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 याङवरक गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४  

 

प्रस्तावनााः सहकारी िूल्य, िान्यता र मसद्धान्त अनुरूप स्थानीयस्तरिा छररएर रहेको पूँजी, प्रववधध तथा प्रततभािाई स्वाबिम्बन र 
पारस्पररकताका आधारिा एकीकृत गदै सदस्यहरूको आधथिक, सािाजजक तथा साँस्कृततक उन्नयन गनि, सिुदायिा आधाररत, सदस्य केजन्ित, 

िोकताजन्िक, स्वायत्त र सुशामसत संगठनको रूपिा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्िधन गनि, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका 
िाध्यिबाट सािाजजक न्यायका आधारिा आत्ितनभिर, तीब्र एवं ददगो रुपिा स्थानीय अथितन्ििाई सुदृढ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको 
दताि, सञ्चािन एवि ्तनयिन सम्बन्धी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोिे, 

याङवरक गाउँपामिकाको  गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद –१ 

प्रारम्भिक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारभि :(१) यस ऐनको नाि “याङवरक गाउँपामिकाको सहकारी ऐन, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथि निागेिा यस ऐनिा,– 

(क) “आन्तररक कायिववधध” भन्नािे सहकारी संस्थािे दफा १८ बिोजजि बनाएको आन्तररक कायिववधध सम्झनुपछि ।  

(ख) “कसूर” भन्नािे दफा ७९ बिोजजिको कसूर सम्झनुपछि । 

(ग) “तोककएको” वा “तोककए बिोजजि” भन्नािे यस ऐन अन्तगित बनेको तनयििा तोककएको वा तोककए बिोजजि 
सम्झनुपछि । 

(घ) “पररवार” भन्नािे सदस्यको पतत वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धििपुि, धििपुिी, बाब,ु आिा, सौतेनी आिा र आफूिे 
पािन पोषण गनुि पन ेदाजु, भाउजु,भाइ, बुहारी र दददी, बदहनी सम्झनुपछि। 

तर सो शब्दिे अंशबण्डा गरीवा िानो छुट्दटई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको पररवारको 
सदस्यिाई जनाउन ेछैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्थािा जम्िा गरेको रकि सम्झनुपछि । 

(च) “िन्िािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्धी ववषय हेन ेसंघीय िन्िािय सम्झनुपछि ।  

(छ) “िुख्य कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्यवसातयक कियाकिापहरुिा पतछल्िो आधथिक वषिसम्ििा 
पररचामित बचतको दातयत्व र पतछल्िो आधथिक वषिको सदस्यतफि को खररद वा बबिी कारोवारिा कम्तीिा तीस 
प्रततशतभन्दा बढी दहस्सा भएको कारोवार सम्झनुपछि ।   

(ज) “रजजष्ट्रार” भन्नािे संघको रजजष्ट्रार सम्झनु पछि ।  

(झ) “िेखा सुपरीवेक्षण समितत” भन्नािे दफा ३७ बिोजजिको िेखा सुपरीवेक्षण समितत सम्झनुपछि । 

(ञ) “ववतनयि” भन्नािे सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको दफा १७ बिोजजि बनाएको ववतनयि सम्झनुपछि । 

(ट) “ववभाग” भन्नािे संघको सहकारी ववभाग सम्झनुपछि र सो शब्दिे िन्िाियिे सहकारी तनयिन गनि तोकेको िहाशाखा 
सिेतिाई जनाउँछ। 

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

(ड) “सञ्चािक” भन्नािे समिततको सदस्य सम्झनुपछि र सो शब्दिे समिततको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सधचव र कोषाध्यक्ष 
सिेतिाई जनाउँछ ।  

(ड) “सदस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यजतत सम्झनुपछि। 

(ढ) “समितत” भन्नािे  दफा ३० को उपदफा (१) बिोजजिको सञ्चािक समितत सम्झनुपछि ।  

(ण) “सहकारी िूल्य” भन्नािे स्वाविम्वन, स्व–उत्तरदातयत्व, िोकतन्ि, सिानता, सिता, ऐतयवद्धता, इिान्दारी, खुिापन, 

सािाजजक उत्तरदातयत्व तथा अरुको हेरचाह िगायत अन्तरािजष्ट्रय िान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी िूल्य 
सम्झनुपछि । 

(त) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नािे ववतनयििा व्यवस्था भए बिोजजि सञ्चामित व्यवसातयक कियाकिाप सम्झनुपछि ।  
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(थ) “सहकारी मसद्धान्त” भन्नािे स्वैजछछक तथाखुिा सदस्यता, सदस्यद्वारा िोकताजन्िक तनयन्िण, सदस्यको आधथिक 
सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्िता, मशक्षा, तािीि र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र 
सिुदायप्रततको चासो िगायत अन्तरािजष्ट्रय िान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी मसद्धान्त सम्झनुपछि ।  

(द) "संस्था" भन्नािे दफा ३ बिोजजि गठन भई दफा ६ बिोजजि दताि भएको ववषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी 
संस्था सम्झनु पछि । 

(ध) “साधारण सभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनुपछि । 

(न) “प्राथमिक पूँजी कोष” भन्नािे शेयर पूँजी र जगेडा कोष सम्झनुपछि । 

(प)  "दताि गन ेअधधकारी" भन्नािे दफा ६९ बिोजजिको दताि गन ेअधधकारी सम्झनुपदिछ । 
पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताा 
३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीिा तीस जना नेपािी नागररकहरु आपसिा  मििी ववषयगत वा वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन 

गनि सतनेछन ्।  

(२)उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापतन श्रमिक, युवा िगायतिे आफ्नो श्रि वा सीपिा आधाररत भइ 
व्यवसाय गन ेसहकारी संस्थाको हकिा पन्रजना नेपािी नागररकहरु भए पतन संस्था गठन गनि सतनेछन ्। 

(३) यस दफािा अन्यि जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता 
सरकार वा तहको अनुदान वा स्वामित्विा संचामित ववद्यािय, ववश्वववद्यािय वा संगदठत संस्थाबाट पाररश्रमिक पाउन ेपदिा 
वहाि रहेका कम्तीिा एकसय जना कििचारी, मशक्षक वा प्राध्यापकहरुिे आपसिा मििी प्रचमित कानून बिोजजि दताि भएको 
आफ्नो पेशागत संगठनका आधारिा सदस्यता, प्रतततनधधत्व र सेवा संचािनिा तोककए बिोजजिका शति बन्देजहरु पािना गने गरी 
संस्था गठन गनि सतनेछन ्। 

तर एकसय जनाभन्दा कि संख्या रहेको एउटै कायािियका कम्तीिा तीसजना कििचारी, मशक्षक वा प्राध्यापकहरुिे 
आपसिा मििी सदस्यता, प्रतततनधधत्व र सेवा संचािनिा तोककए बिोजजिका शति बन्देजहरु पािना गन ेगरी संस्था गठन गनि 
सतनेछन ्। 

(४)  यस दफा बिोजजि संस्था गठन गदाि एक पररवार एक सदस्यका दरिे उपदफा (१) वा(२)िा उजल्िखखत संख्या 
पुगेको हुनुपनेछ ।  

तर संस्था दताि भइसकेपतछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यजततिेसो संस्थाको सदस्यता मिन बाधापनेछैन ।  

४. दताा नगरी  सहकारी सस्था संचािन गना नहुने: कसैिे पतन  यस ऐन बिोजजि दताि नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चािन 
गनि हँुदैन।   

५. दतााको िागग दरखास्त ददनु पने :(१) यस ऐन बिोजजि गठन भएका सरकारी संस्थािे दतािकािाधग दताि गन ेअधधकारी सिक्ष 
अनुसूची-१ को ढाँचािा दरखास्त ददनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिका दरखास्त साथ देहाय बिोजजिका कागजातहरू संिग्न गनुि पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत ववतनयि, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रततवेदन, 

(ग)  सदस्यिे मिन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकिको वववरण । 
६. दताा गनुा पन े:(१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोजजि प्राप् त दरखास्त  सदहतको कागजातहरु  छानववन गदाि देहाय बिोजजि 

भएको पाइएिा दताि गन ेअधधकारीिे दरखास्त परेको मिततिे तीस ददनमभि त्यस्तो सहकारी संस्था दताि गरी अनुसूची-२ को 
ढाँचािा दताि प्रिाणपि ददनु पनेछ :– 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको ववतनयि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनेको तनयि बिोजजि रहेको,  
(ख) प्रस्ताववत सहकारी संस्था सहकारी िूल्य,  िान्यता र मसद्धान्त अनुरुप सञ्चािन हुन सतन ेआधार रहेको, 
(ग) सहकारी संस्था सिुदायिा आधाररत एवि ्सदस्य केजन्ित भई संचािन र तनयन्िण हुन सतने स्पष्ट्ट आधार 

रहेको । 
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(2) उपदफा (१) बिोजजि छानववन गदाि प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको ववतनयिको कुनै कुरािा संशोधन गनुिपने 
देखखएिा दताि गन ेअधधकारीिे त्यस्तो संशोधन गनुिपने व्यहोरा खुिाई दरखास्त प्राप् त भएको मिततिे पन्र ददनमभि तनवदेकिाई 
सूचना गनुि पनेछ । 

(3) यस ऐनिा अन्यि जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापतन यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका बखत दताि भई सञ्चािनिा रहेका 
याङवरक गाउँपामिका मभि कायिक्षेि कायि गररएका  सहकारी संस्था यसै ऐन बिोजजि दताि भएको िातनने छ । 

(४)  यस दफा बिोजजि सहकारी संस्था दताि गदाि दताि गन ेअधधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थािे पािना गनुि पने गरी 
कुनै शति तोतन सतनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोजजि शति तोककएकोिा सोको पािना गनुि सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको कतिव्य हुनेछ। 

७. दताा गना अस्वीकार गना सक्ने :(१) दफा ६ को उपदफा (१) िा उजल्िखखत अवस्था नभएिा, सोही दफा बिोजजि ववतनयि 
संशोधनको िाधग सूचना ददएको अबधध मभि तनवेदकिे संशोधन गनि अस्वीकार गरेिा त्यस्तो सूचना पाएको मिततिे तीस ददनमभि 
बबतनयि संशोधन नगरेिा वा सूचनािा उल्िेख भए बिोजजि हुने गरी बबतनयि  संशोधन नगरेिा दताि गन ेअधधकारीिे त्यस्तो 
सहकारी संस्था दताि गनि अस्वीकार गनि सतनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि सहकारी संस्था दताि गनि अस्वीकार गरेकोिा दताि गन ेअधधकारीिे कारण खुिाई तीन ददन 
मभि सोको जानकारी सम्बजन्धत तनवेदकहरूिाई ददनु पनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगदठत संस्था हुने: (१) सहकारी संस्था अववजछछन्न उत्तराधधकारवािा एक स्वशामसत र सङ्गदठत संस्था हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काि कारबाहीको िाधग एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । 

(३) सहकारी संस्थािे यस ऐनको अधीनिा रही व्यजतत सरह चि अचि सम्पवत्त प्राप् त, उपभोग, वविी वा अन्य 
व्यवस्था गनि सतनेछ।  

(४) सहकारी संस्थािे व्यजतत सरह आफ्नो नािबाट नामिस उजूर गनि र सो उपर पतन सोही नािबाट नामिस उजूर 
िाग्न सतनेछ। 

(५) सहकारी संस्थािे व्यजतत सरह करार गनि सतनेछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायािेत्र : (१) दताि हँुदाका बखत सहकारी संस्थाको कायि क्षेि देहाय बिोजजि हुनेछिः  

(क)  बचत तथा ऋणको िुख्य कारोवार गन ेसंस्थाको हकिा एक वडा,  
(ख)  अन्य संस्थाको हकिा एक वडा वा देहायका आधारिा गाउँपामिका भर हुन सतनेछ : 

(१)  सदस्यहरुवीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िाधग आपसी साझा वन्धन (किन बण्ड), 

(२)  व्यवसातयक स्तरिा सेवा संचािन गनि आवश्यक सदस्य संख्या, 
(३) संस्था संचािनिा सदस्यको सहभाधगतािूिक िोकताजन्िक तनयन्िण कायि हुने गरी पायक पन ेस्थान । 

 

 

(२)  उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापतन संस्थािे दताि भई व्यवसातयक सेवा प्रारम्भ गरेको दईुवषि 
पतछ देहायको आधारिा जोडडएको भौगोमिक क्षेि कायि रहने गरी आफ्नो कायिक्षेि थप वडाहरूिा ववस्तार गनि सतनेछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसातयक कियाकिापको ववकास िििा सदस्यता बढाउन थप कायि क्षेि आवश्यक परेको, 
(ख) संस्थाको कायि संचािनिा सदस्यको प्रत्यक्ष तनयन्िण कायि राख्न रचनात्िक उपायहरु अविम्बन गररएको, 
(ग) बचत तथा ऋणको िुख्य कारोबार गन ेसहकारी संस्थाको हकिा िापदण्ड अनुसार भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन संस्थाको कायिक्षेिका वडाहरूिा व्यावसातयक सेवा 
सञ्चािन नभएको वा जम्िा कारोबारको तोककएको रकि वा अनुपातभन्दा कि रकि वा अनुपातको व्यावसातयक सेवा सञ्चािन 
भएको देखखएको खण्डिा दताि गन ेअधधकारीिे व्यावसातयक सेवा सञ्चािन भएका वडा िाि कायिक्षेि कायि गन ेगरी ववतनयि 
संशोधन गनि तनदेशन ददन सतनेछ । 

(७)  उपदफा (३) बिोजजि दताि गन ेअधधकारीिे तनदेशन ददएकोिा सहकारी संस्थािे एक वषिमभि ववतनयि 
संशोधन गरी आफ्नो कायिक्षेि पुनिःतनधािरण गनुिपनेछ ।  

(८) यस दफािा अन्यि जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन सहकारी संस्थािे स्वेजछछक रूपिा जुनसुकै सिय 
कायिक्षेि घटाउन ेगरी पुनिःतनधािरण गनि ववतनयि संशोधन गनि सतनेछ ।  
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(९) कायिक्षेि पुनिः तनधािरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककएबिोजजि हुनेछ ।   

 

१०. जानकारी ददनुपने: याङवरक गाउँपामिका भन्दा बढी कायिक्षेि कायि राखी दताि भई सञ्चािनिा रहेका संस्थाहरूिे यावरक 
गाउँपामिकािा सेवा सञ्चािन गदाि सञ्चामित सेवाको वववरण सदहत दताि गन ेअधधकारीिाई जानकारी ददनुपनेछ । 

  

११. ववषयगत आधारमा वगीकरण: (१)सहकारी संस्थाको वगीकरण देहाय बिोजजि हुनेछिः 
(क) उत्पादक संस्थााः कृवष,दगु्ध, धचया,ककफ,उखु,फिफुि र िाछापािन ववशेषका ववषयगत र अगुवावािी एवि ्

उत्पादनको योजना सिेतका आधारिा अन्य उत्पादनिूिक संस्था; 
(ख) उपिोक्ता संस्थााः उपभोतता भण्डार, वचत तथा ऋण,उजाि र स्वास््य  ववशेषका ववषयगत र प्राथमिक 

आवश्यकता एवि ्सेवाको योजना सिेतका आधारिा अन्य उपभोगजन्य संस्था; 
(ग) श्रलमक संस्थााः हस्तकिा,खाद्य पररकार,औद्योधगक उत्पादन,भोजनािय र श्रि करार ववशेषका ववषयगत र सीप 

वा श्रिको ववशेषता एवि ्स्वरोजगारीको योजना सिेतका आधारिा अन्य श्रििा आधाररत संस्था; 
(घ) बहुउद्देश्यीय संस्थााः उत्पादन, उपभोग र श्रि वा सीपिा आधाररत स्वरोजगारीका सेवा सिेत सञ्चािन गने 

अन्य बहुिुखी संस्था । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) िा उल्िेखखत ववषयिा ववमशष्ट्टीकरण, आि प्रचिन र अभ्यासको ववकासिि 
सिेतको आधारिा तोककएबिोजजिका ववषयहरु थप गनि सककनेछ ।  

 

(३) उपदफा (१) र (२) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन उपदफा (१) बिोजजि अन्य संस्थाहरु गठन गनि बाधा पनेछैन ।  

 

१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गना सक्ने :(१) दफा ६ बिोजजि दताि प्रिाणपि प्राप् त गरे पतछ 
संस्थािे आफ्नो उद्देश्य प्राजप्तका िाधग यस ऐन र ववतनयिको अधीनिा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजना सञ्चािन गनि सतनेछ ।  

(३) प्रचमित कानूनिा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापतन संस्थािे उपदफा (१) बिोजजि कारोवार, व्यवसाय, 

उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि छुट्टै संस्था दताि गनुिपने छैन । 

तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि प्रचमित कानून बिोजजि अनुिततपि, 

स्वीकृतत वा इजाजतपि मिनु पन े रहेछ भने सो बिोजजि अनुिततपि ,स्वीकृतत वा इजाजतपि मिएर िाि कारोवार, 
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनुि पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बिोजजि संस्थािे प्रचमित कानून बिोजजि अधधकार पाएको तनकाय वा अधधकारीबाट 
अनुिततपि, स्वीकृतत वा इजाजतपि प्राप् त गरेिा पन्र ददनमभि सोको जानकारी दताि गन ेअधधकारीिाई ददनु पनेछ । 

(५) दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थािे संयुतत वा साझेदारीिा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको िाधग 
यस ऐनको अधीनिा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि सतनेछन ्। 

(६) उपदफा (५) बिोजजिको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गन े सम्बन्धी अन्य 
व्यबस्था तोककए बिोजजि हुनेछ । 

१३. दाययत्व सीलमत हुने :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धिा सदस्यको दातयत्व तनजिे खररद गरेको वा खररद गनि 
स्वीकार गरेको शेयरको अधधकति रकिसम्ि िाि सीमित रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाििा “सहकारी” र नािको अन्त्यिा “मिमिटेड” भन्न ेशब्द राखु्न पनेछ।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त पािना गनुा पन:े सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चािन गदाि सहकारीका िूल्य, िान्यता 
र मसद्धान्तको पािना गनुि पनेछ ।  

 

 

 

 

पररच्छेद–३ 

संस्थाका उद्देश्य तथा काया 
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१५. संस्थाको उद्देश्य : कायिक्षेििा आधाररत र सदस्य केजन्ित भई आफ्ना सदस्यहरूको आधथिक, सािाजजक तथा साँस्कृततक उन्नयन 
गनुि संस्थाको िुख्य उद्देश्य हुनेछ ।   

१६. संस्थाको काया : संस्थाका कायिहरू देहाय बिोजजि हुनेछन:्- 

(क) सहकारीका िूल्य, िान्यता र मसद्धान्तहरूको पािना गनेगराउने, 
(ख) सदस्यको दहत प्रवद्िधनगन ेगरी व्यावसातयक सेवाहरू प्रदान गने, 
(ग) सदस्यिाई मशक्षा, सूचना र तािीि प्रदान गने , 
(ङ) संस्थािे गने उत्पादन तथा सेवाको िापदण्ड तनधािरण गरी गुणस्तर सुधार, आधथिक स्थातयत्व र जोखखि 

व्यवस्थापनसम्बन्धी कायि गने,  

(च) आन्तररक तनयन्िण प्रणािी िागू गने, 
(छ) संस्थाको व्यवसातयक प्रवद्िधन तथा ववकास सम्बन्धी कियाकिापहरू सञ्चािन गने, 
(ज) िन्िािय,रजजष्ट्रार, प्रादेमशक रजजष्ट्रार,स्थानीय तह वादताि गने अधधकारीको तनदेशन पािना गन ेगराउने, 
(झ) ववतनयििा उजल्िखखत कायिहरू गने । 

 

 

पररच्छेद–४ 

ववयनयम तथा आन्तररक कायाववगध 

१७. ववयनयम बनाउनु पन े: (१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको तनयि, तनदेमशका, िापदण्ड र कायिववधधको अधीनिा 
रही आफ्नो कायि सञ्चािनको िाधग ववतनयि बनाउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको ववतनयि दताि गन ेअधधकारीबाट स्वीकृत भए पतछ िागू हुनेछ । 

१८. आन्तररक कायाववगध बनाउन सक्ने :(१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको तनयि, तनदेमशका, िापदण्ड, कायिववधी र 
ववतनयिको अधीनिा रही आवश्यकता अनुसार आफ्नो आन्तररक कायिववधध बनाउन सतनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको आन्तररक कायिववधध सम्बजन्धत संस्थाको साधारणसभािे स्वीकृत गरेपतछ िागू हुनेछ । 

१९. ववयनयम र आन्तररक कायाववगधमा संशोधन :(१) संस्थाको साधारणसभाको कुि सदस्य संख्याको बहुितबाट ववतनयि र 
आन्तररक कायिववधध संशोधन हुन सतनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि संशोधन भएको ववतनयि वा आन्तररक कायिववधध दताि गन ेअधधकारीबाट स्वीकृत भएपतछ 
िागू हुनेछ । 

 

 

पररच्छेद–५ 

सदस्यता 
२०. संस्थाको सदस्यता: (१) अठार वषि उिेर पूरा गरेका देहाय बिोजजिका नेपािी नागररकहरु संस्थाको सदस्य हुन सतनेछनि्ः 
  (ख)  संस्थाको कम्तीिा एक शेयर खररद गरेको, 
  (ग)  संस्थाको ववतनयििा उजल्िखखत शतिहरु पािना गनि िन्जुर गरेको, 
  (घ)  संस्थाको जजम्िेवारी पािना गनि िन्जुर भएको, 
  (ङ)  संस्थािे गरेको कारोवारसँग प्रततस्पधाि हुने गरी कारोवार नगरेको, 

  (च)   संस्थाको सदस्यता मिन योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनिा अन्यि जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापतन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारका तनकायहरु, स्थानीय तहका 
साथै संस्थाको कायिक्षेि मभिका सािुदातयक वा सहकारी ववद्यािय, गुठी, स्थानीय तिब, स्थानीय तहिा गठन भएका उपभोतता 
सिूहहरु संस्थाको सदस्य हुन बाधा पन ेछैन ।  

(३) यस दफािा अन्यि जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापतन स्वास््य सहकारी संस्थािा सहकारी संस्थािे सदस्यता मिन 
वाधा पन ेछैन । 

२१. सदस्यता प्राप् त गना यनवेदन ददनु पन:े (१) संस्थाको सदस्यता मिन चाहने सम्बजन्धत व्यजततिे संस्थाको समितत सिक्ष तनवेदन 
ददनु पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोजजि तनवेदनपरेको मिततिे पैंतीस ददन मभि समिततिे यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको तनयि 
तथा ववतनयिको अधीनिा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने तनणिय गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि तनणिय गदाि समिततिे सदस्यता प्रदान नगने तनणिय गरेिा सो को कारण खोिी सात 
ददनमभि तनवेदकिाई जानकारी गराउनु पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजजि जानकारी पाएको मिततिे तीस ददनमभि सम्बजन्धत ब्यजततिे त्यस्तो संस्था दताि गने 
अधधकारीसिक्ष उजूर गनि सतनेछ। 

(५) उपदफा (४) बिोजजि प्राप् तउजूरी छानववन गदाि तनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनुि पने देखखएिा दताि गने 
अधधकारीिे त्यस्तो तनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनिको िाधग सम्बजन्धत संस्थािाई आदेश ददन सतनेछ। 

(६) उपदफा (५) बिोजजि आदेश भएिा सो आदेश प्राप् त गरेको सात ददन मभि सम्बजन्धत संस्थािे तनवेदकिाई 
सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताि गन ेअधधकारीिाई गराउनु पनेछ ।  

२२. सदस्य हुन नपाउन े: (१) कुनै व्यजतत एकै प्रकृततको एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छैन।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अतघ कुनै व्यजतत एकै प्रकृततको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ 
भएको मिततिे तीनवषि मभि कुनै एक संस्थाको िाि सदस्यता कायि राखु्न पनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका बखत कुनै संस्थािा नेपाि सरकारको तनकाय वा दफा २० को उपदफा (२) िा 
उल्िेख भएदेखख बाहेकको अन्य कुनै कृबिि व्यजतत सदस्य भएको भए पाँचवषि मभि सदस्यता अन्त्य गनुिपनेछ ।  

   

२३. सदस्यताको समाम्प्त:(१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थािा सिाप्त हुनेछिः— 

(क) सदस्यिे आफ्नो सदस्यता त्याग गरेिा, 

(ख) िगातार बावषिक साधारणसभािा बबना सूचना तीन पटकसम्ि अनुपजस्थत भएिा, 
(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगित वनेको तनयि वा ववतनयि बिोजजि सदस्यिे पािना गनुिपने प्रावधानको बारम्बार 

उल्िङ्घन गरेिा, 
(घ) संस्थाको सदस्यको हकिा दफा २० बिोजजिको योग्यता नभएिा। 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन कुनै सदस्यिे संस्थाबाट प्राप् त वा भुततान गनुि पने कुनै 
रकि भएिा सो फरफारक नभएसम्ि वा तनजिे मिएको ऋण,ततनुि पन ेकुनै दातयत्व वा अन्य 

 

 कुनै सदस्यको तफि बाट धधतो वा जिानत बसेकोिा सोको दातयत्व फरफारक नभएसम्ि तनजको सदस्यता सिाप्त हुने छैन ।  

(३) यस दफािा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन साधारणसभा बोिाउने तनणिय भइसकेपतछ साधारणसभा सम्पन्न 
नभएसम्ि कसैिाई पतन सदस्यताबाट हटाउन सककने छैन । 

२४. सुववधा प्राप् त गना नसक्ने : कुनै सदस्यिे सहकारी संस्थािाई ततनुि पन ेकुनै दातयत्व तनधािररत सियमभि  भुततान नगरेिा वा 
यो ऐन, यस ऐन अन्तगित वनेको तनयि तथा ववतनयि बिोजजि सदस्यिे पािन गनुिपने व्यवस्थाको बारम्बार उल्िंघन गरेिा 
त्यस्तो सदस्यिे अन्य सदस्य सरहको सुबबधा प्राप् त गनि सतन ेछैन । 

 

पररच्छेद –६ 

साधारणसिा, सलमयततथा िेखा सुपररवेिण सलमयत 

 

२५. साधारणसिा: (१) सहकारी संस्थाको सवोछच अङ्गको रुपिा साधारणसभा हुनेछ । 

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

(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा देहाय बिोजजि हुनेछ:– 

(क) प्रारजम्भक साधारणसभा, 
(ख) वावषिक साधारणसभा, 
(ग) ववशेष साधारणसभा । 

२६. प्रारम्भिक साधारण सिाको काम, कताव्य र अगधकार: प्रारजम्भक साधारणसभाको काि, कतिव्य र अधधकार देहाय बिोजजि हुनेछ 
:– 
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(क) प्रारजम्भक साधारणसभा हुने अतघल्िो ददनसम्िको काि कारबाही र आधथिक कारोबारको जानकारी मिने, 
(ख) चािू आधथिक वषिको िाधग वावषिक कायििि तथा बजेट स्वीकृत गन,े 

(ग) प्रततवेदन तथा ववत्तीय वववरण अनुिोदन गन,े 

(घ) ववतनयििा उल्िेख भए बिोजजि समितत वा िेखा सुपरीवेक्षण समिततको तनवािचन गन,े 

(ङ) आन्तररक कायिववधध पाररत गन,े 

(च) िेखा परीक्षकको तनयुजतत र तनजको पाररश्रमिक तनधािरण गने,  
(छ) ववतनयििा तोककए बिोजजिका अन्य कायिहरू गन े। 

२७. वावषाक साधारणसिाको काम, कताव्य र अगधकार : वावषिक साधारणसभाको काि, कतिव्य र अधधकार देहाय बिोजजि  हुनेछ :– 

(क) वावषिक कायििि तथा बजेट स्वीकृतत गन,े 

(ख) वावषिक िेखा परीक्षण प्रततवेदन अनुिोदन गने, 
(ग) समितत वा िेखा सुपरीवेक्षण समिततको तनवािचन तथा ववघटन गन,े 

(घ) सञ्चािक वा िेखा सुपरीवेक्षण समिततको संयोजक वा सदस्यिाई पदबाट हटाउने, 
(ङ) समितत वा िेखा सुपरीवेक्षण समिततको वावषिक प्रततवेदन पाररत गन,े 

(च) ववतनयि संशोधन तथा आन्तररक कायिववधध पाररत गन,े 

(छ) िेखा परीक्षकको तनयुजतत र तनजको पाररश्रमिक तनधािरण गने, 
(ज) संस्था एकीकरण वा ववघटन सम्बन्धी तनणिय गन,े 

(झ) पाररश्रमिक िगायतका सुववधा तोतने, 
(ञ) ऋण तथा अनुदान प्राप्त गन ेसम्बन्धिा तनणिय गने, 
(ट) सदस्यको दातयत्व मिनाहा ददने, 
(ठ) समिततिाई आवश्यक तनदेशन ददन,े 

(ड) ववतनयििा तोककए बिोजजिका अन्य कायिहरू गन े। 

२८. साधारणसिाको बैठक :(१) समिततिे सहकारी संस्था दताि भएको मिततिे तीन िदहनामभि प्रारजम्भक साधारणसभा बोिाउनु पनेछ 
। 

(२) समिततिे प्रत्येक आधथिक वषि सिाप्त भएको मिततिे छ िदहनामभि वावषिक साधारणसभा बोिाउनु पनेछ । 

(३) समिततिे देहायको अवस्थािा ववशेष साधारण सभा बोिाउनु पनेछ :– 

(क) संस्थाको काि ववशेषिे ववशेष साधारण सभा बोिाउनुपने समिततवाट तनणिय भएिा, 
(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बिोजजि िेखा सुपरीवेक्षण समिततको मसफाररसिा, 

(ग) कुनै सञ्चािकिे ववशेष साधारणसभा बोिाउन पेश गरेको प्रस्ताव समिततद्धारा पाररत भएिा, 
 (घ) ववशेष साधारणसभा बोिाउनु पन ेकारण खुिाइ पजछचस प्रततशत सदस्यिे समितत सिक्ष तनवेदन ददएिा, 
(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बिोजजि दताि गन ेअधधकारीिे तनदेशन ददएिा, 
(४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन संस्थाको सञ्चािक वा व्यवस्थापकबाट आफ्नो जजम्िेवारी पूरा 

नगरी संस्था सञ्चािनिा सिस्या उत्पन्न भएको अवस्थािा दताि गन ेअधधकारीिाई जानकारी ददई साधारण 
सदस्यहरू िध्येबाट बहुित सदस्य उपजस्थत भई ववशेष साधारण सभा गनि सककनेछ । 

२९. ववशेष साधारणसिा बोिाउन यनदेशन ददन सक्ने: (१) संस्थाको तनरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गदाि वा कसैको उजूरी परी छानववन 
गदाि देहायको अवस्था देखखन आएिा दताि गने अधधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थाको समिततिाई साधारणसभा बोिाउन तनदेशन 
ददन सतनेछ :–   

(क)  सहकारीको िूल्य, िान्यता तथा मसद्धान्त ववपररत कायि गरेिा,  
(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको तनयि, ववतनयि तथा आन्तररक कायिववधध ववपरीत कायि गरेिा, 
(घ) दताि गन ेअधधकारीिे ददएको तनदेशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा, 
(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बिोजजि दताि गन ेअधधकारीिे आदेश ददएिा। 
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(२) उपदफा (१) बिोजजि साधारणसभा बोिाउन तनदेशन प्राप् त भएिा समिततिे सो तनदेशन प्राप् त भएको मिततिे 
पैंतीस ददनमभि साधारणसभाको बैठक बोिाउनु पनेछ र साधारणसभाको बैठकिा उजूरी वा तनरीक्षणका िििा देखखएका ववषयिा 
छिफि गरी सोको प्रततवेदन दताि गन ेअधधकारीसिक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) िा उजल्िखखत अवधधमभि समिततिे साधारणसभा नबोिाएिा दताि गन ेअधधकारीिे त्यस्तो 
साधारणसभा बोिाउन सतनेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको िाधग गणपूरक संख्या तत्काि कायि रहेको सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रततशत 
हुनेछ ।  

तर पदहिो पटक डाककएको साधारण सभािा गणपुरक संख्या नपुगेिा त्यसको सात ददन मभि दोस्रो पटक साधारण 
सभा बोिाउनु पन े र यसरी दोस्रो पटक बोिाइएको साधारण सभािा संचािक समिततको बहुित सदहत एक ततहाई साधारण 
सदस्यहरुको उपजस्थतत भएिा साधारण सभाको गणपुरक संख्या पुगेको िातननेछ । 

(५) उपदफा (४) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन दफा २८ को (४) िा भएको व्यवस्था सोहीअनुसार हुनेछ । 
(६) दईु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थािे साधारण सभा गदाि सिान कायिसूचीिा तोककए बिोजजि 

सदस्य संख्याको आधारिा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानिा संचािक सदस्यहरुिाई पठाई साधारण सभा गनि र त्यस्तो 
सभाको तनणिय प्रिाखणत गनि प्रतततनधधहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रतततनधधहरुको उपजस्थततको सभािे अजन्ति तनणिय प्रिाखणत गन े
व्यवस्था मििाउन सतनेछ । 

३०. सञ्चािक सलमयत :(१)  सहकारी संस्थािा साधारणसभाबाट तनवािधचत एक सञ्चािक समितत रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यजतत िगातार एउटै पदिा दईु पटकभन्दा बढी सञ्चािक हुन पाउने छैन । 
(२) उपदफा (१) बिोजजिको समिततिा उपिब्ध भएसम्ि कम्तीिा तेत्तीस प्रततशत िदहिा सदस्यको प्रतततनधधत्व 

सुतनजश्चत गनुि पनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवधधिा सञ्चािक तथा िेखा समिततको पदिा उम्िेदवार बन्न र 
तनवािधचत हुन सतने छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कििचारी वा आफ्नो संस्थािे सदस्यता मिएको सहकारी संघ वा 
बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको संचािक बन्न पाउने छैन । 

तर वावषिक दईु करोड रुपैयाभन्दा किको कारोवार गन े सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे त्यस्तो सहकारी संस्थािा 
कििचारीको रुपिा काि गनि बाधा पन ेछैन । वावषिक दईु करोडभन्दा बदढ कारोवार गन ेसंस्थािा कुनै संचािक कििचारी रहेको 
भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मिततिे दईु वषिमभि त्यस्तो संचािकिे कििचारीको पद त्याग गरी अको कििचारीको व्यवस्था गनुिपनेछ 
।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअतघ कुनै व्यजतत एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चािक वा सोही वा अको संस्थाको कििचारी 
भएकोिा यो ऐन प्रारम्भ भएको मिततिे एक वषिमभि कुनै एक संस्थाको िाि सञ्चािक वा कििचारी रहनु पनेछ । 

(७) समिततको कायािवधध चार वषिको हुनेछ । 

३१. सञ्चािक सलमयतको यनवााचन :(१) समिततिे आफ्नो कायािवधध सिाप्त हुनु कजम्तिा एक िदहना अतघ अको समिततको तनवािचन 
गराउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि समिततको तनवािचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएिा त्यस्तो जानकारी प्राप् त भएको 
मिततिे छ िदहनामभि समिततको तनवािचन गराउन दताि गन ेअधधकारीिे सम्बजन्धत समिततिाई आदेश ददन सतनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि दताि गने अधधकारीिे आदेश ददएकोिा सम्बजन्धत समिततिे सो आदेश बिोजजिको 
सियावधधमभि समिततको तनवािचन गराई दताि गन ेअधधकारिाई जानकारी गराउनु पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोजजि समिततको तनवािचन नगराएिा दताि गन ेअधधकारिे त्यस्तो संस्था सदस्य रहेको िाधथल्िो 
संघ भए सो संघको प्रतततनधध सिेतिाई सहभागीगराई समिततको तनवािचन सम्बन्धी सम्पूणि कायि गने गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोजजिको तनवािचन कायििा सहयोग पुर याउनु सम्बजन्धत समिततका पदाधधकारीहरूको कतिव्य हुनेछ 
।  

(६) उपदफा (५) बिोजजि तनवािचन गराउँदा िागेको सम्पूणि खचि सम्बजन्धत संस्थािे व्यहोनुि पनेछ। 
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(७) यस दफा बिोजजि समिततको अको तनवािचन नभएसम्िको िाधग समिततिे ववतनयििा व्यवस्था भए बिोजजि 
आफ्नो कायि सञ्चािन गनेछ ।  

३२. सलमयतको काम, कताव्य र अगधकार : यस ऐनिा अन्यि उजल्िखखत काि, कतिव्य र अधधकारका अततररतत समिततको काि, कतिव्य 
र अधधकार देहाय बिोजजि हुनेछ :– 

(क) सहकारीका िूल्य, िान्यता र मसद्धान्त बिोजजि सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने, 
(ख) आधथिक तथा प्रशासकीय कायि गन,े गराउने, 
(ग) प्रारजम्भक साधारणसभा, वावषिक साधारणसभा तथा ववशेष साधारणसभा बोिाउने, 
(घ) साधारणसभाका तनणियहरू कायािन्वयन गन,े गराउने, 
(ङ) संस्थाको नीतत, योजना, बजेट तथा बावषिक कायिििको तजुििा गरी साधारणसभा सिक्ष पेश गने, 
(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गन ेतथा सदस्यताबाट हटाउने,  
(छ) शेयर नािसारी तथा कफताि सम्बन्धी कायि गने, 
(ज) सम्बजन्धत संघको सदस्यता मिने, 
(झ) ववतनयि तथा आन्तररक कायिववधध तयार गरी साधारणसभािा पेश गने,  
(ञ) संस्थाको कायिक्षेिमभि संस्थाको कारोबार र व्यवसायको दहत प्रवद्िधनको िाधग आवश्यक कायि गन,ेगराउने, 

३३. सञ्चािक पदमा बहाि नरहने: देहायको कुनै अवस्थािा सञ्चािक आफ्नो पदिा बहाि रहन सतने छैन:- 

(क) तनजिे ददएको राजीनािा समिततबाट स्वीकृत भएिा, 
(ख) तनजिाई दफा ३४ उपदफा (१) बिोजजि सञ्चािकबाट हटाउने तनणिय भएिा, 
(ग) तनज अको संस्थाको सञ्चािक रहेिा, 

(घ) तनज सोही वा अको संस्थाको कििचारी रहेिा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रततबन्धात्िक वातयांशिा िेखखएको कुरािा सोहीबिोजजि हुनेछ । 

(ङ) तनज सोही वा अको संस्थाको िेखा सुपरीवेक्षण समिततको पदिा रहेिा 
(च) तनजको ितृ्यु भएिा। 

३४. सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) साधारणसभािे वहुितको तनणियबाट देहायको कुनै अवस्थािा सञ्चािकिाई समिततको 
सञ्चािक पदबाट हटाउन सतनेछ :– 

(क) आधथिक दहनामिना गरी सम्बजन्धत संस्थािाई हानी नोतसानी पुर याएिा, 
(ख) अनधधकृत तवरिे सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी ववषयको गोपतनयता भङ्ग गरेिा, 
(ग) सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रततस्पधाि हुने गरी सिान प्रकृततको कारोबार वा व्यवसाय गरेिा, 
(घ) सम्बजन्धत संस्थाको अदहत हुने कुनै कायि गरेिा,  
(ङ) तनज शारीररक वा िानमसक रुपिा काि गनि नसतने भएिा, 
(च) कुनै सञ्चािकिा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको तनयि वा ववतनयििा उजल्िखखत योग्यता नरहेिा । 

(२) कुनै सञ्चािकिाई समिततको पदबाट हटाउन ेतनणिय गनुि अतघ त्यस्तो सञ्चािकिाई साधारणसभा सिक्ष सफाई 
पेश गन ेिनामसब िाकफकको िौका ददइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजजिको अवधधमभि कुनै सञ्चािकिे सफाई पेश नगरेिा वा तनजिे पेश गरेको सफाई 
सन्तोषजनक नभएिा साधारणसभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सतनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोजजि सञ्चािकको पदबाट हटाइएको सदस्य समिततको दईु कायिकािसम्िको तनवािचनिा 
उम्िेदवार बन्न पाउन ेछैन ।    

(५) उपदफा (३) बिोजजि कुनै सञ्चािक पदबाट हटेिा त्यस्तो पदिा साधारणसभािे बाँकी अवधधको िाधग अको 
सञ्चािकको तनवािचन गनेछ । 

३५. यनजी स्वाथा समावेश िएको यनणाय प्रकृयामा संिग्न हुन नहुने  :(१) सञ्चािकिे आफ्नो तनजी स्वाथि सिावेश भएको तनणिय 
प्रकियािा संिग्न हुनुहँुदैन । 

(२) सञ्चािकिे आफूिाईिाि व्यजततगत फाइदा हुनेगरी संस्थािा कुनै कायि गनि गराउन हँुदैन । 
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(३) कुनै सञ्चािकिे उपदफा (१) को बबपरीत हुने गरी वा आफ्नो अधधकारक्षेिभन्दा बादहर गई कुनै काि कारबाही 
गरे गराएिा त्यस्तो काि कारबाही प्रतत त्यस्तो सञ्चािक व्यजततगत रूपिा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काि कारबाहीबाट 
संस्थाको, सदस्य वा अन्य कुनै व्यजततिाई हानी नोतसानी हुन गएको रहेछ भन े त्यस्तो हानी नोतसानी तनजको जायजेथाबाट 
असूि उपर गररनेछ । 

३६. सलमयतको ववघटन :(१) साधारणसभािे देहायको अवस्थािा समिततको ववघटन गनि सतनेछिः– 

(क) समिततको बदतनयतपूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोखखििा परेिा, 
(ख) संस्थािे ततनुिपने दातयत्व तोककएको सियमभि भुततान गनि नसकेिा, 
(ग) ववतनयििा उजल्िखखत उद्देश्य र कायि ववपररतको काि गरेिा,  
(घ) समिततिे आफ्नो जजम्िेवारी परूा नगरेिा, 
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको तनयिाविीिा उजल्िखखत शति वा दताि गन े अधधकारीिे ददएको तनदेशनको 

बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि समितत ववघटन भएिा साधारणसभािे नयाँ समिततको तनवािचन गनेछ । 

(३) समिततिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको तनयि बिोजजि दताि गन ेअधधकारीिे ददएको तनदेशन पािना 
नगरेिा वा दफा २९ को उपदफा (२) बिोजजि पेश भएको प्रततवेदन सिेतको आधारिा दताि गने अधधकारीिे समिततिाई उजूरी 
वा तनरीक्षणको िििा देखखएका ववषयवस्तुको गाजम्भयिताको आधारिा बढीिा छ िदहनाको सिय ददई सुधार गन ेिौका ददन 
सतनेछ र त्यस्तो सियावधध मभि पतन सुधार नगरेिा त्यस्तो समितत ववघटन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजजि समितत ववघटन भएिा त्यसरी ववघटन गररएको मिततिे तीन िदहना मभििा अको 
समिततको तनवािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो तनवािचन नभएसम्ि संस्थाको दैतनक कायि सञ्चािन गनि दताि गन ेअधधकारीिे 
तोककए बिोजजिको एक तदथि समितत गठन गनुि पनछे । 

(५) यस दफा बिोजजि अको समिततको तनवािचन गराउँदा िागेको सम्पूणि खचि सम्बजन्धत संस्थािे व्यहोनेछ । 

३७. िेखा सुपरीवेिण सलमयतको गठन :(१) संस्थािा आन्तररक तनयन्िण प्रणािीिाई सुदृढ गनि तोककए बिोजजिको योग्यता पुगेका 
एकजना संयोजक र दईुजना सदस्यहरू रहने गरी साधारणसभािे तनवािचनबाट िेखा सुपरीवेक्षण समितत गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यजतत एकै अवधधिा एउटै संस्थाको सञ्चािक वा िेखा सुपररवेक्षण समिततको 
संयोजक वा सदस्य पदिा उम्िेदवार बन्न र तनवािधचत हुन सतने छैन । 

३८. िेखा सुपररवेिण सलमयतको काम, कताव्य र अगधकार :(१)  िेखा सुपररवेक्षण समिततको काि, कतिव्य र अधधकार देहाय बिोजजि 
हुनेछ :– 

(क) प्रत्येक चौिामसकिा सहकारी संस्थाको आन्तररक िेखापरीक्षण गन,े गराउने, 
(ख) आन्तररक िेखापरीक्षण गदाि िेखापरीक्षणका आधारभूत मसद्धान्तको पािना गने, गराउने, 
(ग) ववत्तीय तथा आधथिक कारोवारको तनरीक्षण तथा िूल्याङ्कन गन,े गराउने, 
(घ) समिततको काि कारवाहीको तनयमित सुपररवेक्षण गन ेर समिततिाई आवश्यक सुझाव ददन,े 

(ङ) साधारणसभाकोतनदेशन, तनणिय तथा समिततका तनणिय कायािन्वयन भए नभएको अनुगिन गने, 
(च) िेखा सम्बन्धी प्रततवेदन र समिततको काि कारबाहीको सुपररवेक्षण सम्बन्धी वावषिक प्रततवेदन साधारणसभा सिक्ष 

पेश गन,े  

(छ) आफूिे पटक पटक ददएका सुझाव कायािन्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको दहतिा प्रततकूि असर परेिा वा 
त्यस्तो संस्थाको नगद वा जजन्सी सम्पवत्तको व्यापक रूपिा दहनामिना वा अतनयमितता भएको वा संस्था गम्भीर 
आधथिक संकटिा पनि िागेकोिा सोको कारण खुिाई ववशेष साधारणसभा बोिाउन समितत सिक्ष मसफाररस गन े
। 

(ज) आवश्यक परेिा आन्तररक िेखा परीक्षक तनयुजततका िाधग तीन जनाको नाि सञ्चािक समिततिा मसफाररस 
गन े। 

(२) िेखा सुपररवेक्षण समिततको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दैतनक आधथिक प्रशासतनक कायििा सहभागी हुन पाउने 
छैन । 
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पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

३९. सदस्य केम्न्ित िई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुा पन े:(१) संस्थािे आफ्ना सदस्यहरूको िाि बचत स्वीकार गनि, सोको 
पररचािन गनि र सदस्यिाई िाि ऋण प्रदान गनि सतनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापतन बचत तथा ऋणको िुख्य कारोबार गन ेगरी दताि भएको 
संस्था बाहेक अन्य ववषयगत वा वहुउद्देश्यीय संस्थािे बचत तथा ऋणको िुख्य कारोवार गनि पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अतघ बहुउद्देश्यीय वा ववषयगत संस्थाको रुपिा दताि भई िुख्य कारोवारको रुपिा वचत तथा 
ऋणको कारोवार गदै आएको भए त्यस्तो संस्थािे तीन वषि मभििा वचत तथा ऋणको िुख्य कारोवार नहुने गरी दताि हँुदाका 
बखतिा उल्िेख गररएको िुख्य कारोवार गन ेगरी संस्था सञ्चािन गनुिपनेछ । 

(३) संस्थािे सदस्यिाई प्रदान गन ेऋणिा सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क मिन पाइन ेछैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर बबचको अन्तर छ प्रततशतभन्दा बढी हुने छैन ।  

(५) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणिा िाग्ने ब्याजिाई िूि ऋणिा पूँजीकृत गरी सोको आधारिा ब्याज िगाउन पाइने 
छैन । 

(६)संस्थािे कुनैपतन कम्पनीको शेयर खररद गनि सतने छैन ।  

तर  

(१) संस्थाको दातयत्वप्रतत प्रततकूि नहुने गरी संस्थािे स्वप्रयोजनको िाधग अचि सम्पवत्त खरीद तथा पूवािधार 
तनिािण एवं संस्था र सदस्यहरुको दहतिा उत्पादन र सेवाको क्षेििा प्राथमिक पूँजी कोष पररचािन गनि वाधा 
पन ेछैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अतघ कुनै संस्थािे कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरेको भएिा त्यस्तो शेयर यो ऐन 
प्रारम्भ भएको मिततिे एक वषि अवधधमभि हस्तान्तरण गररसतनु पनेछ । 

 (३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतनसंस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हुनुअतघ दताि भएका साना 
ककसानद्वारा प्रवद्िधधत ववत्तीय संस्थाको शेयर खररद गनि बाधा पनेछैन । 

(७) संस्थािे शेयर पूँजी कोषको दश गुणासम्ि वचत संकिन गनि सतनेछ । 

(८) संस्थािे दताि गदािका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन िदहना अवधध व्यततत 
नभई ऋण िगानी गनि सतने छैन । 

४०. सन्दिा व्याजदर सभबन्धी व्यवस्थााः (१) संघीय कानुन बिोजजि रजजष्ट्रारिे बचत तथा ऋणको सन्दभि व्याजदर तोतन सतनेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोजजि तोककएको सन्दभि ब्याजदर संस्थाका िाधग तनदेशक ब्याजदर हुनेछ । 

४१. व्यम्क्तगत बचतको सीमा: संस्थािा सदस्यको व्यजततगत बचतको सीिा तीस िाखसम्ि हुनेछ । 

 

पररच्छेद –९ 

आगथाक स्रोत पररचािन 

४२. शेयर बबक्री तथा फिताा सभबन्धी व्यबस्था :(१) संस्थािे आफ्नो सदस्यिाई शेयर वविी गनि सतनेछ।  

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन संस्थािे एकै सदस्यिाई आफ्नो कुि शेयर पूँजीको बीस 
प्रततशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर बबिी गनि सतने छैन ।  

तर नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूणि वा आंमशक स्वामित्व वा तनयन्िण भएको संस्था वा तनकायको 
हकिा यो बन्देज िाग ूहुने छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको अंककत िूल्य प्रतत शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूँजी ववतनयििा उल्िेख भए बिोजजि हुनेछ । 
(६) संस्थािे खुिा बजारिा शेयर बबिी गनि पाउने छैन । 

(७) संस्थाको िूिधनको रुपिा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा दातयत्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा 
दातयत्व वापत मििाि बबिी गररन ेछैन । 
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४३. रकम फिताा तथा खाता सञ्चािन सभबन्धी व्यवस्था :(1) कुनै सदस्यिे संस्थाको सदस्यता त्याग गरी रकि कफताि मिन चाहेिा 
तनजको कुनै दातयत्व भए त्यस्तो दातयत्व भुततान गरेको मिततिे एक िदहनामभि तनजको बाँकी रकि तोककए बिोजजि तनजिाई 
कफताि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्थािा जम्िा गरेको बचत कफताि िाग गरेिा तनजको कुनै दातयत्व भए त्यस्तो दातयत्व कट्टा 
गरी बाँकी रकि तोककए बिोजजि तनजिाई कफताि गनुि पनेछ।  

(३) संस्थािे वचत खाताहरु िाि संचािन गनि सतनेछ ।    

४४. ऋण वा अनुदान लिन सक्ने: (१) संस्थािे ववदेशी बैंक वा ववत्तीय संस्था वा अन्य तनकायबाट ऋण वा अनुदान मिन वा त्यस्तो 
तनकायसँग साझेदारीिा काि गनि संघीय कानून विोजजि स्वीकृती मिनु पन ेछ । 

(२) उपदफा (१) विोजजि ववदेशी बैङ्क वा तनकायबाट ऋण वा अनुदान मिन स्वीकृतीको िाधग तोककएविोजजिको 
वववरणहरु सदहत दताि गन ेअधधकारी सिक्ष तनवेदन ददनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) विोजजि तनवेदन प्राप्त भएिा दताि गन ेअधधकारीिे गाउँ\नगर कायिपामिकािा प्रस्ताव पेश गनुि 
पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोजजिको प्रस्ताव गाउँ\नगर कायिपामिकािे उपयुतत देखेिा स्वीकृतीकोिाधग िन्िाियिा मशफाररस 
गरर पठाउनेछ ।  

४५. नेपाि सरकारको सुरिण प्राप् त गना सक्ने: (१) संस्थािे ववदेशी बैङ्क वा तनकायसँग मिन ेऋणिा सुरक्षण प्राप् त गनुि पन ेभएिा 
संघीय कानून विोजजि स्वीकृततकोिाधग दताि गन ेअधधकारर सिक्ष प्रस्ताव सदहत तनवेदन ददनु पन ेछ । 

(२) दफा (१) विोजजि   प्राप्त प्रस्ताव उपयुतत देखखएिा गाउँ\नगर कायिपामिकािे  संघीय कानुन बिोजजि स्वीकृततको िाधग 
िन्िाियिा मशफाररस गरर पठाउनु पनेछ ।  

 

पररच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

४६ संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषिा देहाय बिोजजिको रकि रहनेछ :– 

(क) शेयर बबिीबाट प्राप् त रकि, 

(ख) बचतको रुपिा प्राप् त रकि, 

(ग) ऋणको रुपिा प्राप् त रकि, 

(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप् त अनुदान रकि, 

(ङ) ववदेशी सरकार वा अन्तरािजष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् त अनुदान वा सहायताको रकि, 

(च) व्यवसातयक कायिबाट आजजित रकि, 

(छ) सदस्यता प्रवेश शुल्क, 

(ज) संस्थाको नाििा प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकि । 

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

(२) उपदफा (१) बिोजजिको कोषिा देहाय बिोजजिका रकि रहने छन ्:– 

(क) आधथिक वषिको खूद बचत रकिको कम्तीिा पछचीस प्रततशत रकि,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा तनकायिे प्रदान गरेको पूँजीगत अनुदान रकि, 

(ग) जस्थर सम्पवत्त वविीबाट प्राप् त रकि, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकि । 

(३) उपदफा (१) बिोजजिको जगेडा कोष अववभाज्य हुनेछ । 

४८. संरक्षित पूँजी फिताा कोषाः (१) संस्थािा एक संरक्षक्षत पूँजी कफताि कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बिोजजिको जगेडा कोषिा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बिोजजिको रकि छुट्ट्याई बाँकी 
रहेको रकिको कम्तीिा पछचीस प्रततशत रकि उपदफा (१) बिोजजिको कोषिा वावषिक रुपिा जम्िा गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजजिको रकि सदस्यिे गरेको संघीय कानुनिा तोककए बिोजजिको वावषिक कारोवारको आधारिा 
सम्बजन्धत सदस्यिाई उपिव्ध गराउनु पनेछ ।  



 

14 
 

४९. सहकारी प्रवद्ाधन कोषसभबन्धी व्यवस्था: (१) संस्थािे सहकारी व्यवसायको प्रवद्िधन गनिको िाधग दफा ४७ बिोजजि जगेडा 
कोषिा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बिोजजिको रकि छुट्याई बाँकी रहेको रकिको शून्य दशििव पाँच प्रततशतिे हुन 
आउने रकि संघीय कानुनिा व्यवस्था भएबिोजजिको सहकारी प्रवद्िधन कोषिावावषिक रुपिा जम्िा गनुि पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजिको कोषको उपयोग संघीय कानुन व्यवस्था भएबिोजजि हुनेछ । 

५०.  अन्य कोष सभबन्धी व्यबस्थााः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ िा उजल्िखखत कोषका अततररतत संस्थािा सहकारी मशक्षा कोष, 

शेयर िाभांश कोष िगायत तोककए बिोजजिका अन्य कोषहरु रहन सतने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको कोषको रकि सो कोषको उद्देश्य पूतत िका िाधग ववतनयििा तोककए बिोजजि उपयोग 
गनि सककनेछ ।  

तर एक वषिको शेयर िाभांशको रकि शेयर पूँजीको पन्र प्रततशतभन्दा बढी हुने छैन । 

 

पररच्छेद –११ 

अलििेख र सूचना 
५१. अलििेख राखु्न पन े: (१) संस्थािे साधारण सभा, समितत तथा िेखा सुपररबेक्षण समितत बैठकका तनणिय तथा काि कारबाहीको 

अद्यावधधक अमभिेख सुरक्षक्षत साथ राखु्न पनेछ । 

(२) संस्थािे कारोबारसँग सम्बजन्धत तथा अन्य आवश्यक अमभिेखहरू तोककए बिोजजि सुरक्षक्षत साथ राखु्न पनेछ । 

५२. वववरण उपिब्ध गराउनु पने :(१) संस्थािे देहायका वववरणहरू सदहतको प्रततवेदन आ.व. सिाप्त भएको तीन िदहना मभि दताि 
गने अधधकारी सिक्ष पेश गनुि पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौिामसक र वावषिक प्रततवेदन तथा िेखापरीक्षण प्रततवेदन 

(ख) बावषिक कायििि नीतत तथा योजना, 
(ग) खुद बचत सम्बन्धी नीतत तथा योजना, 
(घ) सञ्चािकको नाि तथा बाँकी कायािवधधको सूची, 
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 
(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूँजी,   
(छ) सञ्चािक वा सदस्यिे मिएको ऋण ततनि बाँकी रहेको रकि, 

(ज) दताि गन ेअधधकारीिे सिय सियिा तोककददएको अन्य वववरण । 
पररच्छेद – १२ 

िेखा र िेखापरीिण 

 

५३. कारोबारको िेखा: संस्थाको  कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीिा आधाररत र कारोबारको यथाथि जस्थतत स्पष्ट्टरुपिा देखखने 
गरी संघीय कानून बिोजजि रजजष्ट्रारिे िागू गरेको िेखािान (एकाउजन्टङ स्ट्याण्डडि) र यस ऐन बिोजजि पािना गनुिपने अन्य 
शति तथा व्यवस्था बिोजजि राखु्न पनेछ । 

५४. िेखापरीिण: (१) संस्थािे प्रत्येक आधथिक वषिको िेखापरीक्षण सो आधथिक वषि सिाप्त भएको मिततिे तीन िदहनामभि प्रचमित 
कानून बिोजजि इजाजतपि प्राप् त िेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको अवधध मभि कुनै संस्थािे िेखापरीक्षण नगराएको पाइएिा दताि गन ेअधधकारीिे त्यस्तो 
संस्थाको िेखा परीक्षण इजाजतपिप्राप् त िेखापरीक्षकबाट गराउन सतनेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोजजि िेखापरीक्षण गराउँदा िेखापरीक्षकिाई ददनु पन ेपाररश्रमिक िगायतको रकि सम्बजन्धत 
संस्थािे व्यहोनेछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बिोजजि िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण प्रततवेदन अनुिोदनको िाधग साधारणसभासिक्ष 
पेश गनुि पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोजजि पेश भएको िेखापरीक्षण प्रततवेदन साधारणसभाबाट अनुिोदन हुन नसकेिा पुनिः 
िेखापरीक्षणको िाधग साधारणसभािे दफा ५५ को अधीनिा रही अको िेखापरीक्षक तनयुतत गनेछ । 
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५५. िेखापरीिकको यनयुम्क्त :(१) संस्थाको िेखापरीक्षण सम्बन्धी कायि गनि प्रचमित कानून बिोजजि इजाजतपि प्राप् त 
िेखापरीक्षकहरू िध्येबाट साधारणसभािे एकजना िेखापरीक्षक तनयुजतत गरी पाररश्रमिक सिेत तोतनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि िेखापरीक्षक तनयुतत गदाि एउटै व्यजतत, फिि वा कम्पनीिाई िगातार तीन आधथिक 
वषिभन्दा बढी हुने गरी तनयुतत गनि सककन ेछैन । 

५६. िेखापरीिकमा यनयुक्त हुन नसक्ने :(१) देहायका व्यजतत िेखापरीक्षकिा तनयुतत हुन तथा तनयुतत भई सकेको भए सो पदिा 
बहाि रहन सतने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 

(ख) सम्बजन्धत संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको तनयमित पाररश्रमिक पाउन ेगरी तनयुतत सल्िाहकार वा कििचारी, 
(घ) िेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरिा सजाय पाएको तीन वषिको अवधध भुततान नभएको,  
(ङ) दािासाहीिा परेको, 
(च) भ्रष्ट्टाचार, ठगी वा नैततक पतन हुने अन्य फौजदारी कसूरिा सजाय पाएको पाँच वषि भुततान नभएको,  
(ज) सम्बजन्धत संस्थासँग स्वाथि बाखझएको व्यजतत । 

(२) िेखापरीक्षकिे आफू तनयुतत हुनुअतघ उपदफा (१) बिोजजि अयोग्य नभएको कुराको संस्था सिक्ष स्वघोषणा 
गरनु्पनेछ ।  

(३) कुनै िेखापरीक्षक आफ्नो कायिकाि सिाप्त नहँुदै कुनै संस्थाको िेखापरीक्षण गनि अयोग्य भएिा वा संस्थाको 
िेखापरीक्षकको पदिा कायि रहन नसतन ेजस्थतत उत्पन्न भएिा तनजिे िेखापरीक्षण गनुि पन ेवा गरररहेको काि तत्काि रोकी 
सो कुराको जानकारी मिखखत रुपिा संस्थािाई ददनु पनेछ । 

(४) यस दफाको प्रततकूि हुनेगरी तनयुतत भएको िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण िान्य हुने छैन ।  

 

पररच्छेद – १३ 

छुट,सुववधा र सहुलियत 

५७. छुट, सुववधा र सहुलियत: (१) संस्थािाई प्राप्त हुने छुट, सुववधा र सहुमियत संघीय कानुन बिोजजि हुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) िा उल्िेखखत छुट, सुववधा र सहुमियत बाहेक संस्थािाई प्राप्त हुने अन्य छुट, सुववधा र सहुमियत तोककए 
बिोजजि हुनेछ ।  

 

 

 

 

 

पररच्छेद—१४ 

ऋण असुिी तथा बाँकी बक्यौता 
५८. ऋण असूि गन:े (१) कुनै सदस्यिे संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शति कबुमियतको पािना नगरेिा, मिखतको भाखामभि 

ऋणको सावाँ, ब्याज र हजािना चुतता नगरेिा वा ऋण मिएको रकि सम्बजन्धत काििा निगाई दहनामिना गरेको देखखएिा 
त्यस्तो सदस्यिे ऋण मिदंा राखेको धधतोिाई सम्बजन्धत संस्थािे मििाि बबिी गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, 
ब्याज र हजािना असूि उपर गनि सतनछे। धधतो सम्बजन्धत संस्थािे सकारे पश्चात ्पतन ऋणीिे साँवा ब्याज दवुै भुततानी गरी 
धधतो बापतको सम्पवत्त कफताि मिन चाहेिा कफताि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्थािा राखेको धधतो कुनै ककमसििे कसैिाई हक छोडडददएिा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो 
धधतोको िूल्य घट्न गएिा त्यस्तो ऋणीिाई तनजश्चत म्याद ददई थप धधतो सुरक्षण राख् न   िगाउन सककनछे । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि ऋणीिे थप धधतो नराखेिा वा उपदफा (१) वा (२) बिोजजिको धधतोबाट पतन साँवा, 
ब्याज र हजािनाको रकि असूि उपर हुन नसकेिा त्यस्तो ऋणीको हक िाग्ने अन्य जायजेथाबाट पतन साँवा, ब्याज र हजािना 
असूि उपर गनि सककनछे ।  
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(४) यस दफा बिोजजि साँवा, ब्याज र हजिना असूि उपर गदाि िागेको खचिको रकि तथा असूि उपर भएको साँवा, 
व्याज र हजािनाको रकि कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकि सम्बजन्धत ऋणीिाई कफताि ददनु पनेछ ।  

(५) यस दफा बिोजजि कुनै संस्थािे ऋणीको धधतो वा अन्य जायजेथा मििाि बबिी गदाि मििाि सकान ेव्यजततको 
नाििा सो धधतो वा जायजेथा प्रचमित कानून बिोजजि रजजष्ट्रेशन वा दाखखि खारेज गनिको िाधग सम्बजन्धत कायािियिा िेखी 
पठाउनेछ र सम्बजन्धत कायािियिे पतन सोही बिोजजि रजजष्ट्रेशन वा दाखखि खारेज गरी सोको जानकारी सम्बजन्धत संस्थािाई 
ददनु पनेछ । 

(६) यस दफा बिोजजि धधतो राखेको सम्पवत्त मििाि बबिी गदाि कसैिे सकार नगरेिा त्यस्तो सम्पवत्त सम्बजन्धत 
संस्था आफैं िे सकार गनि सतनेछ । 

(७) उपदफा (६) बिोजजि आफैं िे सकार गरेिा त्यस्तो सम्पवत्त सम्बजन्धत संस्थाको नाििा रजजष्ट्रेशन वा दाखखि 
खारेज गनि सम्बजन्धत कायािियिा िेखी पठाउनेछ र त्यसरी िेखी आएिा सम्बजन्धत कायािियिे सोही बिोजजि रजजष्ट्रेशन वा 
दाखखि खारेज गरी ददनु पनेछ । 

५९.  कािो सूची सभबन्धी व्यवस्थााः संस्थाबाट ऋण मिई  रकिको अपचिन गन ेवा तोककएको सियावधध मभि ऋणको साँवा व्याज कफताि 
नगने व्यजततको नाि नािेशी सदहत कािोसूची प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बिोजजि हुनेछ । 

६०. कजाा सूचना केन्द्र सभबन्धी व्यवस्थााः कजाि सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बिोजजि हुनेछ । 
६१ बाँकी बक्यौता असूि उपर गन े: कसैिे संस्थािाई ततनुि बझुाउनु पन ेरकि नततरी बाँकी राखेिा त्यस्तो रकि र सोको ब्याज 

सिेत दताि गन ेअधधकारीिे त्यस्तो व्यजततको जायजेथाबाट असूि उपर गररददन सतनेछ । 
६२. रोक्का राख न िेखी पठाउन:े (१) संस्था वा दताि गने अधधकारीिे दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको िाधग कुनै व्यजततको खाता, 

जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नािसारी वा बबिी गनि नपाउन ेगरी रोतका राख् न सम्बजन्धत तनकायिा िेखी पठाउन सतनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि रोतकाको िाधग िेखी आएिा सम्बजन्धत तनकायिे प्रचमित कानून बिोजजि त्यस्तो 
व्यजततको खाता,जाय जेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नािसारी वा बबिी गनि नपाउन ेगरी रोतका राख् नराखी ददनु पनेछ । 

६३. अग्रागधकार रहने: कुनै व्यजततिे संस्थािाई ततनुि पन ेऋण वा अन्य कुनै दातयत्व नततरेिा त्यस्तो व्यजततको जायजेथािा नेपाि 
सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको िाधग रकि छुट्टाई बाँकी रहन आएको रकििा संस्थाको अग्राधधकार रहनेछ । 

६४.  कायावाही गना वाधा नपने: संस्थािे ऋण असुिी गने सम्बन्धिा कुनै व्यजतत वा सहकारी संस्था उपर चिाएको कुनै कारवाहीका 
कारणबाट त्यस्तो व्यजतत वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचमित कानून बिोजजिको कुनै कसूरिा कारवाही चिाउन रोक िगाएको 
िातनने छैन । 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  बबघटन तथा दताा खारेज 

६५. एकीकरण तथा वविाजन सभबन्धी व्यबस्था: (१) यस ऐनको अधधनिा रही दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसिा गाभी 
एकीकरण गनि वा एक संस्थािाई भौगोमिक कायि क्षेिको आधारिा दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थािा ववभाजन गनि सककनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि एकीकरण वा ववभाजन गदाि सम्बजन्धत संस्थाको कुि कायि रहेका सदस्य संख्याको दईु 
ततहाइ बहुितबाट तनणिय हुनु पनेछ ।           

(३) उपदफा (२) बिोजजि एकीकरण वा ववभाजन गन ेतनणिय गदाि एकीकरण वा ववभाजनका शति र कायिववधध सिेत 
खुिाउनु पनेछ। 

६६.  ववघटन र दताा खारेज: (१) कुनै संस्थािा देहायको अवस्था ववद्यिान भएिा साधारण सभाको तत्काि कायि रहेका दुई ततहाइ 
बहुित सदस्यको तनणियबाट त्यस्तो संस्थाको ववघटन गने तनणिय गरी दताि खारेजीको स्वीकृततका िाधग समिततिे दताि गने 
अधधकारी सिक्ष तनवेदन ददनसतनेछ :– 

(क) ववतनयििा उजल्िखखत उद्देश्य तथा कायि हामसि गनि सम्भव नभएिा,  
(ख) सदस्यको दहत गनि नसतने भएिा । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्राप् त तनवेदनिा छानववन गदाि त्यस्तो संस्थाको ववघटन गनि उपयुतत देखखएिा दताि गने 
अधधकारीिे त्यस्तो संस्थाको दताि खारेज गनि सतनेछ। 

(३) उपदफा (२) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन दताि गन ेअधधकारीिे देहायको अवस्थािा िाि संस्थाको दताि 
खारेज गनि सतनेछ :– 
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(क) िगातार दईु वषिसम्ि कुनै कारोबार नगरी तनष्ट्कृय रहेको पाइएिा, 
(ख) कुनै संस्थािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको तनयिाविी ववपरीतको कायि बारम्बार गरेिा, 
(ग) ववतनयििा उजल्िखखत उद्देश्य ववपरीत कायि गरेिा, 
(घ) सहकारी िूल्य, िान्यता र मसद्धान्त ववपरीत कायि गरेिा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बिोजजि दताि खारेज गनुि अतघ दताि गन ेअधधकारीिे त्यस्तो संस्थािाई सुनुवाईको िाधग 
पन्र ददनको सिय ददनु पनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बिोजजि संस्थाको दताि खारेज भएिा त्यस्तो संस्था ववघटन भएको िातननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बिोजजि संस्थाको दताि खारेजी भएिा त्यस्तो संस्थाको दताि प्रिाणपि स्वतिः रद्द भएको 
िातननेछ । 

६७. लिक्वीडेटरको यनयुम्क्त: (१) दफा ६६ बिोजजि कुनै संस्थाको दताि खारेज भएिा दताि गन ेअधधकारीिे मितवीडेटर तनयुतत गनेछ ।  

(२) उपदफािा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भएतापतन संघीय कानुनिा तोककएको मसिा सम्िको सम्पवत्त भएको संस्थाको हकिा दताि 
गन ेअधधकारीिे कुनै अधधकृतस्तरका कििचारीिाई मितवीडेटर तनयुजतत गनि सतनेछ । 
६८. लिक्वीडेशन पयछको सभपयतको उपयोग: कुनै संस्थाको मितवीडेशन पश्चात ्सबै दातयत्व भुततान गरी बाँकी रहन गएको सम्पवत्तको 
उपयोग संघीय कानुनिा तोककए बिोजजि हुनेछ । 

पररच्छेद –१६ 

दताा गन ेअगधकारी 
 

६९. दताा गन ेअगधकारी: (१)यस ऐन अन्तगित दताि गने अधधकारीिे गनुिपने कायिहरू याङवरक गाउँपामिकाको प्रिुख प्रशासककय 
अधधकृतिे गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको दताि गन ेअधधकारीिे यस ऐन बिोजजि आफूिा रहेको कुनै वा सम्पूणि अधधकार आफू 
िातहतको अधधकृतस्तरको कििचारीिाई प्रत्यायोजन गनि सतनेछ । 

७०. काम, कताव्य र अगधकार : यस ऐनिा अन्यि उजल्िखखत काि, कतिव्य तथा अधधकारको अततररतत दताि गन ेअधधकारीको काि, 

कतिव्य र अधधकार तोककए बिोजजि हुनेछ । 

  

पररच्छेद –१७ 

यनरीिण तथा अनुगमन 

७१. यनरीिण तथा अलििेख जाँच गन:े (१) दताि गने अधधकारीिे संस्थाको जुनसुकै वखत तनरीक्षण तथा अमभिेख परीक्षण गनि, 
गराउन सतनेछ । 

(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जुनसुकै वखत तोककएको भन्दा बढी आधथिक कारोवार गने संस्थाको दहसाव ककताव वा ववत्तीय 
कारोवारको तनरीक्षण वा जाँच गनि, गराउन सतनेछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको िाधग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै अधधकारी वा ववशेषज्ञ खटाई आबश्यक  
वववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट खझकाई तनरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गनि सतनेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बिोजजि तनरीक्षण वा दहसाब जाँच गदाि दताि गन ेअधधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्कको 
अधधकार प्राप्त अधधकृतिे िाग गरेको जानकारी सम्बजन्धत संस्थािे उपिब्ध गराउनु पनेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बिोजजि तनरीक्षण वा दहसाब जाँच गदाि कुनै संस्थाको कािकारबाही यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगित बनेको तनयि, तनदेमशका, िापदण्ड वा कायिववधध बिोजजि भएको नपाइएिा दताि गन ेअधधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे 
सम्बजन्धत संस्थािाई आवश्यक तनदेशन ददन सतनेछ र त्यस्तो तनदेशनको पािना गनुि त्यस्तो संस्थाको कतिव्य हुनेछ । 

(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस दफा बिोजजि संस्थाको तनरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गदाि नेपाि राष्ट्र बैङ्किे प्रचमित 
कानून बिोजजिको अधधकार प्रयोग गनि सतनेछ। 

(७) यस दफा बिोजजि संस्थाको तनरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गदाि प्राप् त हुन आएको जानकारी नेपाि राष्ट्र बैङ्किे 
यावरक गाउँ कायिपामिकािाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।   
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७२. छानववन गना सक्ने :(१) कुनै संस्थाको व्यवसातयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको दहत ववपरीत काि भएको वा सो 
संस्थाको उद्देश्य ववपरीत कायि गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीिा वीस प्रततशत सदस्यिे छानववनको िाधग तनवेदन ददएिा 
दताि गन ेअधधकारीिे त्यस्तो संस्थाको छानववन गनि, गराउन सतनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि छातनवन गदाि िाग गरेको वववरण वा कागजात उपिब्ध गराई सहयोग गनुि सम्बजन्धत 
समिततको कतिव्य हुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोजजि गररएको छानववनको जानकारी सम्बजन्धत संस्थािाई मिखखत रुपिा ददनु पनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गन ेसंस्था को यनरीिण तथा अनुगमन सभबन्धी ववशेष व्यवस्था :(१) बचत तथा ऋणको िुख्य कारोबार 
गने संस्थािे तोककए बिोजजि अनुगिन प्रणािी अविम्बन गनुि पनेछ । 

(२) दताि गन ेअधधकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गन ेसंस्थाको तोककए बिोजजिको अनुगिन प्रणािीिा आधाररत 
भई तनरीक्षण तथा अनुगिन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि संस्थाको तनरीक्षण तथा अनुगिन दताि गन ेअधधकारीिे आवश्यकता अनुसार नेपाि राष्ट्र 
बैङ्क िगायतका अन्य तनकायको सहयोग मिन सतनेछ । 

 

७४.वावषाक प्रयतवेदन पेश गनुापने : (१) दताि गन ेअधधकारीिे आधथिक वषि सिाप्त भएको मिततिे तीन िदहनामभि संस्थाको तनरीक्षण 
सम्बन्धी वावषिक प्रततवेदन गाउँ \ नगर कायिपामिका सिक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(२) उपदफा (१)  बिोजजिको प्रततवेदनिा देहायका वववरणहरू खुिाउनु पनेछ:– 

(क) सञ्चािनिा रहेका संस्थाको वववरण, 

(ख) अनुगिन गररएका संस्थाको संख्या तथा आधथिक कारोवारको वववरण, 

(ग) संस्थािा सहकारी मसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको तनयि, ववतनयि तथा आन्तररक कायिववधधको 
पािनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यिे प्राप् त गरेको सेवा सुववधाको अवस्था, 
(ङ) संस्थाको कियाकिापिा सदस्यको सहभाधगताको स्तर अनुपात, 

(च) संस्थािाई गाउँपामिका/नगरपामिकाबाट प्रदान गररएको ववत्तीय अनुदान तथा छुट सुववधाको सदपुयोधगताको 
अवस्था,  

(छ) संस्थाको आधथिक कियाकिाप तथा ववत्तीय अवस्था सम्बन्धी तोककए बिोजजिका वववरण, 

(ज) संस्थािा आन्तररक तनयन्िण प्रणािीको अवस्था, 
(झ) संस्थािा सुशासन तथा जजम्िेवारीको अवस्था, 
(ञ) संस्थािा रहेका कोषको वववरण, 

(ट) संरक्षक्षत पूँजी कफताि कोष ववतरणको अवस्था, 
(ठ) सहकारीको नीतत तनिािणिा सहयोग पुग्ने आवश्यक कुराहरू, 

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

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

(ण) तोककए बिोजजिका अन्य वववरण । 
७५. आपसी सुरिण सेवा संचािन सभबन्धी व्यवस्थााः (१) संस्थािे संघीय कानुनिा व्यवस्था भएबिोजजि आफ्ना सदस्यहरुको बािीनािी 

वा वस्तुभाउिा भएको क्षततको अंशपूतत ि गन ेगरी आपसी सुरक्षण सेवा संचािन गनि सतनेछ । 

७६. म्स्थरीकरण कोष सभबन्धी व्यवस्थााः (१) बचत तथा ऋण ववषयगत संस्थाहरू सम्भाववत जोखखिबाट संरक्षणका िाधग संघीय कानुनिा 
व्यवस्था भएबिोजजि खडा हुने जस्थरीकरण कोषिा सहभागी हुन सतनेछन ्। 

पररच्छेद –१८ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७७. संस्था समस्याग्रस्त िएको घोषणा गना सफकन:े (१) यस ऐन बिोजजि गररएको तनरीक्षण वा दहसाब जाँचबाट कुनै संस्थािा 
देहायको अवस्था ववद्यिान रहेको देखखएिा कायिपामिकािे त्यस्तो संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्थाको रुपिा घोषणा गनि सतनेछ:- 

(क) सदस्यको दहत ववपरीत हुने गरी कुनै कायि गरेको, 
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(ख) संस्थािे पूरा गनुिपने ववत्तीय दातयत्व पूरा नगरेको वा भुततानी गनुिपने दातयत्व भुततानी गनि नसकेको वा 
भुततानी गनि नसतने अवस्था भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचत तनधािररत शति बिोजजि कफताि गनि नसकेको, 
(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको तनयि तथा ववतनयि ववपरीत हुने गरी संस्था  सञ्चािन भएको, 
(ङ) संस्था  दािासाहीिा पनि सतने अबस्थािा भएको वा उल्िेखनीय रुपिा गम्भीर आधथिक कदठनाई भोधगरहेको, 

(च) कुनै संस्थािे सदस्यको बचत रकि कफताि गनुि पने अवधधिा कफताि नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाका  कम्तीिा 
वीस प्रततशत वा वीस जना िध्ये जुन कि हुन्छ सो वरावरका सदस्यहरूिे दताि गन ेअधधकारी सिक्ष तनवेदन 
ददएकोिा छानववन गदाि खण्ड (क) देखख (ङ) सम्िको कुनै अवस्था ववद्यिान भएको देखखएको । 

(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापतन प्रचमित कानून बिोजजि गठन गरेको आयोगिे कुनै संस्थािाई 
सिस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि मसफाररस गरेिा वा सिस्याग्रस्त भनी पदहचान गरेकोिा वा त्यस्तो आयोगिा परेको उजुरी 
संख्या, औधचत्य सिेतको आधारिा कायिपामिकािे त्यस्तो संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि सतनेछ । 

७८. व्यवस्थापन सलमयतको गठन: (१) दफा ७७ बिोजजि सिस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोिा त्यस्तो संस्थाको सम्पवत्त व्यवस्थापन तथा 
दातयत्व भुततानी सम्बन्धी कायिकािाधग व्यवस्थापन समिततको गठन गनि दताि गन ेअधधकारीिे कायिपामिका सिक्ष  मसफाररस 
गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि मशफाररस भई आएिा कायिपामिकािे तोककए विोजजि व्यवस्थापन समिततको गठन गनि 
सतने छ ।   

(३) उपदफा (२) बिोजजि गदठत व्यवस्थापन समिततको काि, कतिव्य र अधधकार तोककए बिोजजि हुनेछ । 

 

पररच्छेद–१९ 

कसूर, दण्ड जररवाना तथा पुनराबेदन 

७९. कसूर गरेको मायनने : कसैिे देहायको कुनै कायि गरेिा यस ऐन अन्तगितको कसूर गरेको िातननेछ ।  

(क) दताि नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेिा वा कुनै व्यजतत, फिि वा कम्पनीिे आफ्नो नाििा सहकारी 
शब्द वा सो शब्दको अंगे्रजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अन्य कुनै कायि गरेिा, 

(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको तनयि, ववतनयि बिोजजि बाहेक अन्य कुनै  पतन 
प्रयोजनको िाधग प्रयोग गरेिा,  

(ग) तोककएको भन्दा बढी रकि ऋण प्रदान गदाि जिानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेिा, 
(घ) समिततको सदस्य, व्यवस्थापक वा कििचारीिे संस्थाको सम्पवत्त, बचत वा शेयर रकि दहनामिना गरेिा, 

(ङ) ऋण असूि हुन नसतने गरी समिततका कुनै सदस्य, तनजको नातेदार वा अन्य व्यजतत वा कििचारीिाई ऋण ददई 
रकि दहनामिना गरेिा,  

(च) समिततका कुनै सदस्यिे एतिै वा अन्य सदस्यको मििोितोिा संस्थाको शेयर वा बचत रकि आफू खुसी 
पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोतसानी पुर याएिा,  

(छ) झुट्टा वा गित वववरण पेश गरी कजाि मिएिा, राखेको धधतो कछचा भएिा वा ऋण दहनामिना गरेिा,  
(ज)  संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्तरग्त बनेका तनयि, ववतनयि  ववपररत िगानी गरेिा वा िगानी गन े

उद्देश्यिे रकि उठाएिा,  
(झ) कृबिि व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण मिएिा वा ददएिा, 
(ञ) धधतोको अस्वाभाववक रुपिा बढी िूल्याङ्कन गरी ऋण मिएिा वा ददएिा, 
(ट) झुट्टा वववरणको आधारिा पररयोजनाको िागत अस्वाभाववक रुपिा बढाई बढी ऋण मिएिा वा  ददएिा, 
(ठ) कुनै व्यजतत वा संस्थािाई एक पटक ददइसकेको सुरक्षण रीतपूविक फुकुवा नभई वा सो सुरक्षणिे खािेको 

िूल्यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थािा राखी पुनिः ऋण मिए वा ददएिा, 
(ड) संस्थाबाट जुन प्रयोजनको िाधग ऋण सुववधा मिएको हो सोही प्रयोजनिा निगाई अन्यि प्रयोग गरे वा गराएिा, 
(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातािा िेखखएको कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाइ वा उडाइ अकै अथि तनस्कन ेव्यहोरा 

पारी मििाई िेख्न ेवा अको मभन्नै शे्रस्ता राख्न ेजस्ता काि गरेबाट आफूिाई वा अरु कसैिाई फाइदा वा हातन 
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नोतसानी गन ेउद्देश्यिे कीत ेगनि वा अकािको हातन नोतसानी गन ेउद्देश्यिे नगरे वा नभएको झुट्टा कुरा गरे 
वा भएको हो भनी वा मितत, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन िगाई 
जािसाजी गरे वा गराएिा,  

(ण) ऋणको धधतो स्वरुप राखखन ेचि अचि सम्पवत्त मििाि बबिी वा अन्य प्रयोजनको िाधग िूल्याङ्कन गदाि 
िूल्याङ्कनकताििे बढी, कि वा गित िूल्याङ्कन गरी संस्थािाई हानी नोतसानी पुर याउन ेकायि गरे वा गराएिा,  

(त) संस्थािाई हानी नोतसानी पुर याउने उद्देश्यिे कसैिे कुनै काि गराउन वा नगराउन, िोिादहजा गनि वा गराउन, 

कुनै ककमसिको रकि मिन वा ददन, बबना िूल्य वा कि िूल्यिा कुनै िाि, वस्तु वा सेवा मिन वा ददन, दान, 

दातव्य, उपहार वा चन्दा मिन वा ददन, गित मिखत तयार गनि वा गराउन, अनुवाद गनि वा गराउन वा गैर 
कानूनी िाभ वा हानी पुर याउन ेबदतनयतिे कुनै कायि गरे वा गराएिा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सदस्य वा बचतकताि वा ती िध्ये कसैिाई हानी नोतसानी पुग्ने गरी िेखा परीक्षण गरे 
गराएिा वा िेखा परीक्षण गरेको झुट्टो प्रततवेदन तयार पारेिा वा पानि िगाएिा। 

८०. सजायाः (१) कसैिे दफा ७९ को कसूर गरेिा देहाय बिोजजिको सजाय हुनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरिा एक बषिसम्ि कैद र एक िाख रुपैँयासम्ि जररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरिा दईु बषिसम्ि कैद र दईु िाख रुपैँयासम्ि जररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरिा ववगो बराबरको रकि जररवाना गरी तीन बषि सम्ि कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरिा ववगो भराई ववगो 
बिोजजि जररवाना गरी देहाय बिोजजिको कैद हुनेछ :- 

(१) दश िाख रुपैयाँसम्ि बबगो भए एक वषिसम्ि कैद,  

(२) दश िाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास िाख रुपैयाँसम्ि बबगो भए दईु वषि देखख तीन वषिसम्ि कैद, 

(३) पचास िाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्ि बबगो भए तीन वषि देखख चार वषिसम्ि कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्ि बबगो भए चार वषिदेखख छ वषिसम्ि कैद, 

(५) दश करोड रुपैंयाँभन्दा बढी एक अबि रुपैयाँसम्ि बबगो भए छ वषिदेखख आठ वषिसम्ि कैद, 

(६) एक अबि रुपैयाँभन्दा बढीजततसुकै रुपैयाँ बबगो भए पतन आठ वषिदेखख दश वषिसम्ि कैद, 

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

(२) दफा ७९ को कसूर गनि उद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गनि िद्दत पुर याउने व्यजततिाई िुख्य कसूरदारिाई हुने 
सजायको आधा सजाय हुनेछ । 

(३) दफा ७९ को कसूर गन ेवा त्यस्तो कसूर गनि िद्दत पुर याउनु कुनै तनकाय संस्था भए त्यस्तो तनकाय संस्थाको 
प्रिुख कायिकारी वा पदाधधकारी वा कायिकारी हैमसयतिा कायि सम्पादन गन ेव्यजततिाई यस ऐन बिोजजि हुने सजाय हुनेछ । 

८१.  जररवाना हुने :(१) दफा ८७ बिोजजि कसैको उजूरी परी वा संस्थाको तनरीक्षण अनुगिन वा दहसाब ककताबको जाँच गदाि वा 
अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायि गरेको पाइएिा दताि गने अधधकारीिे त्यस्तो कायिको प्रकृतत र गाम्भीयिको 
आधारिा त्यस्तो कायि गन ेव्यजततिाई पाँच िाखरु पैँयासम्ि जररवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेका तनयि ववपरीत सदस्यसँग ब्याज मिएिा, 
(ख) संस्थािे प्रदान गन ेबचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रततशतभन्दा बढी कायि गरेिा, 

(ग) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणिा िाग्ने ब्याजिाई िूि कजाििा पूँजीकृत गरी सोको आधारिा ब्याज िगाएिा, 

(घ) कुनै सदस्यिाई आफ्नो पूँजीकोषको तोककए बिोजजिको प्रततशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेिा, 

(ङ) संस्था दताि गदािका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन िदहना अवधध व्यततत 
नभई ऋण िगानी गरेिा, 

(च) प्राथमिक पूँजी कोषको दश गुणा भन्दा बढीहुने गरी बचत संकिन गरेिा, 

(छ) शेयर पूँजीको पन्र प्रततशतभन्दा बढी शेयर िाभांश ववतरण गरेिा,  

(ज) संस्थािे आफ्नो कायिक्षेि बादहर गई कारोबार गरेिा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरेिा, 
(झ) संस्थािे यो ऐन ववपरीत कृबिि ब्यजततिाई आफ्नो सदस्यता ददएिा । 
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 (२) उपदफा (१) िा िेखखएको व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायि गरेको दताि गन ेअधधकारीिे त्यस्तो 
कायिको प्रकृतत र गाम्भीयिको आधारिा त्यस्तो कायि गन ेव्यजततिाई तीन िाख रुपैयाँसम्ि जररवाना गनि सतनेछिः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको तनयि बिोजजि ददएको कुनै तनदेशन वा तोककएको िापदण्डको पािना 
नगरेिा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको तनयि बिोजजि ददनुपने कुनै वववरण, कागजात, प्रततबेदन, सूचना वा 
जानकारी नददएिा, 

(ग) यस ऐन बिोजजि तनवािचन नगरी समितत तथा िेखा सुपरीवेक्षण समिततका पदाधधकारीहरु आफू खुशी पररवतिन 
गरेिा  

(घ) कुनै संस्थािे दफा ६ को उपदफा (४) बिोजजिको तोककएको शति पािन नगरेिा, 
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको तनयि ववपररत अन्य कायि गरेिा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोजजिको जररवाना गनुि अतघ दताि गने अधधकारीिे सम्बजन्धत व्यजतत वा संस्थािाई सफाई 
पेश गनि कम्तीिा पन्र ददनको सियावधध ददनु पनेछ । 

८२.  रोक्का राख्न े:(१) दताि गने अधधकारीिे सम्बजन्धत संस्थािाई दफा ८१ बिोजजि जररवाना गनुिका अततररतत तीन िदहनासम्ि 
त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पतत तथा बैङ्क खाता रोतका राख्न ेतथा सम्पवत्त रोतका राख् न सम्बजन्धत तनकायिाई मसफाररस गनि 
सतनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको मसफाररस प्राप् त भएिा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पतत वा बैङ्क खाता रोतका राखी 
सो को जानकारी दताि गन ेअधधकारीिाई ददनु पनेछ ।  

८३.  दोब्बर जररवाना हुने:(१) दफा ८१ बिोजजि जररवाना भएको व्यजतत वा संस्थािे पुन: सोही कसूर गरेिा त्यस्तो व्यजतत वा 
संस्थािाई दताि गन ेअधधकारीिे दोस्रो पटकदेखख प्रत्येक पटकको िाधग दोब्बर जररवाना गनेछ ।  

८४.  अनुसन्धानको िागग िेखी पठाउन सक्ने :दताि गन ेअधधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन बिोजजि आफ्नो काि, कतिव्य र 
अधधकारको पािना गदाि कसैिे दफा ७९ बिोजजिको कसूर गरेको थाहा पाएिा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धिा यस ऐन बिोजजि 
अनुसन्धान गनिको िाधग सम्बजन्धत तनकायिा िेखी पठाउन सतनेछ ।  

८५.  मुद्दासभबन्धी व्यवस्थााः दफा ८० बिोजजि सजाय हुने कसूरको िुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बिोजजि हुनेछ । 

८६. मुद्दा हेन ेअगधकारी: दफा ८० बिोजजिको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी िुद्दाको कारवाही र ककनारा जजल्िा अदाितबाट हुनेछ । 

८७.  उजूरी ददन ेहद भयाद :(१) कसैिे दफा ८० बिोजजिको सजाय हुने कसूर गरेको वा गनि िागेको थाहा पाउन ेव्यजततिे त्यसरी 
थाहा पाएको मिततिे नब्बे ददनमभि दताि गन ेअधधकारी सिक्ष उजूरी ददनु पनेछ । 

(२) कसैिे दफा ८० बिोजजि जररवाना हुने कायि गरेको थाहा पाउने व्यजततिे त्यसरी थाहा पाएको मिततिे नब्बे ददन 
मभि दताि गन ेअधधकारी सिक्ष उजूरीददनु पनेछ ।  

८८. पुनरावेदन गना सक्ने :(१) दफा ६ बिोजजि संस्था दताि गनि अस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बिोजजि संस्था दताि खारेज गरेकोिा 
धचत्त नबुझ्नेिे सो तनणियको जानकारी पाएको मिततिे पैंतीस ददनमभि दताि गन े अधधकारीको तनणियउपर कायिपामिकासिक्ष 
पुनरावेदन गनि सतनेछ ।  

(२) दफा ८० बिोजजिको जररवानािा धचत्त नबुझ्ने व्यजततिे त्यस्तो तनणियको जानकारी पाएको मिततिे पैंतीस 
ददनमभि देहाय बिोजजि पुनरावेदन गनि सतनेछ: 

(क) दताि गन ेअधधकारी र कायिपामिकािे गरेको तनणिय उपर सम्बजन्धत जजल्िा अदाितिा, 
(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको तनणिय उपरसम्बजन्धत उछच अदाितिा । 

८९. असूि उपर गररने : यस पररछछेद बिोजजि कुनै व्यजततिे ततनुि पन ेजररवाना वा कुनै रकि नततरी बाँकी रहेकोिा त्यस्तो 
जररवाना वा रकि तनजबाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद–२० 

ववववध 

९०.  मतागधकारको प्रयोग : कुनै सदस्यिे संस्थाको जततसुकै शेयर खररद गरेको भए तापतन सम्बजन्धत संस्थाको कायि सञ्चािनिा 
एक सदस्य एक ितको आधारिा आफ्नो िताधधकारको प्रयोग गनि सतनेछ । 
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९१. सामाम्जक परीिण गराउन सक्ने :(१) संस्थािे ववतनयििा उजल्िखखत उद्देश्य प्राप् त गनिका िाधग समिततबाट भएका तनणिय र 
कायि, सदस्यहरूिे प्राप् त गरेका सेवा र सन्तुष्ट्टीको स्तर, सेवा प्राप् ततबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरिा आएको आधथिक, सािाजजक, 

सांस्कृततक तथा वातावरणीय पक्षिा सकारात्िक पररवतिन िगायतका ववषयिा सािाजजक परीक्षण गराउन सतनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि भएको सािाजजक परीक्षणको प्रततवेदन छिफिको िाधग समिततिे साधारणसभा सिक्ष पेश 
गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि पेश भएको सािाजजक परीक्षण प्रततवेदन छिफि गरी साधारणसभािे आवश्यकता अनुसार 
समिततिाई तनदेशन ददन सतनेछ । 

(४) यस दफा बिोजजिको सािाजजक परीक्षण प्रततवेदनको एक प्रतत सम्बजन्धत संस्थािे दताि गन ेअधधकारी सिक्ष 
पेश गनुि पनेछ । 

९२. सहकारी लशिााः  सहकारी क्षेिको प्रवधिनको िाधग ववद्यािय तहको पाठयिििा आधारभूत सहकारी सम्वन्धी ववषयवस्तुिाई 
सिावेश गनि सककनेछ । 

९३. आगथाक सहयोग गना नहुने: संस्थाको रकिवाट समिततको तनणिय विोजजि सदस्यहरुिे आधथिक सहयोग मिन सतनेछन ्  

तर सािाजजक कायिकोिाधग गैर सदस्य व्यजतत वा संस्थाहरुिाई सिेत आधथिक सहयोग गनि वाधा पन ेछैन । 

स्पष्ट्टीकरणिः यस दफाको प्रयोजनको िाधग 'सािाजजक कायि' भन्नािे मशक्षा, स्वास््य, वातावरण संरक्षण, िानवीय 
सहायता, सहकाररता प्रबद्िधन सम्बजन्ध कायििाई जनाउँछ । 

९४. अन्तर सहकारी कारोवार गना सक्नेाः  संस्थाहरुिे तोककए बिोजजि एक आपसिा अन्तर सहकारी कारोवार गनि सतनेछन ्।  

९५. ठेक्कापट्टा ददन नहुने: संस्थािे आफ्नो  समिततको कुनै सञ्चािक वा िेखा सुपरीवेक्षण समिततको संयोजक वा सदस्य वा 
आफ्नो कििचारीिाई ठेतकापट्टा ददन हुदैन । 

९६. सरकारी बाँकी सरह असूि उपर हुने: कुनै संस्थािे प्राप् त गरेको सरकारी अनुदान वा कुनै सेवा सुववधा दरुुपयोग गरेको पाइएिा 
प्रचमित कानून बिोजजि सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ।  

९७.  कभपनी सभबन्धी प्रचलित ऐन िाग ूनहुने : यस ऐन अन्तगित दताि भएको संस्थाको हकिा कम्पनी सम्बन्धी प्रचमित ऐन  िाग ू
हुने छैन ।  

९८.  प्रचलित कानून बमोम्जम कारवाही गना वाधा नपने : यस ऐनिा िेखखएको कुनै कुरािे कुनै व्यजतत उपर प्रचमित कानून 
बिोजजि अदाितिा िुद्दा चिाउन बाधा पुर याएको िातनने छैन । 

९९. सभपवि शुद्गधकरण यनवारण सभबन्धी कानुनी व्यवस्थाको पािना गनुापनेाः संस्थािे सम्पवत्त शुद्धधकरण तनवारण सम्बन्धी संघीय 
/ प्रदेश कानुनिा भएका व्यवस्थाका साथै तत ् सम्बन्धिा िन्िाियिे जारी गरेको िानदण्ड र नेपाि राष्ट्र बैंकको ववत्तीय 
जानकारी एकाइबाट जारी भएका तनदेमशकाहरूको पािना गनुिपनेछ ।  

१००. यनयम बनाउन ेअगधकार:  यस ऐनको कायािन्वयनकोिाधग कायिपामिकािे आवश्यक तनयि बनाउन सतनेछ । 

१०१.  मापदण्ड, यनदेलशका वा कायाववगध बनाई िाग ूगना सक्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको तनयिको अधीनिा रही 
संस्थाको दताि, सञ्चािन, तनरीक्षण तथा अनुगिन िगायतका काि कारबाहीिाई व्यवजस्थत र प्रभावकारी रुपिा सञ्चािन गनि 
कायिपामिकािे आवश्यकता अनुसार िापदण्ड, तनदेमशका वा कायिववधध बनाई िागू गनि सतनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको िापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनुसार रजजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क, िन्िािय र 
सम्बजन्धत अन्य तनकायको परािशि मिन सककनेछ । 
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cg';"rL १ 
btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

======= ufpF कायिपामिकाको sfof{no ======== . 

 

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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;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

याङवरक गाउँ कायापालिकाको कायाािय, थेचभबू, ताप्िेजुङ . 

सहकारी दताा प्रमाण-पत्र 

btf{ g+= M 

याङ्वरक ufpFkflnsf ;xsf/L P]g, २०७४ 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 

 

 


