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देवचुली नगरपाललकाको सहकारी ऐन, २०७५ (सशंोधनका लालग) 

 

प्रस्तावनााः सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त ऄनरुूप स्थानीय स्तरमा छररएर रहकेो पूूँजी, प्रसिसध तथा प्रसतभालाइ 

स्िाबलम्बन र पारस्पररकताका अधारमा एकीकृत गद ै सदस्यहरूको असथिक, सामासजक तथा साूँस्कृसतक ईन्नयन गनि, 

समदुायमा अधाररत, सदस्य केसन्ित, लोकतासन्िक, स्िायत्त र सशुाससत संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रिद्धिन गनि, 

सहकारी खेती, ईद्योग, िस्त ुतथा सेिा व्यिसायका माध्यमबाट सामासजक न्यायका अधारमा अ्मसनभिर, तीब्र एिं सदगो 

रुपमा स्थानीय ऄथितन्िलाइ सदुृढ तलु्याईन सहकारी संघ संस्थाहरुको दताि, सञ्चालन एि ं सनयमन सम्बन्धी व्यिस्था गनि 

िाञ्छनीय भएकोले, 

दिेचलुी नगरपासलकाको  नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद –१ 

प्रारलभिक 

१. सलंिप्त नाम र प्रारभि : (१) यस ऐनको नाम “दिेचलुी नगरपासलकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररिाषा: सिषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथि नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अन्तररक कायिसिसध” भन्नाले सहकारी संस्थाले दफा १८ बमोसजम बनाएको अन्तररक कायिसिसध 

सम्झनपुछि ।  

(ख) “कसरू” भन्नाले दफा ७९ बमोसजमको कसरू सम्झनपुछि । 

(ग) “तोसकएको” िा “तोसकए बमोसजम” भन्नाले यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयममा तोसकएको िा तोसकए 

बमोसजम सम्झनपुछि । 

(घ) “पररिार” भन्नाले सदस्यको पसत िा प्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, धमिपिु, धमिपिुी, बाब,ु अमा, सौतेनी 

अमा र अफूले पालन पोषण गनुि पने दाज,ु भाईजु,भाआ, बहुारी र सददी, बसहनी सम्झनपुछि । 

तर सो शब्दले ऄंशबण्डा गरी िा मानो छुरिइ अ-अफ्नो पेशा व्यिसाय गरी बसेको 

पररिारको सदस्यलाइ जनाईने छैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनपुछि । 
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(च) “मन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी सिषय हनेे संघीय मन्िालय सम्झनपुछि ।  

(छ) “मखु्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संचालन गरेको व्यिसासयक सियाकलापहरुमा पसछल्लो असथिक 

िषिसम्ममा पररचासलत बचतको दासय्ि र पसछल्लो असथिक िषिको सदस्यतफि को खररद िा सबिी 

कारोिारमा कम्तीमा तीस प्रसतशतभन्दा बढी सहस्सा भएको कारोिार सम्झनपुछि ।   

(ज) “रसजष्ट्रार” भन्नाले संघको रसजष्ट्रार सम्झन ुपछि ।  

(झ) “लेखा सपुरीिेक्षण ससमसत” भन्नाले दफा ३७ बमोसजमको लेखा सपुरीिेक्षण ससमसत सम्झनुपछि । 

(ञ) “सिसनयम” भन्नाले सम्बसन्धत सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोसजम बनाएको सिसनयम सम्झनपुछि । 

(ट) “सिभाग” भन्नाले संघको सहकारी सिभाग सम्झनपुछि र सो शब्दले मन्िालयले सहकारी सनयमन गनि 

तोकेको महाशाखा समेतलाइ जनाईूँछ । 

(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पजूीको ऄशं सम्झनपुछि ।  

(ड) “सञ्चालक” भन्नाले ससमसतको सदस्य सम्झनपुछि र सो शब्दले ससमसतको ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, ससचि 

र कोषाध्यक्ष समेतलाइ जनाईूँछ ।  

(ड) “सदस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यसि सम्झनपुछि । 

(ढ) “ससमसत” भन्नाले  दफा ३० को ईपदफा (१) बमोसजमको सञ्चालक ससमसत सम्झनपुछि ।  

(ण) “सहकारी मलू्य” भन्नाले स्िािलम्िन, स्ि–ईत्तरदासय्ि, लोकतन्ि, समानता, समता, ऐक्यिद्धता, 

आमान्दारी, खलुापन, सामासजक ईत्तरदासय्ि तथा ऄरुको हरेचाह लगायत ऄन्तरािसष्ट्रय मान्यता 

प्राप् त सहकारी सम्बन्धी मलू्य सम्झनपुछि । 

(त) “संस्थाको व्यिसाय” भन्नाले सिसनयममा व्यिस्था भए बमोसजम सञ्चासलत व्यिसासयक 

सियाकलाप सम्झनपुछि ।  

(थ) “सहकारी ससद्धान्त” भन्नाले स्िैसछछक तथाखलुा सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतासन्िक सनयन्िण, 

सदस्यको असथिक सहभागीता, स्िायत्तता र स्ितन्िता, सशक्षा, तालीम र सचूना, सहकारी-सहकारी 

बीच पारस्पररक सहयोग र समदुायप्रसतको चासो लगायत ऄन्तरािसष्ट्रय मान्यता प्राप् त सहकारी 

सम्बन्धी ससद्धान्त सम्झनपुछि ।  

(द) "संस्था" भन्नाले दफा ३ बमोसजम गठन भइ दफा ६ बमोसजम दताि भएको सिषयगत िा बहुईद्दशे्यीय 

सहकारी संस्था सम्झन ुपछि । 
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(ध) “साधारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनपुछि । 

(न) “प्राथसमक पूूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूूँजी र जगेडा कोष सम्झनपुछि । 

(प)  "दताि गने ऄसधकारी" भन्नाले दफा ६९ बमोसजमको दताि गने ऄसधकारी सम्झनपुदिछ । 

पररच्छेद–२ 

सहकारी ससं्थाको गठन तथा दताा 

३. ससं्थाको गठन :(१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागररकहरु अपसमा  समली सिषयगत िा िहुईद्दशे्यीय सहकारी 

संस्था गठन गनि सक्नेछन ्।  

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भएतापसन श्रसमक, यिुा लगायतले अफ्नो श्रम िा सीपमा 

अधाररत भइ व्यिसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्रजना नेपाली नागररकहरु भए पसन संस्था गठन गनि 

सक्नेछन ्। 

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

्यस्ता सरकार िा तहको ऄनुदान िा स्िासम्िमा संचासलत सिद्यालय, सिश्वसिद्यालय िा संगसठत संस्थाबाट 

पाररश्रसमक पाईने पदमा िहाल रहकेा कम्तीमा एकसय जना कमिचारी, सशक्षक िा प्राध्यापकहरुले अपसमा समली 

प्रचसलत काननू बमोसजम दताि भएको अफ्नो पेशागत संगठनका अधारमा सदस्यता, प्रसतसनसध्ि र सेिा संचालनमा 

तोसकए बमोसजमका शति बन्दजेहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

तर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहकेो एईटै कायािलयका कम्तीमा तीसजना कमिचारी, सशक्षक िा 

प्राध्यापकहरुले अपसमा समली सदस्यता, प्रसतसनसध्ि र सेिा संचालनमा तोसकए बमोसजमका शति बन्दजेहरु पालना 

गने गरी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

(४)  यस दफा बमोसजम संस्था गठन गदाि एक पररिार एक सदस्यका दरले ईपदफा (१) िा (२) मा 

ईसल्लसखत संख्या पगुेको हुन ुपनेछ ।  

तर संस्था दताि भआसकेपसछ एकै पररिारका एकभन्दा बढी व्यसिले सो संस्थाको सदस्यता सलन बाधा 

पनेछैन । 

४. दताा नगरी  सहकारी सस्था सचंालन गना नहुने: कसैले पसन  यस ऐन बमोसजम दताि नगरी सहकारी स्थापना तथा 

सञ्चालन गनि हुूँदनै ।   

५. दतााको लालग दरखास्त लदनु पने :(१) यस ऐन बमोसजम गठन भएका सरकारी संस्थाले दतािका लासग दताि गने 

ऄसधकारी समक्ष ऄनसुचूी-१ को ढाूँचामा दरखास्त सदनपुनेछ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोसजमका दरखास्त साथ दहेाय बमोसजमका कागजातहरू संलग्न गनुि पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्तासित सिसनयम, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यता ऄध्ययन प्रसतिेदन, 

(ग)  सदस्यले सलन स्िीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको सििरण । 

६. दताा गनुा पने :(१) दफा ५ को ईपदफा (१) बमोसजम प्राप् त दरखास्त  ससहतको कागजातहरु  छानसिन गदाि दहेाय 

बमोसजम भएको पाआएमा दताि गने ऄसधकारीले दरखास्त परेको समसतले तीस सदनसभि ्यस्तो सहकारी संस्था दताि 

गरी ऄनसुचूी-२ को ढाूँचामा दताि प्रमाणपि सदन ुपनेछ :– 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको सिसनयम यो ऐन तथा यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयम बमोसजम रहकेो,  

(ख) प्रस्तासित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य,  मान्यता र ससद्धान्त ऄनरुुप सञ्चालन हुन सक्ने अधार 

रहकेो, 

(ग) सहकारी संस्था समदुायमा अधाररत एिं सदस्य केसन्ित भइ संचालन र सनयन्िण हुन सक्ने स्पष्ट 

अधार रहकेो । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम छानसिन गदाि प्रस्तासित सहकारी संस्थाको सिसनयमको कुनै कुरामा संशोधन 

गनुिपने दसेखएमा दताि गने ऄसधकारीले ्यस्तो संशोधन गनुिपने व्यहोरा खलुाइ दरखास्त प्राप् त भएको समसतले पन्र 

सदनसभि सनिेदकलाइ सचूना गनुि पनेछ । 

(३) यस ऐनमा ऄन्यि जनुसुकै कुरा लेसखएको भएतापसन यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत दताि भइ 

सञ्चालनमा रहकेा दिेचलुी नगरपासलका सभि कायिक्षेि कायम गररएका  सहकारी संस्था यसै ऐन बमोसजम दताि 

भएको मासनने छ । 

(४) यस दफा बमोसजम सहकारी संस्था दताि गदाि दताि गने ऄसधकारीले ्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना 

गनुि पने गरी कुनै शति तोक्न सक्नेछ ।  

(५) ईपदफा (४) बमोसजम शति तोसकएकोमा सोको पालना गनुि सम्बसन्धत सहकारी संस्थाको कतिव्य हुनेछ 

। 

७. दताा गना अस्वीकार गना सक्ने :(१) दफा ६ को ईपदफा (१) मा ईसल्लसखत ऄिस्था नभएमा, सोही दफा बमोसजम 

सिसनयम संशोधनको लासग सचूना सदएको ऄबसध सभि सनिेदकले संशोधन गनि ऄस्िीकार गरेमा ्यस्तो सचूना 

पाएको समसतले तीस सदनसभि सबसनयम संशोधन नगरेमा िा सचूनामा ईल्लेख भए बमोसजम हुन े गरी सबसनयम  

संशोधन नगरेमा दताि गने ऄसधकारीले ्यस्तो सहकारी संस्था दताि गनि ऄस्िीकार गनि सक्नेछ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोसजम सहकारी संस्था दताि गनि ऄस्िीकार गरेकोमा दताि गने ऄसधकारीले कारण 

खलुाइ तीन सदन सभि सोको जानकारी सम्बसन्धत सनिेदकहरूलाइ सदन ुपनेछ ।  

८. सहकारी ससं्था संगलठत ससं्था हुने: (१) सहकारी संस्था ऄसिसछछन्न ईत्तरासधकारिाला एक स्िशाससत र 

सङ्गसठत संस्था हुनेछ । 

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

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको ऄधीनमा रही व्यसि सरह चल ऄचल सम्पसत्त प्राप् त, ईपभोग, सििी िा 

ऄन्य व्यिस्था गनि सक्नेछ ।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यसि सरह अफ्नो नामबाट नासलस ईजरू गनि र सो ईपर पसन सोही नामबाट नासलस 

ईजरू लाग्न सक्नेछ । 

(५) सहकारी संस्थाले व्यसि सरह करार गनि सक्नेछ । 

९. सहकारी ससं्थाको कार्ािेत्र : (१) दताि हुूँदाका बखत सहकारी संस्थाको कायि क्षेि दहेाय बमोसजम हुनेछ :  

(क)  बचत तथा ऋणको मखु्य कारोिार गने संस्थाको हकमा एक िडा,  

(ख)  ऄन्य संस्थाको हकमा एक िडा िा दहेायका अधारमा तीन िडासम्म : 

(१)  सदस्यहरुिीच स्िाबलम्बनको पारस्पाररक ऄभ्यासको लासग अपसी साझा िन्धन (कमन बण्ड), 

(२)  व्यिसासयक स्तरमा सेिा संचालन गनि अिश्यक सदस्य संख्या, 

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

स्थान । 

(२)  ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भएतापसन संस्थाले दताि भइ व्यिसासयक सेिा प्रारम्भ 

गरेको दइुिषि पसछ दहेायको अधारमा जोसडएको भौगोसलक क्षेि कायम रहने गरी अफ्नो कायिक्षेि थप िडाहरूमा 

सिस्तार गनि सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यिसासयक सियाकलापको सिकास िममा सदस्यता बढाईन थप कायि क्षेि 

अिश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायि संचालनमा सदस्यको प्र्यक्ष सनयन्िण कायम राख्न रचना्मक ईपायहरु 

ऄिलम्बन गररएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापदण्ड ऄनसुार भएको । 
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(३) ईपदफा (१) र (२) मा जनुसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन संस्थाको कायिक्षेिका िडाहरूमा 

व्यािसासयक सेिा सञ्चालन नभएको िा जम्मा कारोबारको तोसकएको रकम िा ऄनपुातभन्दा कम रकम िा 

ऄनपुातको व्यािसासयक सेिा सञ्चालन भएको दसेखएको खण्डमा दताि गने ऄसधकारीले व्यािसासयक सेिा 

सञ्चालन भएका िडा माि कायिक्षेि कायम गने गरी सिसनयम संशोधन गनि सनदशेन सदन सक्नेछ । 

(७)  ईपदफा (३) बमोसजम दताि गने ऄसधकारीले सनदशेन सदएकोमा सहकारी संस्थाले एक िषिसभि 

सिसनयम संशोधन गरी अफ्नो कायिक्षेि पनुःसनधािरण गनुिपनेछ ।  

(८) यस दफामा ऄन्यि जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन सहकारी संस्थाले स्िेसछछक रूपमा 

जनुसकैु समय कायिक्षेि घटाईने गरी पनुःसनधािरण गनि सिसनयम संशोधन गनि सक्नेछ ।  

(९) कायिक्षेि पनुः सनधािरण सम्बन्धी ऄन्य व्यिस्था तोसकए बमोसजम हुनेछ ।   

 

१०. जानकारी लदनुपने: दिेचलुी नगरपासलकाभन्दा बढी कायिक्षेि कायम राखी दताि भइ सञ्चालनमा रहकेा संस्थाहरूले 

दिेचलुी नगरपासलकामा सेिा सञ्चालन गदाि सञ्चासलत सेिाको सििरण ससहत दताि गने ऄसधकारीलाइ जानकारी सदनपुनेछ । 

  

११. लवषर्गत आधारमा वगीकरण: (१) सहकारी संस्थाको िगीकरण दहेाय बमोसजम हुनेछः 

(क) उत्पादक ससं्थााः कृसष, दगु्ध, सचया, कसफ, ईख,ु फलफुल र माछापालन सिशेषका सिषयगत र 

ऄगिुा िाली एिं ई्पादनको योजना समेतका अधारमा ऄन्य ई्पादनमलूक संस्था ; 

(ख) उपिोक्ता ससं्थााः ईपभोिा भण्डार, िचत तथा ऋण, ईजाि र स्िास््य  सिशेषका सिषयगत र 

प्राथसमक अिश्यकता एिमं सेिाको योजना समेतका अधारमा ऄन्य ईपभोगजन्य संस्था ; 

(ग) श्रलमक ससं्थााः हस्तकला, खाद्य पररकार, औद्योसगक ई्पादन, भोजनालय र श्रम करार सिशेषका 

सिषयगत र सीप िा श्रमको सिशेषता एिं स्िरोजगारीको योजना समेतका अधारमा ऄन्य श्रममा 

अधाररत संस्था; 

(घ) बहुउदे्दश्र्ीर् ससं्थााः ई्पादन, ईपभोग र श्रम िा सीपमा अधाररत स्िरोजगारीका सेिा समेत 

सञ्चालन गने ऄन्य बहुमखुी संस्था । 

(२) ईपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा ईल्लेसखत सिषयमा सिसशष्टीकरण, अम प्रचलन र ऄभ्यासको 

सिकासिम समेतको अधारमा तोसकएबमोसजमका सिषयहरु थप गनि ससकनेछ ।  

 

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

पने छैन ।  
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१२. कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजना सञ्चालन गना सक्ने :(१) दफा ६ बमोसजम दताि प्रमाणपि 

प्राप् त गरे पसछ संस्थाले अफ्नो ईद्दशे्य प्रासिका लासग यस ऐन र सिसनयमको ऄधीनमा रही अिश्यक 

कारोिार, व्यिसाय, ईद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्नेछ ।  

(३) प्रचसलत काननूमा जनुसकैु कुरा लेसखएको भएतापसन संस्थाले ईपदफा (१) बमोसजम कारोिार, 

व्यिसाय, ईद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि छुिै संस्था दताि गनुिपने छैन । 

तर ्यस्तो कारोिार, व्यिसाय, ईद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि प्रचसलत काननू बमोसजम 

ऄनमुसतपि, स्िीकृसत िा आजाजतपि सलन ुपने रहछे भने सो बमोसजम ऄनमुसतपि ,स्िीकृसत िा आजाजतपि 

सलएर माि कारोिार, व्यिसाय, ईद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनुि पनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोसजम संस्थाले प्रचसलत काननू बमोसजम ऄसधकार पाएको सनकाय िा 

ऄसधकारीबाट ऄनमुसतपि, स्िीकृसत िा आजाजतपि प्राप् त गरेमा पन्र सदनसभि सोको जानकारी दताि गन े

ऄसधकारीलाइ सदन ुपनेछ । 

(५) दइु िा दइुभन्दा बढी संस्थाले संयिु िा साझेदारीमा अफ्नो ई्पादन िा सेिाको 

बजारीकरणको लासग यस ऐनको ऄधीनमा रही अिश्यक कारोिार, व्यिसाय, ईद्योग िा पररयोजना 

सञ्चालन गनि सक्नेछन ्। 

(६) ईपदफा (५) बमोसजमको कारोिार, व्यिसाय, ईद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गने सम्बन्धी 

ऄन्य व्यबस्था तोसकए बमोसजम हुनेछ । 

१३. दालर्त्व सीलमत हुने :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दासय्ि सनजले खररद गरेको िा 

खररद गनि स्िीकार गरेको शेयरको ऄसधकतम रकमसम्म माि सीसमत रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको ऄन््यमा “सलसमटेड” भन्ने शब्द राख्न ुपनेछ ।  

१४. सहकारीका मूल्र्, मान्र्ता र लसद्धान्त पालना गनुा पने: सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गदाि 

सहकारीका मलू्य, मान्यता र ससद्धान्तको पालना गनुि पनेछ ।  

पररच्छेद–३ 

ससं्थाका उदे्दश्र् तथा कार्ा 

१५. ससं्थाको उदे्दश्र् : कायिक्षेिमा अधाररत र सदस्य केसन्ित भइ अफ्ना सदस्यहरूको असथिक, सामासजक तथा 

साूँस्कृसतक ईन्नयन गनुि संस्थाको मखु्य ईद्दशे्य हुनेछ ।   

१६. ससं्थाको कार्ा : संस्थाका कायिहरू दहेाय बमोसजम हुनेछन:्- 
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(क) सहकारीका मलू्य, मान्यता र ससद्धान्तहरूको पालना गने गराईन,े 

(ख) सदस्यको सहत प्रिद्धिनगने गरी व्यािसासयक सेिाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदस्यलाइ सशक्षा, सचूना र तालीम प्रदान गने , 

(ङ) संस्थाले गने ई्पादन तथा सेिाको मापदण्ड सनधािरण गरी गणुस्तर सधुार, असथिक स्थासय्ि र 

जोसखम व्यिस्थापनसम्बन्धी कायि गने,  

(च) अन्तररक सनयन्िण प्रणाली लाग ूगने, 

(छ) संस्थाको व्यिसासयक प्रिद्धिन तथा सिकास सम्बन्धी सियाकलापहरू सञ्चालन गन,े 

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

गराईने, 

(झ) सिसनयममा ईसल्लसखत कायिहरू गने । 

 

 

पररच्छेद–४ 

लवलनर्म तथा आन्तररक कार्ालवलध 

१७. लवलनर्म बनाउन ुपने : (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयम, सनदसेशका, मापदण्ड र कायिसिसधको 

ऄधीनमा रही अफ्नो कायि सञ्चालनको लासग सिसनयम बनाईन ुपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको सिसनयम दताि गने ऄसधकारीबाट स्िीकृत भए पसछ लाग ूहुनेछ । 

१८. आन्तररक कार्ालवलध बनाउन सक्ने :(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयम, सनदसेशका, मापदण्ड, 

कायिसिसध र सिसनयमको ऄधीनमा रही अिश्यकता ऄनसुार अफ्नो अन्तररक कायिसिसध बनाईन सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको अन्तररक कायिसिसध सम्बसन्धत संस्थाको साधारण सभाले स्िीकृत गरेपसछ 

लाग ूहुनेछ । 

१९. लवलनर्म र आन्तररक कार्ालवलधमा सशंोधन :(१) संस्थाको साधारणसभाको कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट 

सिसनयम र अन्तररक कायिसिसध संशोधन हुन सक्नेछ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोसजम संशोधन भएको सिसनयम िा अन्तररक कायिसिसध दताि गने ऄसधकारीबाट 

स्िीकृत भएपसछ लाग ूहुनेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

सदस्र्ता 

२०. ससं्थाको सदस्र्ता: (१) सोह्र िषि ईमेर परूा गरेका दहेाय बमोसजमका नेपाली नागररकहरु संस्थाको सदस्य हुन 

सक्नेछनः् 

  (ख)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरेको, 

  (ग)  संस्थाको सिसनयममा ईसल्लसखत शतिहरु पालना गनि मन्जरु गरेको, 

  (घ)  संस्थाको सजम्मेिारी पालना गनि मञ्जरु भएको, 

  (ङ)  संस्थाले गरेको कारोिारसूँग प्रसतस्पधाि हुने गरी कारोिार नगरेको, 

  (च)      संस्थाको सदस्यता सलन योग्य रहकेो स्िघोषणा गरेको । 

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

स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायिक्षेि सभिका सामदुासयक िा सहकारी सिद्यालय, गठुी, स्थानीय क्लब, स्थानीय 

तहमा गठन भएका ईपभोिा समूहहरु संस्थाको सदस्य हुन बाधा पने छैन ।  

(३) यस दफामा ऄन्यि जनुसकैु कुरा लेसखएको भएतापसन स्िास््य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले 

सदस्यता सलन िाधा पने छैन । 

२१. सदस्र्ता प्राप् त गना लनवेदन लदनु पने: (१) संस्थाको सदस्यता सलन चाहने सम्बसन्धत व्यसिले संस्थाको ससमसत 

समक्ष सनिेदन सदन ुपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम सनिेदनपरेको समसतले पैंतीस सदन सभि ससमसतले यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित 

बनेको सनयम तथा सिसनयमको ऄधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने िा नगने सनणिय गनुि पनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोसजम सनणिय गदाि ससमसतले सदस्यता प्रदान नगने सनणिय गरेमा सो को कारण खोली 

सात सदनसभि सनिेदकलाइ जानकारी गराईन ुपनेछ । 

(४) ईपदफा (३) बमोसजम जानकारी पाएको समसतले तीस सदनसभि सम्बसन्धत ब्यसिले ्यस्तो संस्था दताि 

गने ऄसधकारीसमक्ष ईजरू गनि सक्नेछ । 
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(५) ईपदफा (४) बमोसजम प्राप् तईजरूी छानसिन गदाि सनिेदकलाइ सदस्यता प्रदान गनुि पने दसेखएमा दताि गने 

ऄसधकारीले ्यस्तो सनिेदकलाइ सदस्यता प्रदान गनिको लासग सम्बसन्धत संस्थालाइ अदशे सदन सक्नेछ । 

(६) ईपदफा (५) बमोसजम अदशे भएमा सो अदशे प्राप् त गरेको सात सदन सभि सम्बसन्धत संस्थाले 

सनिेदकलाइ सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताि गने ऄसधकारीलाइ गराईन ुपनेछ ।  

२२. सदस्र् हुन नपाउने : (१) कुनै व्यसि एकै प्रकृसतको एकभन्दा िढी संस्थाको सदस्य हुन पाईने छैन ।  

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

प्रारम्भ भएको समसतले तीनिषि सभि कुनै एक संस्थाको माि सदस्यता कायम राख्न ुपनेछ । 

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

ईल्लेख भएदसेख बाहकेको ऄन्य कुनै कृसिम व्यसि सदस्य भएको भए पाूँचिषि सभि सदस्यता ऄन््य गनुिपनेछ ।  

   

२३. सदस्र्ताको समालप्त:(१) कुनै सदस्यको सदस्यता दहेायको ऄिस्थामा समाि हुनेछ :- 

(क) सदस्यले अफ्नो सदस्यता ्याग गरेमा, 

(ख) लगातार बासषिक साधारणसभामा सबना सचूना तीन पटकसम्म ऄनपुसस्थत भएमा, 

(ग) यो ऐन,यस ऐन ऄन्तगित िनेको सनयम िा सिसनयम बमोसजम सदस्यले पालना गनुिपने प्रािधानको 

बारम्बार ईल्लङ्घन गरेमा, 

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

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन कुनै सदस्यले संस्थाबाट प्राप् त िा भिुान गनुि पन े

कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म िा सनजले सलएको ऋण,सतनुि पने कुनै दासय्ि िा ऄन्य कुनै सदस्यको 

तफि बाट सधतो िा जमानत बसेकोमा सोको दासय्ि फरफारक नभएसम्म सनजको सदस्यता समाि हुने छैन ।  

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन साधारणसभा बोलाईने सनणिय भआसकेपसछ 

साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसैलाइ पसन सदस्यताबाट हटाईन ससकने छैन । 

२४. सलुवधा प्राप् त गना नसक्ने : कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाइ सतनुि पने कुनै दासय्ि सनधािररत समयसभि  भिुान 

नगरेमा िा यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित िनेको सनयम तथा सिसनयम बमोसजम सदस्यले पालन गनुिपने व्यिस्थाको 

बारम्बार ईल्लंघन गरेमा ्यस्तो सदस्यले ऄन्य सदस्य सरहको ससुबधा प्राप् त गनि सक्ने छैन । 
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पररच्छेद –६ 

साधारणसिा, सलमलत तथा लेखा सपुररवेिण सलमलत 

 

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

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

(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा दहेाय बमोसजम हुनेछ:– 

(क) प्रारसम्भक साधारणसभा, 

(ख) िासषिक साधारणसभा, 

(ग) सिशेष साधारणसभा । 

२६. प्रारलभिक साधारण सिाको काम, कताव्र् र अलधकार: प्रारसम्भक साधारणसभाको काम, कतिव्य र ऄसधकार 

दहेाय बमोसजम हुनेछ :– 

(क) प्रारसम्भक साधारणसभा हुने ऄसघल्लो सदनसम्मको काम कारबाही र असथिक कारोबारको जानकारी 

सलन,े 

(ख) चाल ूअसथिक िषिको लासग िासषिक कायििम तथा बजेट स्िीकृत गने, 

(ग) प्रसतिेदन तथा सित्तीय सििरण ऄनमुोदन गने, 

(घ) सिसनयममा ईल्लेख भए बमोसजम ससमसत िा लेखा सपुरीिेक्षण ससमसतको सनिािचन गने, 

(ङ) अन्तररक कायिसिसध पाररत गने, 

(च) लेखा परीक्षकको सनयसुि र सनजको पाररश्रसमक सनधािरण गने,  

(छ) सिसनयममा तोसकए बमोसजमका ऄन्य कायिहरू गने । 

२७. वालषाक साधारणसिाको काम, कताव्र् र अलधकार : िासषिक साधारणसभाको काम, कतिव्य र ऄसधकार दहेाय 

बमोसजम  हुनेछ :– 

(क) िासषिक कायििम तथा बजेट स्िीकृसत गने, 

(ख) िासषिक लेखा परीक्षण प्रसतिेदन ऄनमुोदन गने, 
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(ग) ससमसत िा लेखा सपुरीिेक्षण ससमसतको सनिािचन तथा सिघटन गने, 

(घ) सञ्चालक िा लेखा सपुरीिेक्षण ससमसतको संयोजक िा सदस्यलाइ पदबाट हटाईन,े 

(ङ) ससमसत िा लेखा सपुरीिेक्षण ससमसतको िासषिक प्रसतिेदन पाररत गने, 

(च) सिसनयम संशोधन तथा अन्तररक कायिसिसध पाररत गने, 

(छ) लेखा परीक्षकको सनयसुि र सनजको पाररश्रसमक सनधािरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण िा सिघटन सम्बन्धी सनणिय गने, 

(झ) पाररश्रसमक लगायतका सुसिधा तोक्ने, 

(ञ) ऋण तथा ऄनदुान प्राि गने सम्बन्धमा सनणिय गने, 

(ट) सदस्यको दासय्ि समनाहा सदने, 

(ठ) ससमसतलाइ अिश्यक सनदशेन सदने, 

(ड) सिसनयममा तोसकए बमोसजमका ऄन्य कायिहरू गने । 

२८. साधारणसिाको बैठक :(१) ससमसतले सहकारी संस्था दताि भएको समसतले तीन मसहनासभि प्रारसम्भक 

साधारणसभा बोलाईन ुपनेछ । 

(२) ससमसतले प्र्येक असथिक िषि समाि भएको समसतले छ मसहनासभि िासषिक साधारणसभा बोलाईन ु

पनेछ । 

(३) ससमसतले दहेायको ऄिस्थामा सिशेष साधारण सभा बोलाईन ुपनेछ :– 

(क) संस्थाको काम सिशेषले सिशेष साधारण सभा बोलाईनपुने ससमसतिाट सनणिय भएमा, 

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

(ग) कुनै सञ्चालकले सिशेष साधारणसभा बोलाईन पेश गरेको प्रस्ताि ससमसतद्धारा पाररत भएमा, 

 (घ) सिशेष साधारणसभा बोलाईन ु पने कारण खलुाआ पसछचस प्रसतशत सदस्यले ससमसत समक्ष सनिेदन 

सदएमा, 

(ङ) दफा २९ कोईपदफा (१) बमोसजम दताि गने ऄसधकारीले सनदशेन सदएमा, 
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(४) ईपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन संस्थाको सञ्चालक िा व्यिस्थापकबाट अफ्नो 

सजम्मेिारी परूा नगरी संस्था सञ्चालनमा समस्या ई्पन्न भएको ऄिस्थामा दताि गने ऄसधकारीलाइ 

जानकारी सदइ साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहुमत सदस्य ईपसस्थत भइ सिशेष साधारण सभा गनि 

ससकनेछ । 

२९. लवशेष साधारणसिा बोलाउन लनदेशन लदन सक्ने: (१) संस्थाको सनरीक्षण िा सपुरीिेक्षण गदाि िा कसैको ईजरूी 

परी छानसिन गदाि दहेायको ऄिस्था दसेखन अएमा दताि गने ऄसधकारीले ्यस्तो सहकारी संस्थाको ससमसतलाइ 

साधारणसभा बोलाईन सनदशेन सदन सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको मलू्य, मान्यता तथा ससद्धान्त सिपररत कायि गरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयम, सिसनयम तथा अन्तररक कायिसिसध सिपरीत कायि गरेमा, 

(घ) दताि गने ऄसधकारीले सदएको सनदशेनको बारम्बार ईल्लङ्घन गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को ईपदफा (२) बमोसजम दताि गने ऄसधकारीले अदशे सदएमा। 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम साधारणसभा बोलाईन सनदेशन प्राप् त भएमा ससमसतले सो सनदशेन प्राप् त भएको 

समसतले पैंतीस सदनसभि साधारणसभाको बैठक बोलाईन ु पनेछ र साधारणसभाको बैठकमा ईजरूी िा सनरीक्षणका 

िममा दसेखएका सिषयमा छलफल गरी सोको प्रसतिेदन दताि गने ऄसधकारीसमक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(३) ईपदफा (१) िा (२) मा ईसल्लसखत ऄिसधसभि ससमसतले साधारणसभा नबोलाएमा दताि गन े

ऄसधकारीले ्यस्तो साधारणसभा बोलाईन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको लासग गणपरूक संख्या त्काल कायम रहकेो सदस्य संख्याको 

एकाईन्न प्रसतशत हुनेछ ।  

तर पसहलो पटक डासकएको साधारण सभामा गणपरुक संख्या नपगुेमा ्यसको सात सदन सभि दोस्रो पटक 

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

सतहाइ साधारण सदस्यहरुको ईपसस्थसत भएमा साधारण सभाको गणपरुक संख्या पगुेको मासननेछ । 

(५) ईपदफा (४) मा जनुसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन दफा २८ को (४) मा भएको व्यिस्था सोही 

ऄनसुार हुनेछ । 

(६) दइु हजार िा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गदाि समान कायिसचूीमा तोसकए 

बमोसजम सदस्य संख्याको अधारमा िडा-िडा िा ऄन्य पायकको स्थानमा संचालक सदस्यहरुलाइ पठाइ साधारण 

सभा गनि र ्यस्तो सभाको सनणिय प्रमासणत गनि प्रसतसनसधहरु छनौट गरी ्यस्ता प्रसतसनसधहरुको ईपसस्थसतको सभाले 

ऄसन्तम सनणिय प्रमासणत गने व्यिस्था समलाईन सक्नेछ । 
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३०. सञ्चालक सलमलत :(१)  सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट सनिािसचत एक सञ्चालक ससमसत रहनेछ ।  

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

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

प्रसतसनसध्ि ससुनसित गनुि पनेछ ।  

(३) एईटै पररिारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै ऄिसधमा सञ्चालक तथा लेखा ससमसतको पदमा 

ईम्मेदिार बन्न र सनिािसचत हुन सक्ने छैन । 

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

िा बैङ्कबाहके ऄको कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाईने छैन । 

तर िासषिक दइु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोिार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले ्यस्तो सहकारी 

संस्थामा कमिचारीको रुपमा काम गनि बाधा पने छैन । िासषिक दइु करोडभन्दा बसढ कारोिार गने संस्थामा कुनै 

संचालक कमिचारी रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले दइु िषिसभि ्यस्तो संचालकले कमिचारीको पद ्याग 

गरी ऄको कमिचारीको व्यिस्था गनुिपनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनऄुसघ कुनै व्यसि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक िा सोही िा ऄको संस्थाको 

कमिचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले एक िषिसभि कुनै एक संस्थाको माि सञ्चालक िा कमिचारी रहन ु

पनेछ । 

(७) ससमसतको कायाििसध चार िषिको हुनेछ । 

३१. सञ्चालक सलमलतको लनवााचन :(१) ससमसतले अफ्नो कायाििसध समाि हुन ुकसम्तमा एक मसहना ऄसघ ऄको 

ससमसतको सनिािचन गराईन ुपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम ससमसतको सनिािचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएमा ्यस्तो जानकारी प्राप् त 

भएको समसतले छ मसहनासभि ससमसतको सनिािचन गराईन दताि गने ऄसधकारीले सम्बसन्धत ससमसतलाइ अदशे सदन 

सक्नेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोसजम दताि गने ऄसधकारीले अदशे सदएकोमा सम्बसन्धत ससमसतले सो अदशे 

बमोसजमको समयािसधसभि ससमसतको सनिािचन गराइ दताि गने ऄसधकारलाइ जानकारी गराईन ुपनेछ। 

(४) ईपदफा (३) बमोसजम ससमसतको सनिािचन नगराएमा दताि गने ऄसधकारले ्यस्तो संस्था सदस्य रहकेो 

मासथल्लो संघ भए सो संघको प्रसतसनसध समेतलाइ सहभागीगराइ ससमसतको सनिािचन सम्बन्धी सम्पणूि कायि गने 

गराईनेछ । 
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(५) ईपदफा (४) बमोसजमको सनिािचन कायिमा सहयोग परु् याईन ुसम्बसन्धत ससमसतका पदासधकारीहरूको 

कतिव्य हुनेछ ।  

(६) ईपदफा (५) बमोसजम सनिािचन गराईूँदा लागेको सम्पणूि खचि सम्बसन्धत संस्थाले व्यहोनुि पनेछ। 

(७) यस दफा बमोसजम ससमसतको ऄको सनिािचन नभएसम्मको लासग ससमसतले सिसनयममा व्यिस्था भए 

बमोसजम अफ्नो कायि सञ्चालन गनेछ ।  

३२. सलमलतको काम, कताव्र् र अलधकार : यस ऐनमा ऄन्यि ईसल्लसखत काम, कतिव्य र ऄसधकारका ऄसतररि 

ससमसतको काम, कतिव्य र ऄसधकार दहेाय बमोसजम हुनेछ :– 

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

(ख) असथिक तथा प्रशासकीय कायि गने, गराईने, 

(ग) प्रारसम्भक साधारणसभा, िासषिक साधारणसभा तथा सिशेष साधारणसभा बोलाईने, 

(घ) साधारणसभाका सनणियहरू कायािन्ियन गने, गराईन,े 

(ङ) संस्थाको नीसत, योजना, बजेट तथा बासषिक कायििमको तजुिमा गरी साधारणसभा समक्ष पेश गने, 

(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाईने,  

(छ) शेयर नामसारी तथा सफताि सम्बन्धी कायि गने, 

(ज) सम्बसन्धत संघको सदस्यता सलन,े 

(झ) सिसनयम तथा अन्तररक कायिसिसध तयार गरी साधारणसभामा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कायिक्षेिसभि संस्थाको कारोबार र व्यिसायको सहत प्रिद्धिनको लासग अिश्यक कायि 

गने,गराईने, 

३३. सञ्चालक पदमा बहाल नरहने: दहेायको कुनै ऄिस्थामा सञ्चालक अफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन:- 

(क) सनजले सदएको राजीनामा ससमसतबाट स्िीकृत भएमा, 

(ख) सनजलाइ दफा ३४ ईपदफा (१) बमोसजम सञ्चालकबाट हटाईने सनणिय भएमा, 

(ग) सनज ऄको संस्थाको सञ्चालक रहमेा, 

(घ) सनज सोही िा ऄको संस्थाको कमिचारी रहमेा, 
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तर दफा ३० को ईपदफा (४) को प्रसतबन्धा्मक िाक्यांशमा लेसखएको कुरामा सोही बमोसजम 

हुनेछ । 

(ङ) सनज सोही िा ऄको संस्थाको लेखा सपुरीिेक्षण ससमसतको पदमा रहमेा, 

(च) सनजको मृ् य ुभएमा । 

३४. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) साधारणसभाले िहुमतको सनणियबाट दहेायको कुनै ऄिस्थामा 

सञ्चालकलाइ ससमसतको सञ्चालक पदबाट हटाईन सक्नेछ :– 

(क) असथिक सहनासमना गरी सम्बसन्धत संस्थालाइ हानी नोक्सानी परु् याएमा, 

(ख) ऄनसधकृत तिरले सम्बसन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी सिषयको गोपसनयता भङ्ग गरेमा, 

(ग) सम्बसन्धत संस्थाको कारोबार र व्यिसायसूँग प्रसतस्पधाि हुने गरी समान प्रकृसतको कारोबार िा 

व्यिसाय गरेमा, 

(घ) सम्बसन्धत संस्थाको ऄसहत हुने कुनै कायि गरेमा,  

(ङ) सनज शारीररक िा मानससक रुपमा काम गनि नसक्ने भएमा, 

(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयम िा सिसनयममा ईसल्लसखत योग्यता नरहमेा । 

(२) कुनै सञ्चालकलाइ ससमसतको पदबाट हटाईने सनणिय गनुि ऄसघ ्यस्तो सञ्चालकलाइ साधारणसभा 

समक्ष सफाइ पेश गने मनाससब मासफकको मौका सदआनेछ ।  

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

सफाइ सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभाले ्यस्तो सञ्चालकलाइ पदबाट हटाईन सक्नेछ ।  

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

सनिािचनमा ईम्मेदिार बन्न पाईने छैन ।    

(५) ईपदफा (३) बमोसजम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा ्यस्तो पदमा साधारणसभाले बाूँकी ऄिसधको 

लासग ऄको सञ्चालकको सनिािचन गनेछ । 

३५. लनजी स्वाथा समावेश िएको लनणार् प्रकृर्ामा सलंग्न हुन नहुने  :(१) सञ्चालकले अफ्नो सनजी स्िाथि 

समािेश भएको सनणिय प्रसियामा संलग्न हुनहुुूँदनै । 

(२) सञ्चालकले अफूलाइमाि व्यसिगत फाआदा हुनेगरी संस्थामा कुनै कायि गनि गराईन हुूँदनै । 
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(३) कुनै सञ्चालकले ईपदफा (१) को सबपरीत हुने गरी िा अफ्नो ऄसधकारक्षेिभन्दा बासहर गइ कुनै काम 

कारबाही गरे गराएमा ्यस्तो काम कारबाही प्रसत ्यस्तो सञ्चालक व्यसिगत रूपमा ईत्तरदायी हुनेछ र ्यस्तो काम 

कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य िा ऄन्य कुनै व्यसिलाइ हानी नोक्सानी हुन गएको रहछे भने ्यस्तो हानी नोक्सानी 

सनजको जायजेथाबाट ऄसलू ईपर गररनेछ । 

३६. सलमलतको लवघटन :(१) साधारणसभाले दहेायको ऄिस्थामा ससमसतको सिघटन गनि सक्नेछः– 

(क) ससमसतको बदसनयतपणूि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोसखममा परेमा, 

(ख) संस्थाले सतनुिपने दासय्ि तोसकएको समयसभि भिुान गनि नसकेमा, 

(ग) सिसनयममा ईसल्लसखत ईद्दशे्य र कायि सिपररतको काम गरेमा,  

(घ) ससमसतले अफ्नो सजम्मेिारी परूा नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयमािलीमा ईसल्लसखत शति िा दताि गने  ऄसधकारीले सदएको 

सनदशेनको बारम्बार ईल्लङ्घन गरेमा । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम ससमसत सिघटन भएमा साधारणसभाले नयाूँ ससमसतको सनिािचन गनेछ । 

(३) ससमसतले यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयम बमोसजम दताि गने ऄसधकारीले सदएको सनदशेन 

पालना नगरेमा िा दफा २९ को ईपदफा (२) बमोसजम पेश भएको प्रसतिेदन समेतको अधारमा दताि गने ऄसधकारीले 

ससमसतलाइ ईजरूी िा सनरीक्षणको िममा दसेखएका सिषयिस्तकुो गासम्भयिताको अधारमा बढीमा छ मसहनाको समय 

सदइ सधुार गने मौका सदन सक्नेछ र ्यस्तो समयािसध सभि पसन सुधार नगरेमा ्यस्तो ससमसत सिघटन गनेछ । 

(४) ईपदफा (३) बमोसजम ससमसत सिघटन भएमा ्यसरी सिघटन गररएको समसतले तीन मसहना सभिमा 

ऄको ससमसतको सनिािचन सम्पन्न गराईन र ्यस्तो सनिािचन नभएसम्म संस्थाको दसैनक कायि सञ्चालन गनि दताि गने 

ऄसधकारीले तोसकए बमोसजमको एक तदथि ससमसत गठन गनुि पनेछ । 

(५) यस दफा बमोसजम ऄको ससमसतको सनिािचन गराईूँदा लागेको सम्पणूि खचि सम्बसन्धत संस्थाले 

व्यहोनेछ । 

३७. लेखा सपुरीवेिण सलमलतको गठन :(१) संस्थामा अन्तररक सनयन्िण प्रणालीलाइ सदुृढ गनि तोसकए बमोसजमको 

योग्यता पगुेका एकजना संयोजक र दइुजना सदस्यहरू रहने गरी साधारणसभाले सनिािचनबाट लेखा सपुरीिेक्षण 

ससमसत गठन गनेछ । 

(२) एईटै पररिारको एकभन्दा बढी व्यसि एकै ऄिसधमा एईटै संस्थाको सञ्चालक िा लेखा सपुररिेक्षण 

ससमसतको संयोजक िा सदस्य पदमा ईम्मेदिार बन्न र सनिािसचत हुन सक्ने छैन । 
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३८. लेखा सपुररवेिण सलमलतको काम, कताव्र् र अलधकार :(१)  लेखा सपुररिेक्षण ससमसतको काम, कतिव्य र 

ऄसधकार दहेाय बमोसजम हुनेछ :– 

(क) प्र्येक चौमाससकमा सहकारी संस्थाको अन्तररक लेखापरीक्षण गने, गराईने, 

(ख) अन्तररक लेखापरीक्षण गदाि लेखापरीक्षणका अधारभतू ससद्धान्तको पालना गने, गराईन,े 

(ग) सित्तीय तथा असथिक कारोिारको सनरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गने, गराईन,े 

(घ) ससमसतको काम कारिाहीको सनयसमत सपुररिेक्षण गने र ससमसतलाइ अिश्यक सझुाि सदने, 

(ङ) साधारणसभाकोसनदशेन, सनणिय तथा ससमसतका सनणिय कायािन्ियन भए नभएको ऄनगुमन गने, 

(च) लेखा सम्बन्धी प्रसतिेदन र ससमसतको काम कारबाहीको सपुररिेक्षण सम्बन्धी िासषिक प्रसतिेदन 

साधारणसभा समक्ष पेश गने,  

(छ) अफूले पटक पटक सदएका सझुाि कायािन्ियन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको सहतमा प्रसतकूल 

ऄसर परेमा िा ्यस्तो संस्थाको नगद िा सजन्सी सम्पसत्तको व्यापक रूपमा सहनासमना िा 

ऄसनयसमतता भएको िा संस्था गम्भीर असथिक संकटमा पनि लागेकोमा सोको कारण खलुाइ सिशेष 

साधारणसभा बोलाईन ससमसत समक्ष ससफाररस गने । 

(ज) अिश्यक परेमा अन्तररक लेखा परीक्षक सनयसुिका लासग तीन जनाको नाम सञ्चालक ससमसतमा 

ससफाररस गने । 

(२) लेखा सपुररिेक्षण ससमसतको संयोजक िा सदस्य संस्थाको दसैनक असथिक प्रशाससनक कायिमा 

सहभागी हुन पाईने छैन । 

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचालन 

 

३९. सदस्र् केलन्ित िई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुा पने :(१) संस्थाले अफ्ना सदस्यहरूको माि बचत 

स्िीकार गनि, सोको पररचालन गनि र सदस्यलाइ माि ऋण प्रदान गनि सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भएतापसन बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने गरी दताि 

भएको संस्था बाहके ऄन्य सिषयगत िा िहुईद्दशे्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मखु्य कारोिार गनि पाईने छैन।  
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तर यो ऐन प्रारम्भ हुन ुऄसघ बहुईद्दशे्यीय िा सिषयगत संस्थाको रुपमा दताि भइ मखु्य कारोिारको रुपमा 

िचत तथा ऋणको कारोिार गदै अएको भए ्यस्तो संस्थाले तीन िषि सभिमा िचत तथा ऋणको मखु्य कारोिार 

नहुने गरी दताि हुूँदाका बखतमा ईल्लेख गररएको मखु्य कारोिार गने गरी संस्था सञ्चालन गनुिपनेछ । 

(३) संस्थाले सदस्यलाइ प्रदान गने ऋणमा सेिा शलु्क र निीकरण शलु्क सलन पाआने छैन । 

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

(५) संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाइ मलू ऋणमा पूूँजीकृत गरी सोको अधारमा ब्याज 

लगाईन पाआने छैन । 

(६) संस्थाले कुनैपसन कम्पनीको शेयर खररद गनि सक्ने छैन ।  

तर, 

(१) संस्थाको दासय्िप्रसत प्रसतकूल नहुने गरी संस्थाले स्िप्रयोजनको लासग ऄचल सम्पसत्त खरीद 

तथा पिूािधार सनमािण एिं संस्था र सदस्यहरुको सहतमा ई्पादन र सेिाको क्षेिमा प्राथसमक पूूँजी कोष 

पररचालन गनि िाधा पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुन ुऄसघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरेको भएमा ्यस्तो शेयर यो 

ऐन प्रारम्भ भएको समसतले एक िषि ऄिसधसभि हस्तान्तरण गररसक्न ुपनेछ । 

 (३) ईपदफा (२) मा जनुसुकै कुरा लेसखएको भए तापसनसंस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनऄुसघ दताि भएका 

साना सकसानद्वारा प्रिसद्धित सित्तीय संस्थाको शेयर खररद गनि बाधा पनेछैन । 

(७) संस्थाले शेयर पूूँजी कोषको दश गणुासम्म िचत संकलन गनि सक्नेछ । 

(८) संस्थाले दताि गदािका बखतका सदस्य बाहके ऄन्य सदस्यलाइ सदस्यता प्राप् त गरेको तीन मसहना 

ऄिसध व्यसतत नभइ ऋण लगानी गनि सक्ने छैन । 

४०. सन्दिा व्र्ाजदर सभबन्धी व्र्वस्थााः (१) संघीय काननु बमोसजम रसजष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सन्दभि व्याजदर तोक्न 

सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम तोसकएको सन्दभि ब्याजदर संस्थाका लासग सनदशेक ब्याजदर हुनेछ । 

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

 

पररच्छेद –९ 
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आलथाक स्रोत पररचालन 

४२. शेर्र लबक्री तथा लिताा सभबन्धी व्र्बस्था :(१) संस्थाले अफ्नो सदस्यलाइ शेयर सििी गनि सक्नेछ।  

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

पूूँजीको बीस प्रसतशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर सबिी गनि सक्ने छैन ।  

तर नेपाल सरकार, प्रदशे सरकार िा स्थानीय तहको पणूि िा अंसशक स्िासम्ि िा सनयन्िण भएको संस्था 

िा सनकायको हकमा यो बन्दजे लाग ूहुने छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको ऄसंकत मूल्य प्रसत शेयर एक सय रुपैयाूँ हुनेछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूूँजी सिसनयममा ईल्लेख भए बमोसजम हुनेछ । 

(६) संस्थाले खलुा बजारमा शेयर सबिी गनि पाईने छैन । 

(७) संस्थाको मलूधनको रुपमा रहकेो कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण िा दासय्ि बाहके ऄन्य 

कुनै ऋण िा दासय्ि िापत सललाम सबिी गररने छैन । 

४३. रकम लिताा तथा खाता सञ्चालन सभबन्धी व्र्वस्था :(१) कुनै सदस्यले संस्थाको सदस्यता ्याग गरी रकम 

सफताि सलन चाहमेा सनजको कुनै दासय्ि भए ्यस्तो दासय्ि भिुान गरेको समसतले एक मसहनासभि सनजको बाूँकी 

रकम तोसकए बमोसजम सनजलाइ सफताि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत सफताि माग गरेमा सनजको कुनै दासय्ि भए ्यस्तो दासय्ि 

किा गरी बाूँकी रकम तोसकए बमोसजम सनजलाइ सफताि गनुि पनेछ ।  

(३) संस्थाले िचत खाताहरु माि संचालन गनि सक्नेछ ।    

४४. ऋण वा अनुदान ललन सक्ने: (१) संस्थाले सिदशेी बैंक िा सित्तीय संस्था िा ऄन्य सनकायबाट ऋण िा ऄनदुान 

सलन िा ्यस्तो सनकायसूँग साझेदारीमा काम गनि संघीय काननू िमोसजम स्िीकृती सलन ुपने छ । 

(२) ईपदफा (१) िमोसजम सिदशेी बैङ्क िा सनकायबाट ऋण िा ऄनदुान सलन स्िीकृतीको लासग 

तोसकएिमोसजमको सििरणहरु ससहत दताि गने ऄसधकारी समक्ष सनिेदन सदन ुपनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) िमोसजम सनिेदन प्राि भएमा दताि गने ऄसधकारीले नगर कायिपासलकामा प्रस्ताि पेश गनुि 

पनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोसजमको प्रस्ताि नगर कायिपासलकाले ईपयिु दखेेमा स्िीकृतीकोलासग मन्िालयमा 

सशफाररस गरर पठाईनेछ ।  
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४५. नेपाल सरकारको सरुिण प्राप् त गना सक्ने: (१) संस्थाले सिदेशी बैङ्क िा सनकायसूँग सलने ऋणमा सरुक्षण प्राप् त 

गनुि पने भएमा संघीय काननू िमोसजम स्िीकृसतकोलासग दताि गने ऄसधकारर समक्ष प्रस्ताि ससहत सनिेदन सदन ुपने छ 

। 

(२) दफा (१) िमोसजम   प्राि प्रस्ताि ईपयिु दसेखएमा नगर कायिपासलकाले  संघीय काननु बमोसजम स्िीकृसतको लासग 

मन्िालयमा सशफाररस गरर पठाईन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद –१० 

ससं्थाको कोष 

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

(क) शेयर सबिीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप् त ऄनदुान रकम, 

(ङ) सिदशेी सरकार िा ऄन्तरािसष्ट्रय संघ संस्थाबाट प्राप् त ऄनदुान िा सहायताको रकम, 

(च) व्यिसासयक कायिबाट असजित रकम, 

(छ) सदस्यता प्रिेश शलु्क, 

(ज) संस्थाको नाममा प्राि हुने ऄन्य जनुसकैु रकम । 

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

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको कोषमा दहेाय बमोसजमका रकम रहने छन ्:– 

(क) असथिक िषिको खदू बचत रकमको कम्तीमा पछचीस प्रसतशत रकम,  

(ख) कुनै संस्था, संघ िा सनकायले प्रदान गरेको पूूँजीगत ऄनदुान रकम, 

(ग) सस्थर सम्पसत्त सििीबाट प्राप् त रकम, 

(घ)  ऄन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 
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(३) ईपदफा (१) बमोसजमको जगेडा कोष ऄसिभाज्य हुनेछ । 

४८. सरंलित पूूँजी लिताा कोषाः (१) संस्थामा एक संरसक्षत पूूँजी सफताि कोष रहनेछ । 

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

छुि्याइ बाूँकी रहकेो रकमको कम्तीमा पछचीस प्रसतशत रकम ईपदफा (१) बमोसजमको कोषमा िासषिक रुपमा जम्मा 

गनुि पनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोसजमको रकम सदस्यले गरेको संघीय काननुमा तोसकए बमोसजमको िासषिक 

कारोिारको अधारमा सम्बसन्धत सदस्यलाइ ईपलव्ध गराईन ुपनछे ।  

४९. सहकारी प्रवद्धान कोषसभबन्धी व्र्वस्था: (१) संस्थाले सहकारी व्यिसायको प्रिद्धिन गनिको लासग दफा ४७ 

बमोसजम जगेडा कोषमा सो दफाको ईपदफा (२) को खण्ड (क) बमोसजमको रकम छुट्याइ बाूँकी रहकेो रकमको 

शनू्य दशमलि पाूँच प्रसतशतले हुन अईने रकम संघीय काननुमा व्यिस्था भएबमोसजमको सहकारी प्रिद्धिन कोषमा 

िासषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको कोषको ईपयोग संघीय काननु व्यिस्था भएबमोसजम हुनेछ । 

५०.  अन्र् कोष सभबन्धी व्र्बस्थााः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा ईसल्लसखत कोषका ऄसतररि संस्थामा सहकारी 

सशक्षा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तोसकए बमोसजमका ऄन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको कोषको रकम सो कोषको ईद्दशे्य पसूतिका लासग सिसनयममा तोसकए बमोसजम 

ईपयोग गनि ससकनेछ ।  

तर एक िषिको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूूँजीको पन्र प्रसतशतभन्दा बढी हुने छैन । 

 

पररच्छेद –११ 

अलिलेख र सचूना 

५१. अलिलेख राख्नु पने : (१) संस्थाले साधारण सभा, ससमसत तथा लेखा सपुररबेक्षण ससमसत बैठकका सनणिय तथा 

काम कारबाहीको ऄद्यािसधक ऄसभलेख सरुसक्षत साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) संस्थाले कारोबारसूँग सम्बसन्धत तथा ऄन्य अिश्यक ऄसभलेखहरू तोसकए बमोसजम सरुसक्षत साथ 

राख्न ुपनेछ । 

५२. लववरण उपलब्ध गराउनु पने :(१) संस्थाले दहेायका सििरणहरू ससहतको प्रसतिेदन अ.ि. समाि भएको तीन 

मसहना सभि दताि गने ऄसधकारी समक्ष पेश गनुि पनेछ :– 
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(क) कारोबारको चौमाससक र िासषिक प्रसतिेदन तथा लेखापरीक्षण प्रसतिेदन, 

(ख) बासषिक कायििम नीसत तथा योजना, 

(ग) खदु बचत सम्बन्धी नीसत तथा योजना, 

(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाूँकी कायिसिसधको सचूी, 

(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूूँजी,   

(छ) सञ्चालक िा सदस्यले सलएको ऋण सतनि बाूँकी रहकेो रकम, 

(ज) दताि गने ऄसधकारीले समय समयमा तोसकसदएको ऄन्य सििरण । 

पररच्छेद – १२ 

लेखा र लेखापरीिण 

 

५३. कारोबारको लेखा: संस्थाको  कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा अधाररत र कारोबारको यथाथि सस्थसत 

स्पष्टरुपमा दसेखने गरी संघीय काननू बमोसजम रसजष्ट्रारले लाग ूगरेको लेखामान (एकाईसन्टङ स्ट्याण्डडि) र यस ऐन 

बमोसजम पालना गनुिपने ऄन्य शति तथा व्यिस्था बमोसजम राख्न ुपनेछ । 

५४. लेखापरीिण: (१) संस्थाले प्र्येक असथिक िषिको लेखापरीक्षण सो असथिक िषि समाि भएको समसतले तीन 

मसहनासभि प्रचसलत काननू बमोसजम आजाजतपि प्राप् त लेखापरीक्षकद्वारा गराईन ुपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको ऄिसध सभि कुनै संस्थाले लेखापरीक्षण नगराएको पाआएमा दताि गन े

ऄसधकारीले ्यस्तो संस्थाको लेखा परीक्षण आजाजतपिप्राप् त लेखापरीक्षकबाट गराईन सक्नेछ। 

(३) ईपदफा (२) बमोसजम लेखापरीक्षण गराईूँदा लेखापरीक्षकलाइ सदन ुपने पाररश्रसमक लगायतको रकम 

सम्बसन्धत संस्थाले व्यहोनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) िा (२) बमोसजम लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण प्रसतिेदन ऄनमुोदनको लासग 

साधारणसभासमक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(५) ईपदफा (४) बमोसजम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रसतिेदन साधारणसभाबाट ऄनमुोदन हुन नसकेमा 

पनुः लेखापरीक्षणको लासग साधारणसभाले दफा ५५ को ऄधीनमा रही ऄको लेखापरीक्षक सनयुि गनेछ । 
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५५. लेखापरीिकको लनर्लुक्त :(१) संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कायि गनि प्रचसलत काननू बमोसजम आजाजतपि 

प्राप् त लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापरीक्षक सनयसुि गरी पाररश्रसमक समेत तोक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम लेखापरीक्षक सनयिु गदाि एईटै व्यसि, फमि िा कम्पनीलाइ लगातार तीन 

असथिक िषिभन्दा बढी हुने गरी सनयिु गनि ससकने छैन । 

५६. लेखापरीिकमा लनर्ुक्त हुन नसक्ने :(१) दहेायका व्यसि लेखापरीक्षकमा सनयिु हुन तथा सनयिु भइ सकेको भए 

सो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 

(ख) सम्बसन्धत संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको सनयसमत पाररश्रसमक पाईने गरी सनयिु सल्लाहकार िा कमिचारी, 

(घ) लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसरूमा सजाय पाएको तीन िषिको ऄिसध भिुान नभएको,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी िा नैसतक पतन हुने ऄन्य फौजदारी कसरूमा सजाय पाएको पाूँच िषि भिुान नभएको,  

(ज) सम्बसन्धत संस्थासूँग स्िाथि बासझएको व्यसि । 

(२) लेखापरीक्षकले अफू सनयुि हुनऄुसघ ईपदफा (१) बमोसजम ऄयोग्य नभएको कुराको संस्था समक्ष 

स्िघोषणा गरन्पुनेछ ।  

(३) कुनै लेखापरीक्षक अफ्नो कायिकाल समाि नहुूँद ैकुनै संस्थाको लेखापरीक्षण गनि ऄयोग्य भएमा िा 

संस्थाको लेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने सस्थसत ई्पन्न भएमा सनजले लेखापरीक्षण गनुि पने िा गरररहकेो 

काम त्काल रोकी सो कुराको जानकारी सलसखत रुपमा संस्थालाइ सदन ुपनेछ । 

(४) यस दफाको प्रसतकूल हुनेगरी सनयिु भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण मान्य हुने छैन ।  

 

पररच्छेद – १३ 

छुट,सलुवधा र सहुललर्त 

५७. छुट, सलुवधा र सहुललर्त: (१) संस्थालाइ प्राि हुने छुट, ससुिधा र सहुसलयत संघीय कानुन बमोसजम हुनेछ । 

 (२) ईपदफा (१) मा ईल्लेसखत छुट, ससुिधा र सहुसलयत बाहके संस्थालाइ प्राि हुने ऄन्य छुट, ससुिधा र सहुसलयत 

तोसकए बमोसजम हुनेछ ।  
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पररच्छेद—१४ 

ऋण असलुी तथा बाूँकी बक्र्ौता 

५८. ऋण असलू गने: (१) कुनै सदस्यले संस्थासूँग गरेको ऋण सम्झौता िा शति कबसुलयतको पालना नगरेमा, 

सलखतको भाखासभि ऋणको सािाूँ, ब्याज र हजािना चिुा नगरेमा िा ऋण सलएको रकम सम्बसन्धत काममा नलगाइ 

सहनासमना गरेको दसेखएमा ्यस्तो सदस्यले ऋण सलंदा राखेको सधतोलाइ सम्बसन्धत संस्थाले सललाम सबिी गरी िा 

ऄन्य कुनै व्यिस्था गरी अफ्नो साूँिा, ब्याज र हजािना ऄसलू ईपर गनि सक्नेछ। सधतो सम्बसन्धत संस्थाले सकारे 

पिात ्पसन ऋणीले साूँिा ब्याज दिुै भिुानी गरी सधतो बापतको सम्पसत्त सफताि सलन चाहमेा सफताि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा राखेको सधतो कुन ै सकससमले कसैलाइ हक छोसडसदएमा िा ऄन्य कुन ै

कारणबाट ्यस्तो सधतोको मूल्य घट्न गएमा ्यस्तो ऋणीलाइ सनसित म्याद सदइ थप सधतो सरुक्षण राख् न   लगाईन 

ससकनेछ । 

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

साूँिा, ब्याज र हजािनाको रकम ऄसलू ईपर हुन नसकेमा ्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने ऄन्य जायजेथाबाट पसन साूँिा, 

ब्याज र हजािना ऄसलू ईपर गनि ससकनेछ ।  

(४) यस दफा बमोसजम साूँिा, ब्याज र हजिना ऄसलू ईपर गदाि लागेको खचिको रकम तथा ऄसलू ईपर 

भएको साूँिा, व्याज र हजािनाको रकम किा गरी बाूँकी रहन अएको रकम सम्बसन्धत ऋणीलाइ सफताि सदन ुपनेछ ।  

(५) यस दफा बमोसजम कुनै संस्थाले ऋणीको सधतो िा ऄन्य जायजेथा सललाम सबिी गदाि सललाम सकाने 

व्यसिको नाममा सो सधतो िा जायजेथा प्रचसलत काननू बमोसजम रसजष्ट्रेशन िा दासखल खारेज गनिको लासग 

सम्बसन्धत कायािलयमा लेखी पठाईनेछ र सम्बसन्धत कायािलयले पसन सोही बमोसजम रसजष्ट्रेशन िा दासखल खारेज 

गरी सोको जानकारी सम्बसन्धत संस्थालाइ सदन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बमोसजम सधतो राखेको सम्पसत्त सललाम सबिी गदाि कसैले सकार नगरेमा ्यस्तो सम्पसत्त 

सम्बसन्धत संस्था अफैं ले सकार गनि सक्नेछ । 

(७) ईपदफा (६) बमोसजम अफैं ले सकार गरेमा ्यस्तो सम्पसत्त सम्बसन्धत संस्थाको नाममा रसजष्ट्रेशन िा 

दासखल खारेज गनि सम्बसन्धत कायािलयमा लेखी पठाईनेछ र ्यसरी लेखी अएमा सम्बसन्धत कायािलयले सोही 

बमोसजम रसजष्ट्रेशन िा दासखल खारेज गरी सदन ुपनेछ । 

५९.  कालो सचूी सभबन्धी व्र्वस्थााः संस्थाबाट ऋण सलइ  रकमको ऄपचलन गने िा तोसकएको समयािसध सभि ऋणको 

साूँिा व्याज सफताि नगने व्यसिको नाम नामेशी ससहत कालोसचूी प्रकाशन सम्बन्धी व्यिस्था संघीय काननु बमोसजम 

हुनेछ । 
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६०. कजाा सचूना केन्द्र सभबन्धी व्र्वस्थााः कजाि सचूना केन्ि सम्बन्धी व्यिस्था संघीय काननु बमोसजम हुनेछ । 

६१ बाूँकी बक्र्ौता असलू उपर गने : कसैले संस्थालाइ सतनुि बझुाईन ुपने रकम नसतरी बाूँकी राखेमा ्यस्तो रकम र 

सोको ब्याज समेत दताि गने ऄसधकारीले ्यस्तो व्यसिको जायजेथाबाट ऄसलू ईपर गररसदन सक्नेछ । 

६२.  रोक्का राख् न लेखी पठाउने: (१) संस्था िा दताि गने ऄसधकारीले दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लासग कुनै 

व्यसिको खाता, जायजेथाको स्िासम्ि हस्तान्तरण, नामसारी िा सबिी गनि नपाईने गरी रोक्का राख् न सम्बसन्धत 

सनकायमा लेखी पठाईन सक्नेछ ।  

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

्यस्तो व्यसिको खाता,जाय जेथाको स्िासम्ि हस्तान्तरण, नामसारी िा सबिी गनि नपाईने गरी रोक्का राख् नराखी 

सदन ुपनेछ । 

६३. अग्रालधकार रहने: कुनै व्यसिले संस्थालाइ सतनुि पने ऋण िा ऄन्य कुनै दासय्ि नसतरेमा ्यस्तो व्यसिको 

जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए ्यसको लासग रकम छुिाइ बाूँकी रहन अएको रकममा संस्थाको 

ऄग्रासधकार रहनेछ । 

६४.  कार्ावाही गना वाधा नपने: संस्थाले ऋण ऄसलुी गने सम्बन्धमा कुनै व्यसि िा सहकारी संस्था ईपर चलाएको 

कुनै कारिाहीका कारणबाट ्यस्तो व्यसि िा संस्था ईपर यस ऐन तथा प्रचसलत काननू बमोसजमको कुनै कसरूमा 

कारिाही चलाईन रोक लगाएको मासनने छैन । 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  लबघटन तथा दताा खारेज 

६५. एकीकरण तथा लविाजन सभबन्धी व्र्बस्था: (१) यस ऐनको ऄसधनमा रही दइु िा दइुभन्दा बढी संस्थाहरु एक 

अपसमा गाभी एकीकरण गनि िा एक संस्थालाइ भौगोसलक कायि क्षेिको अधारमा दइु िा दइुभन्दा बढी संस्थामा 

सिभाजन गनि ससकनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम एकीकरण िा सिभाजन गदाि सम्बसन्धत संस्थाको कुल कायम रहकेा सदस्य 

संख्याको दइु सतहाआ बहुमतबाट सनणिय हुन ुपनेछ ।           

(३) ईपदफा (२) बमोसजम एकीकरण िा सिभाजन गने सनणिय गदाि एकीकरण िा सिभाजनका शति र 

कायिसिसध समेत खलुाईन ुपनेछ। 

६६.  लवघटन र दताा खारेज: (१) कुनै संस्थामा दहेायको ऄिस्था सिद्यमान भएमा साधारण सभाको त्काल कायम 

रहकेा दइु सतहाआ बहुमत सदस्यको सनणियबाट ्यस्तो संस्थाको सिघटन गने सनणिय गरी दताि खारेजीको स्िीकृसतका 

लासग ससमसतले दताि गने ऄसधकारी समक्ष सनिेदन सदनसक्नेछ :– 
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(क) सिसनयममा ईसल्लसखत ईद्दशे्य तथा कायि हाससल गनि सम्भि नभएमा,  

(ख) सदस्यको सहत गनि नसक्ने भएमा । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम प्राप् त सनिेदनमा छानसिन गदाि ्यस्तो संस्थाको सिघटन गनि ईपयिु दसेखएमा 

दताि गने ऄसधकारीले ्यस्तो संस्थाको दताि खारेज गनि सक्नेछ। 

(३) ईपदफा (२) मा जनुसुकै कुरा लेसखएको भए तापसन दताि गने ऄसधकारीले दहेायको ऄिस्थामा माि 

संस्थाको दताि खारेज गनि सक्नेछ :– 

(क) लगातार दइु िषिसम्म कुनै कारोबार नगरी सनष्ट्कृय रहकेो पाआएमा, 

(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयमािली सिपरीतको कायि बारम्बार गरेमा, 

(ग) सिसनयममा ईसल्लसखत ईद्दशे्य सिपरीत कायि गरेमा, 

(घ) सहकारी मलू्य, मान्यता र ससद्धान्त सिपरीत कायि गरेमा । 

(४) ईपदफा (२) िा (३) बमोसजम दताि खारेज गनुि ऄसघ दताि गने ऄसधकारीले ्यस्तो संस्थालाइ 

सनुिुाइको लासग पन्र सदनको समय सदन ुपनेछ । 

(५) ईपदफा (२) िा (३) बमोसजम संस्थाको दताि खारेज भएमा ्यस्तो संस्था सिघटन भएको मासननेछ ।  

(७) ईपदफा (२) िा (३) बमोसजम संस्थाको दताि खारेजी भएमा ्यस्तो संस्थाको दताि प्रमाणपि स्ितः रद्द 

भएको मासननेछ । 

६७. ललक्वीडेटरको लनर्ुलक्त: (१) दफा ६६ बमोसजम कुनै संस्थाको दताि खारेज भएमा दताि गने ऄसधकारीले सलक्िीडेटर 

सनयिु गनेछ ।  

(२) ईपदफामा (१) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भएतापसन संघीय काननुमा तोसकएको ससमा सम्मको सम्पसत्त भएको संस्थाको 

हकमा दताि गने ऄसधकारीले कुनै ऄसधकृतस्तरका कमिचारीलाइ सलक्िीडेटर सनयसुि गनि सक्नेछ । 

६८. ललक्वीडेशन पलछको सभपलतको उपर्ोग: कुनै संस्थाको सलक्िीडेशन पिात ्सबै दासय्ि भिुान गरी बाूँकी रहन 

गएको सम्पसत्तको ईपयोग संघीय काननुमा तोसकए बमोसजम हुनेछ । 

पररच्छेद –१६ 

दताा गने अलधकारी 
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६९. दताा गने अलधकारी: (१)यस ऐन ऄन्तगित दताि गने ऄसधकारीले गनुिपने कायिहरू नगरपासलकाको प्रमखु प्रशासकीय 

ऄसधकृतले गनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको दताि गने ऄसधकारीले यस ऐन बमोसजम अफूमा रहकेो कुनै िा सम्पणूि 

ऄसधकार अफू मातहतको ऄसधकृतस्तरको कमिचारीलाइ प्र्यायोजन गनि सक्नेछ । 

७०. काम, कताव्र् र अलधकार : यस ऐनमा ऄन्यि ईसल्लसखत काम, कतिव्य तथा ऄसधकारको ऄसतररि दताि गने 

ऄसधकारीको काम, कतिव्य र ऄसधकार तोसकए बमोसजम हुनेछ । 

  

पररच्छेद –१७ 

लनरीिण तथा अनुगमन 

७१. लनरीिण तथा अलिलेख जाूँच गने: (१) दताि गने ऄसधकारीले संस्थाको जनुसकैु िखत सनरीक्षण तथा ऄसभलेख 

परीक्षण गनि, गराईन सक्नेछ । 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जनुसकैु िखत तोसकएको भन्दा बढी असथिक कारोिार गने संस्थाको सहसाि 

सकताि िा सित्तीय कारोिारको सनरीक्षण िा जाूँच गनि, गराईन सक्नेछ। 

(३) ईपदफा (२) को प्रयोजनको लासग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अफ्ना कुनै ऄसधकारी िा सिशेषज्ञ खटाइ 

अिश्यक  सििरण िा सचूनाहरू संस्थाबाट सझकाइ सनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण गनि सक्नेछ । 

(४) ईपदफा (१) िा (२)बमोसजम सनरीक्षण िा सहसाब जाूँच गदाि दताि गने ऄसधकारी िा नेपाल राष्ट्र 

बैङ्कको ऄसधकार प्राि ऄसधकृतले माग गरेको जानकारी सम्बसन्धत संस्थाले ईपलब्ध गराईन ुपनेछ ।  

(५) ईपदफा (१) िा (२) बमोसजम सनरीक्षण िा सहसाब जाूँच गदाि कुनै संस्थाको काम कारबाही यो ऐन, 

यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयम, सनदसेशका, मापदण्ड िा कायिसिसध बमोसजम भएको नपाआएमा दताि गने ऄसधकारी िा 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बसन्धत संस्थालाइ अिश्यक सनदशेन सदन सक्नेछ र ्यस्तो सनदशेनको पालना गनुि ्यस्तो 

संस्थाको कतिव्य हुनेछ । 

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोसजम संस्थाको सनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण गदाि नेपाल राष्ट्र बैङ्कल े

प्रचसलत काननू बमोसजमको ऄसधकार प्रयोग गनि सक्नेछ । 

(७) यस दफा बमोसजम संस्थाको सनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण गदाि प्राप् त हुन अएको जानकारी नेपाल राष्ट्र 

बैङ्कले नगर कायिपासलकालाइ ईपलब्ध गराईन ुपनेछ ।   

७२. छानलवन गना सक्ने :(१) कुनै संस्थाको व्यिसासयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको सहत सिपरीत काम 

भएको िा सो संस्थाको ईद्दशे्य सिपरीत कायि गरेको भनी ्यस्तो संस्थाको कम्तीमा िीस प्रसतशत सदस्यले 

छानसिनको लासग सनिेदन सदएमा दताि गने ऄसधकारीले ्यस्तो संस्थाको छानसिन गनि, गराईन सक्नेछ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोसजम छासनिन गदाि माग गरेको सििरण िा कागजात ईपलब्ध गराइ सहयोग गनुि 

सम्बसन्धत ससमसतको कतिव्य हुनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) िा (२) बमोसजम गररएको छानसिनको जानकारी सम्बसन्धत संस्थालाइ सलसखत रुपमा 

सदन ुपनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने ससं्था को लनरीिण तथा अनुगमन सभबन्धी लवशेष व्र्वस्था :(१) बचत तथा 

ऋणको मखु्य कारोबार गने संस्थाले तोसकए बमोसजम ऄनगुमन प्रणाली ऄिलम्बन गनुि पनेछ । 

(२) दताि गने ऄसधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोसकए बमोसजमको ऄनगुमन 

प्रणालीमा अधाररत भइ सनरीक्षण तथा ऄनगुमन गनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोसजम संस्थाको सनरीक्षण तथा ऄनगुमन दताि गने ऄसधकारीले अिश्यकता ऄनसुार 

नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका ऄन्य सनकायको सहयोग सलन सक्नेछ । 

७४.वालषाक प्रलतवेदन पेश गनुापने : (१) दताि गने ऄसधकारीले असथिक िषि समाि भएको समसतले तीन मसहनासभि संस्थाको 

सनरीक्षण सम्बन्धी िासषिक प्रसतिेदन गाईूँ \ नगर कायिपासलका समक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(२) ईपदफा (१)  बमोसजमको प्रसतिेदनमा दहेायका सििरणहरू खलुाईन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चालनमा रहकेा संस्थाको सििरण, 

(ख) ऄनगुमन गररएका संस्थाको संख्या तथा असथिक कारोिारको सििरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी ससद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयम, सिसनयम तथा अन्तररक 

कायिसिसधको पालनाको ऄिस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यले प्राप् त गरेको सेिा ससुिधाको ऄिस्था, 

(ङ) संस्थाको सियाकलापमा सदस्यको सहभासगताको स्तर ऄनुपात, 

(च) संस्थालाइ गाईूँपासलका/नगरपासलकाबाट प्रदान गररएको सित्तीय ऄनदुान तथा छुट ससुिधाको 

सदपुयोसगताको ऄिस्था,  

(छ) संस्थाको असथिक सियाकलाप तथा सित्तीय ऄिस्था सम्बन्धी तोसकए बमोसजमका सििरण, 

(ज) संस्थामा अन्तररक सनयन्िण प्रणालीको ऄिस्था, 

(झ) संस्थामा सशुासन तथा सजम्मेिारीको ऄिस्था, 
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(ञ) संस्थामा रहकेा कोषको सििरण, 

(ट) संरसक्षत पूूँजी सफताि कोष सितरणको ऄिस्था, 

(ठ) सहकारीको नीसत सनमािणमा सहयोग पगु्ने अिश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको दताि, खारेजी तथा सिघटन सम्बन्धी सििरण, 

(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको दफा १२ बमोसजमको कारोिार, व्यिसाय, ईद्योग िा पररयोजनाको सििरण,  

(ण) तोसकए बमोसजमका ऄन्य सििरण । 

७५. आपसी सरुिण सेवा सचंालन सभबन्धी व्र्वस्थााः (१) संस्थाले संघीय काननुमा व्यिस्था भएबमोसजम अफ्ना 

सदस्यहरुको बालीनाली िा िस्तुभाईमा भएको क्षसतको ऄशंपसूति गने गरी अपसी सरुक्षण सेिा संचालन गनि सक्नेछ । 

७६. लस्थरीकरण कोष सभबन्धी व्र्वस्थााः (१) बचत तथा ऋण सिषयगत संस्थाहरू सम्भासित जोसखमबाट संरक्षणका 

लासग संघीय काननुमा व्यिस्था भएबमोसजम खडा हुने सस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुन सक्नेछन ्। 

 

 

पररच्छेद –१८ 

समस्र्ाग्रस्त ससं्थाको व्र्वस्थापन 

७७. ससं्था समस्र्ाग्रस्त िएको घोषणा गना सलकने: (१) यस ऐन बमोसजम गररएको सनरीक्षण िा सहसाब जाूँचबाट 

कुनै संस्थामा दहेायको ऄिस्था सिद्यमान रहकेो दसेखएमा कायिपासलकाले ्यस्तो संस्थालाइ समस्याग्रस्त संस्थाको 

रुपमा घोषणा गनि सक्नेछ:- 

(क) सदस्यको सहत सिपरीत हुने गरी कुनै कायि गरेको, 

(ख) संस्थाले परूा गनुिपने सित्तीय दासय्ि परूा नगरेको िा भिुानी गनुिपने दासय्ि भिुानी गनि नसकेको िा 

भिुानी गनि नसक्ने ऄिस्था भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचत सनधािररत शति बमोसजम सफताि गनि नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयम तथा सिसनयम सिपरीत हुने गरी संस्था  सञ्चालन भएको, 

(ङ) संस्था  दामासाहीमा पनि सक्ने ऄबस्थामा भएको िा ईल्लेखनीय रुपमा गम्भीर असथिक कसठनाइ 

भोसगरहकेो, 
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(च) कुनै संस्थाले सदस्यको बचत रकम सफताि गनुि पने ऄिसधमा सफताि नगरेको भनी ्यस्तो संस्थाका  

कम्तीमा िीस प्रसतशत िा िीस जना मध्ये जनु कम हुन्छ सो िरािरका सदस्यहरूले दताि गन े

ऄसधकारी समक्ष सनिेदन सदएकोमा छानसिन गदाि खण्ड (क) दसेख (ङ) सम्मको कुनै ऄिस्था 

सिद्यमान भएको दसेखएको । 

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेसखएको भए तापसन प्रचसलत काननू बमोसजम गठन गरेको अयोगल े

कुनै संस्थालाइ समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि ससफाररस गरेमा िा समस्याग्रस्त भनी पसहचान गरेकोमा िा ्यस्तो 

अयोगमा परेको ईजरुी संख्या, औसच्य समेतको अधारमा कायिपासलकाले ्यस्तो संस्थालाइ समस्याग्रस्त संस्था 

घोषणा गनि सक्नेछ । 

७८. व्र्वस्थापन सलमलतको गठन: (१) दफा ७७ बमोसजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा ्यस्तो संस्थाको सम्पसत्त 

व्यिस्थापन तथा दासय्ि भिुानी सम्बन्धी कायिकालासग व्यिस्थापन ससमसतको गठन गनि दताि गने ऄसधकारीले 

कायिपासलका समक्ष  ससफाररस गनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजम सशफाररस भइ अएमा कायिपासलकाले तोसकए िमोसजम व्यिस्थापन ससमसतको 

गठन गनि सक्ने छ ।   

(३) ईपदफा (२) बमोसजम गसठत व्यिस्थापन ससमसतको काम, कतिव्य र ऄसधकार तोसकए बमोसजम हुनेछ 

। 

 

पररच्छेद–१९ 

कसरू, दण्ड जररवाना तथा पनुरावेदन 

 

७९. कसरू गरेको मालनने : कसैले दहेायको कुनै कायि गरेमा यस ऐन ऄन्तगितको कसरू गरेको मासननेछ :-  

(क) दताि नगरी िा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेमा िा कुनै व्यसि, फमि िा कम्पनीले अफ्नो नाममा 

सहकारी शब्द िा सो शब्दको ऄंग्रजेी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह  िा ऄन्य 

कुनै कायि गरेमा, 

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

प्रयोजनको लासग प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोसकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाि जमानत िा सरुक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, 
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(घ) ससमसतको सदस्य, व्यिस्थापक िा कमिचारीले संस्थाको सम्पसत्त, बचत िा शेयर रकम सहनासमना 

गरेमा, 

(ङ) ऋण ऄसलू हुन नसक्ने गरी ससमसतका कुनै सदस्य, सनजको नातेदार िा ऄन्य व्यसि िा कमिचारीलाइ 

ऋण सदइ रकम सहनासमना गरेमा,  

(च) ससमसतका कुनै सदस्यले एक्लै िा ऄन्य सदस्यको समलोमतोमा संस्थाको शेयर िा बचत रकम अफू 

खसुी पररचालन गरी संस्थालाइ हानी नोक्सानी परु् याएमा,  

(छ) झिुा िा गलत सििरण पेश गरी कजाि सलएमा, राखेको सधतो कछचा भएमा िा ऋण सहनासमना गरेमा,  

(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन ऄन्तरग्त बनेका सनयम, सिसनयम  सिपररत लगानी गरेमा िा लगानी गन े

ईद्दशे्यले रकम ईठाएमा,  

(झ) कृसिम व्यिसाय खडा गरी िा गराइ ऋण सलएमा िा सदएमा, 

(ञ) सधतोको ऄस्िाभासिक रुपमा बढी मलू्याङ्कन गरी ऋण सलएमा िा सदएमा, 

(ट) झिुा सििरणको अधारमा पररयोजनाको लागत ऄस्िाभासिक रुपमा बढाइ बढी ऋण सलएमा िा  

सदएमा, 

(ठ) कुनै व्यसि िा संस्थालाइ एक पटक सदआसकेको सरुक्षण रीतपिूिक फुकुिा नभइ िा सो सरुक्षणले 

खामेको मलू्यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सरुक्षण ऄन्य संस्थामा राखी पनुः ऋण सलए िा सदएमा, 

(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको लासग ऋण सुसिधा सलएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाइ ऄन्यि प्रयोग गरे 

िा गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात िा खातामा लेसखएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाआ िा ईडाआ ऄकै ऄथि 

सनस्कने व्यहोरा पारी समलाइ लेख्ने िा ऄको सभन्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट अफूलाइ िा ऄरु 

कसैलाइ फाआदा िा हासन नोक्सानी गने ईद्दशे्यले कीते गनि िा ऄकािको हासन नोक्सानी गने ईद्दशे्यल े

नगरे िा नभएको झिुा कुरा गरे िा भएको हो भनी िा समसत, ऄङ्क िा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप 

गरी गराइ कागजात बनाइ िा बनाईन लगाइ जालसाजी गरे िा गराएमा,  

(ण) ऋणको सधतो स्िरुप रासखने चल ऄचल सम्पसत्त सललाम सबिी िा ऄन्य प्रयोजनको लासग 

मलू्याङ्कन गदाि मलू्याङ्कनकतािले बढी, कम िा गलत मलू्याङ्कन गरी संस्थालाइ हानी नोक्सानी 

परु् याईने कायि गरे िा गराएमा,  
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(त) संस्थालाइ हानी नोक्सानी परु् याईन ेईद्दशे्यले कसैले कुनै काम गराईन िा नगराईन, मोलासहजा गनि िा 

गराईन, कुनै सकससमको रकम सलन िा सदन, सबना मलू्य िा कम मलू्यमा कुनै माल, िस्त ुिा सेिा 

सलन िा सदन, दान, दातव्य, ईपहार िा चन्दा सलन िा सदन, गलत सलखत तयार गनि िा गराईन, 

ऄनिुाद गनि िा गराईन िा गैर काननूी लाभ िा हानी परु् याईन ेबदसनयतले कुनै कायि गरे िा गराएमा, 

(थ) कुनै संस्था िा सोको सदस्य िा बचतकताि िा ती मध्ये कसैलाइ हानी नोक्सानी पगु्ने गरी लेखा परीक्षण 

गरे गराएमा िा लेखा परीक्षण गरेको झिुो प्रसतिेदन तयार पारेमा िा पानि लगाएमा। 

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

(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसरूमा एक बषिसम्म कैद र एक लाख रुपै ूँयासम्म जररिाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसरूमा दइु बषिसम्म कैद र दइु लाख रुपै ूँयासम्म जररिाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसरूमा सिगो बराबरको रकम जररिाना गरी तीन बषि सम्म कैद , 

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

जररिाना गरी दहेाय बमोसजमको कैद हुनेछ :- 

(१) दश लाख रुपैयाूँसम्म सबगो भए एक िषिसम्म कैद,  

(२) दश लाख रुपैयाूँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँसम्म सबगो भए दइु िषि दसेख तीन िषिसम्म कैद, 

(३) पचास लाख रुपैयाूँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म सबगो भए तीन िषि दसेख चार िषिसम्म कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाूँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म सबगो भए चार िषिदसेख छ िषिसम्म कैद, 

(५) दश करोड रुपैंयाूँभन्दा बढी एक ऄबि रुपैयाूँसम्म सबगो भए छ िषिदसेख अठ िषिसम्म कैद, 

(६) एक ऄबि रुपैयाूँभन्दा बढीजसतसकैु रुपैयाूँ सबगो भए पसन अठ िषिदसेख दश िषिसम्म कैद, 

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

(२) दफा ७९ को कसरू गनि ईद्योग गने िा ्यस्तो कसरू गनि मद्दत परु् याईन ेव्यसिलाइ मखु्य कसरूदारलाइ 

हुने सजायको अधा सजाय हुनेछ । 

(३) दफा ७९ को कसरू गने िा ्यस्तो कसरू गनि मद्दत परु् याईन ु कुनै सनकाय संस्था भए ्यस्तो सनकाय 

संस्थाको प्रमखु कायिकारी िा पदासधकारी िा कायिकारी हसैसयतमा कायि सम्पादन गने व्यसिलाइ यस ऐन बमोसजम 

हुने सजाय हुनेछ । 
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८१.  जररवाना हुने : (१) दफा ८७ बमोसजम कसैको ईजरूी परी िा संस्थाको सनरीक्षण ऄनगुमन िा सहसाब सकताबको 

जाूँच गदाि िा ऄन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले दहेायको कुनै कायि गरेको पाआएमा दताि गने ऄसधकारीले ्यस्तो कायिको 

प्रकृसत र गाम्भीयिको अधारमा ्यस्तो कायि गने व्यसिलाइ पाूँच लाख रुपैयाूँ     सम्म जररिाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगित बनेका सनयम सिपरीत सदस्यसूँग ब्याज सलएमा, 

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

(ग) संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाइ मलू कजािमा पूूँजीकृत गरी सोको अधारमा ब्याज 

लगाएमा, 

(घ) कुनै सदस्यलाइ अफ्नो पूूँजीकोषको तोसकए बमोसजमको प्रसतशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, 

(ङ) संस्था दताि गदािका बखतका सदस्य बाहके ऄन्य सदस्यलाइ सदस्यता प्राप् त गरेको तीन मसहना ऄिसध 

व्यसतत नभइ ऋण लगानी गरेमा, 

(च) प्राथसमक पूूँजी कोषको दश गणुा भन्दा बढीहुने गरी बचत संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पूूँजीको पन्र प्रसतशतभन्दा बढी शेयर लाभांश सितरण गरेमा,  

(ज) संस्थाले अफ्नो कायिक्षेि बासहर गइ कारोबार गरेमा िा गैर सदस्यसंग कारोिार गरेमा, 

(झ) संस्थाले यो ऐन सिपरीत कृसिम ब्यसिलाइ अफ्नो सदस्यता सदएमा । 

 (२) ईपदफा (१) मा लेसखएको व्यहोराबाट कसैले दहेायको कुनै कायि गरेको दताि गन े

ऄसधकारीले ्यस्तो कायिको प्रकृसत र गाम्भीयिको अधारमा ्यस्तो कायि गने व्यसिलाइ तीन लाख रुपैयाूँसम्म 

जररिाना गनि सक्नेछ :- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयम बमोसजम सदएको कुनै सनदशेन िा तोसकएको मापदण्डको 

पालना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयम बमोसजम सदनपुने कुनै सििरण, कागजात, प्रसतबेदन, सचूना 

िा जानकारी नसदएमा, 

(ग) यस ऐन बमोसजम सनिािचन नगरी ससमसत तथा लेखा सपुरीिेक्षण ससमसतका पदासधकारीहरु अफू खशुी 

पररितिन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थाले दफा ६ को ईपदफा (४) बमोसजमको तोसकएको शति पालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयम सिपररत ऄन्य कायि गरेमा । 
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(३) ईपदफा (१) िा (२) बमोसजमको जररिाना गनुि ऄसघ दताि गने ऄसधकारीले सम्बसन्धत व्यसि िा 

संस्थालाइ सफाइ पेश गनि कम्तीमा पन्र सदनको समयािसध सदन ुपनेछ । 

८२.  रोक्का राख्ने :(१) दताि गने ऄसधकारीले सम्बसन्धत संस्थालाइ दफा ८१ बमोसजम जररिाना गनुिका ऄसतररि तीन 

मसहनासम्म ्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पसत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पसत्त रोक्का राख् न सम्बसन्धत 

सनकायलाइ ससफाररस गनि सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको ससफाररस प्राप् त भएमा ्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पसत िा बैङ्क खाता 

रोक्का राखी सो को जानकारी दताि गने ऄसधकारीलाइ सदन ुपनेछ ।  

८३.  दोब्बर जररवाना हुने:(१) दफा ८१ बमोसजम जररिाना भएको व्यसि िा संस्थाले पनु: सोही कसरू गरेमा ्यस्तो 

व्यसि िा संस्थालाइ दताि गने ऄसधकारीले दोस्रो पटकदसेख प्र्येक पटकको लासग दोब्बर जररिाना गनेछ ।  

८४.  अनुसन्धानको लालग लेखी पठाउन सक्ने :दताि गने ऄसधकारी िा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोसजम अफ्नो 

काम, कतिव्य र ऄसधकारको पालना गदाि कसैले दफा ७९ बमोसजमको कसरू गरेको थाहा पाएमा ्यस्तो कसरूका 

सम्बन्धमा यस ऐन बमोसजम ऄनुसन्धान गनिको लासग सम्बसन्धत सनकायमा लेखी पठाईन सक्नेछ ।  

८५.  मुद्दासभबन्धी व्र्वस्थााः दफा ८० बमोसजम सजाय हुने कसरूको मदु्दा सम्बन्धी व्यिस्था संघीय काननु बमोसजम 

हुनेछ । 

८६. मुद्दा हेने अलधकारी: दफा ८० बमोसजमको सजाय हुने कसरू सम्बन्धी मदु्दाको कारिाही र सकनारा सजल्ला 

ऄदालतबाट हुनेछ । 

८७.  उजूरी लदने हद भर्ाद :(१) कसैले दफा ८० बमोसजमको सजाय हुने कसरू गरेको िा गनि लागेको थाहा पाईने 

व्यसिले ्यसरी थाहा पाएको समसतले नब्बे सदनसभि दताि गने ऄसधकारी समक्ष ईजरूी सदन ुपनेछ । 

(२) कसैले दफा ८० बमोसजम जररिाना हुने कायि गरेको थाहा पाईने व्यसिले ्यसरी थाहा पाएको समसतले 

नब्बे सदन सभि दताि गने ऄसधकारी समक्ष ईजरूीसदन ुपनेछ ।  

८८. पुनरावेदन गना सक्ने :(१) दफा ६ बमोसजम संस्था दताि गनि ऄस्िीकार गरेको िा दफा 8८ बमोसजम संस्था दताि 

खारेज गरेकोमा सचत्त नबझु्नेले सो सनणियको जानकारी पाएको समसतले पैंतीस सदनसभि दताि गने ऄसधकारीको 

सनणियईपर कायिपासलकासमक्ष पनुरािेदन गनि सक्नेछ ।  

(२) दफा ८० बमोसजमको जररिानामा सचत्त नबझु्न े व्यसिले ्यस्तो सनणियको जानकारी पाएको समसतले 

पैंतीस सदनसभि दहेाय बमोसजम पनुरािेदन गनि सक्नेछ । 

(क) दताि गने ऄसधकारी र कायिपासलकाले गरेको सनणिय ईपर सम्बसन्धत सजल्ला ऄदालतमा, 
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(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको सनणिय ईपर सम्बसन्धत ईछच ऄदालतमा । 

८९. असलू उपर गररने : यस पररछछेद बमोसजम कुनै व्यसिले सतनुि पने जररिाना िा कुनै रकम नसतरी बाूँकी रहकेोमा 

्यस्तो जररिाना िा रकम सनजबाट सरकारी बाूँकी सरह ऄसलू ईपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद–२० 

लवलवध 

९०.  मतालधकारको प्रर्ोग : कुनै सदस्यले संस्थाको जसतसकैु शेयर खररद गरेको भए तापसन सम्बसन्धत संस्थाको कायि 

सञ्चालनमा एक सदस्य एक मतको अधारमा अफ्नो मतासधकारको प्रयोग गनि सक्नेछ । 

९१. सामालजक परीिण गराउन सक्ने :(१) संस्थाले सिसनयममा ईसल्लसखत ईद्दशे्य प्राप् त गनिका लासग ससमसतबाट 

भएका सनणिय र कायि, सदस्यहरूले प्राप् त गरेका सेिा र सन्तषु्टीको स्तर, सेिा प्रासप् त बाट सदस्यहरूको जीिनस्तरमा 

अएको असथिक, सामासजक, सांस्कृसतक तथा िातािरणीय पक्षमा सकारा्मक पररितिन लगायतका सिषयमा 

सामासजक परीक्षण गराईन सक्नेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोसजम भएको सामासजक परीक्षणको प्रसतिेदन छलफलको लासग ससमसतले 

साधारणसभा समक्ष पेश गनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोसजम पेश भएको सामासजक परीक्षण प्रसतिेदन छलफल गरी साधारणसभाले 

अिश्यकता ऄनसुार ससमसतलाइ सनदशेन सदन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोसजमको सामासजक परीक्षण प्रसतिेदनको एक प्रसत सम्बसन्धत संस्थाले दताि गन े

ऄसधकारी समक्ष पेश गनुि पनेछ । 

९२. सहकारी लशिााः  सहकारी क्षेिको प्रिधिनको लासग सिद्यालय तहको पाठयिममा अधारभतू सहकारी सम्िन्धी 

सिषयिस्तलुाइ समािेश गनि ससकनेछ । 

९३. आलथाक सहर्ोग गना नहुने: संस्थाको रकमिाट ससमसतको सनणिय िमोसजम सदस्यहरुले असथिक सहयोग सलन 

सक्नेछन ्  

तर सामासजक कायिको लासग गैर सदस्य व्यसि िा संस्थाहरुलाइ समेत असथिक सहयोग गनि िाधा पने छैन । 

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लासग 'सामासजक कायि' भन्नाले सशक्षा, स्िास््य, िातािरण संरक्षण, 

मानिीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धिन सम्बसन्ध कायिलाइ जनाईूँछ । 

९४. अन्तर सहकारी कारोवार गना सक्नेाः  संस्थाहरुले तोसकए बमोसजम एक अपसमा ऄन्तर सहकारी कारोिार गनि 

सक्नेछन ्।  
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९५. ठेक्कापट्टा लदन नहुने: संस्थाले अफ्नो  ससमसतको कुनै सञ्चालक िा लेखा सपुरीिेक्षण ससमसतको संयोजक िा 

सदस्य िा अफ्नो कमिचारीलाइ ठेक्कापिा सदन हुदनै । 

९६. सरकारी बाूँकी सरह असलू उपर हुने: कुनै संस्थाले प्राप् त गरेको सरकारी ऄनदुान िा कुनै सेिा ससुिधा दरुुपयोग 

गरेको पाआएमा प्रचसलत काननू बमोसजम सरकारी बाूँकी सरह ऄसूल ईपर गररनेछ।  

९७.  कभपनी सभबन्धी प्रचललत ऐन लागू नहुने : यस ऐन ऄन्तगित दताि भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी 

प्रचसलत ऐन  लाग ूहुने छैन ।  

९८.  प्रचललत कानून बमोलजम कारवाही गना वाधा नपने : यस ऐनमा लेसखएको कुनै कुराले कुनै व्यसि ईपर प्रचसलत 

काननू बमोसजम ऄदालतमा मदु्दा चलाईन बाधा परु् याएको मासनने छैन । 

९९. सभपलि शुलद्धकरण लनवारण सभबन्धी कानुनी व्र्वस्थाको पालना गनुापनेाः संस्थाले सम्पसत्त शसुद्धकरण 

सनिारण सम्बन्धी संघीय / प्रदशे काननुमा भएका व्यिस्थाका साथै तत ्सम्बन्धमा मन्िालयले जारी गरेको मानदण्ड 

र नेपाल राष्ट्र बैंकको सित्तीय जानकारी एकाआबाट जारी भएका सनदसेशकाहरूको पालना गनुिपनेछ ।  

१००. लनर्म बनाउने अलधकार:  यस ऐनको कायािन्ियनकोलासग कायिपासलकाले अिश्यक सनयम बनाईन सक्नेछ । 

१०१.  मापदण्ड, लनदेलशका वा कार्ालवलध बनाई लागू गना सक्ने: (१) यो ऐन िा यस ऐन ऄन्तगित बनेको सनयमको 

ऄधीनमा रही संस्थाको दताि, सञ्चालन, सनरीक्षण तथा ऄनुगमन लगायतका काम कारबाहीलाइ व्यिसस्थत र 

प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनि कायिपासलकाले अिश्यकता ऄनसुार मापदण्ड, सनदसेशका िा कायिसिसध बनाइ लाग ू

गनि सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोसजमको मापदण्ड बनाईूँदा अिश्यकता ऄनसुार रसजष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, 

मन्िालय र सम्बसन्धत ऄन्य सनकायको परामशि सलन ससकनेछ । 

 

 

cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho",  

 दिेचलुी नगरपासलका gu/ कायिपासलकाको sfof{no . 
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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 

दिेचलुी नगरपासलका नगर कायिपासलकाको sfof{no 

प्रगसतनगर, निलपरासी (बदिघाट ससु्ता पिूि)  

गण्डकी प्रदशे, नेपाल . 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

दिेचलुी gu/kflnsf ;xsf/L P]g, === sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === === === === === === === 

=== nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] ;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod ;lxt of] k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 
5 .  

 

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

btf{ u/]sf] ldlt M  

b:tvt M 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 

sfof{nosf] 5fk M 

 

 


