयमको ऄधीनमा रही अवश्यकता ऄनुसार अफ्नो अन्तररक कायनसवसध बनाईन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको अन्तररक कायनसवसध सम्बसन्धत संस्थाको साधारणसभाले स्वीकृत गरेपसछ लागू 

हुनेछ । 

१९. सवसनयम र अन्तररक कायनसवसधमा संशोधन :(१) संस्थाको साधारणसभा को कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट सवसनयम र 

अन्तररक कायनसवसध संशोधन हुन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम संशोधन भएको सवसनयम  वा अन्तररक कायनसवसध दतान गने ऄसधकारीबाट स्वीकृत 

भएपसछ लागू हुनेछ । 
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    पररच्छेद–५ 

सदस्यता 

२०. संस्थाको सदस्यता: (१)  सोह्र  वषन ईमेर पूरा गरेका दहेाय बमोसजमका नेपाली नागररकहरु संस्थाको सदस्य हुन सके्नछन्ः  

  (ख)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरेको , 

  (ग)  संस्थाको सवसनयममा ईसल्लसखत शतनहरु पालना गनन मन्जुर गरेको , 

  (घ)  संस्थाको सजम्मेवारी पालना गनन मन्जुर भएको , 

  (ङ)  संस्थाले गरेको कारोवारसँग प्रसतस्पधान हुने गरी कारोवार नगरेको , 

  (च)   संस्थाको सदस्यता सलन योग्य रहकेो स्वघोषणा गरेको ।  

(२) यस ऐनमा ऄन्यि जुनसुकै कुरा लेसखएको भएतापसन नेपाल सरकार , प्रदशे सरकारका सनकायहरु , स्थानीय 

तहका साथै संस्थाको कायनिेि सभिका सामुदासयक वा सहकारी सवद्यालय , गुठी, स्थानीय क्लब , स्थानीय तहमा गठन 

भएका ईपभोिा समूहहरु संस्थाको सदस्य हुन बाधा पने छैन ।  

(३) यस दफामा ऄन्यि जुनसुकै कुरा लेसखएको भएतापसन स्वास््य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सदस्यता 

सलन वाधा पने छैन । 

२१. सदस्यता प्राप्तर गनन सनवेदन ददनु पने : (१) संस्थाको सदस्यता सलन चाहने सम्बसन्धत व्यसिले संस्थाको ससमसत  समि 

सनवेदन ददनु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम सनवेदनपरेको समसतले पैंतीस ददन सभि ससमसतले यो ऐन , यस ऐन ऄन्तगनत बनेको 

सनयम तथा सवसनयमको ऄधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने सनणनय गनुन पनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोसजम सनणनय गदान ससमसतले सदस्यता प्रदान नगने सनणनय गरेमा सो को कारण खोली सात 

ददनसभि सनवेदकलाइ जानकारी गराईनु पनेछ । 

(४) ईपदफा ( ३) बमोसजम जानकारी पाएको समसतले तीस ददनसभि सम्बसन्धत ब्यसिले त्यस्तो संस्था दतान गने 

ऄसधकारीसमि ईजूर गनन सके्नछ। 

(५) ईपदफा (४) बमोसजम प्राप्तोईजूरी छानसवन गदान सनवेदकलाइ सदस्यता प्रदान गनुन पने दसेखएमा दतान गने 

ऄसधकारीले त्यस्तो सनवेदकलाइ सदस्यता प्रदान गननको लासग सम्बसन्धत संस्थालाइ अदशे ददन सके्नछ।  

(६) ईपदफा (५) बमोसजम अदशे भएमा सो अदशे प्राप्ते  गरेको सात ददन सभि सम्बसन्धत संस्थाले सनवेदकलाइ 

सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दतान गने ऄसधकारीलाइ गराईनु पनेछ ।  

२२. सदस्य हुन नपाईने : (१) कुनै व्यसि एकै प्रकृसतको एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्य हुन पाईने छैन ।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु ऄसघ कुनै व्यसि एकै प्रकृसतको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ 

भएको समसतले तीनवषन सभि कुनै एक संस्थाको माि सदस्यता कायम राख्नु पनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको सनकाय वा दफा २० को ईपदफा (२) मा 

ईल्लेख भएदसेख बाहकेको ऄन्य कुनै कृसिम व्यसि सदस्य भएको भए पाँचवषन सभि सदस्यता ऄन्त्य गनुनपनेछ ।    
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२३. सदस्यताको समासप्त:(१) कुनै सदस्यको सदस्यता दहेायको ऄवस्थामा समाप्त हुनेछः— 

(क) सदस्यले अफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 

(ख) लगातार बार्थषक साधारणसभामा सबना सूचना तीन पटकसम्म ऄनुपसस्थत भएमा, 

(ग) यो ऐन,यस ऐन ऄन्तगनत वनेको सनयम वा सवसनयम बमोसजम सदस्यले पालना गनुनपने प्रावधानको बारम्बार 

ईल्लङ्घन गरेमा, 

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

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन कुनै सदस्यले संस्थाबाट प्राप्तक वा भुिान गनुन पने कुनै 

रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा सनजले सलएको ऋण,सतनुन पने कुनै दासयत्व वा ऄन्य 

 

 कुनै सदस्यको तफन बाट सधतो वा जमानत बसेकोमा सोको दासयत्व फरफारक नभएसम्म सनजको सदस्यता समाप्त हुने छैन ।  

(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन साधारणसभा बोलाईने सनणनय भआसकेपसछ साधारणसभा 

सम्पन्न नभएसम्म कसैलाइ पसन सदस्यताबाट हटाईन सदकने छैन । 

२४. सुसवधा प्राप्तप गनन नसके्न : कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाइ सतनुन पने कुनै दासयत्व  सनधानररत समयसभि  भुिान नगरेमा वा 

यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगनत वनेको सनयम तथा सवसनयम बमोसजम सदस्यले पालन गनुनपने व्यवस्थाको बारम्बार ईल्लंघन 

गरेमा त्यस्तो सदस्यले ऄन्य सदस्य सरहको सुसबधा प्राप्त। गनन सके्न छैन । 

 

पररच्छेद –६ 

साधारणसभा, ससमसततथा लेखा सुपररविेण ससमसत 

 

२५. साधारणसभा: (१) सहकारी संस्थाको सवोच्च ऄङ्गको रुपमा साधारणसभा हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारणसभाका सदस्य हुने छन् । 

(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा दहेाय बमोसजम हुनेछ:– 

(क) प्रारसम्भक साधारणसभा , 

(ख) वार्थषक साधारणसभा , 

(ग) सवशेष साधारणसभा ।  
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२६. प्रारसम्भक साधारण सभाको काम, कतनव्य र ऄसधकार: प्रारसम्भक साधारणसभाको काम, कतनव्य र ऄसधकार दहेाय बमोसजम 

हुनेछ :– 

(क) प्रारसम्भक साधारणसभा हुने ऄसघल्लो ददनसम्मको काम कारबाही र अर्थथक कारोबारको जानकारी सलने , 

(ख) चालू अर्थथक वषनको लासग वार्थषक कायनिम तथा बजेट स्वीकृत गने , 

(ग) प्रसतवेदन तथा सवत्तीय सववरण ऄनुमोदन गने, 

(घ) सवसनयममा ईल्लेख भए बमोसजम ससमसत वा लेखा सुपरीवेिण ससमसतको सनवानचन गने, 

(ङ) अन्तररक कायनसवसध पाररत गने, 

(च) लेखा परीिकको सनयुसि र सनजको पाररश्रसमक सनधानरण गने,  

(छ) सवसनयममा तोदकए बमोसजमका ऄन्य कायनहरू गने । 

२७. वार्थषक साधारणसभाको काम , कतनव्य र ऄसधकार : वार्थषक साधारणसभाको काम , कतनव्य र ऄसधकार दहेाय बमोसजम  

हुनेछ :– 

(क) वार्थषक कायनिम तथा बजेट स्वीकृसत गने , 

(ख) वार्थषक लेखा परीिण प्रसतवेदन ऄनुमोदन गने , 

(ग) ससमसत वा लेखा सुपरीवेिण ससमसतको सनवानचन तथा सवघटन गने , 

(घ) सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेिण ससमसतको संयोजक वा सदस्यलाइ पदबाट हटाईने , 

(ङ) ससमसत वा लेखा सुपरीवेिण ससमसतको वार्थषक प्रसतवेदन पाररत गने , 

(च) सवसनयम  संशोधन तथा अन्तररक कायनसवसध पाररत गने, 

(छ) लेखा परीिकको सनयुसि र सनजको पाररश्रसमक सनधानरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण वा सवघटन सम्बन्धी सनणनय गने, 

(झ) पाररश्रसमक लगायतका सुसवधा तोके्न, 

(ञ) ऋण तथा ऄनुदान प्राप्त गने सम्बन्धमा सनणनय गने, 

(ट) सदस्यको दासयत्व समनाहा ददने , 
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(ठ) ससमसतलाइ अवश्यक सनदशेन ददने, 

(ड) सवसनयममा तोदकए बमोसजमका ऄन्य कायनहरू गने । 

२८. साधारणसभाको बैठक :(१) ससमसतले सहकारी संस्था दतान भएको समसतले तीन मसहनासभि प्रारसम्भक साधारणसभा 

बोलाईनु पनेछ । 

(२) ससमसतले प्रत्येक अर्थथक वषन समाप्त भएको समसतले छ मसहनासभि वार्थषक साधारणसभा बोलाईनु पनेछ । 

(३) ससमसतले दहेायको ऄवस्थामा सवशेष साधारण सभा बोलाईनु पनेछ :– 

(क) संस्थाको काम सवशेषले सवशेष साधारण सभा बोलाईनुपने ससमसतवाट सनणनय भएमा, 

(ख) दफा ३८ को ईपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोसजम लेखा सुपरीवेिण ससमसतको ससफाररसमा, 

(ग) कुनै सञ्चालकले सवशेष साधारणसभा बोलाईन पेश गरेको प्रस्ताव ससमसतद्धारा पाररत भएमा, 

 (घ) सवशेष साधारणसभा बोलाईनु पने कारण खुलाआ पसच्चस प्रसतशत सदस्यले ससमसत समि सनवेदन ददएमा, 

(ङ) दफा २९ कोईपदफा (१) बमोसजम दतान गने ऄसधकारीले सनदशेन ददएमा, 

(४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन संस्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट अफ्नो 

सजम्मेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चालनमा समस्या ईत्पन्न भएको ऄवस्थामा दतान गने ऄसधकारीलाइ 

जानकारी ददइ साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहुमत सदस्य ईपसस्थत भइ सवशेष साधारण सभा गनन 

सदकनेछ । 

२९. सवशेष साधारणसभा बोलाईन सनदेशन ददन सके्न: (१) संस्थाको सनरीिण वा सुपरीवेिण गदान वा कसैको ईजूरी परी 

छानसवन गदान दहेायको ऄवस्था दसेखन अएमा दतान गने ऄसधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको ससमसतलाइ साधारणसभा 

बोलाईन सनदशेन ददन सके्नछ :–   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा ससद्धान्त सवपररत कायन गरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयम, सवसनयम तथा अन्तररक कायनसवसध सवपरीत कायन गरेमा, 

(घ) दतान गने ऄसधकारीले ददएको सनदशेनको बारम्बार ईल्लङ्घन गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को ईपदफा (२) बमोसजम दतान गने ऄसधकारीले अदशे ददएमा। 

(२) ईपदफा ( १) बमोसजम साधारणसभा बोलाईन सनदशेन प्राप्तध भएमा ससमसतले सो सनदशेन प्राप्तत भएको 

समसतले पैंतीस ददनसभि साधारणसभाको बैठक बोलाईनु पनेछ र साधारणसभाको बैठकमा ई जूरी वा सनरीिणका िममा 

दसेखएका सवषयमा छलफल गरी सोको प्रसतवेदन दतान गने ऄसधकारीसमि पेश गनुन पनेछ । 

(३) ईपदफा (१) वा (२) मा ईसल्लसखत ऄवसधसभि ससमसतले साधारणसभा नबोलाएमा दतान गने  ऄसधकारीले 

त्यस्तो साधारणसभा बोलाईन सके्नछ । 
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(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको लासग गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहकेो सदस्य संख्याको एकाईन्न 

प्रसतशत हुनेछ ।  

तर पसहलो पटक डादकएको साधारण सभामा गणपुरक संख्या नपुगेमा त्यसको सात ददन सभि दोस्रो पटक 

साधारण सभा बोलाईनु पने र यसरी दोस्रो पटक बोलाआएको साधारण सभामा संचालक ससमसतको बहुमत ससहत एक 

सतहाइ साधारण सदस्यहरुको ईपसस्थसत भएमा साधारण सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मासननेछ । 

(५) ईपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था सोहीऄनुसार 

हुनेछ । 

(६) दइु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गदान समान कायनसूचीमा तोदकए बमोसजम 

सदस्य संख्याको अधारमा वडा-वडा वा ऄन्य पायकको स्थानमा संचालक सदस्यहरुलाइ पठाइ साधारण सभा गनन र त्यस्तो 

सभाको सनणनय प्रमासणत गनन प्रसतसनसधहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रसतसनसधहरुको ईपसस्थसतको सभाले ऄसन्तम सनणनय प्रमासणत 

गने व्यवस्था समलाईन सके्नछ । 

३०. सञ्चालक ससमसत :(१)  सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट सनवानसचत एक सञ्चालक ससमसत रहनेछ ।  

  तर ,  एईटै व्यसि लगातार एईटै पदमा दइु पटकभन्दा बढी सञ्चालक हुन पाईने छैन । सानादकसान कृषी 

सहकारीको हकमा भने ऄन्तर समुहवाट सनवानसचत भए ऄनुसार हुनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको ससमसतमा ईपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रसतशत मसहला सदस्यको 

प्रसतसनसधत्व सुसनसित गनुन पनेछ ।  

(३) एईटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै ऄवसधमा सञ्चालक तथा लेखा ससमसतको पदमा ईम्मेदवार बन्न र 

सनवानसचत हुन सके्न छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमनचारी वा अफ्नो संस्थाले सदस्यता सलएको सहकारी संघ वा 

बैङ्कबाहके ऄको कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाईने छैन । 

तर वार्थषक दइु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा 

कमनचारीको रुपमा काम गनन बाधा पने छैन । वार्थषक दइु करोडभन्दा बदढ कारोवार गने संस्थामा कुनै संचालक कमनचारी 

रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले दइु वषनसभि त्यस्तो संचालकले कमनचारीको पद त्याग गरी ऄको कमनचारीको 

व्यवस्था गनुनपनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनुऄसघ कुनै व्यसि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा ऄको संस्थाको कमनचारी 

भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले एक वषनसभि कुनै एक संस्थाको माि सञ्चालक वा कमनचारी रहनु पनेछ । 

(७) ससमसतको कायानवसध चार वषनको हुनेछ । 

३१. सञ्चालक ससमसतको सनवानचन :(१) ससमसतले अफ्नो कायानवसध समाप्त हुनु  कसम्तमा एक मसहना  ऄसघ ऄको ससमसतको 

सनवानचन गराईनु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम ससमसतको सनवानचन नगराएको जानकारी प्राप्तु  भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्तग भएको 

समसतले छ मसहनासभि ससमसतको सनवानचन गराईन दतान गने ऄसधकारीले सम्बसन्धत ससमसतलाइ अदशे ददन सके्नछ । 
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(३) ईपदफा (२) बमोसजम दतान गने ऄसधकारीले अदशे ददएकोमा सम्बसन्धत ससमसतले सो अदशे बमोसजमको 

समयावसधसभि ससमसतको सनवानचन गराइ दतान गने ऄसधकारलाइ जानकारी गराईनु पनेछ। 

(४) ईपदफा (३) बमोसजम ससमसतको सनवानचन नगराएमा दतान गने ऄसधकार ले त्यस्तो संस्था  सदस्य रहकेो 

मासथल्लो संघ भए सो संघको प्रसतसनसध समेतलाइ सहभागीगराइ ससमसतको सनवानचन सम्बन्धी सम्पूणन कायन गने गराईनेछ 

। 

(५) ईपदफा (४) बमोसजमको सनवानचन कायनमा सहयोग पुयानकईनु सम्बसन्धत ससमसतका पदासधकारीहरूको कतनव्य 

हुनेछ ।  

(६) ईपदफा (५) बमोसजम सनवानचन गराईँदा लागेको सम्पूणन खचन सम्बसन्धत संस्थाले व्यहोनुन पनेछ। 

(७) यस दफा बमोसजम ससमसतको ऄको सनवानचन नभएसम्मको लासग ससमसतले सवसनयममा व्यवस्था भए 

बमोसजम अफ्नो कायन सञ्चालन गनेछ ।  

३२. ससमसतको काम, कतनव्य र ऄसधकार : यस ऐनमा ऄन्यि ईसल्लसखत काम , कतनव्य र ऄसधकारका ऄसतररि ससमसतको काम , 

कतनव्य र ऄसधकार दहेाय बमोसजम हुनेछ :– 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त बमोसजम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गने, 

(ख) अर्थथक तथा प्रशासकीय कायन गने, गराईने, 

(ग) प्रारसम्भक साधारणसभा, वार्थषक साधारणसभा तथा सवशेष साधारणसभा बोलाईने, 

(घ) साधारणसभाका सनणनयहरू कायानन्वयन गने, गराईने, 

(ङ) संस्थाको नीसत, योजना, बजेट तथा बार्थषक कायनिमको तजुनमा गरी साधारणसभा समि पेश गने, 

(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाईने,  

(छ) शेयर नामसारी तथा दफतान सम्बन्धी कायन गने, 

(ज) सम्बसन्धत संघको सदस्यता सलने, 

(झ) सवसनयम तथा अन्तररक कायनसवसध तयार गरी साधारणसभामा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कायनिेिसभि संस्थाको कारोबार र व्यवसायको सहत प्रवद्धननको लासग अवश्यक कायन गने,गराईने, 

३३. सञ्चालक पदमा बहाल नरहन:े दहेायको कुनै ऄवस्थामा सञ्चालक अफ्नो पदमा बहाल रहन सके्न छैन:- 

(क) सनजले ददएको राजीनामा ससमसतबाट स्वीकृत भएमा, 

(ख) सनजलाइ दफा ३४ ईपदफा (१) बमोसजम सञ्चालकबाट हटाईने सनणनय भएमा, 
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(ग) सनज ऄको संस्थाको सञ्चालक रहमेा, 

(घ) सनज सोही वा ऄको संस्थाको कमनचारी रहमेा, 

तर दफा ३० को ईपदफा (४) को प्रसतबन्धात्मक वाक्यांशमा लेसखएको कुरामा सोहीबमोसजम हुनेछ । 

(ङ) सनज सोही वा ऄको संस्थाको लेखा सुपरीवेिण ससमसतको पदमा रहमेा 

(च) सनजको मृत्यु भएमा। 

३४. सञ्चालकलाइ पदबाट हटाईन  सके्न : (१) साधारणसभाले वहुमतको सनणनयबाट दहेायको कुनै ऄवस्थामा सञ्चालकलाइ 

ससमसतको सञ्चालक पदबाट हटाईन सके्नछ :– 

(क) अर्थथक सहनासमना गरी सम्बसन्धत संस्थालाइ हानी नोक्सानी पुयानुुएमा, 

(ख) ऄनसधकृत तवरले सम्बसन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी सवषयको गोपसनयता भङ्ग गरेमा , 

(ग) सम्बसन्धत संस्थाको कारोबार  र व्यवसायसँग प्रसतस्पधान हुने गरी समान प्रकृसतको कारोबार  वा व्यवसाय  

गरेमा, 

(घ) सम्बसन्धत संस्थाको ऄसहत हुने कुनै कायन गरेमा,  

(ङ) सनज शारीररक वा मानससक रुपमा काम गनन नसके्न भएमा, 

(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयम वा सवसनयममा ईसल्लसखत योग्यता नरहमेा । 

(२) कुनै सञ्चालकलाइ ससमसतको पदबाट हटाईने सनणनय गनुन ऄसघ त्यस्तो सञ्चालकलाइ साधारणसभा समि 

सफाइ पेश गने मनाससब मादफकको मौका ददआनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोसजमको ऄवसधसभि कुनै सञ्चालकले सफाइ पेश नगरेमा वा सनजले पेश गरेको सफाइ 

सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभाले त्यस्तो सञ्चालकलाइ पदबाट हटाईन सके्नछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोसजम सञ्चालकको पदबाट हटाआएको सदस्य ससमसतको दइु कायनकालसम्मको सनवानचनमा 

ईम्मेदवार बन्न पाईने छैन ।    

(५) ईपदफा (३) बमोसजम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो  पदमा साधारणसभाले बाँकी ऄवसधको लासग 

ऄको सञ्चालकको सनवानचन गनेछ । 

३५. सनजी स्वाथन समावेश भएको सनणनय प्रकृयामा संलग्न हुन नहुने :  (१) सञ्चालकले अफ्नो सनजी स्वाथन समावेश भएको सनणनय 

प्रदियामा संलग्न हुनुहुदँनै । 

(२) सञ्चालकले अफूलाइमाि व्यसिगत फाआदा हुनेगरी संस्थामा कुनै कायन गनन गराईन हुदँनै । 

(३) कुनै सञ्चालकले ईपदफा (१) को सबपरीत हुने गरी वा अफ्नो ऄसधकारिेिभन्दा बासहर गइ कुनै काम 

कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रसत त्यस्तो सञ्चालक व्यसिगत रूपमा ईत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम 
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कारबाहीबाट संस्था को, सदस्य वा ऄन्य कुनै व्यसिलाइ हानी नोक्सानी हुन गएको रहछे भने त्यस्तो हानी नोक्सानी 

सनजको जायजेथाबाट ऄसूल ईपर गररनेछ । 

३६. ससमसतको सवघटन :(१) साधारणसभाले दहेायको ऄवस्थामा ससमसतको सवघटन गनन सके्नछः– 

(क) ससमसतको बदसनयतपूणन कायनबाट संस्थाको कारोबार जोसखममा परेमा, 

(ख) संस्थाले सतनुनपने दासयत्व तोदकएको समयसभि भुिान गनन नसकेमा, 

(ग) सवसनयममा ईसल्लसखत ईद्देश्य र कायन सवपररतको काम गरेमा,  

(घ) ससमसतले अफ्नो सजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयमावलीमा ईसल्लसखत शतन वा दतान गने  ऄसधकारी ले ददएको 

सनदशेनको बारम्बार ईल्लङ्घन गरेमा । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम ससमसत सवघटन भएमा साधारणसभाले नयाँ ससमसतको सनवानचन गनेछ । 

(३) ससमसतले यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयम बमोसजम दतान गने ऄसधकारीले ददएको सनदशेन पालना 

नगरेमा वा दफा २९ को ईपदफा (२) बमोसजम पेश भएको प्रसतवेदन समेतको अधारमा दतान गने ऄसधकारी ले 

ससमसतलाइ ईजूरी वा सनरीिणको िममा दसेखएका सवषयवस्तुको गासम्भयनताको अधारमा बढीमा छ मसहनाको समय ददइ 

सुधार गने मौका ददन सके्नछ र त्यस्तो समयावसध सभि पसन सुधार नगरेमा त्यस्तो ससमसत सवघटन गनेछ । 

(४) ईपदफा ( ३) बमोसजम ससमसत सवघटन भएमा त्यसरी सवघटन गररएको समसतले तीन मसहना सभिमा ऄको 

ससमसतको सनवानचन सम्पन्न गराईन र त्यस्तो सनवानचन नभएसम्म संस्थाको दसैनक कायन सञ्चालन गनन  दतान गने ऄसधकारीले 

तोदकए बमोसजमको एक तदथन ससमसत गठन गनुन पनेछ । 

(५) यस दफा बमोसजम ऄको ससमसतको सनवानचन गराईँदा लागेको सम्पूणन खचन सम्बसन्धत संस्थाले व्यहोनेछ । 

३७. लेखा सुपरीवेिण ससमसतको गठन :(१) संस्थामा अन्तररक सनयन्िण प्रणालीलाइ सुदढृ गनन तोदकए बमोसजमको योग्यता 

पुगेका एकजना संयोजक र दइुजना सदस्यहरू रहने गरी  साधारणसभाले सनवानचनबाट लेखा सुपरीवेिण ससमसत गठन 

गनेछ । 

(२) एईटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यसि एकै ऄवसधमा एईटै संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सुपररवेिण 

ससमसतको संयोजक वा सदस्य पदमा ईम्मेदवार बन्न र सनवानसचत हुन सके्न छैन । 

३८. लेखा सुपररवेिण ससमसतको काम, कतनव्य र ऄसधकार :(१)  लेखा सुपररवेिण ससमसतको काम , कतनव्य र ऄसधकार दहेाय 

बमोसजम हुनेछ :– 

(क) प्रत्येक चौमाससकमा सहकारी संस्थाको अन्तररक लेखापरीिण गने, गराईने, 

(ख) अन्तररक लेखापरीिण गदान लेखापरीिणका अधारभूत ससद्धान्तको पालना गने, गराईने, 

(ग) सवत्तीय तथा अर्थथक कारोवारको सनरीिण तथा मूल्याङ्कन गने, गराईने, 
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(घ) ससमसतको काम कारवाहीको सनयसमत सुपररवेिण गने र ससमसतलाइ अवश्यक सुझाव ददने, 

(ङ) साधारणसभाकोसनदशेन, सनणनय तथा ससमसतका सनणनय कायानन्वयन भए नभएको ऄनुगमन गने, 

(च) लेखा सम्बन्धी प्रसतवेदन र ससमसतको काम कारबाहीको सुपररवेिण सम्बन्धी वार्थषक प्रसतवेदन 

साधारणसभा समि पेश गने,  

(छ) अफूले पटक पटक ददएका सुझाव कायानन्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको सहतमा प्रसतकूल ऄसर परेमा 

वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा सजन्सी सम्पसत्तको व्यापक रूपमा सहनासमना वा ऄसनयसमतता भएको वा 

संस्था गम्भीर अर्थथक संकटमा पनन लागेको मा सोको कारण खुलाइ सवशेष साधारणसभा बोलाईन  ससमसत 

समि ससफाररस गने । 

(ज) अवश्यक परेमा अन्तररक लेखा परीिक सनयुसिका लासग तीन जनाको नाम सञ्चालक ससमसतमा 

ससफाररस गने । 

(२) लेखा सुपररवेिण ससमसतको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दसैनक अर्थथक प्रशाससनक कायनमा सहभागी हुन 

पाईने छैन । 

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचालन 

३९. सदस्य केसन्ित भइ बचत तथा ऋणको कारोबार गनुन पने :(१) संस्थाले अफ्ना सदस्यहरूको माि बचत स्वीकार गनन, सोको 

पररचालन गनन र सदस्यलाइ माि ऋण प्रदान गनन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेसखएको भएतापसन बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने गरी दतान भएको 

संस्था बाहके ऄन्य सवषयगत वा वहुईद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गनन पाईने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु ऄसघ बहुईद्देश्यीय वा सवषयगत संस्थाको रुपमा दतान भइ मुख्य कारोवारको रुपमा वचत 

तथा ऋणको कारोवार गद ैअएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन वषन सभिमा वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार नहुने गरी दतान 

हुदँाका बखतमा ईल्लेख गररएको मुख्य कारोवार गने गरी संस्था सञ्चालन गनुनपनेछ । 

(३) संस्थाले सदस्यलाइ प्रदान गने ऋणमा सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सलन पाआने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर सबचको ऄन्तर छ प्रसतशतभन्दा बढी हुने छैन ।  

(५) संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लागे्न ब्याजलाइ मूल ऋणमा पूँजीकृत गरी सोको अधारमा ब्याज लगाईन 

पाआने छैन । 

(६)संस्थाले कुनैपसन कम्पनीको शेयर खररद गनन सके्न छैन ।  

तर  

(१) सं स्थाको दासयत्वप्रसत प्रसतकूल नहुने गरी संस्थाले स्वप्रयोजनको लासग ऄचल सम्पसत्त खरीद तथा 

पूवानधार सनमानण एवं संस्था र सदस्यहरुको सहतमा ईत्पादन र सेवाको िेिमा प्राथसमक पूँजी कोष 

पररचालन गनन वाधा पने छैन । 
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(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु ऄसघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरेको भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन 

प्रारम्भ भएको समसतले एक वषन ऄवसधसभि हस्तान्तरण गररसकु्न पनेछ । 

 (३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेसखएको भए तापसनसंस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनुऄसघ दतान भएका साना 

दकसानद्वारा प्रवर्थद्धत सवत्तीय संस्थाको शेयर खररद गनन बाधा पनेछैन । 

(७) संस्थाले शेयर पूँजी कोषको दश गुणासम्म वचत संकलन गनन सके्नछ । 

(८) संस्थाले दतान गदानका बखतका सदस्य बाहके ऄन्य सदस्यलाइ सदस्यता प्राप्तन गरेको तीन मसहना ऄवसध 

व्यसतत नभइ ऋण लगानी गनन सके्न छैन । 

४०. सन्दभन व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संघीय कानुन बमोसजम रसजष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सन्दभन व्याजदर तोक्न सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम तोदकएको सन्दभन ब्याजदर संस्थाका लासग सनदशेक ब्याजदर हुनेछ ।  

४१. व्यसिगत बचतको सीमा: संस्थामा सदस्यको व्यसिगत बचतको सीमा तीस लाखसम्म हुनेछ । 

 

पररच्छेद –८ 

अर्थथक स्रोत पररचालन 

४२. शेयर सबिी तथा दफतान सम्बन्धी व्यबस्था :(१) संस्थाले अफ्नो सदस्यलाइ शेयर सविी गनन सके्नछ।  

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन संस्थाले एकै सदस्यलाइ अफ्नो कुल शेयर पूँजीको बीस 

प्रसतशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर सबिी गनन सके्न छैन ।  

तर नेपाल सरकार , प्रदशे सरकार वा स्थानीय तह को पूणन वा अंसशक स्वासमत्व वा सनयन्िण  भएको संस्था वा 

सनकायको हकमा यो बन्दजे लागू हुने छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको ऄंदकत मूल्य प्रसत शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूँजी सवसनयममा ईल्लेख भए बमोसजम हुनेछ । 

(६) संस्थाले खुला बजारमा शेयर सबिी गनन पाईने छैन । 

(७) संस्थाको मूलधनको रुपमा रहकेो कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा दासयत्व बाहके ऄन्य कुनै ऋण 

वा दासयत्व वापत सललाम सबिी गररने छैन । 

४३. रकम दफतान तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था : (1) कुनै सदस्यले संस्थाको सदस्यता त्याग  गरी  रकम दफतान सलन 

चाहमेा सनजको कुनै दासयत्व भए त्यस्तो दासयत्व भुिान गरेको समसतले एक मसहनासभि सनजको बाँकी रकम तोदकए 

बमोसजम सनजलाइ दफतान गनुन पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत दफतान माग गरेमा सनजको कुनै दासयत्व भए त्यस्तो दासयत्व किा 

गरी बाँकी रकम तोदकए बमोसजम सनजलाइ दफतान गनुन पनेछ।  

(३) संस्थाले वचत खाताहरु माि संचालन गनन सके्नछ ।    
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४४. ऋण वा ऄनुदान सलन सके्न : (१) संस्थाले सवदशेी बैंक वा  सवत्तीय  संस्था वा ऄन्य सनकायबाट ऋण वा ऄनुदान सलन वा 

त्यस्तो सनकायसँग साझेदारीमा काम गनन संघीय कानून वमोसजम स्वीकृती सलनु पने छ । 

(२) ईपदफा (१) वमोसजम सवदशेी बैङ्क वा सनकायबाट ऋण वा ऄनुदान सलन  स्वीकृतीको लासग  

तोदकएवमोसजमको सववरणहरु ससहत दतान गने ऄसधकारी समि सनवेदन ददनु पनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) वमोसजम सनवेदन प्राप्त भएमा दतान गने ऄसधकारीले गाईँ कायनपासलकामा प्रस्ताव पेश गनुन पनेछ 

।  

(४) ईपदफा (३) बमोसजमको प्रस्ताव गाईँ कायनपासलकाले ईपयुि दखेेमा स्वीकृतीकोलासग मन्िालयमा 

सशफाररस गरर पठाईनेछ ।  

४५. नेपाल सरकारको सुरिण प्राप्तज गनन सके्न : (१) संस्थाले सवदशेी बैङ्क वा सनकायसँग सलने ऋणमा सुरिण प्राप्त  गनुन पने 

भएमा संघीय कानून वमोसजम स्वीकृसतकोलासग दतान गने ऄसधकारर समि प्रस्ताव ससहत सनवेदन ददनु पने छ । 

(२) दफा (१) वमोसजम   प्राप्त प्रस्ताव ईपयुि दसेखएमा गाईँ कायनपासलकाले  संघीय कानुन बमोसजम स्वीकृसतको लासग मन्िालयमा 

सशफाररस गरर पठाईनु पनेछ ।  

 

पररच्छेद –९ 

संस्थाको कोष 

४६ संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषमा दहेाय बमोसजमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर सबिीबाट प्राप्तक रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप्ता रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप्ता रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्तक ऄनुदान रकम, 

(ङ) सवदशेी सरकार वा ऄन्तरानसष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप्तह ऄनुदान वा सहायताको रकम, 

(च) व्यवसासयक कायनबाट अर्थजत रकम , 

(छ) सदस्यता प्रवेश शुल्क , 

(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने ऄन्य जुनसुकै रकम । 

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

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको कोषमा दहेाय बमोसजमका रकम रहने छन् :– 
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(क) अर्थथक वषनको खूद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत रकम ,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा सनकायले प्रदान गरेको पूँजीगत ऄनुदान रकम, 

(ग) सस्थर सम्पसत्त सविीबाट प्राप्तय रकम, 

(घ)  ऄन्य स्रोतबाट प्राप्तय रकम । 

(३) ईपदफा (१) बमोसजमको जगेडा कोष ऄसवभाज्य हुनेछ । 

४८. संरसित पूँजी दफतान कोषः (१) संस्थामा एक संरसित पूँजी दफतान कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बमोसजमको जगेडा कोषमा सो दफाको ईपदफा (२) को खण्ड (क) बमोसजमको रकम छुट्ट्याइ 

बाँकी रहकेो रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत रकम ईपदफा (१) बमोसजमको कोषमा वार्थषक रुपमा जम्मा गनुन पनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोसजमको रकम सदस्यले गरेको  संघीय कानुनमा  तोदकए बमोसजमको वार्थषक कारोवारको 

अधारमा सम्बसन्धत सदस्यलाइ ईपलव्ध गराईनु पनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धनन कोषसम्बन्धी व्यवस्था: (१) संस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धनन गननको लासग दफा ४७ बमोसजम जगेडा 

कोषमा सो दफाको ईपदफा (२) को खण्ड (क) बमोसजमको रकम छुयाइ बाँकी रहकेो रकमको शून्य दशमलव पाँच  

प्रसतशतले हुन अईने रकम  संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोसजमको सहकारी प्रवद्धनन कोषमा वार्थषक रुपमा जम्मा गनुन 

पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको कोषको ईपयोग संघीय कानुन व्यवस्था भएबमोसजम हुनेछ । 

५०.  ऄन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थाः  (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा ईसल्लसखत कोषका ऄसतररि संस्थामा सहकारी सशिा 

कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तोदकए बमोसजमका ऄन्य कोषहरु रहन सके्न छन् । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको कोषको रकम सो कोषको ईद्देश्य  पूर्थतका लासग सवसनयममा तोदकए बमोसजम 

ईपयोग गनन सदकनेछ ।  

तर एक वषनको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूँजीको पन्र प्रसतशत भन्दा बढी हुने छैन । 

 

पररच्छेद –१० 

ऄसभलेख र सूचना 

५१. ऄसभलेख राख्नु पने : (१) संस्थाले साधारण  सभा, ससमसत तथा लेखा सुपररबेिण ससमसत बैठकका सनणनय तथा काम 

कारबाहीको ऄद्यावसधक ऄसभलेख सुरसित साथ राख्नु पनेछ । 

(२) संस्थाले कारोबारसँग सम्बसन्धत तथा ऄन्य अवश्यक ऄसभलेखहरू तोदकए बमोसजम सुरसित साथ राख्नु 

पनेछ । 
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५२. सववरण ईपलब्ध गराईनु पने :(१) संस्थाले दहेायका सववरणहरू ससहतको प्रसतवेदन अ.व. समाप्त भएको तीन मसहना सभि 

दतान गने ऄसधकारी समि पेश गनुन पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमाससक र वार्थषक प्रसतवेदन तथा लेखापरीिण प्रसतवेदन 

(ख) बार्थषक कायनिम नीसत तथा योजना , 

(ग) खुद बचत सम्बन्धी नीसत तथा योजना , 

(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कायानवसधको सूची , 

(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी , 

(च) शेयर सदस्य संख्या  र शेयरपूँजी,   

(छ) सञ्चालक वा सदस्यले सलएको ऋण सतनन बाँकी रहकेो रकम , 

(ज) दतान गने ऄसधकारीले समय समयमा तोदकददएको ऄन्य सववरण । 

 

पररच्छेद – ११ 

लेखा र लेखापरीिण 

 

५३. कारोबारको लेखा: संस्थाको  कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा अधाररत र कारोबारको यथाथन सस्थसत स्पष्टरुपमा 

दसेखने गरी संघीय कानून बमोसजम रसजष्ट्रारले लागू गरेको लेखामान (एकाईसन्टङ स्याण्डडन) र यस ऐन बमोसजम पालना 

गनुनपने ऄन्य शतन तथा व्यवस्था बमोसजम राख्नु पनेछ । 

५४. लेखापरीिण: (१) संस्थाले प्रत्येक अर्थथक वषनको लेखापरीिण सो अर्थथक वषन समाप्त भएको समसतले तीन मसहनासभि 

प्रचसलत कानून बमोसजम आजाजतपि प्राप्त  लेखापरीिकद्वारा गराईनु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको ऄवसध  सभि कुनै संस्थाले लेखापरीिण नगराएको पाआएमा दतान गने ऄसधकारी ले 

त्यस्तो संस्थाको लेखा परीिण आजाजतपिप्रासप्त लेखापरीिकबाट गराईन सके्नछ। 

(३) ईपदफा (२) बमोसजम लेखापरीिण गराईँदा लेखापरीिकलाइ ददनु पने पाररश्रसमक लगायतको रकम 

सम्बसन्धत संस्थाले व्यहोनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) वा (२) बमोसजम लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण प्रसतवेदन ऄनुमोदनको लासग 

साधारणसभासमि पेश गनुन पनेछ । 

(५) ईपदफा (४) बमोसजम पेश भएको लेखापरीिण प्रसतवेदन साधारणसभाबाट ऄनुमोदन हुन नसकेमा पुनः 

लेखापरीिणको लासग साधारणसभाले दफा ५५ को ऄधीनमा रही ऄको लेखापरीिक सनयुि गनेछ । 

५५. लेखापरीिकको सनयुसि :(१) संस्थाको लेखापरीिण सम्बन्धी कायन गनन प्रचसलत कानून बमोसजम आजाजतपि  प्रासप्त  

लेखापरीिकहरू मध्येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापरीिक सनयुसि गरी पाररश्रसमक समेत तोके्नछ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोसजम लेखापरीिक सनयुि गदान एईटै व्यसि , फमन वा कम्पनीलाइ लगातार तीन अर्थथक 

वषनभन्दा बढी हुने गरी सनयुि गनन सदकने छैन । 

५६. लेखापरीिकमा सनयुि हुन नसके्न :(१) दहेायका व्यसि लेखापरीिकमा सनयुि हुन तथा सनयुि भइ सकेको भए सो पदमा 

बहाल रहन सके्न छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 

(ख) सम्बसन्धत संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको सनयसमत पाररश्रसमक पाईने गरी सनयुि सल्लाहकार वा कमनचारी, 

(घ) लेखापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषनको ऄवसध भुिान नभएको,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैसतक पतन हुने ऄन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाँच वषन भुिान नभएको,  

(ज) सम्बसन्धत संस्थासँग स्वाथन बासझएको व्यसि । 

(२) लेखापरीिकले अफू सनयुि हुनुऄसघ ईपदफा (१) बमोसजम ऄयोग्य नभएको कुराको संस्था समि स्वघोषणा 

गनुनपनेछ ।  

(३) कुनै लेखापरीिक अफ्नो कायनकाल समाप्त नहुदँ ैकुनै संस्थाको लेखापरीिण गनन ऄयोग्य भएमा वा संस्थाको 

लेखापरीिकको पदमा कायम रहन नसके्न सस्थसत ईत्पन्न भएमा सनजले  लेखापरीिण गनुन पने वा गरररहकेो काम तत्काल 

रोकी सो कुराको जानकारी सलसखत रुपमा संस्थालाइ ददनु पनेछ । 

(४) यस दफाको प्रसतकूल हुनेगरी सनयुि भएको लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण मान्य हुने छैन ।  

 

पररच्छेद – १२ 

छुट,सुसवधा र सहुसलयत 

५७. छुट, सुसवधा र सहुसलयत: (१) संस्थालाइ प्राप्त हुने छुट, सुसवधा र सहुसलयत संघीय कानुन बमोसजम हुनेछ । 

 (२) ईपदफा (१) मा ईल्लेसखत छुट , सुसवधा र सहुसलयत बाहके संस्थालाइ प्राप्त हुने ऄन्य छुट , सुसवधा र सहुसलयत तोदकए 

बमोसजम हुनेछ । 

पररच्छेद—१३ 

ऋण ऄसुली तथा बाँकी बक्यौता 

५८. ऋण ऄसूल गने : (१) कुनै सदस्यले संस्था सँग गरेको ऋण सम्झौता वा शतन कबुसलयतको पालना नगरेमा , सलखतको 

भाखासभि ऋणको सावाँ, ब्याज र हजानना  चुिा नगरेमा  वा  ऋण सलएको रकम सम्बसन्धत काममा नलगाइ सहनासमना 

गरेको दसेखएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण ललदा राखेको सधतोलाइ सम्बसन्धत संस्थाले सललाम सबिी गरी वा ऄन्य कुनै व्यवस्था 
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गरी अफ्नो साँवा , ब्याज र हजानना ऄसूल ईपर गनन स के्नछ। सधतो सम्बसन्धत संस्थाले सकारे पिात् पसन ऋणीले साँवा 

ब्याज दवुै भुिानी गरी सधतो बापतको सम्पसत्त दफतान सलन चाहमेा दफतान गनुनपनेछ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा राखेको सधतो कुनै दकससमले कसैलाइ हक छोसडददएमा वा ऄन्य कुनै  कारणबाट त्यस्तो 

सधतोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाइ सनसित म्याद ददइ थप सधतो सुरिण राख्नइ   लगाईन सदकनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोसजम ऋणीले थप सधतो नराखेमा वा ईपदफा (१) वा (२) बमोसजमको सधतो बाट पसन 

साँवा, ब्याज र हजाननाको रकम ऄसूल ईपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लागे्न ऄन्य जायजेथाबाट पसन साँवा, ब्याज र 

हजानना ऄसूल ईपर गनन सदकनेछ ।  

(४) यस दफा बमोसजम साँवा, ब्याज र हजनना ऄसूल ईपर गदान लागेको खचनको रकम तथा ऄसूल ईपर भएको 

साँवा, व्याज र हजाननाको रकम किा गरी बाँकी रहन अएको रकम सम्बसन्धत ऋणीलाइ दफतान ददनु पनेछ ।  

(५) यस दफा बमोसजम  कुनै संस्थाले ऋणीको सधतो वा ऄन्य जाय जेथा सललाम सबिी गदान सललाम सकाने 

व्यसिको नाममा सो  सधतो वा जायजेथा प्रचसलत कानून बमोसजम रसजष्ट्रशेन वा दासखल खारेज गननको लासग सम्बसन्धत 

कायानलयमा लेखी पठाईनेछ  र सम्बसन्धत कायानलयले पसन सोही बमोसजम रसजष्ट्रशेन वा दासखल खारेज गरी सोको 

जानकारी सम्बसन्धत संस्थालाइ ददनु पनेछ । 

(६) यस दफा बमोसजम सधतो राखेको सम्पसत्त सललाम सबिी गदान कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पसत्त सम्बसन्धत 

संस्था अफैं ले सकार गनन सके्नछ । 

(७) ईपदफा (६) बमोसजम अफैं ले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पसत्त सम्बसन्धत संस्थाको नाममा रसजष्ट्रशेन वा दासखल 

खारेज गनन सम्बसन्धत कायानलयमा लेखी पठाईनेछ र त्यसरी लेखी अएमा सम्बसन्धत कायानलयले सोही बमोसजम रसजष्ट्रशेन 

वा दासखल खारेज गरी ददनु पनेछ । 

५९.  कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्थाः संस्थाबाट ऋण सलइ  रकमको ऄपचलन गने वा तोदकएको समयावसध सभि ऋणको साँवा व्याज 

दफतान नगने व्यसिको नाम नामेशी ससहत कालोसूची प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोसजम हुनेछ । 

६०. कजान सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यवस्थाः कजान सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोसजम हुनेछ । 

६१ बाँकी बक्यौता ऄसूल ईपर गने : कसैले संस्थालाइ सतनुन बुझाईनु पने रकम नसतरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज 

समेत दतान गने ऄसधकारीले त्यस्तो व्यसिको जायजेथाबाट ऄसूल ईपर गररददन सके्नछ । 

६२. रोक्का राख्नी लेखी पठाईने: (१) संस्था वा दतान गने ऄसधकारीले  दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लासग कुनै व्यसिको खाता, 

जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण , नामसारी वा सबिी गनन नपाईने गरी रोक्का राख्नु सम्बसन्धत सनकायमा लेखी पठाईन 

सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोसजम रोक्काको लासग लेखी अएमा सम्बसन्धत सनकायले प्रचसलत कानून बमोसजम त्यस्तो 

व्यसिको खाता,जाय जेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा सबिी गनन नपाईने गरी रोक्का राख्नयराखी ददनु पनेछ । 

६३. ऄग्रासधकार रहने: कुनै व्यसिले संस्थालाइ सतनुन पने ऋण वा ऄन्य कुनै दासयत्व  नसतरेमा त्यस्तो व्यसिको जायजेथामा 

नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लासग रकम छुिाइ बाँकी रहन अएको रकममा संस्थाको ऄग्रासधकार रहनेछ । 
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६४.  कायनवाही गनन वाधा नपने : संस्थाले ऋण ऄसुली गने सम्बन्धमा कुनै व्यसि  वा सहकारी संस्था  ईपर चलाएको कुनै 

कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यसि वा संस्था ईपर यस ऐन तथा प्रचसलत कानून बमोसजमको कुनै कसूरमा कारवाही 

चलाईन रोक लगाएको मासनने छैन । 

पररच्छेद– १४ 

एकीकरण,  सबघटन तथा दतान खारेज 

६५. एकीकरण तथा सवभाजन सम्बन्धी व्यबस्था: (१) यस ऐनको ऄसधनमा रही  दइु वा दइुभन्दा बढी संस्थाहरु एक अपसमा 

गाभी एकीकरण गनन वा एक संस्थालाइ भौगोसलक कायन िेिको अधारमा दइु वा दइुभन्दा बढी संस्थामा सवभाजन गनन 

सदकनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम  एकीकरण वा सवभाजन  गदान सम्बसन्धत संस्थाको कुल कायम रहकेा सदस्य संख्याको 

दइु सतहाआ बहुमतबाट सनणनय हुनु पनेछ ।           

(३) ईपदफा (२) बमोसजम एकीकरण वा सवभाजन गने सनणनय गदान एकीकरण  वा सवभाजनका शतन र कायनसवसध 

समेत खुलाईनु पनेछ। 

६६.  सवघटन र दतान खारेज : (१) कुनै संस्थामा दहेायको ऄवस्था सवद्यमान भएमा  साधारण  सभाको तत्काल कायम रहकेा दइु 

सतहाआ बहुमत सदस्यको सनणनयबाट त्यस्तो संस्थाको सवघटन गने सनणनय ग री दतान खारेजीको स्वीकृसतका लासग ससमसतले 

दतान गने ऄसधकारी समि सनवेदन ददनसके्नछ :– 

(क) सवसनयममा ईसल्लसखत ईद्देश्य तथा कायन हाससल गनन सम्भव नभएमा,  

(ख) सदस्यको सहत गनन नसके्न भएमा । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम  प्राप्तन सनवेदनमा छानसवन गदान त्यस्तो संस्थाको सवघटन गनन ईपयुि दे सखएमा दतान 

गने ऄसधकारीले त्यस्तो संस्थाको दतान खारेज गनन सके्नछ। 

(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन दतान गने ऄसधकारीले दहेायको ऄवस्थामा माि संस्थाको 

दतान खारेज गनन सके्नछ :– 

(क) लगातार दइु वषनसम्म कुनै कारोबार नगरी सनष्कृय रहकेो पाआएमा , 

(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयमावली सवपरीतको कायन बारम्बार गरेमा, 

(ग) सवसनयममा ईसल्लसखत ईद्देश्य सवपरीत कायन गरेमा, 

(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त सवपरीत कायन गरेमा । 

(४) ईपदफा (२) वा (३) बमोसजम दतान खारेज गनुन ऄसघ दतान गने ऄसधकारीले त्यस्तो संस्थालाइ सुनुवाइको  

लासग पन्र ददनको समय ददनु पनेछ । 

(५) ईपदफा (२) वा (३) बमोसजम संस्थाको दतान खारेज भएमा त्यस्तो संस्था सवघटन भएको मासननेछ ।  
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(७) ईपदफा (२) वा (३) बमोसजम संस्थाको दतान खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको दतान प्रमाणपि स्वतः रद्द 

भएको मासननेछ । 

६७. सलक्वीडेटरको सनयुसि: (१) दफा ६६ बमोसजम कुनै संस्थाको दतान खारेज भएमा दतान गने ऄसधकारीले सलक्वीडेटर सनयुि गनेछ ।  

(२) ईपदफामा (१) मा जुनसुकै कुरा लेसखएको भएतापसन संघीय कानुनमा तोदकएको ससमा सम्मको सम्पसत्त भएको संस्थाको हकमा 

दतान गने ऄसधकारीले कुनै ऄसधकृतस्तरका कमनचारीलाइ सलक्वीडेटर सनयुसि गनन सके्नछ । 

६८. सलक्वीडेशन पसछको सम्पसतको ईपयोग: कुनै संस्थाको सलक्वीडेशन पिात् सबै दासयत्व भुिान गरी बाँकी रहन गएको सम्पसत्तको 

ईपयोग संघीय कानुनमा तोदकए बमोसजम हुनेछ । 

पररच्छेद –१५ 

दतान गने ऄसधकारी 

 

६९. दतान गने ऄसधकारी: (१)यस ऐन ऄन्तगनत दतान गने ऄसधकारीले गनुनपने कायनहरू ससद्धलेक गाईँपासलकाको प्रमुख प्रशासदकय 

ऄसधकृतले गनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको दतान गने ऄसधकारीले यस ऐन बमोसजम अफूमा रहकेो कुनै वा सम्पूणन ऄसधकार 

अफू मातहतको ऄसधकृतस्तरको कमनचारीलाइ प्रत्यायोजन गनन सके्नछ । 

७०. काम, कतनव्य र ऄसधकार : यस ऐनमा ऄन्यि ईसल्लसखत काम , कतनव्य तथा ऄसधकारको ऄसतररि दतान गने ऄसधकारीको  

काम, कतनव्य र ऄसधकार तोदकए बमोसजम हुनेछ । 

पररच्छेद –१६ 

सनरीिण तथा ऄनुगमन 

७१. सनरीिण तथा ऄसभलेख जाँच गने: (१) दतान गने ऄसधकारीले संस्थाको जुनसुकै वखत सनरीिण तथा ऄसभलेख परीिण गनन, 

गराईन सके्नछ । 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जुनसुकै वखत तोदकएको भन्दा बढी अर्थथक कारोवार गने संस्थाको सहसाव दकताव वा 

सवत्तीय कारोवारको सनरीिण वा जाँच गनन, गराईन सके्नछ। 

(३) ईपदफा ( २) को प्रयोजनको लासग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अफ्ना कुनै ऄसधकारी वा सवशेषज्ञ खटाइ अबश्यक  

सववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट सझकाइ सनरीिण तथा सुपरीवेिण गनन सके्नछ । 

(४) ईपदफा (१)  वा (२) बमोसजम सनरीिण वा सहसाब जाँच  गदान दतान गने ऄसधकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्क को 

ऄसधकार प्राप्त ऄसधकृतले माग गरेको जानकारी सम्बसन्धत संस्थाले ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।  

(५) ईपदफा (१) वा (२) बमोसजम सनरीिण वा सहसाब जाँच गदान कुनै संस्थाको कामकारबाही यो ऐन , यस ऐन 

ऄन्तगनत बनेको सनयम , सनदसेशका, मापदण्ड वा कायनसवसध बमोसजम भएको नपाआएमा दतान गने ऄसधकारी वा नेपाल राष्ट्र 

बैङ्कले सम्बसन्धत संस्थालाइ अवश्यक सनदशेन ददन सके्नछ र त्यस्तो सनदशेनको पालना गनुन त्यस्तो संस्थाको कतनव्य हुनेछ । 

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोसजम संस्थाको सनरीिण तथा सुपरीवेिण गदान नेपाल राष्ट्र बैङ्क ले 

प्रचसलत कानून बमोसजमको ऄसधकार प्रयोग गनन सके्नछ। 
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(७) यस दफा बमोसजम संस्थाको सनरीिण तथा सुपरीवेिण गदान प्राप्त  हुन अएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 

ससद्धलेक गाईँ कायनपासलकालाइ ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।   

७२. छानसवन गनन सके्न :(१) कुनै संस्थाको व्यवसासयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको , सदस्यको सहत सवपरीत काम भएको वा 

सो संस्थाको ईद्देश्य सवपरीत कायन गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा वीस प्रसतशत सदस्यले छानसवनको लासग सनवेदन 

ददएमा दतान गने ऄसधकारीले त्यस्तो संस्थाको छानसवन गनन, गराईन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम छासनवन गदान माग गरेको सववरण वा कागजात ईपलब्ध गराइ सहयोग गनुन 

सम्बसन्धत ससमसतको कतनव्य हुनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोसजम गररएको छानसवनको जानकारी सम्बसन्धत संस्थालाइ सलसखत  रुपमा ददनु 

पनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को सनरीिण तथा ऄनुगमन सम्बन्धी सवशेष व्यवस्था :(१) बचत तथा ऋणको मुख्य 

कारोबार गने संस्थाले तोदकए बमोसजम ऄनुगमन प्रणाली ऄवलम्बन गनुन पनेछ । 

(२) दतान गने ऄसधकारी ले बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोदकए बमोसजमको ऄनुगमन प्रणालीमा 

अधाररत भइ सनरीिण तथा ऄनुगमन गनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोसजम संस्थाको सनरीिण तथा ऄनुगमन दतान गने ऄसधकारी ले अवश्यकता ऄनुसार नेपाल 

राष्ट्र बैङ्क लगायतका ऄन्य सनकायको सहयोग सलन सके्नछ । 

 

७४.वार्थषक प्रसतवेदन पेश गनुनपने : (१) दतान गने ऄसधकारीले अर्थथक वषन समाप्त भएको समसतले तीन मसहनासभि संस्थाको सनरीिण 

सम्बन्धी वार्थषक प्रसतवेदन गाईँ कायनपासलका समि पेश गनुन पनेछ । 

(२) ईपदफा (१)  बमोसजमको प्रसतवेदनमा दहेायका सववरणहरू खुलाईनु पनेछ:– 

(क) सञ्चालनमा रहकेा संस्थाको सववरण, 

(ख) ऄनुगमन गररएका संस्थाको संख्या तथा अर्थथक कारोवारको सववरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी ससद्धान्त र यो ऐन , यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयम, सवसनयम तथा अन्तररक कायनसवसधको 

पालनाको ऄवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यले प्राप्तो गरेको सेवा सुसवधाको ऄवस्था, 

(ङ) संस्थाको दियाकलापमा सदस्यको सहभासगताको स्तर ऄनुपात, 

(च) संस्थालाइ गाईँपासलका/नगरपासलकाबाट प्रदान गररएको सवत्तीय ऄनुदान तथा छुट सुसवधाको 

सदपुयोसगताको ऄवस्था,  

(छ) संस्थाको अर्थथक दियाकलाप तथा सवत्तीय ऄवस्था सम्बन्धी तोदकए बमोसजमका सववरण, 
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(ज) संस्थामा अन्तररक सनयन्िण प्रणालीको ऄवस्था, 

(झ) संस्थामा सुशासन तथा सजम्मेवारीको ऄवस्था, 

(ञ) संस्थामा रहकेा कोषको सववरण, 

(ट) संरसित पूँजी दफतान कोष सवतरणको ऄवस्था, 

(ठ) सहकारीको नीसत सनमानणमा सहयोग पुग्ने अवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको दतान, खारेजी तथा सवघटन सम्बन्धी सववरण, 

(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको दफा १२ बमोसजमको कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजनाको सववरण,  

(ण) तोदकए बमोसजमका ऄन्य सववरण । 

७५. अपसी सुरिण सेवा संचालन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संस्थाले संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोसजम अफ्ना सदस्यहरुको 

बालीनाली वा वस्तुभाईमा भएको िसतको ऄंशपूर्थत गने गरी अपसी सुरिण सेवा संचालन गनन सके्नछ । 

७६. सस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बचत तथा ऋण सवषयगत संस्था हरू सम्भासवत  जोसखमबाट संरिणका लासग संघीय 

कानुनमा व्यवस्था भएबमोसजम खडा हुने सस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुन सके्नछन् ।  

पररच्छेद –१७ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७७. संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गनन सदकन:े (१) यस ऐन बमोसजम गररएको सनरीिण वा सहसाब जाँचबाट कुनै संस्थामा 

दहेायको ऄवस्था सवद्यमान रहकेो दसेखएमा  कायनपासलकाले त्यस्तो संस्थालाइ समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गनन 

सके्नछ:- 

(क) सदस्यको सहत सवपरीत हुने गरी कुनै कायन गरेको, 

(ख) संस्थाले पूरा गनुनपने सवत्तीय दासयत्व पूरा नगरेको वा भुिानी गनुनपने दासयत्व भुिानी गनन नसकेको वा 

भुिानी गनन नसके्न ऄवस्था भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचत सनधानररत शतन बमोसजम दफतान गनन नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयम तथा सवसनयम सवपरीत हुने गरी संस्था  सञ्चालन भएको, 

(ङ) संस्था  दामासाहीमा पनन सके्न ऄबस्थामा भएको वा ईल्लेखनीय रुपमा गम्भीर अर्थथक करठनाइ भोसगरहकेो, 

(च) कुनै संस्थाले सदस्यको बचत रकम दफतान गनुन पने ऄवसधमा दफतान नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाका   कम्तीमा 

वीस प्रसतशत वा वी स जना  मध्ये जुन कम हुन्छ सो वरावरका  सदस्यहरूले दतान गने ऄसधकारी समि 

सनवेदन ददएकोमा छानसवन गदान खण्ड (क) दसेख (ङ) सम्मको कुनै ऄवस्था सवद्यमान भएको दसेखएको । 
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(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन प्रचसलत कानून बमोसजम गठन गरेको अयोगले कुनै 

संस्थालाइ समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनन ससफाररस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पसहचान गरेकोमा वा त्यस्तो अयोगमा 

परेको ईजुरी संख्या, औसचत्य समेतको अधारमा कायनपासलकाले त्यस्तो संस्थालाइ समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनन सके्नछ । 

७८. व्यवस्थापन ससमसतको गठन: (१) दफा ७७ बमोसजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पसत्त व्यवस्थापन 

तथा दासयत्व भुिानी सम्बन्धी कायनकालासग व्यवस्थापन ससमसतको गठन गनन दतान गने ऄसधकारीले कायनपासलका समि  

ससफाररस गनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम सशफाररस भइ अएमा कायनपासलकाले तोदकए वमोसजम व्यवस्थापन ससमसतको गठन 

गनन सके्न छ ।   

(३) ईपदफा (२) बमोसजम गरठत व्यवस्थापन ससमसतको काम, कतनव्य र ऄसधकार तोदकए बमोसजम हुनेछ । 

पररच्छेद–१८ 

कसूर, दण्ड जररवाना तथा पुनराबेदन 

७९. कसूर गरेको मासनने : कसैले दहेायको कुनै कायन गरेमा यस ऐन ऄन्तगनतको कसूर गरेको मासननेछ ।  

(क) दतान नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेमा  वा कुनै व्यसि , फमन वा  कम्पनीले अफ्नो नाममा 

सहकारी शब्द वा सो शब्दको ऄंग्रेजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा ऄन्य कुनै 

कायन गरेमा, 

(ख) सदस्यको बचत  यस ऐन र यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयम , सवसनयम बमोसजम बाहके ऄन्य कुनै   पसन 

प्रयोजनको लासग प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोदकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदान जमानत वा सुरिण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, 

(घ) ससमसतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमनचारीले संस्थाको सम्पसत्त, बचत वा शेयर रकम सहनासमना गरेमा, 

(ङ) ऋण ऄसूल हुन नसके्न गरी ससमसतका कुनै सदस्य, सनजको नातेदार वा ऄन्य व्यसि वा कमनचारीलाइ ऋण 

ददइ रकम सहनासमना गरेमा,  

(च) ससमसतका कुनै सदस्यले एक्लै वा ऄन्य सदस्य को समलोमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत रकम अफू खुसी 

पररचालन गरी संस्थालाइ हानी नोक्सानी पुयान एमा,  

(छ) झुिा वा गलत सववरण पेश गरी कजान सलएमा, राखेको सधतो कच्चा भएमा वा ऋण सहनासमना गरेमा,  

(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन ऄ न्तगनत बनेका सनयम , सवसनयम  सवपररत लगानी गरेमा वा लगानी गने 

ईद्देश्यले रकम ईठाएमा,  

(झ) कृसिम व्यवसाय खडा गरी वा गराइ ऋण सलएमा वा ददएमा, 

(ञ) सधतोको ऄस्वाभासवक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण सलएमा वा ददएमा, 
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(ट) झुिा सववरणको अधारमा पररयोजनाको लागत ऄस्वाभासवक रुपमा बढाइ बढी ऋण सलएमा वा  ददएमा, 

(ठ) कुनै  व्यसि वा संस्थालाइ एक पट क ददआसकेको सुरिण रीतपूवनक फुकुवा नभइ वा सो सुरिणले खामेको 

मूल्यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सुरिण ऄन्य संस्थामा राखी पुनः ऋण सलए वा ददएमा, 

(ड) संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लासग ऋण सुसवधा सलएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाइ ऄन्यि प्रयोग गरे वा 

गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेसखएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाआ वा ईडाआ ऄकै ऄथन सनस्कने 

व्यहोरा पारी समलाइ लेख्ने वा ऄको सभन्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट अफूलाइ वा ऄरु कसैलाइ फाआदा 

वा हासन नोक्सानी गने ईद्देश्यले कीते गनन वा ऄकानको हासन नोक्सानी गने ईद्देश्यले नगरे वा नभएको झुिा 

कुरा गरे वा भएको हो भनी वा समसत , ऄङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराइ कागजात बनाइ 

वा बनाईन लगाइ जालसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको सधतो स्वरुप रासखने चल ऄचल सम्पसत्त सललाम सबिी वा ऄन्य प्रयोजनको लासग मूल्याङ्कन गदान 

मूल्याङ्कनकतानले बढी , कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी संस्थालाइ हानी नोक्सानी पुया्नईने कायन गरे वा 

गराएमा,  

(त) संस्थालाइ हानी नोक्सानी पुयानुाईने ईद्देश्यले कसैले कुनै काम गराईन वा नगराईन , मोलासहजा गनन वा 

गराईन, कुनै दकससमको रकम सलन वा ददन , सबना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल , वस्तु वा सेवा सलन वा 

ददन, दान, दातव्य, ईपहार वा चन्दा सलन वा ददन , गलत सलखत तयार गनन वा गराईन , ऄनुवाद गनन वा 

गराईन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी पुयानयईने बदसनयतले कुनै कायन गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सदस्य वा बचतकतान वा ती  मध्ये कसैलाइ हानी नोक्सानी पुगे्न गरी लेखा परीिण गरे 

गराएमा वा लेखा परीिण गरेको झुिो प्रसतवेदन तयार पारेमा वा पानन लगाएमा। 

 

८०. सजायः (१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरेमा दहेाय बमोसजमको सजाय हुनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषनसम्म कैद र एक लाख रुपैयँासम्म जररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दइु बषनसम्म कैद र दइु लाख रुपैयँासम्म जररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा सवगो बराबरको रकम जररवाना गरी तीन बषन सम्म कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र  (त) को कसूरमा सवगो भराइ सवगो बमोसजम 

जररवाना गरी दहेाय बमोसजमको कैद हुनेछ :- 

(१) दश लाख रुपैयाँसम्म सबगो भए एक वषनसम्म कैद,  

(२) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म सबगो भए दइु वषन दसेख तीन वषनसम्म कैद, 
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(३) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म सबगो भए तीन वषन दसेख चार वषनसम्म कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म सबगो भए चार वषनदसेख छ वषनसम्म कैद, 

(५) दश करोड रुपैंयाँभन्दा बढी एक ऄबन रुपैयाँसम्म सबगो भए छ वषनदसेख अठ वषनसम्म कैद, 

(६) एक ऄबन रुपैयाँभन्दा बढीजसतसुकै रुपैयाँ सबगो भए पसन अठ वषनदसेख दश वषनसम्म कैद, 

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

(२) दफा ७९ को कसूर गनन ईद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गनन मद्दत पुया्नईने  व्यसिलाइ मुख्य कसूरदारलाइ हुने 

सजायको अधा सजाय हुनेछ । 

(३) दफा ७९ को कसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनन मद्दत पुयान ईनु कुनै सनकाय संस्था भए त्यस्तो सनकाय संस्थाको 

प्रमुख कायनकारी वा पदासधकारी वा कायनकारी हसैसयतमा कायन सम्पादन गने व्यसिलाइ यस ऐन बमोसजम  हुने सजाय हुनेछ 

। 

८१.  जररवाना हुने :(१) दफा ८७ बमोसजम कसैको ईजूरी परी वा संस्थाको सनरीिण ऄनुगमन वा सहसाब दकताबको जाँच गदान 

वा ऄन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले दहेायको कुनै कायन गरेको पाआएमा दतान गने ऄसधकारीले त्यस्तो कायनको प्रकृसत र 

गाम्भीयनको अधारमा त्यस्तो कायन गने व्यसिलाइ पाँच लाखरु पैयँासम्म जररवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगनत बनेका सनयम सवपरीत सदस्यसँग ब्याज सलएमा, 

(ख) संस्थाले प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको ऄन्तर छ प्रसतशतभन्दा बढी कायम गरेमा, 

(ग) संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लागे्न ब्याजलाइ मूल कजानमा पूँजीकृत गरी सोको अधारमा ब्याज लगाएमा, 

(घ) कुनै सदस्यलाइ अफ्नो पूँजीकोषको तोदकए बमोसजमको प्रसतशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, 

(ङ) संस्था दतान गदानका बखतका सदस्य बाहके ऄन्य सदस्यलाइ सदस्यता प्राप्तन गरेको तीन मसहना ऄवसध व्यसतत 

नभइ ऋण लगानी गरेमा, 

(च) प्राथसमक पूँजी कोषको दश गुणा भन्दा बढीहुने गरी बचत संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पूँजीको पन्र प्रसतशतभन्दा बढी शेयर लाभांश सवतरण गरेमा,  

(ज) संस्थाले अफ्नो कायनिेि बासहर गइ कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरेमा , 

(झ) संस्थाले यो ऐन सवपरीत कृसिम ब्यसिलाइ अफ्नो सदस्यता ददएमा । 

 (२) ईपदफा (१) मा लेसखएको व्यहोराबाट कसैले दहेायको कुनै कायन गरेको दतान गने ऄसधकारीले 

त्यस्तो कायनको प्रकृसत र गाम्भीयनको अधारमा त्यस्तो कायन गने व्यसिलाइ तीन लाख रुपैयाँसम्म जररवाना गनन सके्नछः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयम बमोसजम ददएको कुनै सनदशेन वा तोदकएको  मापदण्डको पालना 

नगरेमा, 
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(ख) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयम बमोसजम  ददनुपने कुनै सववरण, कागजात, प्रसतबेदन, सूचना वा 

जानकारी नददएमा, 

(ग) यस ऐन बमोसजम सनवानचन नगरी ससमसत तथा लेखा सुपरीवेिण ससमसतका पदासधकारीहरु अफू खुशी 

पररवतनन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थाले दफा ६ को ईपदफा (४) बमोसजमको तोदकएको शतन पालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयम सवपररत ऄन्य कायन गरेमा । 

(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोसजमको जररवाना गनुन ऄसघ दतान गने ऄसधकारीले सम्बसन्धत व्यसि वा संस्थालाइ 

सफाइ पेश गनन कम्तीमा पन्र ददनको समयावसध ददनु पनेछ । 

८२.  रोक्का राख्ने :(१) दतान गने ऄसधकारीले सम्बसन्धत संस्थालाइ दफा ८१ बमोसजम जररवाना गनुनका ऄसतररि तीन मसहनासम्म 

त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पसत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पसत्त रोक्का राख्नर सम्बसन्धत सनकायलाइ ससफाररस 

गनन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको ससफाररस प्राप्त  भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पसत वा बैङ्क खाता रोक्का 

राखी सो को जानकारी दतान गने ऄसधकारीलाइ ददनु पनेछ ।  

८३.  दोब्बर जररवाना हुने:(१) दफा ८१ बमोसजम जररवाना भएको व्यसि वा संस्थाले पुन:  सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यसि वा 

संस्थालाइ दतान गने ऄसधकारीले दोस्रो पटकदसेख प्रत्येक पटकको लासग दोब्बर जररवाना गनेछ ।  

८४.  ऄनुसन्धानको लासग लेखी पठाईन सके्न :दतान गने ऄसधकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोसजम अफ्नो काम, कतनव्य 

र ऄसधकारको पालना गदान कसैले दफा ७९ बमोसजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन 

बमोसजम ऄनुसन्धान गननको लासग सम्बसन्धत सनकायमा लेखी पठाईन सके्नछ ।  

८५.  मुद्दासम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ८० बमोसजम सजाय हुने कसूरको मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोसजम हुनेछ । 

८६. मुद्दा हेने ऄसधकारी: दफा ८० बमोसजमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र दकनारा सजल्ला ऄदालतबाट 

हुनेछ । 

८७.  ईजूरी ददने हद म्याद : (१) कसैले दफा ८० बमोसजमको सजाय हुने कसूर गरेको वा गनन लागेको थाहा पाईने व्यसिले 

त्यसरी थाहा पाएको समसतले नब्बे ददनसभि दतान गने ऄसधकारी समि ईजूरी ददनु पनेछ । 

(२) कसैले दफा ८० बमोसजम जररवाना हुने कायन गरेको थाहा पाईने व्यसिले त्यसरी थाहा पाएको समसतले नब्बे 

ददन सभि दतान गने ऄसधकारी समि ईजूरीददनु पनेछ ।  

८८. पुनरावदेन गनन सके्न :(१) दफा ६ बमोसजम  संस्था  दतान गनन ऄस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बमोसजम संस्था दतान खारेज 

गरेकोमा सचत्त नबुझ्नेले सो सनणनयको जानकारी पाएको समसतले पैंतीस ददनसभि दतान गने ऄसधकारीको सनणनयईपर 

कायनपासलकासमि पुनरावेदन गनन सके्नछ ।  

(२) दफा ८० बमोसजमको जररवानामा सचत्त नबुझ्ने व्यसिले त्यस्तो सनणनयको जानकारी पाएको समसतले पैंतीस 

ददनसभि दहेाय बमोसजम पुनरावेदन गनन सके्नछ: 

(क) दतान गने ऄसधकारी र कायनपासलकाले गरेको सनणनय ईपर सम्बसन्धत सजल्ला ऄदालतमा, 
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(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको सनणनय ईपरसम्बसन्धत ईच्च ऄदालतमा । 

८९. ऄसूल ईपर गररने : यस पररच्छेद बमोसजम कुनै व्यसिले सतनुन पने जररवाना वा कुनै रकम नसतरी बाँकी रहकेोमा त्यस्तो  

जररवाना वा रकम सनजबाट सरकारी बाँकी सरह ऄसूल ईपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद–१९ 

सवसवध 

९०.  मतासधकारको प्रयोग : कुनै सदस्यले संस्थाको जसतसुकै शेयर खररद गरेको भए तापसन सम्बसन्धत संस्थाको कायन सञ्चालनमा 

एक सदस्य एक मतको अधारमा अफ्नो मतासधकारको प्रयोग गनन सके्नछ । 

९१. सामासजक परीिण गराईन सके्न :(१) संस्थाले सवसनयममा ईसल्लसखत ईद्देश्य प्राप्तर गननका लासग ससमसतबाट भएका सनणनय 

र कायन , सदस्यहरूले प्राप्तर गरेका सेवा र सन्तुष्टीको स्तर , सेवा प्रासप्तनबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा अएको अर्थथक , 

सामासजक, सांस्कृसतक तथा वातावरणीय पिमा सकारात्मक पररवतनन लगायतका सवषयमा सामासजक परीिण गराईन 

सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोसजम भएको सामासजक परीिणको प्रसतवेदन छलफलको लासग ससमसतले साधारणसभा  

समि पेश गनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोसजम पेश भएको सामासजक परीिण प्रसतवेदन छलफल गरी साधारणसभाले अवश्यकता 

ऄनुसार ससमसतलाइ सनदशेन ददन सके्नछ । 

(४) यस दफा बमोसजम को सामासजक परीिण प्रसतवेदनको एक प्रसत सम्बसन्धत संस्थाले दतान गने ऄसधकारी 

समि पेश गनुन पनेछ । 

९२. सहकारी सशिाः   सहकारी िेिको प्रवधननको लासग सवद्यालय तहको पाठयिममा अधारभूत सहकारी  सम्वन्धी 

सवषयवस्तुलाइ समावेश गनन सदकनेछ । 

९३. अर्थथक सहयोग गनन नहुन:े संस्थाको रकमवाट ससमसतको सनणनय वमोसजम सदस्यहरुले अर्थथक सहयोग सलन सके्नछन्   

तर सामासजक कायनकोलासग गैर सदस्य व्यसि वा संस्थाहरुलाइ समेत अर्थथक सहयोग गनन वाधा पने छैन । 

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लासग 'सामासजक कायन' भन्नाले सशिा, स्वास््य, वातावरण संरिण, मानवीय 

सहायता, सहकाररता प्रबद्धनन सम्बसन्ध कायनलाइ जनाईँछ । 

९४. ऄन्तर सहकारी कारोवार गनन सके्नः  संस्थाहरुले तोदकए बमोसजम एक अपसमा ऄन्तर सहकारी कारोवार गनन सके्नछन् ।  

९५. ठेक्कापिा ददन नहुने : संस्थाले अफ्नो  ससमसतको कुनै सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेिण ससमसतको संयोजक वा सदस्य वा 

अफ्नो कमनचारीलाइ ठेक्कापिा ददन हुदनै । 

९६. सरकारी बाँकी सरह ऄसूल ईपर हुने : कुनै संस्थाले प्राप्तस गरेको सरकारी ऄनुदान वा कुनै सेवा सुसवधा दरुुपयोग गरेको 

पाआएमा प्रचसलत कानून बमोसजम सरकारी बाँकी सरह ऄसूल ईपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्धी प्रचसलत ऐन लागू नहुने  :  यस ऐन ऄन्तगनत दतान भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचसलत ऐन  

लागू हुने छैन ।  
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९८.  प्रचसलत कानून बमोसजम कारवाही गनन वाधा नपने : यस ऐनमा लेसखएको कुनै कुराले कुनै व्यसि ईपर प्रचसलत कानून 

बमोसजम ऄदालतमा मुद्दा चलाईन बाधा पुयानहएको मासनने छैन । 

९९. सम्पसत्त शुसद्धकरण सनवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गनुनपनेः संस्थाले सम्पसत्त शुसद्धकरण सनवारण सम्बन्धी 

संघीय / प्रदशे कानुनमा भएका व्यवस्थाका साथै तत् सम्बन्धमा मन्िालयले जारी गरेको मानदण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको 

सवत्तीय जानकारी एकाआबाट जारी भएका सनदसेशकाहरूको पालना गनुनपनेछ ।  

१००. सनयम बनाईने ऄसधकार:  यस ऐनको कायानन्वयनकोलासग कायनपासलकाले अवश्यक सनयम बनाईन सके्नछ । 

१०१.  मापदण्ड, सनदेसशका वा कायनसवसध बनाइ लागू गनन सके्न : (१) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगनत बनेको सनयमको ऄधीनमा रही 

संस्थाको दतान , सञ्चालन, सनरीिण तथा ऄनुगमन लगायतका काम कारबाहीलाइ व्यवसस्थत र प्रभावकारी  रुपमा सञ्चालन 

गनन कायनपासलकाले अवश्यकता ऄनुसार मापदण्ड, सनदसेशका वा कायनसवसध बनाइ लागू गनन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको मापदण्ड बनाईँदा अवश्यकता ऄनुसार रसजष्ट्रार , नेपाल राष्ट्र बैङ्क , मन्िालय र 

सम्बसन्धत ऄन्य सनकायको परामशन सलन सदकनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

l;4n]s ufpF कायनपासलकाको sfof{no wflbª . 



 

33 
 

 

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/0f  

 -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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cg';"rL २ 

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

l;4n]s ufpF कायनपासलकाको sfof{no wflbª . 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

     l;4n]s ufpFkflnsf ;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 

 

 


