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सााँफेबगर नगरपान्लकाकोसहकारी ऐन, २०७५  

प्रमाणीकरण न्मन्त : २०७५/०३/२७  

 

 

प्रस्तावनााः 

सहकारी मूल्य, माधयता र न्सद्धाधत अनुरूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहकेो पूाँजी, प्रन्वन्ि तथा प्रन्तभालाई स्वाबलम्बन र पारस्पररकताका 

आिारमा एकीकृत गदै सदस्यहरूको आर्थाक, सामान्जक तथा सााँस्कृन्तक उन्नयन गना, समुदायमा आिाररत, सदस्य केन्धित, लोकतान्धत्रक, 

स्वायत्त र सुशान्सत संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धान गना, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट 

सामान्जक धयायका आिारमा आत्मन्नभार, तीब्र एवं ददगो रुपमा स्थानीय अथातधत्रलाई सुदढृ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दताा, सञ्चालन 

एवम् न्नयमन सम्बधिी व्यवस्था गना वाञ्छनीय भएकोले, 

सााँफेबगर नगरपान्लकाकोनगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद –१ 

प्रारन्म्भक 

१. सनं्िप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “सााँफेबगर नगरपान्लकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तुरुधत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा: न्वषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागमेा यस ऐनमा,– 

(क)“आधतररक कायान्वन्ि” भन्नाले सहकारी संस्थाले दफा १८ बमोन्जम बनाएकोआधतररक कायान्वन्ि सम्झनुपछा ।  

(ख) “कसूर” भन्नाले दफा ७९ बमोन्जमको कसूर सम्झनुपछा । 

(ग) “तोदकएको” वा “तोदकए बमोन्जम” भन्नाले यस ऐन अधतगात बनेको न्नयममा तोदकएको वा तोदकए बमोन्जम 

सम्झनुपछा । 

(घ) “पररवार” भन्नाले सदस्यको पन्त वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, िमापुत्र, िमापुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले 

पालन पोषण गनुा पने दाजु, भाउजु,भाइ, बुहारी र दददी, बन्हनी सम्झनुपछा। 

तर सो शब्दले अंशबण्डा गरीवा मानो छुरिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेकोपररवारकोसदस्यलाई 

जनाउने छैन ।  

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

(च) “मधत्रालय” भन्नाले सहकारी सम्बधिी न्वषय हनेे संघीय मधत्रालय सम्झनुपछा ।  

(छ) “मुख्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संचालन गरेको व्यवसान्यक दियाकलापहरुमा पन्छल्लो आर्थाक वषासम्ममा 

पररचान्लत बचतको दान्यत्व र पन्छल्लो आर्थाक वषाको सदस्यतफा को खररद वा न्बिी कारोवारमा कम्तीमा तीस 

प्रन्तशतभधदा बढी न्हस्सा भएको कारोवार सम्झनुपछा ।   

(ज)“रन्जष्ट्रार” भन्नाले संघको रन्जष्ट्रार सम्झनु पछा ।  

(झ) “लेखा सुपरीवेिण सन्मन्त” भन्नाले दफा ३७ बमोन्जमको लेखा सुपरीवेिण सन्मन्त सम्झनुपछा । 

(ञ) “न्वन्नयम” भन्नाले सम्बन्धित सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोन्जम बनाएको न्वन्नयम सम्झनुपछा । 

(ट) “न्वभाग” भन्नाले संघको सहकारी न्वभाग सम्झनुपछा र सो शब्दले मधत्रालयले सहकारी न्नयमन गना तोकेको महाशाखा 

समेतलाई जनाउाँछ। 

(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनुपछा ।  
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(ड) “सञ्चालक” भन्नाले सन्मन्तको सदस्य सम्झनुपछा र सो शब्दले सन्मन्तको अध्यि, उपाध्यि, सन्चव र कोषाध्यि 

समेतलाई जनाउाँछ ।  

(ड) “सदस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यन्ि सम्झनुपछा। 

(ढ) “सन्मन्त” भन्नाले  दफा ३० को उपदफा (१) बमोन्जमको सञ्चालक सन्मन्त सम्झनुपछा ।  

(ण) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्वावलम्वन, स्व–उत्तरदान्यत्व, लोकतधत्र, समानता, समता, ऐक्यवद्धता, इमाधदारी, खुलापन, 

सामान्जक उत्तरदान्यत्व तथा अरुको हरेचाह लगायत अधतराान्ष्ट्रय  माधयता प्राप् त सहकारी 

सम्बधिी मूल्य सम्झनुपछा । 

(त)“संस्थाको व्यवसाय” भन्नाले न्वन्नयममा व्यवस्था भए बमोन्जम सञ्चान्लत व्यवसान्यक दियाकलाप सम्झनुपछा ।  

(थ) “सहकारी न्सद्धाधत” भन्नाले स्वैन्च्छक तथाखुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्धत्रक न्नयधत्रण, सदस्यको आर्थाक 

सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतधत्रता, न्शिा, तालीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र 

समुदायप्रन्तको चासो लगायत अधतराान्ष्ट्रय माधयता प्राप् त सहकारी सम्बधिी न्सद्धाधतसम्झनुपछा ।  

(द) "संस्था" भन्नाले दफा ३ बमोन्जम गठन भई दफा ६ बमोन्जम दताा भएको न्वषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था 

सम्झनु पछा । 

(ि) “सािारणसभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको सािारणसभा सम्झनुपछा । 

(न) “प्राथन्मक पूाँजी कोष” भन्नाले शेयर पूाँजी र जगेडा कोष सम्झनुपछा । 

(प) "दताा गने अन्िकारी" भन्नाले दफा ६८ बमोन्जमको दताा गने अन्िकारी सम्झनुपदाछ । 
 

पररच्छेद–२ 

सहकारी ससं्थाको गठन तथा दताा 

३. ससं्थाको गठन :(१) कम्तीीमा न्तस जना नेपाली नागररकहरु आपसमा न्मलीी न्वषयगत वा वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गना 

सके्नछन् ।  

(२)उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भएतापन्न श्रन्मक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आिाररत भइ 

व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पधरजना नेपाली नागररकहरु भए पन्न संस्था गठन गना सके्नछन् । 

(३) यस दफामा अधयत्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार 

वा तहको अनुदान वा स्वान्मत्वमा संचान्लत न्वद्यालय, न्वश्वन्वद्यालय वा संगरठत संस्थाबाट पाररश्रन्मक पाउने पदमा वहाल रहकेा 

कम्तीमा एकसय जना कमाचारी, न्शिक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा न्मली प्रचन्लत कानून बमोन्जम दताा भएको आफ्नो पेशागत 

संगठनका आिारमा सदस्यता, प्रन्तन्नन्ित्व र सेवा संचालनमा तोदकए बमोन्जमका शता बधदेजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गना 

सके्नछन् । 

तर एकसय जनाभधदा कम संख्या रहकेो एउटै कायाालयका कम्तीमा तीसजना कमाचारी, न्शिक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा 

न्मली सदस्यता, प्रन्तन्नन्ित्व र सेवा संचालनमा तोदकए बमोन्जमका शता बधदेजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गना सके्नछन् । 

(४)  यस दफा बमोन्जम संस्था गठन गदाा एक पररवार एक सदस्यका दरल ेउपदफा (१) वा(२)मा उन्ल्लन्खत संख्या 

पुगेको हुनुपनेछ ।  

तर संस्था दताा भइसकेपन्छ एकै पररवारका एकभधदा बढी व्यन्िलेसो संस्थाको सदस्यता न्लन बािापनेछैन । 

 (५) उपदफा (१)मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न बचत तथा ऋणको कारोवार गने संस्था गठन गदाा कम्तीमा 

पचास जना नेपाली नागररकहरुको सहभान्गता हुनु पनेछ । 

४. दताा नगरी  सहकारी सस्था सचंालन गना नहुन:ेकसैले पन्न  यस ऐन बमोन्जम दताा नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन गना हुाँदैन। 
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५. दतााको लान्ग दरखास्त ददन ु पन े :(१) यस ऐन बमोन्जम गठन भएका सरकारी संस्थाले दतााकालान्ग दताा गने अन्िकारी समि 

अनुसूची-१ को ढााँचामा दरखास्त ददनुपनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोन्जमका दरखास्त साथ देहाय बमोन्जमका कागजातहरू संलग्न गनुा पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्तान्वत न्वन्नयम, 

(ख)  सहकारी संस्थासञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रन्तवेदन, 

(ग)  सदस्यले न्लन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको न्ववरण । 

६. दताा गनुा पन े:(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोन्जम प्राप् त दरखास्त  सन्हतको कागजातहरु  छानन्वन गदाा देहाय बमोन्जम भएको 

पाइएमा दताा गने अन्िकारीले दरखास्त परेको न्मन्तले तीस ददनन्भत्र त्यस्तो सहकारी संस्थादताा गरी अनुसूची-२ को ढााँचामा दताा 

प्रमाणपत्र ददनु पनेछ :– 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको न्वन्नयम यो ऐन तथा यस ऐन अधतगात बनेको न्नयम बमोन्जमरहकेो,  

(ख) प्रस्तान्वत सहकारी संस्थासहकारी मूल्य,माधयता र न्सद्धाधत अनुरुप सञ्चालन हुन सके्न आिार रहकेो, 

(ग) सहकारी संस्था समुदायमा आिाररत एवम् सदस्य केन्धित भई संचालन र न्नयधत्रण हुन सके्न स्पष्ट आिार रहेको । 

(2) उपदफा (१) बमोन्जम छानन्वन गदाा प्रस्तान्वत सहकारी संस्थाको न्वन्नयमको कुनै कुरामा संशोिन गनुापने दने्खएमा 

दताा गने अन्िकीारीले त्यस्तो संशोिन गनुापने व्यहोरा खुलाई दरखास्त प्राप् त भएको न्मन्तले पधर ददनन्भत्र न्नवेदकलाई सूचना गनुा 

पनेछ । 

(3) यस ऐनमा अधयत्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भएतापन्न यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बखतदताा भई सञ्चालनमा रहकेा 

सााँफेबगर नगरपान्लका न्भत्र कायािेत्र कायम गररएका  सहकारी संस्था यसै ऐन बमोन्जम दताा भएको मान्नने छ । 

(४) यस दफा बमोन्जम सहकारी संस्था दताा गदाा दताा गने अन्िकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गनुा पने गरी कुनै 

शता तोक्न सके्नछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोन्जम शता तोदकएकोमासोको पालना गनुा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कताव्य हुनेछ। 

७. दताा गना अस्वीकार गना सके्न :(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उन्ल्लन्खत अवस्था नभएमा, सोही दफा बमोन्जम न्वन्नयम 

संशोिनको लान्ग सूचना ददएको अबन्िन्भत्र न्नवेदकले संशोिन गना अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको न्मन्तले तीस ददनन्भत्र 

न्बन्नयम संशोिन नगरेमा वा सूचनामा उल्लखे भए बमोन्जम हुनेगरी न्बन्नयम  संशोिन नगरेमा दताा गने अन्िकारीले त्यस्तो 

सहकारी संस्था दताा गना अस्वीकार गना सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सहकारी संस्था दताा गना अस्वीकार गरेकोमा दताा गने अन्िकारीले कारण खलुाई तीन ददन 

न्भत्र सोको जानकारी सम्बन्धित न्नवेदकहरूलाई ददनु पनेछ ।  

८. सहकारी ससं्था सगंरठत ससं्था हुन:े(१) सहकारी संस्था अन्वन्च्छन्न उत्तरान्िकारवाला एक स्वशान्सत रसङ्गरठत संस्था हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लान्ग एउटा छुिै छाप हुनेछ । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अिीनमा रही व्यन्ि सरह चल अचल सम्पन्त्त प्राप् त, उपभोग, न्विी वा अधय व्यवस्था 

गना सके्नछ।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यन्ि सरह आफ्नो नामबाट नान्लस उजूर गना र सो उपर पन्न सोही नामबाट नान्लस उजूर लाग्न 

सके्नछ। 

(५) सहकारी संस्थाले व्यन्ि सरह करार गना सके्नछ । 

९. सहकारी ससं्थाको कायािते्र :(१) दताा हुाँदाका बखत सहकारी संस्थाको काया िेत्र देहाय बमोन्जम हुनेछाः  

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

(ख)  अधय संस्थाको हकमा एक वडा वा देहायका आिारमातीन वडासम्म : 
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(१)  सदस्यहरुवीच स्वाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लान्ग आपसी साझा वधिन (कमन बण्ड), 

(२)  व्यवसान्यक स्तरमा सेवा संचालन गना आवश्यक सदस्य संख्या, 

(३) संस्था संचालनमा सदस्यको सहभान्गतामूलक लोकतान्धत्रक न्नयधत्रण कायम हुने गरी पायक पने स्थान । 

 

(२)  उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भएतापन्न संस्थाले दताा भई व्यवसान्यक सेवा प्रारम्भ गरेको दईुवषा 

पन्छ देहायको आिारमा जोन्डएको भौगोन्लक िेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कायािेत्र थप वडाहरूमा न्वस्तार गना सके्नछ ।तर दताा 

भैसकेको हकमा यसै ऐन अधतगात दताा भएको मान्नने छ । 

(क) संस्थाको व्यवसान्यक दियाकलापको न्वकास िममा सदस्यता बढाउन थप काया िेत्र आवश्यक परेको, 

(ख)संस्थाको काया संचालनमा सदस्यको प्रत्यि न्नयधत्रण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु अवलम्बन गररएको, 

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

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न संस्थाको कायािेत्रका वडाहरूमा व्यावसान्यक सेवा 

सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोदकएको रकम वा अनुपातभधदा कम रकम वा अनुपातको व्यावसान्यक सेवा सञ्चालन 

भएको देन्खएको खण्डमा दताा गने अन्िकारीले व्यावसान्यक सेवा सञ्चालन भएका वडा मात्र कायािेत्र कायम गने गरी न्वन्नयम 

संशोिन गना न्नदेशन ददन सके्नछ । 

(७)  उपदफा (३) बमोन्जम दताा गने अन्िकारीले न्नदेशन ददएकोमा सहकारी संस्थाले एक वषान्भत्र न्वन्नयम 

संशोिन गरी आफ्नो कायािेत्र पुनाःन्निाारण गनुापनेछ ।  

(८) यस दफामा अधयत्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न सहकारी संस्थाले स्वेन्च्छक रूपमा जुनसुकै समय कायािेत्र 

घटाउने गरी पुनाःन्निाारण गना न्वन्नयम संशोिन गना सके्नछ ।  

(९) कायािेत्र पुनाः न्निाारण सम्बधिी अधय व्यवस्था तोदकएबमोन्जम हुनेछ ।   

 

१०. जानकारी ददनपुन:े… नगरपान्लका भधदा बढी कायािेत्र कायम राखी दताा भई सञ्चालनमा रहकेा संस्थाहरूले … नगरपान्लकामा सेवा 

सञ्चालन गदाा सञ्चान्लत सेवाको न्ववरण सन्हत दताा गने अन्िकारीलाई जानकारी ददनुपनेछ । 

  

११. न्वषयगत आिारमा वगीकरण:(१)सहकारी संस्थाको वगीकरण देहाय बमोन्जम हुनेछाः 

(क) उत्पादक ससं्थााःकृन्ष,दगु्ि, न्चया,कदफ,उखु,फलफुल र माछापालन न्वशेषका न्वषयगत र अगुवावाली एवम् 

उत्पादनको योजना समेतका आिारमा अधय उत्पादनमूलक संस्था; 

(ख) उपभोिा ससं्थााःउपभोिा भण्डार, वचत तथा ऋण,उजाा र स्वास््य  न्वशेषका न्वषयगत र प्राथन्मक आवश्यकता 

एवम् सेवाको योजना समेतका आिारमा अधय उपभोगजधय संस्था; 
(ग)श्रन्मक ससं्थााः हस्तकला,खाद्य पररकार,औद्योन्गक उत्पादन,भोजनालय र श्रम करार न्वशेषका न्वषयगत र सीप वा 

श्रमको न्वशेषता एवम् स्वरोजगारीको योजना समेतका आिारमा अधय श्रममा आिाररत संस्था; 

(घ) बहुउद्देश्यीय ससं्थााःउत्पादन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आिाररत स्वरोजगारीका सेवा समेत सञ्चालन गने अधय 

बहुमुखी संस्था । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्लेन्खत न्वषयमा न्वन्शष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको न्वकासिम समेतको 

आिारमा तोदकएबमोन्जमका न्वषयहरु थप गना सदकनेछ ।  

 

(३) उपदफा (१)र(२) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न उपदफा (१) बमोन्जम अधय संस्थाहरु गठन गना बािा पनेछैन ।  
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१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गना सके्न :(१) दफा ६ बमोन्जम दताा प्रमाणपत्र प्राप् त गरे पन्छ संस्थाल े

आफ्नो उद्देश्य प्रान्प्तका लान्ग यस ऐन र न्वन्नयमको अिीनमा रहीआवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 

सञ्चालन गना सके्नछ ।  

(३) प्रचन्लत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भएतापन्न संस्थाले उपदफा (१) बमोन्जम कारोवार, व्यवसाय, 

उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गना छुिै संस्था दताा गनुापने छैन । 

तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गना प्रचन्लत कानून बमोन्जम अनुमन्तपत्र,स्वीकृन्त 

वा इजाजतपत्र न्लनु पने रहछे भने सो बमोन्जम अनुमन्तपत्र ,स्वीकृन्त वा इजाजतपत्र न्लएर मात्र कारोवार, व्यवसाय, उद्योग 

वा पररयोजना सञ्चालन गनुा पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोन्जम संस्थाले प्रचन्लत कानून बमोन्जम अन्िकार पाएको न्नकाय वा अन्िकारीबाट 

अनुमन्तपत्र,स्वीकृन्त वा इजाजतपत्र प्राप् तगरेमा पधर ददनन्भत्रसोको जानकारी दताा गने अन्िकारीलाई ददनु पनेछ । 

(५) दईु वा दईुभधदा बढी संस्थाले संयुि वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको लान्ग यस 

ऐनको अिीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गना सके्नछन् । 

(६) उपदफा (५) बमोन्जमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गने सम्बधिी अधय व्यबस्था 

तोदकए बमोन्जम हुनेछ । 

१३. दान्यत्व सीन्मत हुन े:(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बधिमा सदस्यको दान्यत्व न्नजले खररद गरेको वा खररद गना स्वीकार 

गरेको शेयरको अन्िकतम रकमसम्म मात्र सीन्मत रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अधत्यमा “न्लन्मटेड” भने्न शब्द राख्नु पनेछ ।  

१४. सहकारीका मलू्य, माधयता र न्सद्धाधत पालना गनुा पन:ेसहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गदाा सहकारीका मूल्य, माधयता र 

न्सद्धाधतको पालना गनुा पनेछ ।  
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पररच्छेद–३ 

ससं्थाका उदे्दश्य तथा काया 

१५. ससं्थाको उद्देश्य : कायािेत्रमा आिाररत र सदस्य केन्धित भई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थाक, सामान्जक तथा सााँस्कृन्तक उन्नयन गनुा 

संस्थाको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।   

१६. ससं्थाको काया : संस्थाका कायाहरू देहाय बमोन्जम हुनेछन्:- 
(क)सहकारीका मूल्य, माधयता र न्सद्धाधतहरूको पालना गनेगराउने, 

(ख)सदस्यको न्हत प्रवद्धानगने गरी व्यावसान्यक सेवाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदस्यलाई न्शिा, सूचना र तालीम प्रदान गने , 

(ङ)संस्थाले गने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड न्निाारण गरी गुणस्तर सुिार, आर्थाक स्थान्यत्व र जोन्खम 

व्यवस्थापनसम्बधिी काया गने,  

(च)आधतररक न्नयधत्रण प्रणाली लागू गने, 

(छ)संस्थाको व्यवसान्यक प्रवद्धान तथा न्वकास सम्बधिी दियाकलापहरू सञ्चालन गने, 

(ज)मधत्रालय,रन्जष्ट्रार, प्रादेन्शक रन्जष्ट्रार,स्थानीय तह वादताा गने अन्िकारीको न्नदेशन पालना गने गराउने, 

(झ) न्वन्नयममा उन्ल्लन्खत कायाहरू गने । 

 

 

पररच्छेद–४ 

न्वन्नयम तथा आधतररक कायान्वन्ि 

१७. न्वन्नयम बनाउन ुपन े :(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अधतगात बनेको न्नयम, न्नदेन्शका, मापदण्ड र कायान्वन्िको अिीनमा रही 

आफ्नो काया सञ्चालनको लान्ग न्वन्नयम बनाउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको न्वन्नयम दताा गने अन्िकारीबाट स्वीकृत भए पन्छ लागू हुनेछ । 

१८. आधतररक कायान्वन्ि बनाउन सके्न :(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अधतगात बनेको न्नयम, न्नदेन्शका, मापदण्ड, कायान्विी र 

न्वन्नयमको अिीनमा रही आवश्यकता अनुसार आफ्नो आधतररक कायान्वन्ि बनाउन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको आधतररक कायान्वन्ि सम्बन्धित संस्थाको सािारणसभाले स्वीकृत गरेपन्छ लागू हुनेछ । 

१९. न्वन्नयम र आधतररक कायान्वन्िमा सशंोिन :(१) संस्थाको सािारणसभाको कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट न्वन्नयम र आधतररक 

कायान्वन्ि संशोिन हुन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम संशोिन भएको न्वन्नयम वा आधतररक कायान्वन्ि दताा गने अन्िकारीबाट स्वीकृत भएपन्छ 

लागू हुनेछ । 

पररच्छेद–५ 

सदस्यता 

२०. ससं्थाको सदस्यता:(१) अठार वषा उमेर पूरा गरेका देहाय बमोन्जमका नेपाली नागररकहरु संस्थाको सदस्य हुन सके्नछन्ाः 

  (ख)  संस्थाको कम्तीमा दश शेयर खररद गरेको, 

  (ग)  संस्थाको न्वन्नयममा उन्ल्लन्खत शताहरु पालना गना मधजुर गरेको, 

  (घ)  संस्थाको न्जम्मेवारी पालना गना मधजुर भएको, 



 

8 

 

  (ङ)  संस्थाले गरेको कारोवारसाँग प्रन्तस्पिाा हुने गरी कारोवार नगरेको, 
  (च)   संस्थाको सदस्यता न्लन योग्य रहकेो स्वघोषणा गरेको । 

(२)यस ऐनमा अधयत्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भएतापन्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका न्नकायहरु, स्थानीय तहका साथै 

संस्थाको कायािेत्र न्भत्रका सामुदान्यक वा सहकारी न्वद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएकाउपभोिा समूहहरु 

संस्थाको सदस्य हुन बािा पने छैन ।  

(३)यस दफामा अधयत्र जुनसुकै कुरा लेन्खएको भएतापन्न स्वास््य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सदस्यता न्लन 

वािा पने छैन । 

२१. सदस्यता प्राप् त गना न्नवदेन ददन ुपन:े(१) संस्थाको सदस्यता न्लन चाहने सम्बन्धित व्यन्िले संस्थाको सन्मन्तसमि न्नवेदन ददनु 

पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम न्नवेदनपरेको न्मन्तले पैंतीस ददन न्भत्र सन्मन्तले यो ऐन, यस ऐन अधतगात बनेको न्नयम तथा 

न्वन्नयमको अिीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने न्नणाय गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम न्नणाय गदाा सन्मन्तले सदस्यता प्रदान नगने न्नणाय गरेमा सो को कारण खोली सात ददनन्भत्र 

न्नवेदकलाई जानकारी गराउनु पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोन्जम जानकारी पाएको न्मन्तले तीस ददनन्भत्र सम्बन्धित ब्यन्िल े त्यस्तो संस्था दताा गने 

अन्िकारीसमि उजूर गना सके्नछ। 

(५) उपदफा (४) बमोन्जम प्राप् तउजूरी छानन्वन गदाा न्नवेदकलाई सदस्यता प्रदान गनुा पने दने्खएमा दताा गने 

अन्िकारीीले त्यस्तो न्नवेदकलाई सदस्यता प्रदान गनाको लान्ग सम्बन्धित संस्थालाई आदेश ददन सके्नछ। 

(६) उपदफा (५) बमोन्जम आदेश भएमा सो आदेश प्राप् त गरेको सात ददन न्भत्र सम्बन्धित संस्थाले न्नवेदकलाई 

सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताा गने अन्िकारीलाई गराउनु पनेछ ।  

   

२२. सदस्यताको समान्प्त:(१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्त हुनेछाः 

क)सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 
(ख) लगातार बार्षाक सािारणसभामा न्बना सूचना तीन पटकसम्म अनुपन्स्थत भएमा, 

(ग)यो ऐन,यस ऐन अधतगात वनेको न्नयम वा न्वन्नयम बमोन्जम सदस्यले पालना गनुापने प्राविानको बारम्बार उल्लङ्घन 

गरेमा, 

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

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न कुनै सदस्यले संस्थाबाट प्राप् त वा भुिान गनुा पने कुनै रकम 

भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा न्नजले न्लएको ऋण,न्तनुा पने कुनै दान्यत्व वा अधय 

 

कुनै सदस्यको तफा बाट न्ितो वा जमानत बसेकोमा सोको दान्यत्व फरफारक नभएसम्म न्नजको सदस्यता समाप्त हुने छैन ।  

(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न सािारणसभा बोलाउने न्नणाय भइसकेपन्छ सािारणसभा सम्पन्न 

नभएसम्म कसैलाई पन्न सदस्यताबाट हटाउन सदकने छैन । 

२३. सनु्विा प्राप् त गना नसके्न : कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाई न्तनुा पने कुनै दान्यत्व न्निााररत समयन्भत्र  भुिान नगरेमा वा यो ऐन, 
यस ऐन अधतगात वनेको न्नयम तथा न्वन्नयम बमोन्जम सदस्यले पालन गनुापने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लंघन गरेमा त्यस्तो सदस्यल े

अधय सदस्य सरहको सुन्बिा प्राप् त गना सके्न छैन । 
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पररच्छेद –६ 

सािारणसभा, सन्मन्ततथा लखेा सपुरन्ीवेिण सन्मन्त 
 

२४. सािारणसभा:(१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपमा सािारणसभा हुनेछ । 

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

(३) सहकारी संस्थाको सािारणसभा देहाय बमोन्जम हुनेछ:– 

(क) प्रारन्म्भक सािारणसभा, 

(ख) वार्षाक सािारणसभा, 

(ग) न्वशेष सािारणसभा । 

२५. प्रारन्म्भक सािारण सभाको काम, कताव्य र अन्िकार: प्रारन्म्भक सािारणसभाको काम, कताव्य र अन्िकार देहाय बमोन्जम हुनेछ :– 

(क)प्रारन्म्भक सािारणसभा हुने अन्घल्लो ददनसम्मको काम कारबाही र आर्थाक कारोबारको जानकारी न्लने, 

(ख)चालू आर्थाक वषाको लान्ग वार्षाक कायािम तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रन्तवेदन तथा न्वत्तीय न्ववरण अनुमोदन गने, 

(घ)न्वन्नयममा उल्लेख भए बमोन्जम सन्मन्त वा लेखा सुपरीवेिण सन्मन्तको न्नवााचन गने, 

(ङ)आधतररक कायान्वन्ि पाररत गने, 

(च)लेखा परीिकको न्नयुन्ि र न्नजको पाररश्रन्मक न्निाारण गने,  

(छ) न्वन्नयममा तोदकए बमोन्जमका अधय कायाहरू गने । 

२६. वार्षाक सािारणसभाको काम, कताव्य र अन्िकार : वार्षाक सािारणसभाको काम, कताव्य र अन्िकार देहाय बमोन्जम  हुनेछ :– 

(क) वार्षाक कायािम तथा बजेट स्वीकृन्त गने, 

(ख) वार्षाक लेखा परीिण प्रन्तवेदन अनुमोदन गने, 

(ग) सन्मन्त वा लेखा सुपरीवेिण सन्मन्तको न्नवााचन तथा न्वघटन गने, 

(घ) सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेिण सन्मन्तको संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने, 

(ङ) सन्मन्त वा लेखा सुपरीवेिण सन्मन्तको वार्षाक प्रन्तवेदन पाररत गने, 

(च) न्वन्नयम संशोिन तथा आधतररक कायान्वन्ि पाररत गने, 

(छ) लेखा परीिकको न्नयुन्ि र न्नजको पाररश्रन्मक न्निाारण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण वा न्वघटन सम्बधिी न्नणाय गने, 

(झ) पाररश्रन्मक लगायतका सुन्विा तोके्न, 

(ञ) ऋण तथा अनुदान प्राप्त गने सम्बधिमा न्नणाय गने, 

(ट) सदस्यको दान्यत्व न्मनाहा ददने, 

(ठ) सन्मन्तलाई आवश्यक न्नदेशन ददने, 

(ड) न्वन्नयममा तोदकए बमोन्जमका अधय कायाहरू गने । 

(ढ)  संस्था ऋण नीन्त, बचत नीन्त आर्थाक तथा प्रशासन्नक न्नयमावली पाररत गने । 

(ण) न्िल्ला संघ, प्रदेश संघ, केन्धिय संघमा सदस्यता न्लनको लान्ग न्सफाररस गने । 
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२७. सािारणसभाको बठैक :(१) सन्मन्तले सहकारी संस्था दताा भएको न्मन्तले तीन मन्हनान्भत्र प्रारन्म्भक सािारणसभा बोलाउनु पनेछ 

। 

(२) सन्मन्तले प्रत्येक आर्थाक वषा समाप्त भएको न्मन्तले छ मन्हनान्भत्र वार्षाक सािारणसभा बोलाउनु पनेछ । 

(३) सन्मन्तले देहायको अवस्थामा न्वशेष सािारण सभा बोलाउनु पनेछ :– 

(क) संस्थाको काम न्वशेषले न्वशेष सािारण सभा बोलाउनुपनेसन्मन्तवाट न्नणाय भएमा, 

(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोन्जम लेखा सुपरीवेिण सन्मन्तको न्सफाररसमा, 
(ग)कुनै सञ्चालकले न्वशेष सािारणसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव सन्मन्तद्धारा पाररत भएमा, 

 (घ) न्वशेष सािारणसभा बोलाउनु पने कारण खुलाइ पन्च्चस प्रन्तशत सदस्यले सन्मन्त समि न्नवेदन ददएमा, 

(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोन्जम दताा गने अन्िकारीले न्नदेशन ददएमा, 

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न संस्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट आफ्नो न्जम्मेवारी पूरा 

नगरी संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा दताा गने अन्िकारीलाई जानकारी ददई सािारण 

सदस्यहरू मध्येबाट बहुमत सदस्य उपन्स्थत भई न्वशेष सािारण सभा गना सदकनेछ । 
२८. न्वशषे सािारणसभा बोलाउन न्नदेशन ददन सके्न:(१) संस्थाको न्नरीिण वा सुपरीवेिण गदाा वा कसैको उजूरी परी छानन्वन गदाा 

देहायको अवस्था देन्खन आएमा दताा गने अन्िकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको सन्मन्तलाई सािारणसभा बोलाउन न्नदेशन ददन 

सके्नछ :–   

(क)  सहकारीको मूल्य, माधयता तथा न्सद्धाधत न्वपररत काया गरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अधतगात बनेको न्नयम, न्वन्नयम तथा आधतररक कायान्वन्ि न्वपरीत काया गरेमा, 

(घ) दताा गने अन्िकारीले ददएको न्नदेशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोन्जम दताा गने अन्िकारीले आदेश ददएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सािारणसभा बोलाउन न्नदेशन प्राप् त भएमा सन्मन्तले सो न्नदेशन प्राप् त भएको न्मन्तले 

पैंतीस ददनन्भत्र सािारणसभाको बैठक बोलाउनु पनेछ र सािारणसभाको बैठकमा उजूरी वा न्नरीिणका िममा देन्खएका न्वषयमा 

छलफल गरी सोको प्रन्तवेदन दताा गने अन्िकारीसमि पेश गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उन्ल्लन्खत अवन्िन्भत्र सन्मन्तले सािारणसभा नबोलाएमा दताा गने अन्िकारीले त्यस्तो 

सािारणसभा बोलाउन सके्नछ । 

(४) सहकारी संस्थाको सािारणसभाको लान्ग गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहकेो सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रन्तशत 

हुनेछ ।  

तर पन्हलो पटक डादकएको सािारण सभामा गणपुरक संख्या नपुगेमा त्यसको सात ददन न्भत्र दोस्रो पटक सािारण सभा 

बोलाउनु पने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको सािारण सभामा संचालक सन्मन्तको बहुमत सन्हत एक न्तहाई सािारण सदस्यहरुको 

उपन्स्थन्त भएमा सािारण सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मान्ननेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था सोहीअनुसार हुनेछ । 
(६)दईु हजार वा सोभधदा बढी सदस्य भएको संस्थाले सािारण सभा गदाा समान कायासूचीमा तोदकए बमोन्जम सदस्य 

संख्याको आिारमा वडा-वडा वा अधय पायकको स्थानमा संचालक सदस्यहरुलाई पठाई सािारण सभा गना र त्यस्तो सभाको न्नणाय 

प्रमान्णत गना प्रन्तन्नन्िहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रन्तन्नन्िहरुको उपन्स्थन्तको सभाले अन्धतम न्नणाय प्रमान्णत गने व्यवस्था न्मलाउन 

सके्नछ । 

२९. सञ्चालक सन्मन्त :(१)  सहकारी संस्थामा सािारणसभाबाट न्नवाान्चत एक सञ्चालक सन्मन्त रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यन्ि लगातार एउटै पदमा दईु पटकभधदा बढी सञ्चालक हुन पाउने छैन । 
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(२) उपदफा (१) बमोन्जमको सन्मन्तमा उपलब्ि भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रन्तशत मन्हला सदस्यको प्रन्तन्नन्ित्व 

सुन्नन्ित गनुा पनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभधदा बढी सदस्य एकै अवन्िमा सञ्चालक तथा लेखा सन्मन्तको पदमा उम्मेदवार बन्न र 

न्नवाान्चत हुन सके्न छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमाचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता न्लएको सहकारी संघ वा बैङ्कबाहके 

अको कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैन । 

तर वार्षाक दईु करोड रुपैयाभधदा कमको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा 

कमाचारीको रुपमा काम गना बािा पने छैन । वार्षाक दईु करोडभधदा बदढ कारोवार गने संस्थामा कुनै संचालक कमाचारी रहेको भए 

यो ऐन प्रारम्भ भएको न्मन्तले दईु वषान्भत्र त्यस्तो संचालकले कमाचारीको पद त्याग गरी अको कमाचारीको व्यवस्था गनुापनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअन्घ कुनै व्यन्ि एकभधदा बढी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अको संस्थाको कमाचारी भएकोमा 

यो ऐन प्रारम्भ भएको न्मन्तले एक वषान्भत्र कुनै एक संस्थाको मात्र सञ्चालक वा कमाचारी रहनु पनेछ । 

(७)सन्मन्तको कायाावन्ि न्तन वषाको हुनेछ । 

३०. सञ्चालक सन्मन्तको न्नवााचन :(१) सन्मन्तले आफ्नो कायाावन्ि समाप्त हुनु कन्म्तमा एक मन्हना अन्घ अको सन्मन्तको न्नवााचन 

गराउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सन्मन्तको न्नवााचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप् त भएको न्मन्तले 

छ मन्हनान्भत्र सन्मन्तको न्नवााचन गराउन दताा गने अन्िकारीले सम्बन्धित सन्मन्तलाई आदेश ददन सके्नछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम दताा गने अन्िकारीले आदेश ददएकोमा सम्बन्धित सन्मन्तले सो आदेश बमोन्जमको 

समयावन्िन्भत्र सन्मन्तको न्नवााचन गराई दताा गने अन्िकारलाई जानकारी गराउनु पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोन्जम सन्मन्तको न्नवााचन नगराएमा दताा गने अन्िकारले त्यस्तो संस्थासदस्य रहकेो मान्थल्लो संघ 

भए सो संघको प्रन्तन्नन्ि समेतलाई सहभागीगराई सन्मन्तको न्नवााचन सम्बधिी सम्पूणा काया गने गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४)बमोन्जमको न्नवााचन कायामा सहयोग पुर् याउनु सम्बन्धित सन्मन्तकापदान्िकारीहरूको कताव्य हुनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोन्जम न्नवााचन गराउाँ दा लागेको सम्पूणा खचा सम्बन्धित संस्थाले व्यहोनुा पनेछ। 

(७) यस दफा बमोन्जम सन्मन्तको अको न्नवााचन नभएसम्मको लान्ग सन्मन्तले न्वन्नयममा व्यवस्था भए बमोन्जम आफ्नो 

काया सञ्चालन गनेछ ।  

३१. सन्मन्तको काम, कताव्य र अन्िकार : यस ऐनमा अधयत्र उन्ल्लन्खत काम, कताव्य र अन्िकारका अन्तररि सन्मन्तको काम, कताव्य र 

अन्िकार देहाय बमोन्जम हुनेछ :– 

(क)सहकारीका मूल्य, माधयता र न्सद्धाधत बमोन्जम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गने, 

(ख) आर्थाक तथा प्रशासकीय काया गने, गराउने, 

(ग)प्रारन्म्भक सािारणसभा, वार्षाक सािारणसभा तथा न्वशेष सािारणसभा बोलाउने, 

(घ)सािारणसभाका न्नणायहरू कायााधवयन गने, गराउने, 

(ङ)संस्थाको नीन्त, योजना, बजेट तथा बार्षाक कायािमको तजुामा गरी सािारणसभा समि पेश गने, 

(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाउने,  

(छ)शेयर नामसारी तथा दफताा सम्बधिी काया गने, 

(ज)सम्बन्धित संघको सदस्यता न्लने, 

(झ)न्वन्नयम तथा आधतररक कायान्वन्ि तयार गरी सािारणसभामा पेश गने,  

(ञ)संस्थाको कायािेत्रन्भत्र संस्थाको कारोबार र व्यवसायको न्हत प्रवद्धानको लान्ग आवश्यककाया गने,गराउने, 
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३२. सञ्चालक पदमा बहाल नरहन:े देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालकआफ्नो पदमा बहाल रहन सके्न छैन:- 

(क) न्नजले ददएको राजीनामा सन्मन्तबाटस्वीकृत भएमा, 

(ख) न्नजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोन्जमसञ्चालकबाट हटाउने न्नणाय भएमा, 

(ग) न्नज अको संस्थाको सञ्चालक रहमेा, 
(घ) न्नज सोही वा अको संस्थाको कमाचारी रहमेा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रन्तबधिात्मक वाक्याशंमा लेन्खएको कुरामा सोहीबमोन्जम हुनेछ । 

(ङ) न्नजसोही वा अको संस्थाको लेखा सुपरीवेिण सन्मन्तको पदमा रहमेा 

(च) न्नजको मृत्यु भएमा। 

३३. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सके्न:(१) सािारणसभाले वहुमतको न्नणायबाटदेहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालकलाई सन्मन्तको 

सञ्चालक पदबाट हटाउन सके्नछ :– 

(क) आर्थाक न्हनान्मना गरी सम्बन्धित संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा, 

(ख)अनन्िकृत तवरले सम्बन्धित संस्थाको कारोबार सम्बधिी न्वषयको गोपन्नयता भङ्ग गरेमा, 

(ग)सम्बन्धित संस्थाको कारोबार र व्यवसायसाँग प्रन्तस्पिाा हुने गरी समान प्रकृन्तको कारोबार वा व्यवसाय गरेमा, 

(घ)सम्बन्धित संस्थाको अन्हत हुने कुनै काया गरेमा,  

(ङ) न्नज शारीररक वा मानन्सक रुपमा काम गना नसके्न भएमा, 

(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अधतगात बनेको न्नयम वा न्वन्नयममा उन्ल्लन्खतयोग्यता नरहमेा । 

(२)कुनै सञ्चालकलाई सन्मन्तको पदबाट हटाउने न्नणाय गनुा अन्घ त्यस्तो सञ्चालकलाईसािारणसभासमि सफाई पेश गने 

मनान्सब मादफकको मौका ददइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्जमको अवन्िन्भत्र कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा वा न्नजले पेश गरेको सफाई सधतोषजनक 

नभएमा सािारणसभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सके्नछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोन्जम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य सन्मन्तको दईु कायाकालसम्मको न्नवााचनमा उम्मेदवार 

बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपदफा (३) बमोन्जम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा सािारणसभाले बााँकी अवन्िको लान्ग अको 

सञ्चालकको न्नवााचन गनेछ । 

३४. न्नजी स्वाथा समावशे भएको न्नणाय प्रकृयामा सलंग्न हुन नहुन े  :(१) सञ्चालकले आफ्नो न्नजी स्वाथा समावशे भएको न्नणाय 

प्रदियामा संलग्न हुनुहुाँदैन । 

(२) सञ्चालकले आफूलाईमात्र व्यन्िगत फाइदा हुनेगरी संस्थामा कुनै काया गना गराउन हुाँदैन । 

(३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को न्बपरीत हुने गरी वा आफ्नो अन्िकारिेत्रभधदा बान्हर गई कुनै काम कारबाही गरे 

गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रन्त त्यस्तो सञ्चालक व्यन्िगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य 

वा अधय कुनै व्यन्िलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहछे भने त्यस्तो हानी नोक्सानी न्नजको जायजेथाबाट असूल उपर गररनेछ । 

३५. सन्मन्तको न्वघटन :(१) सािारणसभाले देहायको अवस्थामा सन्मन्तको न्वघटन गना सके्नछाः– 

(क) सन्मन्तको बदन्नयतपूणा कायाबाट संस्थाको कारोबार जोन्खममा परेमा, 

(ख)संस्थाले न्तनुापने दान्यत्व तोदकएको समयन्भत्र भुिान गना नसकेमा, 

(ग)न्वन्नयममा उन्ल्लन्खत उद्देश्य र काया न्वपररतको काम गरेमा,  

(घ)सन्मन्तले आफ्नो न्जम्मेवारी पूरा नगरेमा, 
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(ङ)यो ऐन वा यस ऐन अधतगात बनेको न्नयमावलीमा उन्ल्लन्खत शता वा दताा गने  अन्िकारीले ददएको न्नदेशनको 

बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम सन्मन्त न्वघटन भएमा सािारणसभाले नयााँ सन्मन्तको न्नवााचन गनेछ । 

(३) सन्मन्तले यो ऐन वा यस ऐन अधतगात बनेको न्नयम बमोन्जम दताा गने अन्िकारीले ददएको न्नदेशन पालना नगरेमा 

वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोन्जम पेश भएको प्रन्तवेदन समेतको आिारमा दताा गने अन्िकारीले सन्मन्तलाई उजूरी वा 

न्नरीिणको िममा देन्खएका न्वषयवस्तुको गान्म्भयाताको आिारमा बढीमा छ मन्हनाको समय ददई सुिार गने मौका ददन सके्नछ र 

त्यस्तो समयावन्ि न्भत्र पन्न सुिार नगरेमा त्यस्तो सन्मन्त न्वघटन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोन्जम सन्मन्त न्वघटन भएमा त्यसरी न्वघटन गररएको न्मन्तले तीन मन्हना न्भत्रमा अको सन्मन्तको 

न्नवााचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो न्नवााचन नभएसम्म संस्थाको दैन्नक काया सञ्चालन गना दताा गने अन्िकारीले तोदकए बमोन्जमको 

एक तदथा सन्मन्त गठन गनुा पनेछ । 

(५) यस दफा बमोन्जम अको सन्मन्तको न्नवााचन गराउाँ दा लागेको सम्पूणा खचा सम्बन्धित संस्थाले व्यहोनेछ । 

३६. लखेा सपुरीविेण सन्मन्तको गठन :(१) संस्थामा आधतररक न्नयधत्रण प्रणालीलाई सुदढृ गना तोदकए बमोन्जमको योग्यता पुगेका 

एकजना संयोजक र दईुजना सदस्यहरू मध्ये एक जना मन्हला रहने गरीसािारणसभाले न्नवााचनबाट लेखा सुपरीवेिण सन्मन्त गठन 

गनेछ । 

(२) एउट ै पररवारको एकभधदा बढी व्यन्ि एकै अवन्िमा एउटै संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सुपरन्ीवेिण सन्मन्तको 

संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मदेवार बन्न र न्नवाान्चत हुन सके्न छैन । 

३७. लखेा सपुररविेण सन्मन्तको काम, कताव्य र अन्िकार :(१)  लेखा सुपररवेिण सन्मन्तको काम, कताव्य र अन्िकार देहाय बमोन्जम 

हुनेछ :– 

(क)प्रत्येक चौमान्सकमा सहकारी संस्थाको आधतररक लेखापरीिण गने, गराउने, 

(ख)आधतररक लेखापरीिण गदाा लेखापरीिणका आिारभूत न्सद्धाधतको पालना गने, गराउने, 

(ग)न्वत्तीय तथा आर्थाक कारोवारको न्नरीिण तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(घ)सन्मन्तको काम कारवाहीको न्नयन्मत सुपरन्ीवेिण गने र सन्मन्तलाई आवश्यक सुझाव ददने, 

(ङ) सािारणसभाकोन्नदेशन, न्नणाय तथा सन्मन्तका न्नणाय कायााधवयन भए नभएको अनुगमन गने, 

(च)लेखा सम्बधिी प्रन्तवदेन र सन्मन्तको काम कारबाहीको सुपरन्ीवेिण सम्बधिी वार्षाक प्रन्तवेदन सािारणसभा समि 

पेश गने,  

(छ)आफूले पटक पटक ददएका सुझाव कायााधवयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको न्हतमा प्रन्तकूल असर परेमावा त्यस्तो 

संस्थाको नगद वा न्जधसी सम्पन्त्तको व्यापक रूपमा न्हनान्मना वा अन्नयन्मतता भएको वा संस्था गम्भीर आर्थाक 

संकटमा पना लागेकोमासोको कारण खुलाई न्वशेष सािारणसभा बोलाउनसन्मन्तसमि न्सफाररस गने । 

(ज) आवश्यक परेमा आधतररक लेखा परीिक न्नयुन्िका लान्ग तीन जनाको नाम सञ्चालक सन्मन्तमा न्सफाररस गने । 
(२) लेखा सुपरन्ीवेिण सन्मन्तको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दैन्नक आर्थाक प्रशासन्नक कायामा सहभागी हुन पाउने 

छैन । 
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पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचालन 

३८. सदस्य केन्धित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुा पन े :(१) संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गना, सोको 

पररचालन गना र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गना सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भएतापन्न बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने गरी दताा भएको संस्था 

बाहके अधय न्वषयगत वा वहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गना पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अन्घ बहुउद्देश्यीय वा न्वषयगत संस्थाको रुपमा दताा भई मुख्य कारोवारको रुपमा वचत तथा 

ऋणको कारोवार गदै आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन वषा न्भत्रमा वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार नहुने गरी दताा हुाँदाका 

बखतमा उल्लेख गररएको मुख्य कारोवार गने गरी संस्था सञ्चालन गनुापनेछ । 

(३) संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गने ऋणमा सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क न्लन सके्नछ । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर न्बचको अधतर छ प्रन्तशतभधदा बढी हुने छैन ।  

(५) संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लागे्न ब्याजलाई मूल ऋणमा पूाँजीकृत गरी सोको आिारमा ब्याज लगाउन पाइने छैन । 

(६)संस्थाले कुनैपन्न कम्पनीको शेयर खररद गना सके्न छैन ।  

तर  

(१) सींस्थाको दान्यत्वप्रन्त प्रन्तकूल नहुने गरी संस्थाले स्वप्रयोजनको लान्ग अचल सम्पन्त्त खरीद तथा पूवाािार 

न्नमााण एवं संस्था र सदस्यहरुको न्हतमा उत्पादन र सेवाको िेत्रमा प्राथन्मक पूाँजी कोष पररचालन गना वािा पने 

छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अन्घ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरेको भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ 

भएको न्मन्तले एक वषा अवन्िन्भत्र हस्ताधतरण गररसकु्न पनेछ । 

 (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्नसंस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअन्घ दताा भएका साना 

दकसानद्वारा प्रवर्द्धात न्वत्तीय संस्थाको शेयर खररद गना बािा पनेछैन । 

(७) संस्थाले शेयर पूाँजी कोषको दश गुणासम्म वचत संकलन गना सके्नछ । 

(८)संस्थाले दताा गदााका बखतका सदस्य बाहके अधय सदस्यलाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन मन्हना अवन्ि व्यन्तत नभई 

ऋण लगानी गना सके्न छैन । 

३९. सधदभा व्याजदर सम्बधिी व्यवस्थााः (१) संघीय कानुन बमोन्जम रन्जष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सधदभा व्याजदर तोक्न सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम तोदकएको सधदभा ब्याजदर संस्थाका लान्ग न्नदेशक ब्याजदर हुनेछ । 

४०. व्यन्िगत बचतको सीमा:संस्थामा सदस्यको व्यन्िगत बचतको सीमा तीस लाखसम्म हुनेछ । 

 

 

 

 

 

पररच्छेद –८  

आर्थाक स्रोत पररचालन 

४१. शयेर न्बिी तथा दफताा सम्बधिी व्यबस्था :(१) संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर न्विी गना सके्नछ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूाँजीको बीस 

प्रन्तशतभधदा बढी हुने गरी शेयर न्बिी गना सके्न छैन ।  
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तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूणा वा आंन्शक स्वान्मत्व वा न्नयधत्रणभएको संस्था वा न्नकायको 

हकमा यो बधदेज लागू हुने छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको अंदकत मूल्य प्रन्त शेयर एक सय रुपैयााँ हुनेछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूाँजी न्वन्नयममा उल्लेख भए बमोन्जम हुनेछ । 
(६) संस्थाले खुला बजारमा शेयर न्बिी गना पाउने छैन । 

(७) संस्थाको मूलिनको रुपमा रहकेो कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा दान्यत्व बाहके अधय कुनै ऋण वा 

दान्यत्व वापत न्ललाम न्बिी गररने छैन । 

४२. रकम दफताा तथा खाता सञ्चालन सम्बधिी व्यवस्था :(1) कुनै सदस्यले संस्थाको सदस्यता त्याग गरी रकम दफताा न्लन चाहमेा 

न्नजको कुनै दान्यत्व भए त्यस्तो दान्यत्व भुिान गरेको न्मन्तले एक मन्हनान्भत्र न्नजको बााँकी रकम तोदकए बमोन्जम न्नजलाई दफताा 

गनुा पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत दफताा माग गरेमा न्नजको कुनै दान्यत्व भए त्यस्तो दान्यत्व किा गरी बााँकी 

रकम तोदकए बमोन्जम न्नजलाई दफताा गनुा पनेछ।  

(३) संस्थाले वचत खाताहरु मात्र संचालन गना सके्नछ ।    

४३. ऋण वा अनदुान न्लन सके्न:(१) संस्थाले न्वदेशी बैंक वा न्वत्तीय संस्था वा अधय न्नकायबाट ऋण वा अनुदान न्लन वा त्यस्तो 

न्नकायसाँग साझेदारीमा काम गना संघीय कानून वमोन्जम स्वीकृती न्लनु पने छ । 

(२) उपदफा (१) वमोन्जम न्वदेशी बैङ्क वा न्नकायबाट ऋण वा अनुदान न्लन स्वीकृतीको लान्गतोदकएवमोन्जमको 

न्ववरणहरु सन्हत दताा गने अन्िकारी समि न्नवेदन ददनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) वमोन्जम न्नवेदन प्राप्त भएमा दताा गने अन्िकारीले नगर कायापान्लकामा प्रस्ताव पेश गनुा पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोन्जमको प्रस्ताव नगर कायापान्लकाले उपयुि देखमेा स्वीकृतीकोलान्ग मधत्रालयमा न्शफाररस गरर 

पठाउनेछ ।  

४४. नेपाल सरकारको सरुिण प्राप् त गना सके्न: (१) संस्थाल े न्वदेशी बैङ्क वा न्नकायसाँग न्लने ऋणमा सुरिण प्राप् त गनुा पने भएमा 

संघीय कानून वमोन्जम स्वीकृन्तकोलान्ग दताा गने अन्िकारर समि प्रस्ताव सन्हत न्नवेदन ददनु पने छ । 

(२) दफा (१) वमोन्जम   प्राप्त प्रस्ताव उपयुि देन्खएमा नगर कायापान्लकाले संघीय कानुन बमोन्जम स्वीकृन्तको लान्ग मधत्रालयमा न्शफाररस 

गरर पठाउनु पनेछ ।  

 

 

 

पररच्छेद –०९  

ससं्थाको कोष 

४५ ससं्थाको कोष :(१) संस्थाको कोषमा देहाय बमोन्जमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर न्बिीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनुदान रकम, 

(ङ) न्वदेशी सरकार वा अधतराान्ष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् त अनुदान वा सहायताको रकम, 

(च) व्यवसान्यक कायाबाट आर्जात रकम, 
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(छ) सदस्यता प्रवेश शुल्क, 

(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने अधय जुनसुकै रकम । 

४६.  जगडेा कोष :(१) संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको कोषमा देहाय बमोन्जमका रकम रहने छन् :– 

(क) आर्थाक वषाको खूद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रन्तशत रकम,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा न्नकायले प्रदान गरेको पूाँजीगत अनुदान रकम, 

(ग) न्स्थर सम्पन्त्त न्विीबाट प्राप् त रकम, 

(घ)  अधय स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको जगेडा कोष अन्वभाज्य हुनेछ । 

४७. संरन्ित पूाँजी दफताा कोषाः(१) संस्थामा एक संरन्ित पूाँजी दफताा कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बमोन्जमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोन्जमको रकम छुट्ट्याई बााँकी रहकेो रकमको 

कम्तीमा पच्चीस प्रन्तशत रकम उपदफा (१) बमोन्जमको कोषमा वार्षाक रुपमा जम्मा गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्जमको रकम सदस्यल ेगरेको संघीय कानुनमा तोदकए बमोन्जमको वार्षाक कारोवारको आिारमा सम्बन्धित 

सदस्यलाई उपलव्ि गराउनु पनेछ ।  

४८. सहकारी प्रवद्धान कोषसम्बधिी व्यवस्था:(१) संस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धान गनाको लान्ग दफा ४७ बमोन्जम जगेडा कोषमा 

सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोन्जमको रकम छुयाई बााँकी रहकेो रकमको शूधय दशमलव पााँच प्रन्तशतले हुन आउने रकम 

संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोन्जमको सहकारी प्रवद्धान कोषमावार्षाक रुपमा जम्मा गनुा पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको कोषको उपयोग संघीय कानुन व्यवस्था भएबमोन्जम हुनेछ । 

४९.  अधय कोष सम्बधिी व्यबस्थााः(१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उन्ल्लन्खत कोषका अन्तररि संस्थामा सहकारी न्शिा कोष, शेयर लाभांश 

कोष लगायत तोदकए बमोन्जमका अधय कोषहरु रहन सके्न छन् । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूर्ताका लान्ग न्वन्नयममा तोदकए बमोन्जम उपयोग गना 

सदकनेछ । तर एक वषाको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूाँजीको पधर प्रन्तशतभधदा बढी हुने छैन । 

पररच्छेद –१० 

अन्भलखे र सूचना 

५०. अन्भलखे राख्न ु पन े :(१) संस्थाले सािारणसभा, सन्मन्त तथा लेखा सुपररबेिण सन्मन्त बैठकका न्नणाय तथा काम कारबाहीको 

अद्यावन्िक अन्भलेख सुरन्ित साथ राख्नु पनेछ । 

(२) संस्थाले कारोबारसाँग सम्बन्धित तथा अधय आवश्यक अन्भलेखहरू तोदकए बमोन्जम सुरन्ित साथ राख्नु पनेछ । 

५१. न्ववरण उपलब्ि गराउन ुपन े :(१) संस्थाले देहायका न्ववरणहरू सन्हतको प्रन्तवेदन आ.व. समाप्त भएको तीन मन्हना न्भत्र दताा 

गने अन्िकारी समि पेश गनुा पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमान्सक र वार्षाक प्रन्तवेदन तथा लेखापरीिण प्रन्तवेदन 

(ख) बार्षाक कायािम नीन्त तथा योजना, 

(ग) खुद बचत सम्बधिी नीन्त तथा योजना, 

(घ) सञ्चालकको नाम तथा बााँकी कायाावन्िको सूची, 

(ङ) सािारणसभाको बैठक सम्बधिी जानकारी, 

(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूाँजी,   
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(छ) सञ्चालक वा सदस्यले न्लएको ऋण न्तना बााँकी रहकेो रकम, 

(ज) दताा गने अन्िकारीले समय समयमा तोदकददएको अधय न्ववरण । 

पररच्छेद – ११  

लखेा र लखेापरीिण 
 

५२. कारोबारको लखेा:संस्थाको  कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आिाररत र कारोबारको यथाथा न्स्थन्त स्पष्टरुपमा देन्खने गरी 

संघीय कानून बमोन्जम रन्जष्ट्रारले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्धटङ स्याण्डडा) र यस ऐन बमोन्जम पालना गनुापने अधय शता तथा 

व्यवस्था बमोन्जम राख्नु पनेछ । 

५३. लखेापरीिण:(१) संस्थाले प्रत्येक आर्थाक वषाको लेखापरीिण सो आर्थाक वषा समाप्त भएको न्मन्तले तीन मन्हनान्भत्र प्रचन्लत 

कानून बमोन्जम इजाजतपत्र प्राप् त लेखापरीिकद्वारा गराउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको अवन्िन्भत्र कुनै संस्थाल ेलेखापरीिण नगराएको पाइएमा दताा गने अन्िकारीले त्यस्तो 

संस्थाको लेखा परीिण इजाजतपत्रप्राप् त लेखापरीिकबाट गराउन सके्नछ। 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम लेखापरीिण गराउाँ दा लखेापरीिकलाई ददनु पने पाररश्रन्मक लगायतको रकम सम्बन्धित 

संस्थाले व्यहोनेछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोन्जम लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण प्रन्तवेदन अनुमोदनको लान्ग सािारणसभासमि 

पेश गनुा पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोन्जम पेश भएको लेखापरीिण प्रन्तवेदन सािारणसभाबाट अनुमोदन हुन नसकेमा पुनाः 

लेखापरीिणको लान्ग सािारणसभाले दफा ५५ को अिीनमा रही अको लेखापरीिक न्नयुि गनेछ । 

५४. लखेापरीिकको न्नयनु्ि :(१) संस्थाको लेखापरीिण सम्बधिी काया गना प्रचन्लत कानून बमोन्जम इजाजतपत्र प्राप् त 

लेखापरीिकहरूमध्येबाट सािारणसभाले एकजना लेखापरीिक न्नयुन्ि गरी पाररश्रन्मक समेत तोके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम लखेापरीिक न्नयुि गदाा एउटै व्यन्ि, फमा वा कम्पनीलाई लगातार तीन आर्थाक वषाभधदा 

बढी हुने गरी न्नयुि गना सदकने छैन । 

५५. लखेापरीिकमा न्नयिु हुन नसके्न :(१) देहायका व्यन्ि लेखापरीिकमा न्नयुि हुन तथा न्नयुि भई सकेको भए सो पदमा बहाल 

रहन सके्न छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 
(ख) सम्बन्धित संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको न्नयन्मत पाररश्रन्मक पाउने गरी न्नयुि सल्लाहकार वा कमाचारी, 

(घ)लेखापरीिण सम्बधिी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषाको अवन्ि भुिान नभएको,  

(ङ)दामासाहीमा परेको, 

(च)भ्रष्टाचार, ठगी वा नैन्तक पतन हुने अधय फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पााँच वषा भुिान नभएको,  

(ज)सम्बन्धित संस्थासाँग स्वाथा बान्झएको व्यन्ि । 

(२) लेखापरीिकले आफून्नयुि हुनुअन्घ उपदफा (१) बमोन्जम अयोग्य नभएको कुराको संस्था समि स्वघोषणा 

गरी्नुपनेछ ।  

(३) कुनै लेखापरीिक आफ्नो कायाकाल समाप्त नहुाँदै कुनै संस्थाको लेखापरीिण गना अयोग्य भएमा वा संस्थाको 

लेखापरीिकको पदमा कायम रहन नसके्न न्स्थन्त उत्पन्न भएमा न्नजलेलेखापरीिण गनुा पने वा गरररहेको काम तत्काल रोकी सो 

कुराको जानकारी न्लन्खत रुपमा संस्थालाई ददनु पनेछ । 
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(४) यस दफाको प्रन्तकूल हुनेगरी न्नयुि भएको लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण माधय हुने छैन ।  

 

पररच्छेद – १२ 

छुट,सुन्विा र सहुन्लयत 

५६. छुट, सनु्विा र सहुन्लयत:(१) संस्थालाई प्राप्त हुने छुट, सुन्विा र सहुन्लयत संघीय कानुन बमोन्जम हुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा उल्लेन्खत छुट, सुन्विा र सहुन्लयत बाहके संस्थालाई प्राप्त हुने अधय छुट, सुन्विा र सहुन्लयत तोदकए बमोन्जम 

हुनेछ ।  
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पररच्छेद—१३ 

ऋण असलुी तथा बााँकी बक्यौता 

५७. ऋण असलू गन:े(१) कुनै सदस्यले संस्थासाँग गरेको ऋण सम्झौता वा शता कबुन्लयतको पालना नगरेमा, न्लखतको भाखान्भत्र 

ऋणको सावााँ, ब्याज र हजााना चुिा नगरेमा वा ऋण न्लएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई न्हनान्मना गरेको देन्खएमा त्यस्तो 

सदस्यले ऋण ललंदा राखेको न्ितोलाई सम्बन्धित संस्थाले न्ललाम न्बिी गरी वा अधय कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो सााँवा, ब्याज र 

हजाानाअसूल उपर गना सके्नछ। न्ितो सम्बन्धित संस्थाले सकारे पिात् पन्न ऋणीले सााँवा ब्याज दवुै भुिानी गरी न्ितो बापतको 

सम्पन्त्त दफताा न्लन चाहमेा दफताा गनुापनेछ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा राखेको न्ितो कुनै दकन्समले कसैलाई हक छोन्डददएमा वा अधय कुनै कारणबाट त्यस्तो न्ितोको 

मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई न्नन्ित म्याद ददई थप न्ितो सुरिण राख् न   लगाउन सदकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम ऋणीले थप न्ितो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोन्जमको न्ितोबाट पन्न सााँवा, 

ब्याज र हजाानाको रकम असूल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लागे्न अधय जायजेथाबाट पन्न सााँवा, ब्याज र हजाीानाअसूल 

उपर गना सदकनेछ ।  

(४) यस दफा बमोन्जम सााँवा, ब्याज र हजाना असूल उपर गदाा लागेको खचाको रकम तथा असूलउपर भएको सााँवा, व्याज 

र हजाानाको रकम किा गरी बााँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई दफताा ददनु पनेछ ।  

(५) यस दफा बमोन्जम कुनै संस्थाल ेऋणीको न्ितो वा अधय जायजेथान्ललाम न्बिी गदाा न्ललाम सकाने व्यन्िको नाममा 

सो न्ितो वा जायजेथा प्रचन्लत कानून बमोन्जम रन्जष्ट्रशेन वा दान्खल खारेज गनाको लान्ग सम्बन्धित कायाालयमा लेखी पठाउनेछ र 

सम्बन्धित कायाालयले पन्न सोही बमोन्जम रन्जष्ट्रशेन वा दान्खल खारेज गरी सोको जानकारी सम्बन्धित संस्थालाई ददनु पनेछ । 

(६) यस दफा बमोन्जम न्ितो राखेको सम्पन्त्त न्ललाम न्बिी गदाा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पन्त्त सम्बन्धित संस्था 

आफैं ले सकार गना सके्नछ । 

(७) उपदफा (६) बमोन्जम आफैं ले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पन्त्तसम्बन्धित संस्थाको नाममा रन्जष्ट्रशेन वा दान्खल खारेज 

गना सम्बन्धित कायाालयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित कायाालयले सोही बमोन्जम रन्जष्ट्रशेन वा दान्खल 

खारेज गरी ददनु पनेछ । 

५८.  कालो सूची सम्बधिी व्यवस्थााः संस्थाबाट ऋण न्लई  रकमको अपचलन गने वा तोदकएको समयावन्ि न्भत्र ऋणको सााँवा व्याज दफताा 

नगने व्यन्िको नाम नामेशी सन्हत कालोसूची प्रकाशन सम्बधिी व्यवस्था संघीय कानुन बमोन्जम हुनेछ । 

५९. कजाा सचूना केधदर् सम्बधिी व्यवस्थााः कजाा सूचना केधि सम्बधिी व्यवस्था संघीय कानुन बमोन्जम हुनेछ । 
६० बााँकी बक्यौता असलू उपर गन े: कसैले संस्थालाई न्तनुा बुझाउनु पने रकम नन्तरी बााँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत 

दताा गने अन्िकारीले त्यस्तो व्यन्िको जायजेथाबाट असूल उपर गररददन सके्नछ । 

६१.रोक्का राख् नलखेी पठाउन:े(१) संस्था वा दताा गने अन्िकारीले दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लान्ग कुनै व्यन्िको खाता,जायजेथाको 

स्वान्मत्व हस्ताधतरण, नामसारी वा न्बिी गना नपाउने गरी रोक्का राख् न सम्बन्धित न्नकायमा लेखी पठाउन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम रोक्काको लान्ग लेखी आएमा सम्बन्धित न्नकायले प्रचन्लत कानून बमोन्जम त्यस्तो व्यन्िको 

खाता,जायजेथाको स्वान्मत्व हस्ताधतरण, नामसारी वा न्बिी गना नपाउने गरी रोक्का राख् नराखी ददनु पनेछ । 

६२. अग्रान्िकार रहन:ेकुनै व्यन्िल े संस्थालाई न्तनुा पने ऋण वा अधय कुनै दान्यत्व नन्तरेमा त्यस्तो व्यन्िको जायजेथामा नेपाल 

सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लान्ग रकम छुिाई बााँकी रहन आएको रकममा संस्थाको अग्रान्िकार रहनेछ । 

६३.  कायावाही गना वािा नपन:ेसंस्थाल े ऋण असुली गने सम्बधिमा कुनै व्यन्ि वा सहकारी संस्था उपर चलाएको कुनै कारवाहीका 

कारणबाट त्यस्तो व्यन्ि वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचन्लत कानून बमोन्जमको कुनै कसूरमा कारवाही चलाउन रोक लगाएको 

मान्नने छैन । 
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पररच्छेद– १४ 

एकीकरण,  न्बघटन तथा दताा खारेज 

६४. एकीकरण तथा न्वभाजन सम्बधिी व्यबस्था:(१) यस ऐनको अन्िनमा रहीदईु वा दईुभधदा बढी संस्थाहरु एक आपसमा गाभी 

एकीकरण गना वा एक संस्थालाई भौगोन्लक काया िेत्रको आिारमा दईु वा दईुभधदा बढी संस्थामा न्वभाजन गना सदकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमएकीकरण वा न्वभाजन गदाा सम्बन्धित संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य संख्याको दईु 

न्तहाइबहुमतबाट न्नणाय हुनु पनेछ ।           

(३) उपदफा (२) बमोन्जम एकीकरण वा न्वभाजन गने न्नणाय गदाा एकीकरण वा न्वभाजनका शता र कायान्वन्ि समेत 

खुलाउनु पनेछ। 

६५.  न्वघटन र दताा खारेज:(१) कुनै संस्थामा देहायको अवस्था न्वद्यमान भएमा सािारणसभाको तत्काल कायम रहकेा दईु न्तहाइ 

बहुमत सदस्यको न्नणायबाट त्यस्तो संस्थाको न्वघटन गने न्नणाय गरी दताा खारेजीको स्वीकृन्तका लान्गसन्मन्तले दताा गने अन्िकारी 

समि न्नवेदन ददनसके्नछ :– 

(क)न्वन्नयममा उन्ल्लन्खत उद्देश्य तथा काया हान्सल गना सम्भव नभएमा,  

(ख) सदस्यको न्हत गना नसके्न भएमा । 

(२)उपदफा (१) बमोन्जम प्राप् त न्नवेदनमा छानन्वन गदाा त्यस्तोसंस्थाको न्वघटन गना उपयुि देन्खएमा दताा गने 

अन्िकारीले त्यस्तो संस्थाको दताा खारेज गना सके्नछ। 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न दताा गने अन्िकारीले देहायको अवस्थामा मात्र संस्थाको दताा 

खारेज गना सके्नछ :– 

(क) लगातार दईु वषासम्म कुनै कारोबार नगरी न्नष्कृय रहकेो पाइएमा, 

(ख)कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अधतगात बनेको न्नयमावली न्वपरीतको काया बारम्बार गरेमा, 

(ग)न्वन्नयममा उन्ल्लन्खत उद्देश्य न्वपरीत काया गरेमा, 

(घ) सहकारी मूल्य, माधयता र न्सद्धाधत न्वपरीत काया गरेमा । 

(न) नेपाल सरकारकोअनुदान न्लई सदपुयोग नगरेमा ( सहकारी खुिा पसल र मन्हला कायाालयबाट न्बउ पंुजी 

न्लएकालाई ) 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोन्जम दताा खारेज गनुा अन्घ दताा गने अन्िकारीले त्यस्तो संस्थालाई सुनुवाईको लान्ग पधर 

ददनकोसमय ददनु पनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोन्जम संस्थाको दताा खारेज भएमा त्यस्तोसंस्था न्वघटन भएको मान्ननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोन्जम संस्थाको दताा खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको दताा प्रमाणपत्र स्वताः रद्द भएको 

मान्ननेछ । 

६६. न्लक्वीडेटरको न्नयनु्ि:(१) दफा ६६ बमोन्जम कुनै संस्थाको दताा खारेज भएमा दताा गने अन्िकारीले न्लक्वीडेटर न्नयुि गनेछ ।  
(२) उपदफामा (१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भएतापन्न संघीय कानुनमा तोदकएको न्समासम्मको सम्पत्तन्ी भएको सींस्थाको हकमा दताा 

गने अन्िकारीले कुनै अन्िकृतस्तरका कमाचारीलाई न्लक्वीडेटर न्नयुन्ि गना सके्नछ । 

६७. न्लक्वीडेशन पन्छको सम्पन्तको उपयोग: कुनै संस्थाको न्लक्वीडेशन पिात् सबै दान्यत्व भुिान गरी बााँकी रहन गएको सम्पन्त्तको उपयोग 

संघीय कानुनमा तोकन्ीए बमोन्जम हुनेछ । 

पररच्छेद –१५ 

दताा गन ेअन्िकारी 
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६८. दताा गन ेअन्िकारी:(१)यस ऐन अधतगात दताा गने अन्िकारीले गनुापने कायाहरू सााँफेबगर नगरपान्लकाको प्रमुख प्रशासदकय 

अन्िकृतले गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको दताा गने अन्िकारीले यस ऐन बमोन्जम आफूमा रहकेो कुनै वा सम्पूणा अन्िकार आफू 

मातहतको अन्िकृतस्तरको कमाचारीलाई प्रत्यायोजन गना सके्नछ । 
६९. काम, कताव्य र अन्िकार : यस ऐनमा अधयत्र उन्ल्लन्खत काम, कताव्य तथा अन्िकारको अन्तररि दताा गने अन्िकारीको काम, कताव्य 

र अन्िकार तोदकए बमोन्जम हुनेछ । 

  

पररच्छेद –१६ 

न्नरीिण तथा अनगुमन 

७०. न्नरीिण तथा अन्भलखे जााँच गन:े(१) दताा गने अन्िकारीले संस्थाको जुनसुकै वखत न्नरीिण तथाअन्भलेख परीिण गना, गराउन 

सके्नछ । 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जुनसुकै वखत तोदकएको भधदा बढी आर्थाक कारोवार गने संस्थाको न्हसाव दकताव वा न्वत्तीय 

कारोवारको न्नरीिण वा जााँच गना, गराउन सके्नछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लान्ग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अन्िकारी वा न्वशेषज्ञ खटाई आबश्यक  न्ववरण 

वा सूचनाहरू संस्थाबाट न्झकाई न्नरीिण तथा सुपरीवेिण गना सके्नछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बमोन्जम न्नरीिण वा न्हसाब जााँच गदाा दताा गने अन्िकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अन्िकार 

प्राप्त अन्िकृतले माग गरेको जानकारी सम्बन्धित संस्थाले उपलब्ि गराउनु पनेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोन्जम न्नरीिण वा न्हसाब जााँच गदाा कुनै संस्थाको कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन अधतगात 

बनेको न्नयम, न्नदेन्शका, मापदण्ड वा कायान्वन्ि बमोन्जम भएको नपाइएमा दताा गने अन्िकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित 

संस्थालाई आवश्यक न्नदेशन ददन सके्नछ र त्यस्तो न्नदेशनको पालना गनुा त्यस्तो संस्थाको कताव्य हुनेछ । 

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोन्जम संस्थाको न्नरीिण तथा सुपरीवेिण गदाा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचन्लत कानून 

बमोन्जमको अन्िकार प्रयोग गना सके्नछ। 

(७) यस दफा बमोन्जम संस्थाको न्नरीिण तथा सुपरीवेिण गदाा प्राप् त हुन आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 

सााँफेबगर नगर कायापान्लकालाई उपलब्ि गराउनु पनेछ ।   

७१. छानन्वन गना सके्न :(१) कुनै संस्थाको व्यवसान्यक कारोबार सधतोषजनक नभएको, सदस्यको न्हत न्वपरीत काम भएको वा सो 

संस्थाको उद्देश्य न्वपरीत काया गरेको भनी त्यस्तो संस्थाकोकम्तीमा वीस प्रन्तशत सदस्यले छानन्वनको लान्ग न्नवेदन ददएमा दताा गने 

अन्िकारीले त्यस्तो संस्थाको छानन्वन गना, गराउन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम छान्नवन गदाा माग गरेको न्ववरण वा कागजात उपलब्ि गराई सहयोग गनुा सम्बन्धित 

सन्मन्तको कताव्य हुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोन्जम गररएको छानन्वनको जानकारी सम्बन्धित संस्थालाई न्लन्खतरुपमा ददनु पनेछ । 

७२.बचत तथा ऋणको कारोबार गन ेससं्था को न्नरीिण तथा अनगुमन सम्बधिी न्वशषे व्यवस्था :(१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने 

संस्थाले तोदकए बमोन्जम अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गनुा पनेछ । 

(२) दताा गने अन्िकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोदकए बमोन्जमको अनुगमन प्रणालीमा आिाररत 

भई न्नरीिण तथा अनुगमन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम संस्थाको न्नरीिण तथा अनुगमन दताा गने अन्िकारीले आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र 

बैङ्क लगायतका अधय न्नकायको सहयोग न्लन सके्नछ । 
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७३.वार्षाक प्रन्तवदेन पशे गनुापन े :(१) दताा गने अन्िकारीले आर्थाक वषा समाप्त भएको न्मन्तले तीन मन्हनान्भत्र संस्थाको न्नरीिण 

सम्बधिीवार्षाक प्रन्तवेदननगर कायापान्लकासमि पेश गनुा पनेछ । 

(२) उपदफा (१)  बमोन्जमको प्रन्तवेदनमा देहायका न्ववरणहरू खुलाउनु पनेछ:– 

(क)सञ्चालनमा रहकेा संस्थाको न्ववरण, 

(ख)अनुगमन गररएका संस्थाको संख्या तथा आर्थाक कारोवारको न्ववरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी न्सद्धाधत र यो ऐन, यस ऐन अधतगात बनेको न्नयम, न्वन्नयम तथा आधतररक कायान्वन्िको पालनाको 

अवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यले प्राप् त गरेको सेवा सुन्विाको अवस्था, 

(ङ) संस्थाको दियाकलापमा सदस्यको सहभान्गताको स्तर अनुपात, 

(च) संस्थालाई नगरपान्लकाबाट प्रदान गररएको न्वत्तीय अनुदान तथा छुट सुन्विाको सदपुयोन्गताको अवस्था,  
(छ)संस्थाको आर्थाक दियाकलाप तथा न्वत्तीय अवस्था सम्बधिी तोदकए बमोन्जमका न्ववरण, 

(ज)संस्थामा आधतररक न्नयधत्रण प्रणालीको अवस्था, 

(झ) संस्थामा सुशासन तथा न्जम्मेवारीको अवस्था, 

(ञ) संस्थामा रहकेा कोषको न्ववरण, 

(ट) संरन्ित पूाँजी दफताा कोष न्वतरणको अवस्था, 

(ठ)सहकारीको नीन्त न्नमााणमा सहयोग पुगे्न आवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको दताा, खारेजी तथा न्वघटन सम्बधिी न्ववरण, 

(ढ)संस्थाले सञ्चालन गरेको दफा १२ बमोन्जमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको न्ववरण,  

(ण)तोदकए बमोन्जमका अधय न्ववरण । 

७४. आपसी सरुिण सवेा सचंालन सम्बधिी व्यवस्थााः (१) संस्थाले संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोन्जम आफ्ना सदस्यहरुको बालीनाली 

वा वस्तुभाउमा भएको िन्तको अंशपूर्ता गने गरी आपसी सुरिण सेवा संचालन गना सके्नछ । 

७५.न्स्थरीकरण कोष सम्बधिी व्यवस्थााः (१) बचत तथा ऋण न्वषयगत संस्थाहरू सम्भान्वतजोन्खमबाट संरिणका लान्ग संघीय कानुनमा 

व्यवस्था भएबमोन्जम खडा हुने न्स्थरीकरण कोषमा सहभागी हुन सके्नछन् । 

पररच्छेद –१७ 

समस्याग्रस्त ससं्थाको व्यवस्थापन 

७६. ससं्थासमस्याग्रस्त भएको घोषणा गना सदकन:े(१) यस ऐन बमोन्जम गररएको न्नरीिण वा न्हसाब जााँचबाट कुनै संस्थामा देहायको 

अवस्था न्वद्यमान रहकेो देन्खएमा कायापान्लकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गना सके्नछ:- 

(क) सदस्यको न्हत न्वपरीत हुने गरी कुनै काया गरेको, 

(ख) संस्थाले पूरा गनुापने न्वत्तीय दान्यत्व पूरा नगरेको वा भुिानी गनुापने दान्यत्व भुिानी गना नसकेको वा भुिानी गना 

नसके्न अवस्था भएको, 

(ग)सदस्यहरूको बचत न्निााररत शता बमोन्जम दफताा गना नसकेको, 

(घ)यो ऐन, यस ऐन अधतगात बनेको न्नयम तथा न्वन्नयम न्वपरीत हुने गरी संस्था  सञ्चालन भएको, 

(ङ) संस्था  दामासाहीमा पना सके्न अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आर्थाक करठनाई भोन्गरहकेो, 
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(च) कुनै संस्थाले सदस्यको बचत रकम दफताा गनुा पने अवन्िमा दफताा नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाकाकम्तीमा वीस प्रन्तशत 

वा वीस जना मध्ये जुन कम हुधछ सो वरावरकासदस्यहरूले दताा गने अन्िकारीसमि न्नवेदन ददएकोमाछानन्वन गदाा 

खण्ड (क) देन्ख (ङ) सम्मको कुनै अवस्था न्वद्यमान भएको देन्खएको । 

(२)उपदफा(१) मा जुनसुकै कुरा लेन्खएको भए तापन्न प्रचन्लत कानून बमोन्जम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्थालाई 

समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गना न्सफाररस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पन्हचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी संख्या, 

औन्चत्य समेतको आिारमा कायापान्लकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गना सके्नछ । 

७७. व्यवस्थापन सन्मन्तको गठन:(१) दफा ७७ बमोन्जम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पन्त्त व्यवस्थापन तथा 

दान्यत्व भुिानी सम्बधिी कायाकालान्ग व्यवस्थापन सन्मन्तको गठन गना दताा गने अन्िकारीले कायापान्लका समि  न्सफाररस गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जम न्शफाररस भई आएमा कायापान्लकाले तोदकए वमोन्जम व्यवस्थापन सन्मन्तको गठन गना सके्न 

छ ।   

(३) उपदफा (२) बमोन्जम गरठत व्यवस्थापन सन्मन्तको काम, कताव्य र अन्िकार तोदकए बमोन्जम हुनेछ । 

 

पररच्छेद–१८ 

कसीरू, दण्ड जररवाना तथा पनुराबदेन 

७८. कसीरू गरेको मान्नन े: कसैले देहायको कुनै काया गरेमा यस ऐन अधतगातको कसीरू गरेको मान्ननेछ ।  

(क) दताा नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यन्ि, फमा वाकम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा 

सो शब्दको अंग्रेजी रुपाधतरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अधय कुनै काया गरेमा, 
(ख)सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अधतगात बनेको न्नयम, न्वन्नयम बमोन्जम बाहके अधय कुनैपन्न प्रयोजनको लान्ग 

प्रयोग गरेमा,  
(ग) तोदकएको भधदा बढी रकम ऋण प्रदान गदाा जमानत वा सुरिण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, 

(घ) सन्मन्तको सदस्य, व्यवस्थापकवा कमाचारीले संस्थाको सम्पन्त्त, बचत वा शेयर रकम न्हनान्मना गरेमा, 
(ङ)ऋणअसूल हुन नसके्न गरी सन्मन्तका कुनै सदस्य, न्नजकोनातेदार वा अधय व्यन्ि वा कमाचारीलाई ऋण ददई रकम 

न्हनान्मना गरेमा,  

(च) सन्मन्तका कुनै सदस्यले एक्लै वा अधय सदस्यको न्मलोमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खुसी पररचालन 

गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा,  

(छ) झुिा वा गलत न्ववरण पेश गरीकजाा न्लएमा, राखेको न्ितो कच्चा भएमा वाऋण न्हनान्मना गरेमा,  

(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अधतर्गत बनेका न्नयम, न्वन्नयम  न्वपररत लगानी गरेमा वा लगानी गने उद्देश्यले रकम 

उठाएमा,  

(झ) कृन्त्रम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण न्लएमा वा ददएमा, 

(ञ) न्ितोको अस्वाभान्वक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण न्लएमा वा ददएमा, 

(ट) झुिा न्ववरणको आिारमा पररयोजनाको लागत अस्वाभान्वक रुपमा बढाई बढी ऋण न्लएमा वा  ददएमा, 

(ठ) कुनै व्यन्ि वा संस्थालाई एक पटक ददइसकेको सुरिण रीतपूवाक फुकुवा नभई वा सो सुरिणले खामेको मलू्यभधदा 

बढी हुनेगरी सोही सुरिण अधय संस्थामा राखी पुनाः ऋण न्लए वा ददएमा, 

(ड) संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लान्ग ऋण सुन्विा न्लएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अधयत्र प्रयोग गरे वा गराएमा, 
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(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेन्खएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाइ वा उडाइ अकै अथा न्नस्कने व्यहोरा पारी 

न्मलाई लेख्ने वा अको न्भनै्न शे्रस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हान्न नोक्सानी गने 

उद्देश्यले कीते गना वा अकााको हान्न नोक्सानी गने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झुिा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा 

न्मन्त, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा 

गराएमा,  

(ण) ऋणको न्ितो स्वरुप रान्खने चल अचल सम्पन्त्त न्ललाम न्बिी वा अधय प्रयोजनको लान्ग मूल्याङ्कन गदाा 

मूल्याङ्कनकतााले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याउने काया गरे वा गराएमा,  

(त)सींस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलान्हजा गना वा गराउन, कुनै 

दकन्समको रकम न्लन वा ददन, न्बना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा न्लन वा ददन, दान, दातव्य, 

उपहार वा चधदा न्लन वा ददन, गलत न्लखत तयार गना वा गराउन, अनुवाद गना वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा 

हानीपुर् याउने बदन्नयतले कुनै काया गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनैसंस्था वा सोको सदस्य वा बचतकताा वा तीमध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पुगे्न गरी लेखा परीिण गरे गराएमा वा 

लेखा परीिण गरेको झुिो प्रन्तवेदन तयार पारेमा वा पाना लगाएमा। 

७९. सजायाः(१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरेमा देहाय बमोन्जमको सजाय हुनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ)को कसूरमा एक बषासम्म कैद र एकलाखरुपै ाँयासम्म जररवाना, 
(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बषासम्म कैद र दईु लाख रुपै ाँयासम्म जररवाना, 
(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा न्वगो बराबरको रकम जररवाना गरी तीन बषा सम्म कैद , 
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र(त) को कसूरमा न्वगो भराई न्वगो बमोन्जम 

जररवाना गरी देहाय बमोन्जमको कैद हुनेछ :- 
(१) दश लाख रुपैयााँसम्म न्बगो भए एक वषासम्म कैद,  

(२) दश लाख रुपैयााँभधदा बढी पचास लाख रुपैयााँसम्म न्बगो भए दईु वषादेन्खतीन वषासम्म कैद, 

(३) पचास लाख रुपैयााँभधदा बढी एक करोड रुपैयााँसम्म न्बगो भए तीन वषादेन्ख चार वषासम्म कैद, 

(४) एक करोड रुपैयााँभधदा बढी दश करोड रुपैयासम्म न्बगो भए चार वषादेन्ख छवषासम्म कैद, 

(५) दश करोड रुपैंयााँभधदा बढीएक अबा रुपैयााँसम्म न्बगो भए छ वषादेन्ख आठ वषासम्म कैद, 

(६)एक अबा रुपैयााँभधदा बढीजन्तसुकै रुपैयााँ न्बगो भए पन्न आठ वषादेन्ख दश वषासम्म कैद, 
(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमादश बषासम्म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसूर गना उद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गना मद्दत पुर् याउने व्यन्िलाई मुख्य कसूरदारलाई हुने सजायको 

आिा सजाय हुनेछ । 

(३) दफा ७९ कोकसूर गने वा त्यस्तो कसूर गना मद्दत पुर् याउनु कुनै न्नकाय संस्था भए त्यस्तो न्नकाय संस्थाको प्रमुख 

कायाकारी वा पदान्िकारी वा कायाकारी हनै्सयतमा काया सम्पादन गने व्यन्िलाई यस ऐन बमोन्जम हुने सजाय हुनेछ । 

८०.  जररवाना हुन े:(१) दफा ८७ बमोन्जम कसैको उजूरी परी वा संस्थाको न्नरीिण अनुगमन वा न्हसाब दकताबको जााँच गदाा वा अधय 

कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै काया गरेको पाइएमा दताा गने अन्िकारीले त्यस्तो कायाको प्रकृन्त र गाम्भीयाको आिारमा त्यस्तो 

काया गने व्यन्िलाई पााँच लाखरुपै ाँयासम्म जररवाना गनेछ :- 
(क) यो ऐन वा यस ऐन अधतगात बनेका न्नयम न्वपरीत सदस्यसाँग ब्याज न्लएमा, 

(ख) संस्थाले प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अधतर छ प्रन्तशतभधदा बढी कायम गरेमा, 
(ग) संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लागे्न ब्याजलाई मूल कजाामा पूाँजीकृत गरी सोको आिारमा ब्याज लगाएमा, 
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(घ)कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूाँजीकोषको तोदकए बमोन्जमको प्रन्तशतभधदा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, 
(ङ)संस्था दताा गदााका बखतका सदस्य बाहके अधय सदस्यलाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन मन्हना अवन्ि व्यन्तत नभई 

ऋण लगानी गरेमा, 
(च) प्राथन्मक पूाँजी कोषको दश गुणा भधदा बढीहुने गरी बचत संकलन गरेमा, 
(छ) शेयर पूाँजीको पधर प्रन्तशतभधदा बढी शेयर लाभांश न्वतरण गरेमा,  

(ज) सींस्थाले आफ्नो कायािेत्र बान्हर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरेमा, 

(झ) सींस्थाले यो ऐन न्वपरीत कृन्त्रम ब्यन्िलाई आफ्नो सदस्यता ददएमा । 

 (२) उपदफा (१) मा लेन्खएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै काया गरेको दताा गने अन्िकारीले त्यस्तो कायाको 

प्रकृन्त र गाम्भीयाको आिारमा त्यस्तो काया गने व्यन्िलाई तीन लाख रुपैयााँसम्म जररवाना गना सके्नछाः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अधतगात बनेको न्नयम बमोन्जम ददएको कुनै न्नदेशन वा तोदकएकोमापदण्डको पालना नगरेमा, 
(ख)यो ऐन वा यस ऐन अधतगात बनेको न्नयम बमोन्जमददनुपने कुनै न्ववरण, कागजात, प्रन्तबेदन, सूचना वा जानकारी 

नददएमा, 
(ग) यस ऐन बमोन्जम न्नवााचन नगरी सन्मन्त तथा लखेा सुपरीवेिण सन्मन्तका पदान्िकारीहरु आफू खुशी पररवतान 

गरेमा  

(घ) कुनै संस्थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोन्जमको तोदकएको शता पालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अधतगात बनेको न्नयम न्वपररत अधय काया गरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोन्जमको जररवाना गनुा अन्घ दताा गने अन्िकारीले सम्बन्धित व्यन्ि वा संस्थालाई सफाई 

पेश गना कम्तीमा पधर ददनको समयावन्ि ददनु पनेछ । 

८१.  रोक्का राख्न े:(१) दताा गने अन्िकारीले सम्बन्धित संस्थालाई दफा ८१ बमोन्जम जररवाना गनुाका अन्तररि तीन मन्हनासम्म त्यस्तो 

संस्थाको कारोबार, सम्पन्त तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पन्त्त रोक्का राख् न सम्बन्धित न्नकायलाई न्सफाररस गना सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको न्सफाररस प्राप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पन्त वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो 

को जानकारी दताा गने अन्िकारीलाई ददनु पनेछ ।  

८२.  दोब्बर जररवाना हुन:े(१) दफा ८१ बमोन्जम जररवाना भएको व्यन्ि वा संस्थालेपुन: सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यन्ि वा संस्थालाई 

दताा गने अन्िकारीले दोस्रो पटकदेन्ख प्रत्येक पटकको लान्ग दोब्बर जररवाना गनेछ ।  

८३.  अनसुधिानको लान्ग लखेी पठाउन सके्न :दताा गने अन्िकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोन्जम आफ्नो काम, कताव्य र 

अन्िकारको पालना गदाा कसैले दफा ७९ बमोन्जमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बधिमा यस ऐन बमोन्जम 

अनुसधिान गनाको लान्ग सम्बन्धित न्नकायमा लेखी पठाउन सके्नछ ।  

८४.  मदु्दासम्बधिी व्यवस्थााः दफा ८० बमोन्जम सजाय हुने कसूरको मुद्दा सम्बधिी व्यवस्था संघीय कानुन बमोन्जम हुनेछ । 

८५. मदु्दा हने ेअन्िकारी:दफा ८० बमोन्जमको सजाय हुने कसूर सम्बधिी मुद्दाको कारवाही र दकनारा न्जल्ला अदालतबाट हुनेछ । 

८६.  उजरूी ददन ेहदम्याद :(१) कसैले दफा ८० बमोन्जमको सजाय हुने कसूर गरेको वा गना लागेको थाहा पाउने व्यन्िले त्यसरी थाहा 

पाएको न्मन्तले नब्बे ददनन्भत्र दताा गने अन्िकारी समि उजूरीददनु पनेछ । 

(२) कसैले दफा ८० बमोन्जम जररवाना हुने काया गरेको थाहा पाउने व्यन्िले त्यसरी थाहा पाएको न्मन्तले नब्बे ददन 

न्भत्र दताा गने अन्िकारी समि उजूरीददनु पनेछ ।  

८७. पुनरावदेन गना सके्न :(१) दफा ६ बमोन्जम संस्था दताा गना अस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बमोन्जम संस्था दताा खारेज गरेकोमा न्चत्त 

नबुझ्नेले सो न्नणायको जानकारी पाएको न्मन्तले पैंतीस ददनन्भत्र दताा गने अन्िकारीको न्नणायउपर कायापान्लकासमि पुनरावेदन गना 

सके्नछ ।  
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(२) दफा ८०बमोन्जमको जररवानामा न्चत्त नबुझ्ने व्यन्िले त्यस्तो न्नणायको जानकारी पाएको न्मन्तले पैंतीस ददनन्भत्र 

देहाय बमोन्जम पुनरावेदन गना सके्नछ: 
(क) दताा गने अन्िकारी र कायापान्लकाले गरेको न्नणाय उपर सम्बन्धित न्जल्ला अदालतमा, 

(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको न्नणाय उपरसम्बन्धित उच्च अदालतमा । 

८८. असलू उपर गररन े: यस पररच्छेद बमोन्जम कुनै व्यन्िले न्तनुा पने जररवाना वा कुनै रकम नन्तरी बााँकी रहकेोमा त्यस्तो जररवाना वा 

रकम न्नजबाट सरकारी बााँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 
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पररच्छेद–१९ 

न्वन्वि 

८९.  मतान्िकारको प्रयोग : कुनै सदस्यले संस्थाको जन्तसुकै शेयर खररद गरेको भए तापन्न सम्बन्धित संस्थाको काया सञ्चालनमा एक 

सदस्य एक मतको आिारमा आफ्नोमतान्िकारको प्रयोग गना सके्नछ । 

९०. सामान्जक परीिण गराउन सके्न :(१) संस्थाले न्वन्नयममा उन्ल्लन्खत उद्देश्य प्राप् त गनाका लान्ग सन्मन्तबाट भएका न्नणाय र काया, 

सदस्यहरूले प्राप् त गरेका सेवा र सधतुष्टीको स्तर, सेवा प्रान्प् तबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आर्थाक, सामान्जक, सांस्कृन्तक 

तथा वातावरणीय पिमा सकारात्मक पररवतान लगायतका न्वषयमा सामान्जक परीिण गराउन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्जम भएको सामान्जक परीिणको प्रन्तवेदन छलफलको लान्ग सन्मन्तले सािारणसभासमि पेश 

गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्जम पेश भएको सामान्जक परीिण प्रन्तवेदन छलफल गरी सािारणसभाले आवश्यकता अनुसार 

सन्मन्तलाई न्नदेशन ददन सके्नछ । 

(४) यस दफा बमोन्जमको सामान्जक परीिण प्रन्तवेदनको एक प्रन्त सम्बन्धित संस्थाले दताा गने अन्िकारी समि पेश गनुा 

पनेछ । 

९१. सहकारी न्शिााः सहकारी िेत्रको प्रविानको लान्ग न्वद्यालय तहको पाठयिममा आिारभूत सहकारी सम्वधिी न्वषयवस्तुलाई 

समावेश गना सदकनेछ । 

९२. आर्थाक सहयोग गना नहुन:ेसंस्थाको रकमवाट सन्मन्तको न्नणाय वमोन्जमसदस्यहरुले आर्थाक सहयोग न्लन सके्नछन्   

तर सामान्जक कायाकोलान्ग गैर सदस्य व्यन्ि वा संस्थाहरुलाई समेत आर्थाक सहयोग गनावािा पने छैन । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लान्ग 'सामान्जक काया' भन्नाले न्शिा, स्वास््य, वातावरण संरिण, मानवीय सहायता, 

सहकाररता प्रबद्धान सम्बन्धि कायालाई जनाउाँछ । 
९३. अधतर सहकारी कारोवार गना सके्नाः  संस्थाहरुले तोदकए बमोन्जम एक आपसमा अधतर सहकारी कारोवार गना सके्नछन् ।  

९४. ठेक्कापिा ददन नहुन:ेसंस्थाले आफ्नो  सन्मन्तको कुनै सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेिण सन्मन्तको संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो 

कमाचारीलाई ठेक्कापिा ददन हुदैन । 

९५. सरकारी बााँकी सरह असलू उपर हुन:े कुनै संस्थाले प्राप् त गरेको सरकारी अनुदान वा कुनै सेवा सुन्विा दरुुपयोग गरेको पाइएमा 

प्रचन्लत कानून बमोन्जम सरकारी बााँकी सरह असूल उपर गररनेछ।  

९६.  कम्पनी सम्बधिी प्रचन्लत ऐन लाग ूनहुन े: यस ऐन अधतगात दताा भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बधिी प्रचन्लत ऐन  लागू हुने 

छैन ।  

९७.  प्रचन्लत काननू बमोन्जम कारवाही गना वािा नपन े : यस ऐनमा लने्खएको कुनै कुराले कुनै व्यन्ि उपर प्रचन्लत कानून बमोन्जम 

अदालतमा मदु्दा चलाउन बािा पुर् याएको मान्नने छैन । 

९८. सम्पन्त्त शनु्द्धकरण न्नवारण सम्बधिी काननुी व्यवस्थाको पालना गनुापनाेःसंस्थाले सम्पन्त्त शुन्द्धकरण न्नवारण सम्बधिी संघीय / 
प्रदेश कानुनमा भएका व्यवस्थाका साथै तत् सम्बधिमा मधत्रालयले जारी गरेको मानदण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको न्वत्तीय जानकारी 

एकाइबाट जारी भएका न्नदेन्शकाहरूको पालना गनुापनेछ ।  

९९.न्नयम बनाउन ेअन्िकार:यस ऐनको कायााधवयनकोलान्ग कायापान्लकाले आवश्यक न्नयम बनाउन सके्नछ । 

१००.  मापदण्ड, न्नदेन्शका वा कायान्वन्ि बनाई लाग ूगना सके्न:(१) यो ऐन वा यस ऐन अधतगात बनेकोन्नयमको अिीनमा रही संस्थाको दताा, 

सञ्चालन,न्नरीिण तथा अनुगमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवन्स्थत र प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गना कायापान्लकाले 

आवश्यकता अनुसार मापदण्ड, न्नदेन्शका वा कायान्वन्ि बनाई लागू गना सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्जमको मापदण्ड बनाउाँ दा आवश्यकता अनुसार रन्जष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मधत्रालय र सम्बन्धित 

अधय न्नकायको परामशा न्लन सदकनेछ । 
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cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 
 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

;fFk]mau/gu/कायापान्लकाकोsfof{no, ;fFk]mau/ , c5fd . 

 
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 

;fFk]mau/gu/कायापान्लकाकोsfof{no, ;fFk]mau/ ,c5fd . 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

;fFk]mau/ gu/kflnsfsf]  ;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/0fM === === === === === === === === 

 

 

 

btf{ u/]sf] ldltM  

b:tvtM 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfdM 

sfof{nosf] 5fkM 

 

 

 


