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देवघाट गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ 

                                                                                         ufpF;efaf6 :jLs[t ldltM @)&$÷)(÷@* 

प्रस्तावनाः सहकारी िूल्य, िान्य ा र लसद्धान्त अनुरूप स्थानीयस्तरिा छररएर रहेको पँूजी, प्रलवलि  था प्रल भािाई 

स्वाबिम्बन र पारस्पररक ाका आिारिा एकीकृ  गदै सदस्यहरूको आलथिक, सािालजक  था साँसृ्कल क उन्नयन गनि , 

सिुदायिा आिारर , सदस्य केन्द्रि , िोक ान्द्रिक, स्वायत्त र सुशालस  संगठनको रूपिा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धिन 

गनि, सहकारी खे ी, उद्योग, वसु्त  था सेवा व्यवसायका िाध्यिबाट सािालजक न्यायका आिारिा आत्मलनभिर,  ीब्र एवं 

लदगो रुपिा स्थानीय अथि ििाई सुदृढ  ुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको द ाि , सञ्चािन एवि् लनयिन सम्बन्धी व्यवस्था 

गनि वाञ्छनीय भएकोिे देवघाट गाउँपालिकाको लिल  २०७४/०९/२८ को दोस्रो  गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

 

पररचे्छद –१ 

प्रारम्भिक 

1. संलिप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाि "देवघाट गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो ऐन  ुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

2. पररभाषा: लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथि निागेिा यस ऐनिा,– 

(क) “आन्तररक कायिलवलि” भन्नािे सहकारी संस्थािे दफा १८ बिोलजि बनाएको आन्तररक कायिलवलि सम्झनुपछि  

। 

(ख) “कसूर” भन्नािे दफा  ७ बिोलजिको कसूर सम्झनुपछि  । 

(ग) “ ोलकएको” वा “ ोलकए बिोलजि” भन्नािे यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयििा  ोलकएको वा  ोलकए बिोलजि 

सम्झनुपछि  । 

(घ) “पररवार” भन्नािे सदस्यको पल  वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, िििपुत्र, िििपुत्री, बाबु, आिा, सौ ेनी आिा र 

आफूिे पािन पोषण गनुि पने दाजु, भाउजु,भाइ, बुहारी र लददी, बलहनी सम्झनुपछि । 

 र सो शब्दिे अंशबण्डा गरी वा िानो छुलिई आ–आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको पररवारको सदस्यिाई 

जनाउने छैन । 

(ङ) “बच ” भन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्थािा जम्मा गरेको रकि सम्झनुपछि  । 

(च) “ििािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्धी लवषय हेने संघीय ििािय सम्झनुपछि  । 

(छ) “िुख् कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्यवसालयक लियाकिापहरुिा पलछल्लो आलथिक वषिसम्मिा 

पररचालि  बच को दालयत्व र पलछल्लो आलथिक वषिको सदस्य  फि को खररद वा लबिी कारोवारिा कम्तीिा 

 ीस प्रल श  भन्दा बढी लहस्सा भएको कारोवार सम्झनुपछि  । 

(ज) “रलजष्ट्र ार” भन्नािे गाउँपालिकाको प्रिुख प्रशासकीय अलिकृ िाई सम्झनु पछि  । 

(झ) “िेखा सुपरीवेिण सलिल ” भन्नािे दफा ३७ बिोलजिको िेखा सुपरीवेिण सलिल  सम्झनुपछि  । 

(ञ) “लवलनयि” भन्नािे सम्बन्द्रन्ध  सहकारी संस्थाको दफा १७ बिोलजि बनाएको लवलनयि सम्झनुपछि  । 

(ट) “लवभाग” भन्नािे संघको सहकारी लवभाग सम्झनुपछि  र सो शब्दिे ििाियिे सहकारी लनयिन गनि  ोकेको 

िहाशाखा सिे िाई जनाउँछ। 

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

(ड) “सञ्चािक” भन्नािे सलिल को सदस्य सम्झनुपछि  र सो शब्दिे सलिल को अध्यि, उपाध्यि, सलचव र कोषाध्यि 

सिे िाई जनाउँछ । 

(ड) “सदस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्य ा प्राप्   गरेका व्यन्द्रि सम्झनुपछि । 

(ढ) “सलिल ” भन्नािे  दफा ३) को उपदफा (१) बिोलजिको सञ्चािक सलिल  सम्झनुपछि  । 
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(ण) “सहकारी िूल्य” भन्नािे स्वाविम्वन, स्व–उत्तरदालयत्व, िोक ि, सिान ा, सि ा, ऐक्यवद्ध ा, इिान्दारी, 

खुिापन, सािालजक उत्तरदालयत्व  था अरुको हेरचाह िगाय  अन्तरािलष्ट्र य िान्य ा प्राप्   सहकारी सम्बन्धी 

िूल्य सम्झनुपछि  । 

( ) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नािे लवलनयििा व्यवस्था भए बिोलजि सञ्चालि  व्यवसालयक लियाकिाप सम्झनुपछि  । 

(थ) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नािे सै्वन्द्रिक  था खुिा सदस्य ा, सदस्यद्वारा िोक ान्द्रिक लनयिण, सदस्यको 

आलथिक सहभागी ा, स्वायत्त ा र स्व ि ा, लशिा,  ािीि र सूचना, सहकारी(सहकारी बीच पारस्पररक 

सहयोग र सिुदायप्रल को चासो िगाय  अन्तरािलष्ट्र य िान्य ा प्राप्   सहकारी सम्बन्धी लसद्धान्त सम्झनुपछि  । 

(द) संस्था भन्नािे दफा ३ बिोलजि गठन भई दफा ६ बिोलजि द ाि भएको लवषयग  वा बहुउदे्दश्यीय सहकारी 

संस्था सम्झनु पछि  । 

(ि) “सािारण सभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको सािारण सभा सम्झनुपछि  । 

(न) “प्राथलिक पँूजी कोष” भन्नािे शेयर पँूजी र जगेडा कोष सम्झनुपछि  । 

(प) द ाि गने अलिकारीभन्नािे दफा ६ बिोलजिको द ाि गने अलिकारी सम्झनुपदिछ । 

 

पररचे्छद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताय 

3. संस्थाको गठन: (१) कम्तीिा  ीस जना नेपािी नागररकहरु आपसिा  लििी लवषयग  वा वहुउदे्दश्यीय सहकारी 

संस्था गठन गनि सके्नछन् । 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए ापलन श्रलिक, युवा िगाय िे आफ्नो श्रि वा सीपिा आिारर  

भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकिा पन्ध्रजना नेपािी नागररकहरु भए पलन संस्था गठन गनि सके्नछन् । 

(३) यस दफािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए  ापलन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय  ह वा त्यस्ता 

सरकार वा  हको अनुदान वा स्वालित्विा संचालि  लवद्यािय, लवश्वलवद्यािय वा संगलठ  संस्थाबाट पाररश्रलिक 

पाउने पदिा वहाि रहेका कम्तीिा एकसय जना कििचारी, लशिक वा प्राध्यापकहरुिे आपसिा लििी प्रचलि  

कानून बिोलजि द ाि भएको आफ्नो पेशाग  संगठनका आिारिा सदस्य ा, प्रल लनलित्व र सेवा संचािनिा 

 ोलकए बिोलजिका श ि बने्दजहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनि सके्नछन् । 

 र एक सय जना भन्दा कि संख्ा रहेको एउटै कायािियका कम्तीिा  ीस जना कििचारी, लशिक वा 

प्राध्यापकहरुिे आपसिा लििी सदस्य ा, प्रल लनलित्व र सेवा संचािनिा  ोलकए बिोलजिका श ि बने्दजहरु 

पािना गने गरी संस्था गठन गनि सके्नछन् । 

(४)  यस दफा बिोलजि संस्था गठन गदाि एक पररवार एक सदस्यका दरिे उपदफा (१) वा (२) िा उन्द्रल्लन्द्रख  

संख्ा पुगेको हुनुपनेछ । 

 र संस्था द ाि भइसकेपलछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यन्द्रििे सो संस्थाको सदस्य ा लिन बािा पने छैन । 

(५) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए  ापलन  बच   था ऋणको कारोवार गने संस्था गठन गदाि कम्तीिा 

एक सय जना नेपािी नागररकहरुको सहभालग ा हुनु पनेछ ।  

4. द ाि नगरी सहकारी सस्था संचािन गनि नहुने:  कसैिे पलन  यस ऐन बिोलजि द ाि नगरी सहकारी स्थापना  था 
सञ्चािन गनि हँुदैन। 

5. द ािको िालग दरखास्त लदनु पने: (१) यस ऐन बिोलजि गठन भएका सरकारी संस्थािे द ािका िालग द ाि गने 

अलिकारी सिि अनुसूची-१ को ढाँचािा दरखास्त लदनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१)  बिोलजिका दरखास्त साथ देहाय बिोलजिका कागजा हरू संिग्न गनुि पनेछ:– 

(क) सहकारी संस्थाको प्रस्तालव  लवलनयि, 

(ख) सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्भाब्य ा अध्ययन प्रल वेदन, 

(ग) सदस्यिे लिन स्वीकार गरेको शेयर संख्ा र शेयर रकिको लववरण । 
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6. द ाि गनुि पने: (१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोलजि प्राप्   दरखास्त  सलह को कागजा हरु  छानलवन गदाि देहाय 

बिोलजि भएको पाइएिा द ाि गने अलिकारीिे दरखास्त परेको लिल िे  ीस लदनलभत्र त्यस्तो सहकारी संस्था द ाि 

गरी अनुसूची-२ को ढाँचािा द ाि प्रिाणपत्र लदनु पनेछ ।  

(क) दरखास्त साथ पेश भएको लवलनयि यो ऐन  था यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयि बिोलजि रहेको, 

(ख) प्रस्तालव  सहकारी संस्था सहकारी िूल्य,  िान्य ा र लसद्धान्त अनुरुप सञ्चािन हुन सके्न आिार रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था सिुदायिा आिारर  एवि् सदस्य केन्द्रि  भई संचािन र लनयिण हुन सके्न स्पष्ट् आिार 

रहेको । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि छानलवन गदाि प्रस्तालव  सहकारी संस्थाको लवलनयिको कुनै कुरािा संशोिन गनुिपने 

देन्द्रखएिा द ाि गने अलिकारीिे त्यस्तो संशोिन गनुिपने व्यहोरा खुिाई दरखास्त प्राप्   भएको लिल िे पन्ध्र 

लदनलभत्र लनवेदकिाई सूचना गनुि पनेछ । 

(३) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए ापलन यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका बख  द ाि भई सञ्चािनिा रहेका 

देवघाट गाउँपालिका लभत्र कायििेत्र कायि गररएका  सहकारी संस्था यसै ऐन बिोलजि द ाि भएको िालनने छ 

। 

(४) यस दफा बिोलजि सहकारी संस्था द ाि गदाि द ाि गने अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थािे पािना गनुि पने 

गरी कुनै श ि  ोक्न सके्नछ । 

(५) उपदफा (४) बिोलजि श ि  ोलकएकोिा सोको पािना गनुि सम्बन्द्रन्ध  सहकारी संस्थाको क िव्य हुनेछ। 

7. द ाि गनि अस्वीकार गनि सके्न: (१) दफा ६ को उपदफा (१) िा उन्द्रल्लन्द्रख  अवस्था नभएिा, सोही दफा बिोलजि 

लवलनयि संशोिनको िालग सूचना लदएको अबलि लभत्र लनवेदकिे संशोिन गनि अस्वीकार गरेिा त्यस्तो सूचना 

पाएको लिल िे  ीस लदनलभत्र लबलनयि संशोिन नगरेिा वा सूचनािा उले्लख भए बिोलजि हुने गरी लबलनयि  

संशोिन नगरेिा द ाि गने अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्था द ाि गनि अस्वीकार गनि सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि सहकारी संस्था द ाि गनि अस्वीकार गरेकोिा द ाि गने अलिकारीिे कारण खुिाई  ीन 

लदन लभत्र सोको जानकारी सम्बन्द्रन्ध  लनवेदकहरूिाई लदनु पनेछ । 

8. सहकारी संस्था संगलठ  संस्था हुने : (१) सहकारी संस्था अलवन्द्रिन्न उत्तरालिकारवािा एक स्वशालस  र सङ्गलठ  

संस्था हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काि कारबाहीको िालग एउटा छुिै छाप हुनेछ । 

(३) सहकारी संस्थािे यस ऐनको अिीनिा रही व्यन्द्रि सरह चि अचि सम्पलत्त प्राप्  , उपभोग, लविी वा अन्य 

व्यवस्था गनि सके्नछ। 

(४) सहकारी संस्थािे व्यन्द्रि सरह आफ्नो नािबाट नालिस उजूर गनि र सो उपर पलन सोही नािबाट नालिस उजूर 

िाग्न सके्नछ। 

(५) सहकारी संस्थािे व्यन्द्रि सरह करार गनि सके्नछ । 

9. सहकारी संस्थाको कायििेत्र: (१) द ाि हँुदाका बख  सहकारी संस्थाको कायि िेत्र देहाय बिोलजि हुनेछः 
(क) बच   था ऋणको िुख् कारोवार गने संस्थाको हकिा एक वडा, 

(ख) अन्य संस्थाको हकिा एक वडा वा देहायका आिारिा ीन वडासम्म: 

(१) सदस्यहरुवीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िालग आपसी साझा वन्धन  

(२) व्यवसालयक स्तरिा सेवा संचािन गनि आवश्यक सदस्य संख्ा, 

(३) संस्था संचािनिा सदस्यको सहभालग ािूिक िोक ान्द्रिक लनयिण कायि हुने गरी पायक पने स्थान । 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए ापलन संस्थािे द ाि भई व्यवसालयक सेवा प्रारम्भ गरेको दुईवषि 

पलछ देहायको आिारिा जोलडएको भौगोलिक िेत्र कायि रहने गरी आफ्नो कायििेत्र थप वडाहरूिा 

लवस्तार गनि सके्नछ । 
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(क) संस्थाको व्यवसालयक लियाकिापको लवकास िििा सदस्य ा बढाउन थप कायि िेत्र आवश्यक 

परेको, 

(ख) संस्थाको कायि संचािनिा सदस्यको प्रत्यि लनयिण कायि राख्न रचनात्मक उपायहरु अविम्बन 

गररएको, 

(ग) बच   था ऋणको िुख् कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकिा िापदण्ड अनुसार भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए  ापलन संस्थाको कायििेत्रका वडाहरूिा व्यावसालयक 

सेवा सञ्चािन नभएको वा जम्मा कारोबारको  ोलकएको रकि वा अनुपा भन्दा कि रकि वा अनुपा को 

व्यावसालयक सेवा सञ्चािन भएको देन्द्रखएको खण्डिा द ाि गने अलिकारीिे व्यावसालयक सेवा सञ्चािन 

भएका वडा िात्र कायििेत्र कायि गने गरी लवलनयि संशोिन गनि लनदेशन लदन सके्नछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजि द ाि गने अलिकारीिे लनदेशन लदएकोिा सहकारी संस्थािे एक वषिलभत्र लवलनयि 

संशोिन गरी आफ्नो कायििेत्र पुनःलनिािरण गनुिपनेछ । 

(५) यस दफािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए  ापलन सहकारी संस्थािे से्वन्द्रिक रूपिा जुनसुकै सिय 

कायििेत्र घटाउने गरी पुनःलनिािरण गनि लवलनयि संशोिन गनि सके्नछ । 

(६) कायििेत्र पुनः लनिािरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था  ोलकएबिोलजि हुनेछ । 

10. जानकारी लदनुपने: गाउँपालिका भन्दा बढी कायििेत्र कायि राखी द ाि भई सञ्चािनिा रहेका संस्थाहरूिे  

गाउँपालिकािा सेवा सञ्चािन गदाि सञ्चालि  सेवाको लववरण सलह  द ाि गने अलिकारीिाई जानकारी लदनुपनेछ । 

11. लवषयग  आिारिा वगीकरण: (१) सहकारी संस्थाको वगीकरण देहाय बिोलजि हुनेछः 

(क) उत्पादक संस्थाः कृलष,दुग्ध, लचया,कलफ,उखु,फिफुि र िाछापािन लवशेषका लवषयग  र अगुवावािी एवि् 

उत्पादनको योजना सिे का आिारिा अन्य उत्पादनिूिक संस्था 

(ख) उपभोिा संस्थाः उपभोिा भण्डार, वच   था ऋण,उजाि र स्वास्थ्य  लवशेषका लवषयग  र प्राथलिक 

आवश्यक ा एवि् सेवाको योजना सिे का आिारिा अन्य उपभोगजन्य संस्था 

(ग) श्रलिक संस्थाः हस्तकिा,खाद्य पररकार,औद्योलगक उत्पादन,भोजनािय र श्रि करार लवशेषका लवषयग  र सीप 

वा श्रिको लवशेष ा एवि् स्वरोजगारीको योजना सिे का आिारिा अन्य श्रििा आिारर  संस्था 

(घ) बहुउदे्दश्यीय संस्थाः उत्पादन, उपभोग र श्रि वा सीपिा आिारर  स्वरोजगारीका सेवा सिे  सञ्चािन गने अन्य 

बहुिुखी संस्था । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) िा उले्लन्द्रख  लवषयिा लवलशष्ट्ीकरण, आि प्रचिन र अभ्यासको 

लवकासिि सिे को आिारिा  ोलकएबिोलजिका लवषयहरु थप गनि सलकनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए  ापलन उपदफा (१) बिोलजि अन्य संस्थाहरु गठन गनि बािा 

पनेछैन । 

12. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि सके्न: (१) दफा ६ बिोलजि द ाि प्रिाणपत्र प्राप्   गरे पलछ 

संस्थािे आफ्नो उदे्दश्य प्रान्द्रप्तका िालग यस ऐन र लवलनयिको अिीनिा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग 

वा पररयोजना सञ्चािन गनि सके्नछ । 

(३) प्रचलि  कानूनिा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए ापलन संस्थािे उपदफा (१) बिोलजि कारोवार, व्यवसाय, उद्योग 

वा पररयोजना सञ्चािन गनि छुिै संस्था द ाि गनुिपने छैन । 

 र त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि प्रचलि  कानून बिोलजि अनुिल पत्र, स्वीकृल  

वा इजाज पत्र लिनु पने रहेछ भने सो बिोलजि अनुिल पत्र ,स्वीकृल  वा इजाज पत्र लिएर िात्र कारोवार, 

व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनुि पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोलजि संस्थािे प्रचलि  कानून बिोलजि अलिकार पाएको लनकाय वा अलिकारीबाट 

अनुिल पत्र, स्वीकृल  वा इजाज पत्र प्राप्   गरेिा पन्ध्र लदनलभत्र सोको जानकारी द ाि गने अलिकारीिाई लदनु 

पनेछ । 
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(५) दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थािे संयुि वा साझेदारीिा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको िालग यस 

ऐनको अिीनिा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि सके्नछन् । 

(६) उपदफा (५) बिोलजिको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गने सम्बन्धी अन्य व्यबस्था 

 ोलकए बिोलजि हुनेछ । 

13. दालयत्व सीलि  हुने: (१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धिा सदस्यको दालयत्व लनजिे खररद गरेको वा खररद 

गनि स्वीकार गरेको शेयरको अलिक ि रकिसम्म िात्र सीलि  रहनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको नाििा “सहकारी” र नािको अन्त्यिा “लिलिटेड” भने्न शब्द राख्नु पनेछ । 

14. सहकारीका िूल्य, िान्य ा र लसद्धान्त पािना गनुि पनेः सहकारी संस्थाको गठन  था सञ्चािन गदाि सहकारीका 

िूल्य, िान्य ा र लसद्धान्तको पािना गनुि पनेछ । 

 

पररचे्छद–३ 

संस्थाका उदे्दश्य तथा कार्य 

15. संस्थाको उदे्दश्यः कायििेत्रिा आिारर  र सदस्य केन्द्रि  भई आफ्ना सदस्यहरूको आलथिक, सािालजक  था 

साँसृ्कल क उन्नयन गनुि संस्थाको िुख् उदे्दश्य हुनेछ । 

16. संस्थाको कायिः संस्थाका कायिहरू देहाय बिोलजि हुनेछन 

(क) सहकारीका िूल्य, िान्य ा र लसद्धान्तहरूको पािना गनेगराउने, 

(ख) सदस्यको लह  प्रवद्धिनगने गरी व्यावसालयक सेवाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदस्यिाई लशिा, सूचना र  ािीि प्रदान गने , 

(घ) संस्थािे गने उत्पादन  था सेवाको िापदण्ड लनिािरण गरी गुणस्तर सुिार, आलथिक स्थालयत्व र जोन्द्रखि 

व्यवस्थापनसम्बन्धी कायि गने, 

(ङ) आन्तररक लनयिण प्रणािी िागू गने, 

(च) संस्थाको व्यवसालयक प्रवद्धिन  था लवकास सम्बन्धी लियाकिापहरू सञ्चािन गने, 

(छ) ििािय,रलजष्ट्र ार, प्रादेलशक रलजष्ट्र ार,स्थानीय  ह वा द ाि गने अलिकारीको लनदेशन पािना गने गराउने, 

(ज) लवलनयििा उन्द्रल्लन्द्रख  कायिहरू गने । 

 

पररचे्छद–४ 

लवलनर्ि तथा आन्तररक कार्यलवलि 

17. लवलनयि बनाउनु पनेः(१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयि, लनदेलशका, िापदण्ड र कायिलवलिको 

अिीनिा रही आफ्नो कायि सञ्चािनको िालग लवलनयि बनाउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको लवलनयि द ाि गने अलिकारीबाट स्वीकृ  भए पलछ िागू हुनेछ । 

18. आन्तररक कायिलवलि बनाउन सके्नः (१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयि, लनदेलशका, िापदण्ड, 

कायिलविी र लवलनयिको अिीनिा रही आवश्यक ा अनुसार आफ्नो आन्तररक कायिलवलि बनाउन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको आन्तररक कायिलवलि सम्बन्द्रन्ध  संस्थाको सािारणसभािे स्वीकृ  गरेपलछ िागू हुनेछ 

। 

19. लवलनयि र आन्तररक कायिलवलििा संशोिनः (१) संस्थाको सािारणसभाको कुि सदस्य संख्ाको बहुि बाट 

लवलनयि र आन्तररक कायिलवलि संशोिन हुन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि संशोिन भएको लवलनयि वा आन्तररक कायिलवलि द ाि गने अलिकारीबाट स्वीकृ  

भएपलछ िागू हुनेछ । 
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पररचे्छद–५ 

सदस्यता 

20. संस्थाको सदस्य ाः(१) १६ वषि उिेर पूरा गरेका देहाय बिोलजिका नेपािी नागररकहरु संस्थाको सदस्य हुन 

सके्नछन्ः 

(क) संस्थाको कम्तीिा एक शेयर खररद गरेको, 

(ख) संस्थाको लवलनयििा उन्द्रल्लन्द्रख  श िहरु पािना गनि िन्जुर गरेको, 

(ग) संस्थाको लजमे्मवारी पािना गनि िन्जुर भएको, 

(घ) संस्थािे गरेको कारोवारसँग प्रल स्पिाि हुने गरी कारोवार नगरेको, 

(ङ)   संस्थाको सदस्य ा लिन योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनिा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए ापलन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारका लनकायहरु, स्थानीय 

 हका साथै संस्थाको कायििेत्र लभत्रका सािुदालयक वा सहकारी लवद्यािय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय  हिा 

गठन भएका उपभोिा सिूहहरु संस्थाको सदस्य हुन बािा पने छैन । 

(३) यस दफािा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए ापलन स्वास्थ्य सहकारी संस्थािा सहकारी संस्थािे सदस्य ा 

लिन वािा पने छैन । 

21. सदस्य ा प्राप्   गनि लनवेदन लदनु पनेः(१) संस्थाको सदस्य ा लिन चाहने सम्बन्द्रन्ध  व्यन्द्रििे संस्थाको सलिल  सिि 

लनवेदन लदनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि लनवेदनपरेको लिल िे पैं ीस लदन लभत्र सलिल िे यो ऐन, यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयि 

 था लवलनयिको अिीनिा रही सदस्य ा प्रदान गने वा नगने लनणिय गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि लनणिय गदाि सलिल िे सदस्य ा प्रदान नगने लनणिय गरेिा सो को कारण खोिी सा  

लदनलभत्र लनवेदकिाई जानकारी गराउनु पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजि जानकारी पाएको लिल िे  ीस लदनलभत्र सम्बन्द्रन्ध  ब्यन्द्रििे त्यस्तो संस्था द ाि गने 

अलिकारीसिि उजूर गनि सके्नछ। 

(५) उपदफा (४) बिोलजि प्राप्  उजूरी छानलवन गदाि लनवेदकिाई सदस्य ा प्रदान गनुि पने देन्द्रखएिा द ाि गने 

अलिकारीिे त्यस्तो लनवेदकिाई सदस्य ा प्रदान गनिको िालग सम्बन्द्रन्ध  संस्थािाई आदेश लदन सके्नछ। 

(६) उपदफा (५) बिोलजि आदेश भएिा सो आदेश प्राप्   गरेको सा  लदन लभत्र सम्बन्द्रन्ध  संस्थािे लनवेदकिाई 

सदस्य ा प्रदान गरी सोको जानकारी द ाि गने अलिकारीिाई गराउनु पनेछ । 

22. सदस्य हुन नपाउनेः(१) कुनै व्यन्द्रि एकै प्रकृल को एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन । 

 र यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ कुनै व्यन्द्रि एकै प्रकृल को एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ 

भएको लिल िे  ीनवषि लभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सदस्य ा कायि राख्नु पनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका बख  कुनै संस्थािा नेपाि सरकारको लनकाय वा दफा २) को उपदफा (२) िा उले्लख 

भएदेन्द्रख बाहेकको अन्य कुनै कृलत्रि व्यन्द्रि सदस्य भएको भए पाँचवषि लभत्र सदस्य ा अन्त्य गनुिपनेछ । 

23. सदस्य ाको सिान्द्रप्तः (१) कुनै सदस्यको सदस्य ा देहायको अवस्थािा सिाप्त हुनेछः— 

(क) सदस्यिे आफ्नो सदस्य ा त्याग गरेिा, 

(ख) िगा ार बालषिक सािारणसभािा लबना सूचना  ीन पटकसम्म अनुपन्द्रस्थ  भएिा, 

(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगि  वनेको लनयि वा लवलनयि बिोलजि सदस्यिे पािना गनुिपने प्राविानको बारम्बार 

उल्लङ्घन गरेिा, 

(घ) संस्थाको सदस्यको हकिा दफा २) बिोलजिको योग्य ा नभएिा। 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए  ापलन कुनै सदस्यिे संस्थाबाट प्राप्   वा भुिान गनुि पने कुनै 

रकि भएिा सो फरफारक नभएसम्म वा लनजिे लिएको ऋण,ल नुि पने कुनै दालयत्व वा अन्य 
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कुनै सदस्यको  फि बाट लि ो वा जिान  बसेकोिा सोको दालयत्व फरफारक नभएसम्म लनजको सदस्य ा सिाप्त 

हुने छैन । 

(३) यस दफािा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए  ापलन सािारणसभा बोिाउने लनणिय भइसकेपलछ सािारणसभा 

सम्पन्न नभएसम्म कसैिाई पलन सदस्य ाबाट हटाउन सलकने छैन । 

24. सुलविा प्राप्   गनि नसके्नः कुनै सदस्यिे सहकारी संस्थािाई ल नुि पने कुनै दालयत्व लनिािरर  सियलभत्र  भुिान 

नगरेिा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तगि  वनेको लनयि  था लवलनयि बिोलजि सदस्यिे पािन गनुिपने व्यवस्थाको 

बारम्बार उलं्लघन गरेिा त्यस्तो सदस्यिे अन्य सदस्य सरहको सुलबिा प्राप्   गनि सके्न छैन । 

 

 

पररचे्छद –६ 

सािारणसभा, सलिलततथा िेखा सुपररवेक्षण सलिलत 

25. सािारणसभाः (१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपिा सािारणसभा हुनेछ । 

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

(३) सहकारी संस्थाको सािारणसभा देहाय बिोलजि हुनेछस्– 

(क) प्रारन्द्रम्भक सािारणसभा, 

(ख) वालषिक सािारणसभा, 

(ग) लवशेष सािारणसभा । 

26. प्रारन्द्रम्भक सािारण सभाको काि, क िव्य र अलिकारः प्रारन्द्रम्भक सािारणसभाको काि, क िव्य र अलिकार देहाय 

बिोलजि हुनेछः– 

(क) प्रारन्द्रम्भक सािारणसभा हुने अलघल्लो लदनसम्मको काि कारबाही र आलथिक कारोबारको जानकारी लिने, 

(ख) चािू आलथिक वषिको िालग वालषिक कायििि  था बजेट स्वीकृ  गने, 

(ग) प्रल वेदन  था लवत्तीय लववरण अनुिोदन गने, 

(घ) लवलनयििा उले्लख भए बिोलजि सलिल  वा िेखा सुपरीवेिण सलिल को लनवािचन गने, 

(ङ) आन्तररक कायिलवलि पारर  गने, 

(च) िेखा परीिकको लनयुन्द्रि र लनजको पाररश्रलिक लनिािरण गने, 

(छ) लवलनयििा  ोलकए बिोलजिका अन्य कायिहरू गने । 

27. वालषिक सािारणसभाको काि, क िव्य र अलिकारः वालषिक सािारणसभाको काि, क िव्य र अलिकार देहाय 

बिोलजि  हुनेछः– 

(क) वालषिक कायििि  था बजेट स्वीकृल  गने, 

(ख)वालषिक िेखा परीिण प्रल वेदन अनुिोदन गने, 

(ग)सलिल  वा िेखा सुपरीवेिण सलिल को लनवािचन  था लवघटन गने, 

(घ)सञ्चािक वा िेखा सुपरीवेिण सलिल को संयोजक वा सदस्यिाई पदबाट हटाउने, 

(ङ)सलिल  वा िेखा सुपरीवेिण सलिल को वालषिक प्रल वेदन पारर  गने, 

(च)लवलनयि संशोिन  था आन्तररक कायिलवलि पारर  गने, 

(छ) िेखा परीिकको लनयुन्द्रि र लनजको पाररश्रलिक लनिािरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण वा लवघटन सम्बन्धी लनणिय गने, 

(झ) पाररश्रलिक िगाय का सुलविा  ोके्न, 

(ञ) ऋण  था अनुदान प्राप्त गने सम्बन्धिा लनणिय गने, 

(ट)सदस्यको दालयत्व लिनाहा लदने, 

(ठ) सलिल िाई आवश्यक लनदेशन लदने, 
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(ड) लवलनयििा  ोलकए बिोलजिका अन्य कायिहरू गने । 

28. सािारणसभाको बैठकः (१) सलिल िे सहकारी संस्था द ाि भएको लिल िे  ीन िलहनालभत्र प्रारन्द्रम्भक सािारणसभा 

बोिाउनु पनेछ । 

(२) सलिल िे प्रते्यक आलथिक वषि सिाप्त भएको लिल िे छ िलहनालभत्र वालषिक सािारणसभा बोिाउनु पनेछ । 

(३) सलिल िे देहायको अवस्थािा लवशेष सािारण सभा बोिाउनु पनेछ स्– 

(क) संस्थाको काि लवशेषिे लवशेष सािारण सभा बोिाउनुपने सलिल वाट लनणिय भएिा, 

(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बिोलजि िेखा सुपरीवेिण सलिल को लसफाररसिा, 

(ग) कुनै सञ्चािकिे लवशेष सािारणसभा बोिाउन पेश गरेको प्रस्ताव सलिल द्धारा पारर  भएिा, 

(घ) लवशेष सािारणसभा बोिाउनु पने कारण खुिाइ पन्द्रच्चस प्रल श  सदस्यिे सलिल  सिि लनवेदन लदएिा, 

(ङ)दफा २कोउपदफा (१) बिोलजि द ाि गने अलिकारीिे लनदेशन लदएिा, 

(४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए  ापलन संस्थाको सञ्चािक वा व्यवस्थापकबाट आफ्नो लजमे्मवारी 

पूरा नगरी संस्था सञ्चािनिा सिस्या उत्पन्न भएको अवस्थािा द ाि गने अलिकारीिाई जानकारी लदई सािारण 

सदस्यहरू िधे्यबाट बहुि  सदस्य उपन्द्रस्थ  भई लवशेष सािारण सभा गनि सलकनेछ  

29. लवशेष सािारणसभा बोिाउन लनदेशन लदन सके्नः(१) संस्थाको लनरीिण वा सुपरीवेिण गदाि वा कसैको उजूरी परी 

छानलवन गदाि देहायको अवस्था देन्द्रखन आएिा द ाि गने अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थाको सलिल िाई 

सािारणसभा बोिाउन लनदेशन लदन सके्नछ स्– 

(क) सहकारीको िूल्य, िान्य ा  था लसद्धान्त लवपरर  कायि गरेिा, 

(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयि, लवलनयि  था आन्तररक कायिलवलि लवपरी  कायि गरेिा, 

(घ) द ाि गने अलिकारीिे लदएको लनदेशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा, 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बिोलजि द ाि गने अलिकारीिे आदेश लदएिा। 

(२) उपदफा (१) बिोलजि सािारणसभा बोिाउन लनदेशन प्राप्   भएिा सलिल िे सो लनदेशन प्राप्   भएको लिल िे 

पैं ीस लदनलभत्र सािारणसभाको बैठक बोिाउनु पनेछ र सािारणसभाको बैठकिा उजूरी वा लनरीिणका 

िििा देन्द्रखएका लवषयिा छिफि गरी सोको प्रल वेदन द ाि गने अलिकारीसिि पेश गनुि पनेछ  

(३) उपदफा (१) वा (२) िा उन्द्रल्लन्द्रख  अवलिलभत्र सलिल िे सािारणसभा नबोिाएिा द ाि गने अलिकारीिे त्यस्तो 

सािारणसभा बोिाउन सके्नछ । 

(४) सहकारी संस्थाको सािारणसभाको िालग गणपूरक संख्ा  त्काि कायि रहेको सदस्य संख्ाको एकाउन्न 

प्रल श  हुनेछ । 

 र पलहिो पटक डालकएको सािारण सभािा गणपुरक संख्ा नपुगेिा त्यसको सा  लदन लभत्र दोस्रो पटक सािारण 

सभा बोिाउनु पने र यसरी दोस्रो पटक बोिाइएको सािारण सभािा संचािक सलिल को बहुि  सलह  एक ल हाई 

सािारण सदस्यहरुको उपन्द्रस्थल  भएिा सािारण सभाको गणपुरक संख्ा पुगेको िालननेछ । 

(५) उपदफा (४) िा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए  ापलन दफा २८ को (४) िा भएको व्यवस्था सोहीअनुसार हुनेछ । 

(६) दुई हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थािे सािारण सभा गदाि सिान कायिसूचीिा  ोलकए बिोलजि 

सदस्य संख्ाको आिारिा वडा(वडा वा अन्य पायकको स्थानिा संचािक सदस्यहरुिाई पठाई सािारण सभा 

गनि र त्यस्तो सभाको लनणिय प्रिालण  गनि प्रल लनलिहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रल लनलिहरुको उपन्द्रस्थल को सभािे 

अन्द्रन्ति लनणिय प्रिालण  गने व्यवस्था लििाउन सके्नछ । 

30. सञ्चािक सलिल ः (१)  सहकारी संस्थािा सािारणसभाबाट लनवािलच  एक सञ्चािक सलिल  रहनेछ । 
 र,  एउटै व्यन्द्रि िगा ार एउटै पदिा दुई पटकभन्दा बढी सञ्चािक हुन पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको सलिल िा उपिब्ध भएसम्म कम्तीिा  ेत्तीस प्रल श  िलहिा सदस्यको प्रल लनलित्व 

सुलनलि  गनुि पनेछ । 
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(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवलििा सञ्चािक  था िेखा सलिल को पदिा उमे्मदवार बन्न र 

लनवािलच  हुन सके्न छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कििचारी वा आफ्नो संस्थािे सदस्य ा लिएको सहकारी संघ वा 

बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको संचािक बन्न पाउने छैन । 

 र वालषिक दुई करोड रुपैयाभन्दा किको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे त्यस्तो सहकारी संस्थािा 

कििचारीको रुपिा काि गनि बािा पने छैन । वालषिक दुई करोडभन्दा बलढ कारोवार गने संस्थािा कुनै संचािक 

कििचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लिल िे दुई वषिलभत्र त्यस्तो संचािकिे कििचारीको पद त्याग गरी अको 

कििचारीको व्यवस्था गनुिपनेछ । 

(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअलघ कुनै व्यन्द्रि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चािक वा सोही वा अको संस्थाको कििचारी 

भएकोिा यो ऐन प्रारम्भ भएको लिल िे एक वषिलभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सञ्चािक वा कििचारी रहनु पनेछ 

। 

(७) सलिल को कायािवलि चार वषिको हुनेछ । 

31. सञ्चािक सलिल को लनवािचनः (१) सलिल िे आफ्नो कायािवलि सिाप्त हुनु कन्द्रम्तिा एक िलहना अलघ अको 

सलिल को लनवािचन गराउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि सलिल को लनवािचन नगराएको जानकारी प्राप्   भएिा त्यस्तो जानकारी प्राप्   भएको 

लिल िे छ िलहनालभत्र सलिल को लनवािचन गराउन द ाि गने अलिकारीिे सम्बन्द्रन्ध  सलिल िाई आदेश लदन 

सके्नछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि द ाि गने अलिकारीिे आदेश लदएकोिा सम्बन्द्रन्ध  सलिल िे सो आदेश बिोलजिको 

सियावलिलभत्र सलिल को लनवािचन गराई द ाि गने अलिकारिाई जानकारी गराउनु पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोलजि सलिल को लनवािचन नगराएिा द ाि गने अलिकारिे त्यस्तो संस्था सदस्य रहेको िालथल्लो 

संघ भए सो संघको प्रल लनलि सिे िाई सहभागीगराई सलिल को लनवािचन सम्बन्धी समू्पणि कायि गने गराउनेछ 

। 

(५) उपदफा (४) बिोलजिको लनवािचन कायििा सहयोग पुर् याउनु सम्बन्द्रन्ध  सलिल का पदालिकारीहरूको क िव्य 

हुनेछ । 

(६) उपदफा (५) बिोलजि लनवािचन गराउँदा िागेको समू्पणि खचि सम्बन्द्रन्ध  संस्थािे व्यहोनुि पनेछ। 

(७) यस दफा बिोलजि सलिल को अको लनवािचन नभएसम्मको िालग सलिल िे लवलनयििा व्यवस्था भए बिोलजि 

आफ्नो कायि सञ्चािन गनेछ । 

32. सलिल को काि, क िव्य र अलिकारः यस ऐनिा अन्यत्र उन्द्रल्लन्द्रख  काि, क िव्य र अलिकारका अल ररि 

सलिल को काि, क िव्य र अलिकार देहाय बिोलजि हुनेछः- 

(क) सहकारीका िूल्य, िान्य ा र लसद्धान्त बिोलजि सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने, 

(ख) आलथिक  था प्रशासकीय कायि गने, गराउने, 

(ग) प्रारन्द्रम्भक सािारणसभा, वालषिक सािारणसभा  था लवशेष सािारणसभा बोिाउने, 

(घ) सािारणसभाका लनणियहरू कायािन्वयन गने, गराउने, 

(ङ) संस्थाको नील , योजना, बजेट  था बालषिक कायिििको  जुििा गरी सािारणसभा सिि पेश गने, 

(च) संस्थाको सदस्य ा प्रदान गने  था सदस्य ाबाट हटाउने, 

(छ) शेयर नािसारी  था लफ ाि सम्बन्धी कायि गने, 

(ज) सम्बन्द्रन्ध  संघको सदस्य ा लिने, 

(झ) लवलनयि  था आन्तररक कायिलवलि  यार गरी सािारणसभािा पेश गने, 

(ञ) संस्थाको कायििेत्रलभत्र संस्थाको कारोबार र व्यवसायको लह  प्रवद्धिनको िालग आवश्यक कायि गने,गराउने, 

33. सञ्चािक पदिा बहाि नरहनेः देहायको कुनै अवस्थािा सञ्चािक आफ्नो पदिा बहाि रहन सके्न छैनस्( 
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(क) लनजिे लदएको राजीनािा सलिल बाट स्वीकृ  भएिा, 

(ख) लनजिाई दफा ३४ उपदफा (१) बिोलजि सञ्चािकबाट हटाउने लनणिय भएिा, 

(ग) लनज अको संस्थाको सञ्चािक रहेिा, 

(घ) लनज सोही वा अको संस्थाको कििचारी रहेिा, 

 र दफा ३) को उपदफा (४) को प्रल बन्धात्मक वाक्यांशिा िेन्द्रखएको कुरािा सोहीबिोलजि हुनेछ । 

(ङ) लनज सोही वा अको संस्थाको िेखा सुपरीवेिण सलिल को पदिा रहेिा 

(च) लनजको िृतु्य भएिा। 

34. सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सके्नः(१) सािारणसभािे वहुि को लनणियबाट देहायको कुनै अवस्थािा 

सञ्चािकिाई सलिल को सञ्चािक पदबाट हटाउन सके्नछ स्– 

(क) आलथिक लहनालिना गरी सम्बन्द्रन्ध  संस्थािाई हानी नोक्सानी पुर् याएिा, 

(ख) अनलिकृ   वरिे सम्बन्द्रन्ध  संस्थाको कारोबार सम्बन्धी लवषयको गोपलनय ा भङ्ग गरेिा, 

(ग) सम्बन्द्रन्ध  संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रल स्पिाि हुने गरी सिान प्रकृल को कारोबार वा व्यवसाय गरेिा, 

(घ) सम्बन्द्रन्ध  संस्थाको अलह  हुने कुनै कायि गरेिा, 

(ङ) लनज शारीररक वा िानलसक रुपिा काि गनि नसके्न भएिा, 

(च) कुनै सञ्चािकिा यो ऐन, यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयि वा लवलनयििा उन्द्रल्लन्द्रख  योग्य ा नरहेिा । 

(२) कुनै सञ्चािकिाई सलिल को पदबाट हटाउने लनणिय गनुि अलघ त्यस्तो सञ्चािकिाई सािारणसभा सिि सफाई 

पेश गने िनालसब िालफकको िौका लदइनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजिको अवलिलभत्र कुनै सञ्चािकिे सफाई पेश नगरेिा वा लनजिे पेश गरेको सफाई 

सन्तोषजनक नभएिा सािारणसभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सके्नछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजि सञ्चािकको पदबाट हटाइएको सदस्य सलिल को दुई कायिकािसम्मको लनवािचनिा 

उमे्मदवार बन्न पाउने छैन । 

(५) उपदफा (३) बिोलजि कुनै सञ्चािक पदबाट हटेिा त्यस्तो पदिा सािारणसभािे बाँकी अवलिको िालग अको 

सञ्चािकको लनवािचन गनेछ । 

35. लनजी स्वाथि सिावेश भएको लनणिय प्रकृयािा संिग्न हुन नहुनेः (१) सञ्चािकिे आफ्नो लनजी स्वाथि सिावेश भएको 

लनणिय प्रलियािा संिग्न हुनुहँुदैन । 

(२) सञ्चािकिे आफूिाईिात्र व्यन्द्रिग  फाइदा हुनेगरी संस्थािा कुनै कायि गनि गराउन हँुदैन । 

(३) कुनै सञ्चािकिे उपदफा (१) को लबपरी  हुने गरी वा आफ्नो अलिकारिेत्रभन्दा बालहर गई कुनै काि कारबाही 

गरे गराएिा त्यस्तो काि कारबाही प्रल  त्यस्तो सञ्चािक व्यन्द्रिग  रूपिा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काि 

कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य वा अन्य कुनै व्यन्द्रििाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी 

नोक्सानी लनजको जायजेथाबाट असूि उपर गररनेछ । 

36. सलिल को लवघटनः (१) सािारणसभािे देहायको अवस्थािा सलिल को लवघटन गनि सके्नछः– 

(क) सलिल को बदलनय पूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोन्द्रखििा परेिा, 

(ख) संस्थािे ल नुिपने दालयत्व  ोलकएको सियलभत्र भुिान गनि नसकेिा, 

(ग) लवलनयििा उन्द्रल्लन्द्रख  उदे्दश्य र कायि लवपरर को काि गरेिा, 

(घ) सलिल िे आफ्नो लजमे्मवारी पूरा नगरेिा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयिाविीिा उन्द्रल्लन्द्रख  श ि वा द ाि गने  अलिकारीिे लदएको लनदेशनको 

बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि सलिल  लवघटन भएिा सािारणसभािे नयाँ सलिल को लनवािचन गनेछ । 

(३) सलिल िे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयि बिोलजि द ाि गने अलिकारीिे लदएको लनदेशन पािना 

नगरेिा वा दफा २( को उपदफा (२) बिोलजि पेश भएको प्रल वेदन सिे को आिारिा द ाि गने अलिकारीिे 
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सलिल िाई उजूरी वा लनरीिणको िििा देन्द्रखएका लवषयवसु्तको गान्द्रम्भयि ाको आिारिा बढीिा छ िलहनाको 

सिय लदई सुिार गने िौका लदन सके्नछ र त्यस्तो सियावलि लभत्र पलन सुिार नगरेिा त्यस्तो सलिल  लवघटन 

गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजि सलिल  लवघटन भएिा त्यसरी लवघटन गररएको लिल िे  ीन िलहना लभत्रिा अको 

सलिल को लनवािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो लनवािचन नभएसम्म संस्थाको दैलनक कायि सञ्चािन गनि द ाि गने 

अलिकारीिे  ोलकए बिोलजिको एक  दथि सलिल  गठन गनुि पनेछ । 

(५) यस दफा बिोलजि अको सलिल को लनवािचन गराउँदा िागेको समू्पणि खचि सम्बन्द्रन्ध  संस्थािे व्यहोनेछ । 

37. िेखा सुपरीवेिण सलिल को गठनः (१) संस्थािा आन्तररक लनयिण प्रणािीिाई सुदृढ गनि  ोलकए बिोलजिको 

योग्य ा पुगेका एकजना संयोजक र दुईजना सदस्यहरू रहने गरी सािारणसभािे लनवािचनबाट िेखा सुपरीवेिण 

सलिल  गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यन्द्रि एकै अवलििा एउटै संस्थाको सञ्चािक वा िेखा सुपररवेिण सलिल को 

संयोजक वा सदस्य पदिा उमे्मदवार बन्न र लनवािलच  हुन सके्न छैन । 

38. िेखा सुपररवेिण सलिल को काि, क िव्य र अलिकारः (१)  िेखा सुपररवेिण सलिल को काि, क िव्य र अलिकार 

देहाय बिोलजि हुनेछ  

(क) प्रते्यक चौिालसकिा सहकारी संस्थाको आन्तररक िेखापरीिण गने, गराउने, 

(ख) आन्तररक िेखापरीिण गदाि िेखापरीिणका आिारभू  लसद्धान्तको पािना गने, गराउने, 

(ग) लवत्तीय  था आलथिक कारोवारको लनरीिण  था िूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(घ) सलिल को काि कारवाहीको लनयलि  सुपररवेिण गने र सलिल िाई आवश्यक सुझाव लदने, 

(ङ) सािारणसभाकोलनदेशन, लनणिय  था सलिल का लनणिय कायािन्वयन भए नभएको अनुगिन गने, 

(च) िेखा सम्बन्धी प्रल वेदन र सलिल को काि कारबाहीको सुपररवेिण सम्बन्धी वालषिक प्रल वेदन सािारणसभा 

सिि पेश गने, 

(छ) आफूिे पटक पटक लदएका सुझाव कायािन्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको लह िा प्रल कूि असर 

परेिा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा लजन्सी सम्पलत्तको व्यापक रूपिा लहनालिना वा अलनयलि  ा भएको वा 

संस्था गम्भीर आलथिक संकटिा पनि िागेकोिा सोको कारण खुिाई लवशेष सािारणसभा बोिाउन सलिल  

सिि लसफाररस गने । 

(ज)आवश्यक परेिा आन्तररक िेखा परीिक लनयुन्द्रिका िालग  ीन जनाको नाि सञ्चािक सलिल िा लसफाररस 

गने । 

(२) िेखा सुपररवेिण सलिल को संयोजक वा सदस्य संस्थाको दैलनक आलथिक प्रशासलनक कायििा सहभागी हुन 

पाउने छैन । 

 

पररचे्छद–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

39. सदस्य केन्द्रि  भई बच   था ऋणको कारोबार गनुि पनेः (१) संस्थािे आफ्ना सदस्यहरूको िात्र बच  स्वीकार 

गनि, सोको पररचािन गनि र सदस्यिाई िात्र ऋण प्रदान गनि सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए ापलन बच   था ऋणको िुख् कारोबार गने गरी द ाि भएको 

संस्था बाहेक अन्य लवषयग  वा वहुउदे्दश्यीय संस्थािे बच   था ऋणको िुख् कारोवार गनि पाउने छैन। 

 र यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ बहुउदे्दश्यीय वा लवषयग  संस्थाको रुपिा द ाि भई िुख् कारोवारको रुपिा वच  

 था ऋणको कारोवार गदै आएको भए त्यस्तो संस्थािे  ीन वषि लभत्रिा वच   था ऋणको िुख् कारोवार नहुने 

गरी द ाि हँुदाका बख िा उले्लख गररएको िुख् कारोवार गने गरी संस्था सञ्चािन गनुिपनेछ । 

(३) संस्थािे सदस्यिाई प्रदान गने ऋणिा सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क लिन पाइने छैन । 
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(४) बच  र ऋणको ब्याजदर लबचको अन्तर छ प्रल श भन्दा बढी हुने छैन । 

(५) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणिा िागे्न ब्याजिाई िूि ऋणिा पँूजीकृ  गरी सोको आिारिा ब्याज िगाउन पाइने 

छैन । 

(६)संस्थािे कुनैपलन कम्पनीको शेयर खररद गनि सके्न छैन । 

 र 

(१) संस्थाको दालयत्वप्रल  प्रल कूि नहुने गरी संस्थािे स्वप्रयोजनको िालग अचि सम्पलत्त खरीद  था पूवाििार 

लनिािण एवं संस्था र सदस्यहरुको लह िा उत्पादन र सेवाको िेत्रिा प्राथलिक पँूजी कोष पररचािन गनि वािा 

पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ कुनै संस्थािे कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरेको भएिा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ 

भएको लिल िे एक वषि अवलिलभत्र हस्तान्तरण गररसकु्न पनेछ । 

(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए  ापलनसंस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हुनुअलघ द ाि भएका साना 

लकसानद्वारा प्रवन्द्रद्धि  लवत्तीय संस्थाको शेयर खररद गनि बािा पनेछैन । 

(७) संस्थािे शेयर पँूजी कोषको दश गुणासम्म वच  संकिन गनि सके्नछ । 

(८) संस्थािे द ाि गदािका बख का सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्य ा प्राप्   गरेको  ीन िलहना अवलि व्यल   

नभई ऋण िगानी गनि सके्न छैन । 

40. सन्दभि व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संघीय कानुन बिोलजि रलजष्ट्र ारिे बच   था ऋणको सन्दभि व्याजदर  ोक्न 

सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि  ोलकएको सन्दभि ब्याजदर संस्थाका िालग लनदेशक ब्याजदर हुनेछ । 

41. व्यन्द्रिग  बच को सीिास् संस्थािा सदस्यको व्यन्द्रिग  बच को सीिा  ीस िाखसम्म हुनेछ । 

 

 

पररचे्छद –९ 

आलथयक स्रोत पररचािन 

42. शेयर लबिी  था लफ ाि सम्बन्धी व्यबस्थाः (१) संस्थािे आफ्नो सदस्यिाई शेयर लविी गनि सके्नछ। 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए  ापलन संस्थािे एकै सदस्यिाई आफ्नो कुि शेयर पँूजीको बीस 

प्रल श भन्दा बढी हुने गरी शेयर लबिी गनि सके्न छैन । 

 र नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय  हको पूणि वा आंलशक स्वालित्व वा लनयिण भएको संस्था वा 

लनकायको हकिा यो बने्दज िागू हुने छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको अंलक  िूल्य प्रल  शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ । 

(५) संस्थाको शेयरपँूजी लवलनयििा उले्लख भए बिोलजि हुनेछ । 

(६) संस्थािे खुिा बजारिा शेयर लबिी गनि पाउने छैन । 

(७) संस्थाको िूििनको रुपिा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा दालयत्व बाहेक अन्य कुनै ऋण 

वा दालयत्व वाप  लििाि लबिी गररने छैन । 

43. रकि लफ ाि  था खा ा सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै सदस्यिे संस्थाको सदस्य ा त्याग गरी रकि लफ ाि 

लिन चाहेिा लनजको कुनै दालयत्व भए त्यस्तो दालयत्व भुिान गरेको लिल िे एक िलहनालभत्र लनजको बाँकी रकि 

 ोलकए बिोलजि लनजिाई लफ ाि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्थािा जम्मा गरेको बच  लफ ाि िाग गरेिा लनजको कुनै दालयत्व भए त्यस्तो दालयत्व किा गरी 

बाँकी रकि  ोलकए बिोलजि लनजिाई लफ ाि गनुि पनेछ। 

(३) संस्थािे वच  खा ाहरु िात्र संचािन गनि सके्नछ । 
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44. ऋण वा अनुदान लिन सके्नः(१) संस्थािे लवदेशी बैंक वा लवत्तीय संस्था वा अन्य लनकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा 

त्यस्तो लनकायसँग साझेदारीिा काि गनि संघीय कानून विोलजि स्वीकृ ी लिनु पने छ । 

(२) उपदफा (१) विोलजि लवदेशी बैङ्क वा लनकायबाट ऋण वा अनुदान लिन स्वीकृ ीको िालग  ोलकएविोलजिको 

लववरणहरु सलह  द ाि गने अलिकारी सिि लनवेदन लदनु पनेछ । 

(३) उपदफा (२) विोलजि लनवेदन प्राप्त भएिा द ाि गने अलिकारीिे गाउँ््नगर कायिपालिकािा प्रस्ताव पेश गनुि 

पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोलजिको प्रस्ताव गाउँ््नगर कायिपालिकािे उपयुि देखेिा स्वीकृ ीकोिालग ििाियिा 

लशफाररस गरर पठाउनेछ । 

45. नेपाि सरकारको सुरिण प्राप्   गनि सके्नः(१) संस्थािे लवदेशी बैङ्क वा लनकायसँग लिने ऋणिा सुरिण प्राप्   गनुि 

पने भएिा संघीय कानून विोलजि स्वीकृल कोिालग द ाि गने अलिकारर सिि प्रस्ताव सलह  लनवेदन लदनु पने छ । 

(२) दफा (१) विोलजि   प्राप्त प्रस्ताव उपयुि देन्द्रखएिा गाउँ््नगर कायिपालिकािे  संघीय कानुन बिोलजि 

स्वीकृल को िालग ििाियिा लशफाररस गरर पठाउनु पनेछ । 

 

 

पररचे्छद –१० 

संस्थाको कोष 

46. संस्थाको कोषः(१) संस्थाको कोषिा देहाय बिोलजिको रकि रहनेछ – 

(क)शेयर लबिीबाट प्राप्   रकि, 

(ख)बच को रुपिा प्राप्   रकि, 

(ग)ऋणको रुपिा प्राप्   रकि, 

(घ)नेपाि सरकारबाट प्राप्   अनुदान रकि, 

(ङ)लवदेशी सरकार वा अन्तरािलष्ट्र य संघसंस्थाबाट प्राप्   अनुदान वा सहाय ाको रकि, 

(च)व्यवसालयक कायिबाट आलजि  रकि, 

(छ)सदस्य ा प्रवेश शुल्क, 

(ज) संस्थाको नाििा प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकि । 

47. जगेडा कोषः (१) संस्थािा एक जगेडा कोष रहनेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोलजिको कोषिा देहाय बिोलजिका रकि रहने छनः- 

(क) आलथिक वषिको खूद बच  रकिको कम्तीिा पच्चीस प्रल श  रकि, 

(ख) कुनै संस्था, संघ वा लनकायिे प्रदान गरेको पँूजीग  अनुदान रकि, 

(ग) न्द्रस्थर सम्पलत्त लविीबाट प्राप्   रकि, 

(घ)  अन्य स्रो बाट प्राप्   रकि । 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको जगेडा कोष अलवभाज्य हुनेछ । 

48. संरलि  पँूजी लफ ाि कोषः (१) संस्थािा एक संरलि  पँूजी लफ ाि कोष रहनेछ । 
(२) दफा ४७ बिोलजिको जगेडा कोषिा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बिोलजिको रकि छुट्ट्याई बाँकी 

रहेको रकिको कम्तीिा पच्चीस प्रल श  रकि उपदफा (१) बिोलजिको कोषिा वालषिक रुपिा जम्मा गनुि 

पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोलजिको रकि सदस्यिे गरेको संघीय कानुनिा  ोलकए बिोलजिको वालषिक कारोवारको 

आिारिा सम्बन्द्रन्ध  सदस्यिाई उपिव्ि गराउनु पनेछ । 

49. सहकारी प्रवद्धिन कोषसम्बन्धी व्यवस्थाः(१) संस्थािे सहकारी व्यवसायको प्रवद्धिन गनिको िालग दफा ४७ बिोलजि 

जगेडा कोषिा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बिोलजिको रकि छुट्याई बाँकी रहेको रकिको शून्य 
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दशििव पाँच प्रल श िे हुन आउने रकि संघीय कानुनिा व्यवस्था भएबिोलजिको सहकारी प्रवद्धिन 

कोषिावालषिक रुपिा जम्मा गनुि पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको कोषको उपयोग संघीय कानुन व्यवस्था भएबिोलजि हुनेछ । 

50. अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थाः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ िा उन्द्रल्लन्द्रख  कोषका अल ररि संस्थािा सहकारी 

लशिा कोष, शेयर िाभांश कोष िगाय   ोलकए बिोलजिका अन्य कोषहरु रहन सके्न छन् । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको कोषको रकि सो कोषको उदे्दश्य पूल िका िालग लवलनयििा  ोलकए बिोलजि उपयोग 

गनि सलकनेछ । 

 र एक वषिको शेयर िाभांशको रकि शेयर पँूजीको पन्ध्र प्रल श भन्दा बढी हुने छैन । 

 

 

पररचे्छद –११ 

अलभिेख र सूचना 

51. अलभिेख राख्नु पनेः(१) संस्थािे सािारण सभा, सलिल   था िेखा सुपररबेिण सलिल  बैठकका लनणिय  था काि 
कारबाहीको अद्यावलिक अलभिेख सुरलि  साथ राख्नु पनेछ । 

(२) संस्थािे कारोबारसँग सम्बन्द्रन्ध   था अन्य आवश्यक अलभिेखहरू  ोलकए बिोलजि सुरलि  साथ राख्नु पनेछ 

। 

52. लववरण उपिब्ध गराउनु पनेः (१) संस्थािे देहायका लववरणहरू सलह को प्रल वेदन आ।व। सिाप्त भएको  ीन 

िलहना लभत्र द ाि गने अलिकारी सिि पेश गनुि पनेछ स्– 

(क) कारोबारको चौिालसक र वालषिक प्रल वेदन  था िेखापरीिण प्रल वेदन 

(ख)बालषिक कायििि नील   था योजना, 

(ग)खुद बच  सम्बन्धी नील   था योजना, 

(घ)सञ्चािकको नाि  था बाँकी कायािवलिको सूची, 

(ङ)सािारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(च)शेयर सदस्य संख्ा र शेयरपँूजी, 

(छ)सञ्चािक वा सदस्यिे लिएको ऋण ल नि बाँकी रहेको रकि, 

(ज) द ाि गने अलिकारीिे सिय सियिा  ोलकलदएको अन्य लववरण । 

                                                                         

                                                                           पररचे्छद – १२ 

िेखा र िेखापरीक्षण 

53. कारोबारको िेखाः संस्थाको  कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीिा आिारर  र कारोबारको यथाथि न्द्रस्थल  

स्पष्ट्रुपिा देन्द्रखने गरी संघीय कानून बिोलजि रलजष्ट्र ारिे िागू गरेको िेखािान (एकाउन्द्रिङ स्ट्याण्डडि) र यस ऐन 

बिोलजि पािना गनुिपने अन्य श ि  था व्यवस्था बिोलजि राख्नु पनेछ । 

54. िेखापरीिणः(१) संस्थािे प्रते्यक आलथिक वषिको िेखापरीिण सो आलथिक वषि सिाप्त भएको लिल िे  ीन 

िलहनालभत्र प्रचलि  कानून बिोलजि इजाज पत्र प्राप्   िेखापरीिकद्वारा गराउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको अवलि लभत्र कुनै संस्थािे िेखापरीिण नगराएको पाइएिा द ाि गने अलिकारीिे त्यस्तो 

संस्थाको िेखा परीिण इजाज पत्रप्राप्   िेखापरीिकबाट गराउन सके्नछ। 

(३) उपदफा (२) बिोलजि िेखापरीिण गराउँदा िेखापरीिकिाई लदनु पने पाररश्रलिक िगाय को रकि सम्बन्द्रन्ध  

संस्थािे व्यहोनेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बिोलजि िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण प्रल वेदन अनुिोदनको िालग 

सािारणसभासिि पेश गनुि पनेछ । 
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(५) उपदफा (४) बिोलजि पेश भएको िेखापरीिण प्रल वेदन सािारणसभाबाट अनुिोदन हुन नसकेिा पुनः 

िेखापरीिणको िालग सािारणसभािे दफा ५५ को अिीनिा रही अको िेखापरीिक लनयुि गनेछ । 

55. िेखापरीिकको लनयुन्द्रिः (१) संस्थाको िेखापरीिण सम्बन्धी कायि गनि प्रचलि  कानून बिोलजि इजाज पत्र प्राप्   

िेखापरीिकहरू िधे्यबाट सािारणसभािे एकजना िेखापरीिक लनयुन्द्रि गरी पाररश्रलिक सिे   ोके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि िेखापरीिक लनयुि गदाि एउटै व्यन्द्रि, फिि वा कम्पनीिाई िगा ार  ीन आलथिक 

वषिभन्दा बढी हुने गरी लनयुि गनि सलकने छैन । 

56. िेखापरीिकिा लनयुि हुन नसके्नः (१) देहायका व्यन्द्रि िेखापरीिकिा लनयुि हुन  था लनयुि भई सकेको भए 

सो पदिा बहाि रहन सके्न छैन स्( 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 

(ख) सम्बन्द्रन्ध  संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको लनयलि  पाररश्रलिक पाउने गरी लनयुि सल्लाहकार वा कििचारी, 

(घ) िेखापरीिण सम्बन्धी कसूरिा सजाय पाएको  ीन वषिको अवलि भुिान नभएको, 

(ङ) दािासाहीिा परेको, 

(च) भ्रष्ट्ाचार, ठगी वा नैल क प न हुने अन्य फौजदारी कसूरिा सजाय पाएको पाँच वषि भुिान नभएको, 

(ज) सम्बन्द्रन्ध  संस्थासँग स्वाथि बालझएको व्यन्द्रि । 

(२) िेखापरीिकिे आफू लनयुि हुनुअलघ उपदफा (१) बिोलजि अयोग्य नभएको कुराको संस्था सिि स्वघोषणा 

गनुिपनेछ । 

(३) कुनै िेखापरीिक आफ्नो कायिकाि सिाप्त नहँुदै कुनै संस्थाको िेखापरीिण गनि अयोग्य भएिा वा संस्थाको 

िेखापरीिकको पदिा कायि रहन नसके्न न्द्रस्थल  उत्पन्न भएिा लनजिे िेखापरीिण गनुि पने वा गरररहेको काि 

 त्काि रोकी सो कुराको जानकारी लिन्द्रख  रुपिा संस्थािाई लदनु पनेछ । 

(४) यस दफाको प्रल कूि हुनेगरी लनयुि भएको िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण िान्य हुने छैन । 

 

 

पररचे्छद – १३ 

छुट,सुलविा र सहलिर्त 

57. छुट, सुलविा र सहुलिय ः(१) संस्थािाई प्राप्त हुने छुट, सुलविा र सहुलिय  संघीय कानुन बिोलजि हुनेछ  

(२) उपदफा (१) िा उले्लन्द्रख  छुट, सुलविा र सहुलिय  बाहेक संस्थािाई प्राप्त हुने अन्य छुट, सुलविा र सहुलिय  

 ोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

 

 

पररचे्छद—१४ 

ऋण असुिी तथा बाँकी बक्यौता 

58. ऋण असूि गनेः(१) कुनै सदस्यिे संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौ ा वा श ि कबुलिय को पािना नगरेिा, लिख को 

भाखा लभत्र ऋणको सावा, ब्याज र हजािना चुिा नगरेिा वा ऋण लिएको रकि सम्बन्द्रन्ध  काििा निगाई 

लहनालिना गरेको देन्द्रखएिा त्यस्तो सदस्यिे ऋण लिंदा राखेको लि ोिाई सम्बन्द्रन्ध  संस्थािे लििाि लबिी गरी वा 

अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हजािना असूि उपर गनि सके्नछ। लि ो सम्बन्द्रन्ध  संस्थािे सकारे 

पिा ् पलन ऋणीिे साँवा ब्याज दुवै भुिानी गरी लि ो बाप को सम्पलत्त लफ ाि लिन चाहेिा लफ ाि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्थािा राखेको लि ो कुनै लकलसििे कसैिाई हक छोलडलदएिा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो 

लि ोको िूल्य घट्न गएिा त्यस्तो ऋणीिाई लनलि  म्याद लदई थप लि ो सुरिण राख् न   िगाउन सलकनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बिोलजि ऋणीिे थप लि ो नराखेिा वा उपदफा (१) वा (२) बिोलजिको लि ोबाट पलन साँवा, ब्याज 

र हजािनाको रकि असूि उपर हुन नसकेिा त्यस्तो ऋणीको हक िागे्न अन्य जायजेथाबाट पलन साँवा, ब्याज र 

हजािना असूि उपर गनि सलकनेछ । 

(४) यस दफा बिोलजि साँवा, ब्याज र हजिना असूि उपर गदाि िागेको खचिको रकि  था असूि उपर भएको साँवा, 

व्याज र हजािनाको रकि किा गरी बाँकी रहन आएको रकि सम्बन्द्रन्ध  ऋणीिाई लफ ाि लदनु पनेछ  

(५) यस दफा बिोलजि कुनै संस्थािे ऋणीको लि ो वा अन्य जायजेथा लििाि लबिी गदाि लििाि सकाने व्यन्द्रिको 

नाििा सो लि ो वा जायजेथा प्रचलि  कानून बिोलजि रलजष्ट्र ेशन वा दान्द्रखि खारेज गनिको िालग सम्बन्द्रन्ध  

कायािियिा िेखी पठाउनेछ र सम्बन्द्रन्ध  कायािियिे पलन सोही बिोलजि रलजष्ट्र ेशन वा दान्द्रखि खारेज गरी 

सोको जानकारी सम्बन्द्रन्ध  संस्थािाई लदनु पनेछ । 

(६) यस दफा बिोलजि लि ो राखेको सम्पलत्त लििाि लबिी गदाि कसैिे सकार नगरेिा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बन्द्रन्ध  

संस्था आफैं िे सकार गनि सके्नछ । 

(७) उपदफा (६) बिोलजि आफैं िे सकार गरेिा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बन्द्रन्ध  संस्थाको नाििा रलजष्ट्र ेशन वा दान्द्रखि 

खारेज गनि सम्बन्द्रन्ध  कायािियिा िेखी पठाउनेछ र त्यसरी िेखी आएिा सम्बन्द्रन्ध  कायािियिे सोही बिोलजि 

रलजष्ट्र ेशन वा दान्द्रखि खारेज गरी लदनु पनेछ । 

59. कािो सूची सम्बन्धी व्यवस्थाः संस्थाबाट ऋण लिई  रकिको अपचिन गने वा  ोलकएको सियावलि लभत्र ऋणको 

साँवा व्याज लफ ाि नगने व्यन्द्रिको नाि नािेशी सलह  कािोसूची प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन 

बिोलजि हुनेछ । 

60. कजाि सूचना केि सम्बन्धी व्यवस्थाः कजाि सूचना केि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बिोलजि हुनेछ । 

61. बाँकी बक्यौ ा असूि उपर गने स् कसैिे संस्थािाई ल नुि बुझाउनु पने रकि नल री बाँकी राखेिा त्यस्तो रकि र 

सोको ब्याज सिे  द ाि गने अलिकारीिे त्यस्तो व्यन्द्रिको जायजेथाबाट असूि उपर गररलदन सके्नछ । 

62. रोक्का राख् न िेखी पठाउनेः (१) संस्था वा द ाि गने अलिकारीिे दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको िालग कुनै व्यन्द्रिको 

खा ा, जायजेथाको स्वालित्व हस्तान्तरण, नािसारी वा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् न सम्बन्द्रन्ध  लनकायिा 

िेखी पठाउन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि रोक्काको िालग िेखी आएिा सम्बन्द्रन्ध  लनकायिे प्रचलि  कानून बिोलजि त्यस्तो 

व्यन्द्रिको खा ा,जाय जेथाको स्वालित्व हस्तान्तरण, नािसारी वा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् नराखी लदनु 

पनेछ । 

63. अग्रालिकार रहनेः कुनै व्यन्द्रििे संस्थािाई ल नुि पने ऋण वा अन्य कुनै दालयत्व नल रेिा त्यस्तो व्यन्द्रिको 

जायजेथािा नेपाि सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको िालग रकि छुिाई बाँकी रहन आएको रकििा 

संस्थाको अग्रालिकार रहनेछ । 

64. कायिवाही गनि वािा नपनेः संस्थािे ऋण असुिी गने सम्बन्धिा कुनै व्यन्द्रि वा सहकारी संस्था उपर चिाएको कुनै 

कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यन्द्रि वा संस्था उपर यस ऐन  था प्रचलि  कानून बिोलजिको कुनै कसूरिा 

कारवाही चिाउन रोक िगाएको िालनने छैन । 

 

 

पररचे्छद– १५ 

एकीकरण,  लबघटन तथा दताय खारेि 

65. एकीकरण  था लवभाजन सम्बन्धी व्यबस्थाः(१) यस ऐनको अलिनिा रही दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थाहरु एक 

आपसिा गाभी एकीकरण गनि वा एक संस्थािाई भौगोलिक कायि िेत्रको आिारिा दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थािा 

लवभाजन गनि सलकनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोलजि एकीकरण वा लवभाजन गदाि सम्बन्द्रन्ध  संस्थाको कुि कायि रहेका सदस्य संख्ाको दुई 

ल हाइ बहुि बाट लनणिय हुनु पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि एकीकरण वा लवभाजन गने लनणिय गदाि एकीकरण वा लवभाजनका श ि र कायिलवलि 

सिे  खुिाउनु पनेछ। 

66. लवघटन र द ाि खारेजः(१) कुनै संस्थािा देहायको अवस्था लवद्यिान भएिा सािारण सभाको  त्काि कायि रहेका 

दुई ल हाइ बहुि  सदस्यको लनणियबाट त्यस्तो संस्थाको लवघटन गने लनणिय गरी द ाि खारेजीको स्वीकृल का िालग 

सलिल िे द ाि गने अलिकारी सिि लनवेदन लदनसके्नछ स्– 

(क) लवलनयििा उन्द्रल्लन्द्रख  उदे्दश्य  था कायि हालसि गनि सम्भव नभएिा, 

(ख) सदस्यको लह  गनि नसके्न भएिा । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि प्राप्   लनवेदनिा छानलवन गदाि त्यस्तो संस्थाको लवघटन गनि उपयुि देन्द्रखएिा द ाि गने 

अलिकारीिे त्यस्तो संस्थाको द ाि खारेज गनि सके्नछ। 

(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए  ापलन द ाि गने अलिकारीिे देहायको अवस्थािा िात्र संस्थाको 

द ाि खारेज गनि सके्नछः– 

(क) िगा ार दुई वषिसम्म कुनै कारोबार नगरी लनषृ्कय रहेको पाइएिा, 

(ख) कुनै संस्थािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयिाविी लवपरी को कायि बारम्बार गरेिा, 

(ग) लवलनयििा उन्द्रल्लन्द्रख  उदे्दश्य लवपरी  कायि गरेिा, 

(घ) सहकारी िूल्य, िान्य ा र लसद्धान्त लवपरी  कायि गरेिा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बिोलजि द ाि खारेज गनुि अलघ द ाि गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्थािाई सुनुवाईको िालग 

पन्ध्र लदनको सिय लदनु पनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बिोलजि संस्थाको द ाि खारेज भएिा त्यस्तो संस्था लवघटन भएको िालननेछ । 

(७) उपदफा (२) वा (३) बिोलजि संस्थाको द ाि खारेजी भएिा त्यस्तो संस्थाको द ाि प्रिाणपत्र स्व ः रद्द भएको 

िालननेछ । 

67. लिक्वीडेटरको लनयुन्द्रिः(१) दफा ६६ बिोलजि कुनै संस्थाको द ाि खारेज भएिा द ाि गने अलिकारीिे लिक्वीडेटर 

लनयुि गनेछ । 

(२) उपदफािा (१) िा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए ापलन संघीय कानुनिा  ोलकएको लसिा सम्मको सम्पलत्त भएको 

संस्थाको हकिा द ाि गने अलिकारीिे कुनै अलिकृ स्तरका कििचारीिाई लिक्वीडेटर लनयुन्द्रि गनि सके्नछ । 

68. लिक्वीडेशन पलछको सम्पल को उपयोगः कुनै संस्थाको लिक्वीडेशन पिा ् सबै दालयत्व भुिान गरी बाँकी रहन 

गएको सम्पलत्तको उपयोग संघीय कानुनिा  ोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

पररचे्छद –१६ 

दताय गने अलिकारी 

69. द ाि गने अलिकारीः(१)यस ऐन अन्तगि  द ाि गने अलिकारीिे गनुिपने कायिहरू  गाउँपालिकाको प्रिुख प्रशासलकय 

अलिकृ िे गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको द ाि गने अलिकारीिे यस ऐन बिोलजि आफूिा रहेको कुनै वा समू्पणि अलिकार आफू 

िा ह को अलिकृ स्तरको कििचारीिाई प्रत्यायोजन गनि सके्नछ । 

70. काि, क िव्य र अलिकारः यस ऐनिा अन्यत्र उन्द्रल्लन्द्रख  काि, क िव्य  था अलिकारको अल ररि द ाि गने 

अलिकारीको काि, क िव्य र अलिकार  ोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

पररचे्छद –१७ 

लनरीक्षण तथा अनुगिन 
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71. लनरीिण  था अलभिेख जाँच गनेः(१) द ाि गने अलिकारीिे संस्थाको जुनसुकै वख  लनरीिण  था अलभिेख 
परीिण गनि, गराउन सके्नछ । 

(२) नेपाि राष्ट्र  बैंङ्किे जुनसुकै वख   ोलकएको भन्दा बढी आलथिक कारोवार गने संस्थाको लहसाव लक ाव वा लवत्तीय 

कारोवारको लनरीिण वा जाँच गनि, गराउन सके्नछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको िालग नेपाि राष्ट्र  बैङ्किे आफ्ना कुनै अलिकारी वा लवशेषज्ञ खटाई आबश्यक  

लववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट लझकाई लनरीिण  था सुपरीवेिण गनि सके्नछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बिोलजि लनरीिण वा लहसाब जाँच गदाि द ाि गने अलिकारी वा नेपाि राष्ट्र  बैङ्कको अलिकार 

प्राप्त अलिकृ िे िाग गरेको जानकारी सम्बन्द्रन्ध  संस्थािे उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

(५) उपदफा (१) वा (२) बिोलजि लनरीिण वा लहसाब जाँच गदाि कुनै संस्थाको कािकारबाही यो ऐन, यस ऐन 

अन्तगि  बनेको लनयि, लनदेलशका, िापदण्ड वा कायिलवलि बिोलजि भएको नपाइएिा द ाि गने अलिकारी वा 

नेपाि राष्ट्र  बैङ्किे सम्बन्द्रन्ध  संस्थािाई आवश्यक लनदेशन लदन सके्नछ र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुि त्यस्तो 

संस्थाको क िव्य हुनेछ । 

(६) नेपाि राष्ट्र  बैङ्किे यस दफा बिोलजि संस्थाको लनरीिण  था सुपरीवेिण गदाि नेपाि राष्ट्र  बैङ्किे प्रचलि  कानून 

बिोलजिको अलिकार प्रयोग गनि सके्नछ। 

(७) यस दफा बिोलजि संस्थाको लनरीिण  था सुपरीवेिण गदाि प्राप्   हुन आएको जानकारी नेपाि राष्ट्र  बैङ्किे 

देवघाट गाउँरनगर कायिपालिकािाई उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

72. छानलवन गनि सके्नः (१) कुनै संस्थाको व्यवसालयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको लह  लवपरी  काि 

भएको वा सो संस्थाको उदे्दश्य लवपरी  कायि गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीिा वीस प्रल श  सदस्यिे 

छानलवनको िालग लनवेदन लदएिा द ाि गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्थाको छानलवन गनि, गराउन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजि छालनवन गदाि िाग गरेको लववरण वा कागजा  उपिब्ध गराई सहयोग गनुि सम्बन्द्रन्ध  

सलिल को क िव्य हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोलजि गररएको छानलवनको जानकारी सम्बन्द्रन्ध  संस्थािाई लिन्द्रख  रुपिा लदनु पनेछ । 
73. बच   था ऋणको कारोबार गने संस्था को लनरीिण  था अनुगिन सम्बन्धी लवशेष व्यवस्थाः (१) बच   था ऋणको 

िुख् कारोबार गने संस्थािे  ोलकए बिोलजि अनुगिन प्रणािी अविम्बन गनुि पनेछ । 

(२) द ाि गने अलिकारीिे बच   था ऋणको कारोबार गने संस्थाको  ोलकए बिोलजिको अनुगिन प्रणािीिा 

आिारर  भई लनरीिण  था अनुगिन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि संस्थाको लनरीिण  था अनुगिन द ाि गने अलिकारीिे आवश्यक ा अनुसार नेपाि राष्ट्र  

बैङ्क िगाय का अन्य लनकायको सहयोग लिन सके्नछ । 

74. वालषिक प्रल वेदन पेश गनुिपनेः(१) द ाि गने अलिकारीिे आलथिक वषि सिाप्त भएको लिल िे  ीन िलहनालभत्र 

संस्थाको लनरीिण सम्बन्धी वालषिक प्रल वेदन गाउँकायिपालिका सिि पेश गनुि पनेछ  

(२) उपदफा (१)  बिोलजिको प्रल वेदनिा देहायका लववरणहरू खुिाउनु पनेछः 

(क) सञ्चािनिा रहेका संस्थाको लववरण, 

(ख) अनुगिन गररएका संस्थाको संख्ा  था आलथिक कारोवारको लववरण, 

(ग) संस्थािा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयि, लवलनयि  था आन्तररक कायिलवलिको 

पािनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यिे प्राप्   गरेको सेवा सुलविाको अवस्था, 

(ङ) संस्थाको लियाकिापिा सदस्यको सहभालग ाको स्तर अनुपा , 

(च) संस्थािाई गाउँपालिकारनगरपालिकाबाट प्रदान गररएको लवत्तीय अनुदान  था छुट सुलविाको 

सदुपयोलग ाको अवस्था, 
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(छ) संस्थाको आलथिक लियाकिाप  था लवत्तीय अवस्था सम्बन्धी  ोलकए बिोलजिका लववरण, 

(ज) संस्थािा आन्तररक लनयिण प्रणािीको अवस्था, 

(झ) संस्थािा सुशासन  था लजमे्मवारीको अवस्था, 

(ञ) संस्थािा रहेका कोषको लववरण, 

(ट) संरलि  पँूजी लफ ाि कोष लव रणको अवस्था, 

(ठ) सहकारीको नील  लनिािणिा सहयोग पुगे्न आवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको द ाि, खारेजी  था लवघटन सम्बन्धी लववरण, 

(ढ) संस्थािे सञ्चािन गरेको दफा १२ बिोलजिको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको लववरण, 

(ण)  ोलकए बिोलजिका अन्य लववरण । 

75. आपसी सुरिण सेवा संचािन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संस्थािे संघीय कानुनिा व्यवस्था भएबिोलजि आफ्ना 

सदस्यहरुको बािीनािी वा वसु्तभाउिा भएको िल को अंशपूल ि गने गरी आपसी सुरिण सेवा संचािन गनि 

सके्नछ । 

76. न्द्रस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बच   था ऋण लवषयग  संस्थाहरू सम्भालव  जोन्द्रखिबाट संरिणका 

िालग संघीय कानुनिा व्यवस्था भएबिोलजि खडा हुने न्द्रस्थरीकरण कोषिा सहभागी हुन सके्नछन् । 

 

 

 

 

 

पररचे्छद –१८ 

सिस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

77. संस्था सिस्याग्रस्त भएको घोषणा गनि सलकनेः (१) यस ऐन बिोलजि गररएको लनरीिण वा लहसाब जाँचबाट कुनै 

संस्थािा देहायको अवस्था लवद्यिान रहेको देन्द्रखएिा कायिपालिकािे त्यस्तो संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्थाको रुपिा 

घोषणा गनि सके्नछस्( 

(क) सदस्यको लह  लवपरी  हुने गरी कुनै कायि गरेको, 

(ख) संस्थािे पूरा गनुिपने लवत्तीय दालयत्व पूरा नगरेको वा भुिानी गनुिपने दालयत्व भुिानी गनि नसकेको वा भुिानी 

गनि नसके्न अवस्था भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बच  लनिािरर  श ि बिोलजि लफ ाि गनि नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयि  था लवलनयि लवपरी  हुने गरी संस्था  सञ्चािन भएको, 

(ङ) संस्था  दािासाहीिा पनि सके्न अबस्थािा भएको वा उले्लखनीय रुपिा गम्भीर आलथिक कलठनाई भोलगरहेको, 

(च) कुनै संस्थािे सदस्यको बच  रकि लफ ाि गनुि पने अवलििा लफ ाि नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाका  कम्तीिा वीस 

प्रल श  वा वीस जना िधे्य जुन कि हुन्छ सो वरावरका सदस्यहरूिे द ाि गने अलिकारी सिि लनवेदन 

लदएकोिा छानलवन गदाि खण्ड (क) देन्द्रख (ङ) सम्मको कुनै अवस्था लवद्यिान भएको देन्द्रखएको । 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेन्द्रखएको भए  ापलन प्रचलि  कानून बिोलजि गठन गरेको आयोगिे कुनै 

संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि लसफाररस गरेिा वा सिस्याग्रस्त भनी पलहचान गरेकोिा वा त्यस्तो 

आयोगिा परेको उजुरी संख्ा, औलचत्य सिे को आिारिा कायिपालिकािे त्यस्तो संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्था 

घोषणा गनि सके्नछ । 

78. व्यवस्थापन सलिल को गठनः(१) दफा ७७ बिोलजि सिस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोिा त्यस्तो संस्थाको सम्पलत्त 

व्यवस्थापन  था दालयत्व भुिानी सम्बन्धी कायिकािालग व्यवस्थापन सलिल को गठन गनि द ाि गने अलिकारीिे 

कायिपालिका सिि  लसफाररस गनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोलजि लशफाररस भई आएिा कायिपालिकािे  ोलकए विोलजि व्यवस्थापन सलिल को गठन गनि 

सके्न छ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि गलठ  व्यवस्थापन सलिल को काि, क िव्य र अलिकार  ोलकए बिोलजि हुनेछ । 

 

 

पररचे्छद–१९ 

कसूर, दण्ड िररवाना तथा पुनराबेदन 

79. कसूर गरेको िालननेः कसैिे देहायको कुनै कायि गरेिा यस ऐन अन्तगि को कसूर गरेको िालननेछ । 
(क) द ाि नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेिा वा कुनै व्यन्द्रि, फिि वा कम्पनीिे आफ्नो नाििा सहकारी 

शब्द वा सो शब्दको अंगे्रजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अन्य कुनै कायि गरेिा, 

(ख) सदस्यको बच  यस ऐन र यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयि, लवलनयि बिोलजि बाहेक अन्य कुनै  पलन 

प्रयोजनको िालग प्रयोग गरेिा, 

(ग) ोलकएको भन्दा बढी रकि ऋण प्रदान गदाि जिान  वा सुरिण नराखी ऋण प्रदान गरेिा, 

(घ) सलिल को सदस्य, व्यवस्थापक वा कििचारीिे संस्थाको सम्पलत्त, बच  वा शेयर रकि लहनालिना गरेिा, 

(ङ) ऋण असूि हुन नसके्न गरी सलिल का कुनै सदस्य, लनजको ना ेदार वा अन्य व्यन्द्रि वा कििचारीिाई ऋण लदई 

रकि लहनालिना गरेिा, 

(च) सलिल का कुनै सदस्यिे एकै्ल वा अन्य सदस्यको लििोि ोिा संस्थाको शेयर वा बच  रकि आफू खुसी 

पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी पुर् याएिा, 

(छ) झुिा वा गि  लववरण पेश गरी कजाि लिएिा, राखेको लि ो कच्चा भएिा वा ऋण लहनालिना गरेिा, 

(ज) संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्तगि  बनेका लनयि, लवलनयि  लवपरर  िगानी गरेिा वा िगानी गने उदे्दश्यिे 

रकि उठाएिा, 

(झ) कृलत्रि व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएिा वा लदएिा, 

(ञ) लि ोको अस्वाभालवक रुपिा बढी िूल्याङ्कन गरी ऋण लिएिा वा लदएिा, 

(ट) झुिा लववरणको आिारिा पररयोजनाको िाग  अस्वाभालवक रुपिा बढाई बढी ऋण लिएिा वा  लदएिा, 

(ठ) कुनै व्यन्द्रि वा संस्थािाई एक पटक लदइसकेको सुरिण री पूविक फुकुवा नभई वा सो सुरिणिे खािेको 

िूल्यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सुरिण अन्य संस्थािा राखी पुनः ऋण लिए वा लदएिा, 

(ड) संस्थाबाट जुन प्रयोजनको िालग ऋण सुलविा लिएको हो सोही प्रयोजनिा निगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएिा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजा  वा खा ािा िेन्द्रखएको कुनै कुरा कुनै  ररकािे हटाइ वा उडाइ अकै अथि लनस्कने 

व्यहोरा पारी लििाई िेखे्न वा अको लभनै्न शे्रस्ता राखे्न जस्ता काि गरेबाट आफूिाई वा अरु कसैिाई फाइदा वा 

हालन नोक्सानी गने उदे्दश्यिे की े गनि वा अकािको हालन नोक्सानी गने उदे्दश्यिे नगरे वा नभएको झुिा कुरा गरे 

वा भएको हो भनी वा लिल , अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजा  बनाई वा बनाउन िगाई 

जािसाजी गरे वा गराएिा, 

(ण) ऋणको लि ो स्वरुप रान्द्रखने चि अचि सम्पलत्त लििाि लबिी वा अन्य प्रयोजनको िालग िूल्याङ्कन गदाि 

िूल्याङ्कनक ाििे बढी, कि वा गि  िूल्याङ्कन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी पुर् याउने कायि गरे वा गराएिा, 

( ) संस्थािाई हानी नोक्सानी पुर् याउने उदे्दश्यिे कसैिे कुनै काि गराउन वा नगराउन, िोिालहजा गनि वा गराउन, 

कुनै लकलसिको रकि लिन वा लदन, लबना िूल्य वा कि िूल्यिा कुनै िाि, वसु्त वा सेवा लिन वा लदन, दान, 

दा व्य, उपहार वा चन्दा लिन वा लदन, गि  लिख   यार गनि वा गराउन, अनुवाद गनि वा गराउन वा गैर 

कानूनी िाभ वा हानी पुर् याउने बदलनय िे कुनै कायि गरे वा गराएिा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सदस्य वा बच क ाि वा  ी िधे्य कसैिाई हानी नोक्सानी पुगे्न गरी िेखा परीिण गरे 

गराएिा वा िेखा परीिण गरेको झुिो प्रल वेदन  यार पारेिा वा पानि िगाएिा। 
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80. सजायः (१) कसैिे दफा ७९ को कसूर गरेिा देहाय बिोलजिको सजाय हुनेछः 
(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरिा एक बषिसम्म कैद र एक िाख रुपैयँासम्म जररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरिा दुई बषिसम्म कैद र दुई िाख रुपैयँासम्म जररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरिा लवगो बराबरको रकि जररवाना गरी  ीन बषि सम्म कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र ( ) को कसूरिा लवगो भराई लवगो बिोलजि जररवाना गरी 

देहाय बिोलजिको कैद हुनेछः 

(१) दश िाख रुपैयाँसम्म लबगो भए एक वषि सम्म कैद, 

(२) दश िाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास िाख रुपैयाँसम्म लबगो भए दुई वषि देन्द्रख  ीन वषिसम्म कैद, 

(३) पचास िाख रुपैयाँ भन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म लबगो भए  ीन वषि देन्द्रख चार वषिसम्म कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म लबगो भए चार वषि देन्द्रख छ वषिसम्म कैद, 

(५) दश करोड रुपैंयाँ भन्दा बढी एक अबि रुपैयाँसम्म लबगो भए छ वषि देन्द्रख आठ वषिसम्म कैद, 

(६) एक अबि रुपैयाँ भन्दा बढी जल सुकै रुपैयाँ लबगो भए पलन आठ वषि देन्द्रख दश वषिसम्म कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरिा  दश बषिसम्म कैद । 

(२) दफा ७( को कसूर गनि उद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गनि िद्द  पुर् याउने व्यन्द्रििाई िुख् कसूरदारिाई हुने 

सजायको आिा सजाय हुनेछ । 

(३) दफा ७( को कसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनि िद्द  पुर् याउनु कुनै लनकाय संस्था भए त्यस्तो लनकाय संस्थाको प्रिुख 

कायिकारी वा पदालिकारी वा कायिकारी हैलसय िा कायि सम्पादन गने व्यन्द्रििाई यस ऐन बिोलजि हुने सजाय 

हुनेछ । 

81. जररवाना हुनेः (१) दफा ८७ बिोलजि कसैको उजूरी परी वा संस्थाको लनरीिण अनुगिन वा लहसाब लक ाबको 
जाँच गदाि वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायि गरेको पाइएिा द ाि गने अलिकारीिे त्यस्तो कायिको 

प्रकृल  र गाम्भीयिको आिारिा त्यस्तो कायि गने व्यन्द्रििाई पाँच िाखरु पैयँासम्म जररवाना गनेछः 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगि  बनेका लनयि लवपरी  सदस्यसँग ब्याज लिएिा, 

(ख) संस्थािे प्रदान गने बच  र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रल श भन्दा बढी कायि गरेिा, 

(ग) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणिा िागे्न ब्याजिाई िूि कजाििा पँूजीकृ  गरी सोको आिारिा ब्याज िगाएिा, 

(घ) कुनै सदस्यिाई आफ्नो पँूजीकोषको  ोलकए बिोलजिको प्रल श भन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेिा, 

(ङ) संस्था द ाि गदािका बख का सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्य ा प्राप्   गरेको  ीन िलहना अवलि व्यल   

नभई ऋण िगानी गरेिा, 

(च) प्राथलिक पँूजी कोषको पन्ध्र गुणा भन्दा बढीहुने गरी बच  संकिन गरेिा, 

(छ) शेयर पँूजीको अठार प्रल श भन्दा बढी शेयर िाभांश लव रण गरेिा, 

(ज) संस्थािे आफ्नो कायििेत्र बालहर गई कारोबार गरेिा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरेिा, 

(झ) संस्थािे यो ऐन लवपरी  कृलत्रि ब्यन्द्रििाई आफ्नो सदस्य ा लदएिा । 

(२) उपदफा (१) िा िेन्द्रखएको व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायि गरेको द ाि गने अलिकारीिे त्यस्तो कायिको 

प्रकृल  र गाम्भीयिको आिारिा त्यस्तो कायि गने व्यन्द्रििाई  ीन िाख रुपैयाँसम्म जररवाना गनि सके्नछः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयि बिोलजि लदएको कुनै लनदेशन वा  ोलकएको िापदण्डको पािना 

नगरेिा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयि बिोलजि लदनुपने कुनै लववरण, कागजा , प्रल बेदन, सूचना वा 

जानकारी नलदएिा, 

(ग) यस ऐन बिोलजि लनवािचन नगरी सलिल   था िेखा सुपरीवेिण सलिल का पदालिकारीहरु आफू खुशी पररव िन 

गरेिा 

(घ) कुनै संस्थािे दफा ६ को उपदफा (४) बिोलजिको  ोलकएको श ि पािन नगरेिा, 
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(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयि लवपरर  अन्य कायि गरेिा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोलजिको जररवाना गनुि अलघ द ाि गने अलिकारीिे सम्बन्द्रन्ध  व्यन्द्रि वा संस्थािाई सफाई 

पेश गनि कम्तीिा पन्ध्र लदनको सियावलि लदनु पनेछ । 

82. रोक्का राखे्नः (१) द ाि गने अलिकारीिे सम्बन्द्रन्ध  संस्थािाई दफा ८१ बिोलजि जररवाना गनुिका अल ररि  ीन 

िलहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पल   था बैङ्क खा ा रोक्का राखे्न  था सम्पलत्त रोक्का राख् न सम्बन्द्रन्ध  

लनकायिाई लसफाररस गनि सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको लसफाररस प्राप्   भएिा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पल  वा बैङ्क खा ा रोक्का राखी 

सो को जानकारी द ाि गने अलिकारीिाई लदनु पनेछ । 

83. दोब्बर जररवाना हुनेः (१) दफा ८१ बिोलजि जररवाना भएको व्यन्द्रि वा संस्थािे पुनस् सोही कसूर गरेिा त्यस्तो 

व्यन्द्रि वा संस्थािाई द ाि गने अलिकारीिे दोस्रो पटकदेन्द्रख प्रते्यक पटकको िालग दोब्बर जररवाना गनेछ । 

84. अनुसन्धानको िालग िेखी पठाउन सके्न स्द ाि गने अलिकारी वा नेपाि राष्ट्र  बैङ्किे यस ऐन बिोलजि आफ्नो काि, 

क िव्य र अलिकारको पािना गदाि कसैिे दफा ७९ बिोलजिको कसूर गरेको थाहा पाएिा त्यस्तो कसूरका 

सम्बन्धिा यस ऐन बिोलजि अनुसन्धान गनिको िालग सम्बन्द्रन्ध  लनकायिा िेखी पठाउन सके्नछ । 

85. िुद्दासम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ८० बिोलजि सजाय हुने कसूरको िुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बिोलजि हुनेछ 

। 

86. िुद्दा हेने अलिकारीः दफा ८० बिोलजिको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी िुद्दाको कारवाही र लकनारा लजल्ला 

अदाि बाट हुनेछ । 

87. उजूरी लदने हद म्यादः (१) कसैिे दफा ८० बिोलजिको सजाय हुने कसूर गरेको वा गनि िागेको थाहा पाउने 

व्यन्द्रििे त्यसरी थाहा पाएको लिल िे नबे्ब लदनलभत्र द ाि गने अलिकारी सिि उजूरी लदनु पनेछ । 

(२) कसैिे दफा ८० बिोलजि जररवाना हुने कायि गरेको थाहा पाउने व्यन्द्रििे त्यसरी थाहा पाएको लिल िे नबे्ब 

लदन लभत्र द ाि गने अलिकारी सिि उजूरीलदनु पनेछ । 

88. पुनरावेदन गनि सके्नः (१) दफा ६ बिोलजि संस्था द ाि गनि अस्वीकार गरेको वा दफा ड८ बिोलजि संस्था द ाि 

खारेज गरेकोिा लचत्त नबुझे्निे सो लनणियको जानकारी पाएको लिल िे पैं ीस लदनलभत्र द ाि गने अलिकारीको 

लनणियउपर कायिपालिकासिि पुनरावेदन गनि सके्नछ । 

(२) दफा ८) बिोलजिको जररवानािा लचत्त नबुझे्न व्यन्द्रििे त्यस्तो लनणियको जानकारी पाएको लिल िे पैं ीस लदनलभत्र 

देहाय बिोलजि पुनरावेदन गनि सके्नछः 

(क) द ाि गने अलिकारी र कायिपालिकािे गरेको लनणिय उपर सम्बन्द्रन्ध  लजल्ला अदाि िा, 

(ख) नेपाि राष्ट्र  बैङ्किे गरेको लनणिय उपरसम्बन्द्रन्ध  उच्च अदाि िा । 

89. असूि उपर गररने स् यस पररिेद बिोलजि कुनै व्यन्द्रििे ल नुि पने जररवाना वा कुनै रकि नल री बाँकी रहेकोिा 

त्यस्तो जररवाना वा रकि लनजबाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ । 

 

पररचे्छद–२० 

लवलवि 

90. ि ालिकारको प्रयोगः कुनै सदस्यिे संस्थाको जल सुकै शेयर खररद गरेको भए  ापलन सम्बन्द्रन्ध  संस्थाको कायि 

सञ्चािनिा एक सदस्य एक ि को आिारिा आफ्नो ि ालिकारको प्रयोग गनि सके्नछ । 

91. सािालजक परीिण गराउन सके्नः (१) संस्थािे लवलनयििा उन्द्रल्लन्द्रख  उदे्दश्य प्राप्   गनिका िालग सलिल बाट भएका 

लनणिय र कायि, सदस्यहरूिे प्राप्   गरेका सेवा र सनु्तष्ट्ीको स्तर, सेवा प्रान्द्रप्  बाट सदस्यहरूको जीवनस्तरिा 

आएको आलथिक, सािालजक, सांसृ्कल क  था वा ावरणीय पििा सकारात्मक पररव िन िगाय का लवषयिा 

सािालजक परीिण गराउन सके्नछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोलजि भएको सािालजक परीिणको प्रल वेदन छिफिको िालग सलिल िे सािारणसभा सिि 

पेश गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि पेश भएको सािालजक परीिण प्रल वेदन छिफि गरी सािारणसभािे आवश्यक ा 

अनुसार सलिल िाई लनदेशन लदन सके्नछ । 

(४) यस दफा बिोलजिको सािालजक परीिण प्रल वेदनको एक प्रल  सम्बन्द्रन्ध  संस्थािे द ाि गने अलिकारी सिि 

पेश गनुि पनेछ । 

92. सहकारी लशिाः  सहकारी िेत्रको प्रवििनको िालग लवद्यािय  हको पाठयिििा आिारभू  सहकारी सम्वन्धी 

लवषयवसु्तिाई सिावेश गनि सलकनेछ । 

93. आलथिक सहयोग गनि नहुनेः संस्थाको रकिवाट सलिल को लनणिय विोलजि सदस्यहरुिे आलथिक सहयोग लिन 

सके्नछन्  तर सामाजिक कार्यकोलागि िरै सदस्र् व्र्जतत वा ससं्थाहरुलाई समेत आगथयक सहर्ोि िर्य वाधा परे् 

छैर् । 
स्पष्ट्ीकरणः यस दफाको प्रयोजनको िालगसािालजक कायुि भन्नािे लशिा, स्वास्थ्य, वा ावरण संरिण, िानवीय सहाय ा, 

सहकारर ा प्रबद्धिन सम्बन्द्रन्ध कायििाई जनाउँछ । 

94. अन्तर सहकारी कारोवार गनि सके्नः  संस्थाहरुिे  ोलकए बिोलजि एक आपसिा अन्तर सहकारी कारोवार गनि 

सके्नछन् । 

95. ठेक्कापिा लदन नहुनेः संस्थािे आफ्नो  सलिल को कुनै सञ्चािक वा िेखा सुपरीवेिण सलिल को संयोजक वा 

सदस्य वा आफ्नो कििचारीिाई ठेक्कापिा लदन हुदैन । 

96. सरकारी बाँकी सरह असूि उपर हुनेः कुनै संस्थािे प्राप्   गरेको सरकारी अनुदान वा कुनै सेवा सुलविा दुरुपयोग 
गरेको पाइएिा प्रचलि  कानून बिोलजि सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ। 

97. कम्पनी सम्बन्धी प्रचलि  ऐन िागू नहुनेः यस ऐन अन्तगि  द ाि भएको संस्थाको हकिा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलि  

ऐन  िागू हुने छैन । 

98. प्रचलि  कानून बिोलजि कारवाही गनि वािा नपनेः यस ऐनिा िेन्द्रखएको कुनै कुरािे कुनै व्यन्द्रि उपर प्रचलि  

कानून बिोलजि अदाि िा िुद्दा चिाउन बािा पुर् याएको िालनने छैन । 

99. सम्पलत्त शुन्द्रद्धकरण लनवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पािना गनुिपनेः संस्थािे सम्पलत्त शुन्द्रद्धकरण लनवारण 

सम्बन्धी संघीय र प्रदेश कानुनिा भएका व्यवस्थाका साथै   ् सम्बन्धिा ििाियिे जारी गरेको िानदण्ड र नेपाि 

राष्ट्र  बैंकको लवत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका लनदेलशकाहरूको पािना गनुिपनेछ । 

100. लनयि बनाउने अलिकारः  यस ऐनको कायािन्वयनको िालग कायिपालिकािे आवश्यक लनयि बनाउन    सके्नछ । 

101. िापदण्ड, लनदेलशका वा कायिलवलि बनाई िागू गनि सके्नः(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगि  बनेको लनयिको अिीनिा 

रही संस्थाको द ाि, सञ्चािन, लनरीिण  था अनुगिन िगाय का काि कारबाहीिाई व्यवन्द्रस्थ  र प्रभावकारी रुपिा 

सञ्चािन गनि कायिपालिकािे आवश्यक ा अनुसार िापदण्ड, लनदेलशका वा कायिलवलि बनाई िागू गनि सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बिोलजिको िापदण्ड बनाउँदा आवश्यक ा अनुसार रलजष्ट्र ार, नेपाि राष्ट्र  बैङ्क, ििािय र 

सम्बन्द्रन्ध  अन्य लनकायको परािशि लिन सलकनेछ । 
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अनुसूची १ 

दताय दरखास्तको निुना 

                                                                                                                                                  लिल ः  

श्री द ाि गने अलिकारी जू्य ! 

देवघाट गाउँकायिपालिका 

िाउँकार्यपाललकाको कायाििय , नहँु । 
 

                     लवषयः सहकारी संस्थाको द ाि । 

िहोदय, 

हािी देहायका व्यन्द्रिहरू देहायका कुरा खोिी देहायको संस्था द ाि गरी पाउन लनवेदन गदिछौ ँ। उदे्दश्य अनुरूप संस्थािे 

 त्काि गने कायिहरूको योजना र प्रस्तालव  संस्थाको लवलनयि दुई प्रल  यसै साथ संिग्न राखी पेस गरेका छौ ँ। 

संस्थासम्बन्धी लववरण 

(क)प्रस्तालव  संस्थाको नािः– 

(ख)ठेगानाः– 

(ग)उदे्दश्यः– 

(घ)िुख् कायिः– 

(ङ)कायििेत्रः– 

(च)दालयत्वः– 

(छ)सदस्य सङ्ख्ाः– 

(१) िलहिा ........ जना 

(२) पुरुष ......... जना 

(छ)प्राप्त सेयर पँुजीको रकिः— रु. .... 

(ज)प्राप्त प्रवेश शुल्कको रकिः– रु. ..... । 
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अनुसूची २ 

संस्था दताय प्रिाण–पत्रको निुना 

देवघाट गाउँकायिपालिकाको कायाििय  नहँु । 

सहकारी द ाि प्रिाण–पत्र 
 

द ाि नं. 

 

…………………..गाउँपालिका सहकारी ऐन, ... को दफा ... बिोलजि श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... िाई सीलि  दालयत्व 

भएको संस्थािा द ाि गरी स्वीकृ  लवलनयि सलह  यो प्रिाण–पत्र प्रदान गररएको छ । 

 

वगीकरणः ... ... ... ... ... ... ... ... 

द ाि गरेको लिल ः 

दस्तख ः 

द ाि गने अलिकारीको नािः 

कायािियको छापः 

 

 

आज्ञािे 

रिेश सुवेदी 

प्रिुख प्रशासकीर् अलिकृत 


