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महाराजगंज नगरपालिकाको सहकारी ऐन,@)&% 

 

प्रस्तावनााः सहकारी मूल्य , मान्यता र लसद्धान्त  अनुरूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहकेो पूूँजी , प्रलवलध 

तथा प्रलतभािाई स्वाबिम्बन र पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गद ैसदस्यहरूको आर्थथक , 

सामालजक तथा साूँस्कृलतक उन्नयन गनन , समुदायमा आधाररत , सदस्य केलन्ित, िोकतालन्िक, स्वायत्त र 

सुशालसत संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धनन गनन , सहकारी खेती , उद्योग, वस्तु तथा सेवा 

व्यवसायका माध्यमबाट सामालजक न्यायका आधारमा आत्मलनभनर , तीब्र एवंददगो रुपमा स्थानीय 

अथनतन्ििाई सुदढृ तुल्याउन सहकारी संघसंस्थाहरुको दतान , सञ्चािन एवम् लनयमनसम्बन्धी व्यवस्था 

गनन वाञ्छनीय भएकोिे, 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन ,२०७४ को दफा १०२ (१)बमोलजम 

महाराजगंजनगरपालिकाकोनगरसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

     पररच्छेद –१ 

प्रारलम्भक 

१.संलिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “महाराजगंज नगरपालिकाको सहकारी ऐन , 

२०७५” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२.पररभाषा: लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथन निागेमा यस ऐनमा ,– 

(क)“आन्तररक कायनलवलध ” भन्नािे सहकारी संस्थािे दफा १८बमोलजम 

बनाएकोआन्तररक कायनलवलध सम्झनुपछन ।  

(ख) “कसूर” भन्नािे दफा ७९ बमोलजमको कसूर सम्झनुपछन ।  

(ग) “तोदकएको” वा “तोदकए बमोलजम ” भन्नािे यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयममा 

तोदकएको वा तोदकए बमोलजम सम्झनुपछन ।  

(घ) “पररवार” भन्नािे सदस्यको पलत वा पत्नी , छोरा, बुहारी, छोरी, धमनपुि, 

धमनपुिी, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आ फूिे पािन पोषण गनुन पने दाजु , 

भाउजु,भाइ, बुहारी र दददी, बलहनी सम्झनुपछन। 

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

बसेकोपररवारकोसदस्यिाई जनाउने छैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनुपछन ।  

(च) “मन्िािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्धी लवषय हनेे संघीय मन्िािय सम्झनुपछन ।  

(छ) “मुख्य कारोबार ” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्यवसालयक 

दियाकिापहरुमा पलछल्िो आर्थथक वषनसम्ममा पररचालित बचतको दालयत्व र 
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पलछल्िो आर्थथक वषनको सदस्यतफन को खररद वा लबिी कारोवारमा कम्तीमा तीस 

प्रलतशतभन्दा बढी लहस्सा भएको कारोवार सम्झनुपछन ।   

(ज)“रलजष्ट्रार” भन्नािे संघको रलजष्ट्रार सम्झनु पछन ।  

(झ) “िेखा सुपरीवेिण सलमलत ” भन्नािे दफा ३७ बमोलजमको िेखा सुपरीवेिण 

सलमलत सम्झनुपछन । 

(ञ) “लवलनयम” भन्नािे सम्बलन्धत सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोलजम  बनाएको 

लवलनयम सम्झनुपछन । 

(ट) “लवभाग” भन्नािे संघको सहकारी लवभाग सम्झनुपछन र सो शब्दिे मन्िाियिे 

सहकारी लनयमन गनन तोकेको महाशाखा समेतिाई जनाउूँछ।  

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

(ड) “सञ्चािक” भन्नािे सलमलतको सदस्य सम्झनुपछन र सो शब्दिे सलमलतको अध्यि, 

उपाध्यि, सलचव र कोषाध्यि समेतिाईजनाउूँछ ।  

(ढ) “सदस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप्तो गरेका व्यलि सम्झनुपछन। 

(ण) “सलमलत” भन्नािे  दफा ३० को उपदफा (१) बमोलजमको सञ्चािक सलमलत 

सम्झनुपछन ।  

(त) “सहकारी मूल्य ” भन्नािे स्वाविम्वन , स्व–उत्तरदालयत्व, िोकतन्ि, समानता, 

समता, ऐक्यवद्धता, इमान्दारी, खुिापन, सामालजक उत्तरदालयत्व तथा अरुको 

हरेचाह िगायत अन्तरानलष्ट्रयमान्यताप्राप्ता सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनुपछन । 

(थ)“संस्थाको व्यवसाय” भन्नािे लवलनयममा व्यवस्था भए बमोलजम सञ्चालित 

व्यवसालयक दियाकिाप सम्झनुपछन ।  

(द) “सहकारी लसद्धान्त ” भन्नािे स्वैलच्छक तथाखुिा सदस्यता , सदस्यद्वारा 

िोकतालन्िक लनयन्िण , सदस्यको आर्थथक सहभागीता , स्वायत्तता र स्वतन्िता , 

लशिा, तािीम र सूचना , सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र 

समुदायप्रलतको चासो िगायत अन्तरानलष्ट्रय मान्यता प्राप्तासहकारी सम्बन्धी  

लसद्धान्तसम्झनुपछन ।  

(ध) "संस्था" भन्नािे दफा ३ बमोलजम गठन भई दफा ६ बमोलजम दतान भएको 

लवषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सम्झनु पछन । 

(न) “साधारणसभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको साधारणसभा सम्झनुपछन । 

(प) “प्राथलमक पूूँजी कोष” भन्नािे शेयर पूूँजी र जगेडा कोष सम्झनुपछन । 

(फ) "दतान गने अलधकारी" भन्नािेदफा ६९ बमोलजमको दतान गने अलधकारी सम्झनुपदनछ 

। 

पररच्छेद–२ 
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सहकारी संस्थाको गठन तथा दतान 

३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीमा तीस जना नेपािी नागररकहरु  आपसमा  लमिी लवषयगत वा 

वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गनन सके्नछन् ।  

(२)उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन श्रलमक , युवा िगायतिे 

आफ्नो श्रम वा सीपमा आधाररत भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्रजना नेपािी 

नागररकहरु भए पलन संस्था गठन गनन सके्नछन् । 

(३) यस दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन नेपाि सरकार , प्रदशे 

सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनुदान वा स्वालमत्वमा संचालित 

लवद्यािय, लवश्वलवद्यािय वा संगरठत संस्थाबाट पाररश्रलमक पाउने पदमा वहाि रहकेा 

कम्तीमा एकसय जना कमनचारी , लशिक वा प्राध्यापकहरुिे आपसमा लमिी प्रचलित कानून 

बमोलजम दतान भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आधारमा सदस्यता , प्रलतलनलधत्व र सेवा 

संचािनमा तोदकए बमोलजमका शतन बन्दजेहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनन सके्नछन् ।  

तर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहकेो एउटै कायानिय का कम्तीमा तीसजना 

कमनचारी, लशिक वा प्राध्यापकहरुिे आपसमा लमिी सदस्यता , प्रलतलनलधत्व र सेवा संचािनमा 

तोदकए बमोलजमका शतन बन्दजेहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनन सके्नछन् ।  

(४)  यस दफा बमोलजम संस्था गठन गदान एक पररवार एक सदस्यका दरिे उपदफा 

(१) वा(२)मा उलल्िलखत संख्या पुगेको हुनुपनेछ ।  

तर संस्था दतान भ इसकेपलछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यलि िेसो संस्थाको 

सदस्यता लिन बाधापनेछैन । 

(५) उपदफा (१)मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन बचत तथा ऋणको 

कारोवार गने संस्था गठन गदान कम्तीमा एकसय जना नेपािी नागररकहरुको सहभालगता हुनु 

पनेछ । 

 

४. दतान नगरी  सहकारी सस्था संचािन गनन नहुन:ेकसैिे पलन  यस ऐन बमोलजम दतान नगरी 

सहकारी स्थापना तथा सञ्चािन गनन हुूँदनै।   

५. दतानको िालग दरखास्त ददनु पने :(१) यस ऐन बमोलजम गठन भएका सरकारी संस्थािे 

दतानकािालग दतान गने अलधकारी समि अनुसूची-१ को ढाूँचामा दरखास्त ददनुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमका दरखास्त  साथ  दहेाय बमोलजमका 

कागजातहरू संिग्न गनुन पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्तालवत लवलनयम, 

(ख)  सहकारी संस्थासञ्चािनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रलतवेदन , 

(ग)  सदस्यिे लिन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको लववरण । 
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६. दतान गनुन पने :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोलजम प्राप्तवदरखास्त  सलहतको 

कागजातहरु  छानलवन गदान दहेाय बमोलजम भएको पा इएमा दतान गने  अलधकारी िे दरखास्त 

परेको लमलतिे तीस ददनलभि त्यस्तो सहकारी संस्थादतान गरी अनुसूची-२ को  ढाूँचामा दतान 

प्रमाणपि ददनु पनेछ :– 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको लवलनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम 

बमोलजमरहकेो,  

(ख) प्रस्तालवत सहकारी संस्थासहकारी मूल्य,मान्यता र  लसद्धान्त अनुरुप सञ्चािन 

हुन सके्न आधार रहकेो, 

(ग) सहकारी संस्था  समुदायमा आधाररत एवम् सदस्य केलन्ित भई संचािन र 

लनयन्िण हुन सके्न स्पष्ट आधार रहकेो । 

(2) उपदफा (१) बमोलजम छानलवन गदान प्रस्तालवत सहकारी संस्थाको लवलनयमको 

कुनै कुरामा  संशोधन गनुनपने दलेखएमा दतान गने अलधकारीिेत्यस्तोसंशोधन गनुनपने व्यहोरा 

खुिाई दरखास्त प्राप्तथ भएको लमलतिे पन्र ददनलभि लनवेदकिाई सूचना गनुन पनेछ । 

(3) यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका 

बखतदतान भ ई सञ्चािनमा रहकेा  महाराजगंज नगरपालिका लभि कायनिेि कायम 

गररएकासहकारी संस्था यसै ऐन बमोलजम दतान भएको मालनने छ ।  

(४) यस दफा बमोलजम सहकारी संस्था दतान गदान दतान गने अलधकारीिे त्यस्तो सहकारी 

संस्थािे पािना गनुन पने गरी कुनै शतन तोक्न सके्नछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोलजम शतन तोदकएकोमासोको पािना गनुन सम्बलन्धत सहकारी 

संस्थाको कतनव्य हुनेछ। 

७. दतान गनन अस्वीकार गनन सके्न :(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उलल्िलखत अवस्था 

नभएमा, सोही दफा  बमोलजम लवलनयम संशोधनको िालग सूचना ददएको अबलधलभि 

लनवेदकिे संशोधन गनन अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको लमलतिे तीस ददनलभि लबलनयम 

संशोधन नगरेमा वा सूचनामा उल्िेख भए बमोलजम  हुनेगरी लबलनयम  संशोधन नगरेमा दतान 

गने अलधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्था दतान गनन अस्वीकार गनन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम सहकारी संस्था  दतान गनन अस्वीकार  गरेकोमादतान गने  

अलधकारीिे कारण खुिाईतीन ददन लभि  सोको जानकारी सम्बलन्धत लनवेदकहरूिाईददनु 

पनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगरठत संस्था हुने:(१) सहकारी संस्था अलवलच्छन्न उत्तरालधकारवािा एक 

स्वशालसत रसङ्गरठत संस्था हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको िालग एउटा छुिै छाप हुनेछ ।  
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(३) सहकारी संस्थािे यस ऐनको अधीनमा रही व्यलि सरह चि अचि सम्पलत्त 

प्राप्तत, उपभोग, लविी वा अन्य व्यवस्था गनन सके्नछ।  

(४) सहकारी संस्थािे व्यलि सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गनन र सो उपर 

पलन सोही नामबाट नालिस उजूर िाग्न सके्नछ। 

(५) सहकारी संस्थािे व्यलि सरह करार गनन सके्नछ ।  

९. सहकारी संस्थाको कायनिेि :(१) दतान हुूँदाका बखत सहकारी संस्थाको कायन िेि दहेाय 

बमोलजम हुनेछाः  

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

(ख)  अन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा दहेायका आधारमातीन वडासम्म : 

(१)  सदस्यहरुवीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िालग आपसी साझा 

वन्धन (कमन बण्ड), 

(२)  व्यवसालयक स्तरमा सेवा संचािन गनन आवश्यक सदस्य संख्या , 

(३) संस्था संचािनमा सदस्यको सहभालगतामूिक िोकतालन्िक लनयन्िण कायम 

हुने गरी पायक पने स्थान । 

 

 

(२)  उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन संस्थािे दतान भई 

व्यवसालयक सेवा प्रारम्भ गरेको दईुवषन पलछ दहेायको आधारमा जोलडएको भौगोलिक 

िेि कायम रहने गरी आफ्नो कायनिेि थप वडाहरूमा लवस्तार गनन सके्नछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसालयक दियाकिापको लवकास िममा सदस्यता बढाउन थप 

कायन िेि आवश्यक परेको, 

(ख)संस्थाको कायन संचािनमा सदस्यको प्रत्यि लनयन्िण कायम राख्न रचनात्मक 

उपायहरु अविम्बन गररएको, 

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

अनुसार भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन संस्थाको कायनिेिका 

वडाहरूमा व्यावसालयक सेवा सञ्चािन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोदकएको रकम वा 

अनुपातभन्दा कम रकम वा अनुपातको व्यावसालयक सेवा सञ्चािन भएको दलेखएको  खण्डमा 

दतान गने अलधकारीिे व्यावसालयक सेवा सञ्चािन  भएका वडा माि कायनिेि कायम गने गरी 

लवलनयम संशोधन गनन लनदशेन ददन सके्नछ ।  

(७)  उपदफा (३) बमोलजम दतान गने अलधकारीिे लनदशेन ददएकोमा सहकारी 

संस्थािे एक वषनलभि लवलनयम संशोधन गरी आफ्नो कायनिेि पुनाःलनधानरण गनुनपनेछ ।  
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(८) यस दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन सहकारी संस्थािे 

स्वेलच्छक रूपमा जुनसुकै समय कायनिेि घटाउने गरी पुनाःलनधानरण गनन लवलनयम संशोधन गनन 

सके्नछ ।  

(९) कायनिेि पुनाः लनधानरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोदकएबमोलजम हुनेछ ।   

 

१०. जानकारी ददनुपने : महाराजगंज नगरपालिकाभन्दा बढी कायनिेि कायम राखी दतान भई 

सञ्चािनमा रहकेा संस्थाहरूिे महाराजगंज नगरपालिकामा सेवा सञ्चािन गदान सञ्चालित सेवाको 

लववरण सलहत दतान गने अलधकारीिाई जानकारी ददनुपनेछ ।  

  

११. लवषयगत आधारमा वगीकरण:(१)सहकारी संस्थाको वगीकरण दहेाय बमोलजम हुनेछाः  

(क) उत्पादक संस्थााःकृलष,दगु्ध, लचया,कदफ,उखु,फिफुि र माछापािन लवशेषका 

लवषयगत र अगुवावािी एवम् उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य 

उत्पादनमूिक संस्था; 

(ख) उपभोिा संस्थााःउपभोिा भण्डार, वचत तथा ऋण,उजान र स्वास््य  लवशेषका 

लवषयगत र प्राथलमक आवश्यकता एवम् सेवाको योजना समेतका आधारमा अन्य 

उपभोगजन्य संस्था; 

(ग)श्रलमक संस्थााः हस्तकिा,खाद्य पररकार,औद्योलगक उत्पादन,भोजनािय र श्रम 

करार लवशेषका लवषयगत र सीप वा श्रमको लवशेषता एवम् स्वरोजगारीको 

योजना समेतका आधारमा अन्य श्रममा आधाररत संस्था ; 

(घ) बहुउद्देश्यीय संस्थााःउत्पादन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आधाररत 

स्वरोजगारीका सेवा समेत सञ्चािन गने अन्य बहुमुखी संस्था ।  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्िेलखत लवषयमा लवलशष्टीकरण , आम 

प्रचिन र अभ्यासको लवकासिम समेतको आधारमा तोदकएबमोलजमका लवषयहरु थप गनन 

सदकनेछ ।  

 

(३) उपदफा (१)र(२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन उपदफा (१) बमोलजम अन्य 

संस्थाहरु गठन गनन बाधा पनेछैन ।  

 

१२. कारोवार, व्यवसाय, उधोग वा पररयोजना सञ्चािन गनन सके्न :(१) दफा६ बमोलजम 

दतान प्रमाणपि प्राप्तन गरे पलछ संस्थािेआफ्नो उद्देश्य प्रालप्तका िालग यस ऐन  र 

लवलनयमको अधीनमा रहीआवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उधोग वा पररयोजना सञ्चािन 

गनन सके्नछ ।  
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(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन संस्था िे उपदफा 

(१) बमोलजम कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनन छुिै संस्था 

दतान गनुनपने छैन । 

तर त्यस्तो  कारोवार , व्यवसाय , उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनन प्रचलित 

कानून बमोलजम अनुमलतपि,स्वीकृलत वा इजाजतपि लिनु पने रहछे भने सो बमोलजम 

अनुमलतपि ,स्वीकृलत वा इजाजतपि लिएर माि  कारोवार , व्यवसाय , उद्योग वा 

पररयोजना सञ्चािन गनुन पनेछ।  

(३) उपदफा (३) बमोलजम संस्थािे प्रचलित कानून बमोलजम अलधकार 

पाएको लनकाय वा अलधकारीबाट अनुमलत पि,स्वीकृलत वा इजाजतपि प्राप्त  गरेमा पन्र 

ददनलभिसोको जानकारी दतान गने अलधकारीिाई ददनु पनेछ । 

(४) दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थािे संयुि वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा 

सेवाको बजारीकरणको िालग  यस ऐनको अधीनमा रही  आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, 

उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनन सके्नछन् । 

(५) उपदफा (५) बमोलजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 

सञ्चािन गने सम्बन्धी अन्य व्यबस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

१३. दालयत्व सीलमत हुने :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दालयत्व 

लनजिे खररद गरेको वा खररद गनन स्वीकार गरेको शेयरको अलधकतम रकमसम्म माि सीलमत 

रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लिलमटेड” भन्ने शब्द 

राख्नु पनेछ ।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त पािना गनुन पने:सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चािन 

गदान सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तको पािना गनुन पनेछ ।  

पररच्छेद–३ 

संस्थाका उद्देश्य तथा कायन 

१५. संस्थाको उद्देश्य :  कायनिेिमा आधाररत र सदस्य केलन्ित भई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थथक , 

सामालजक तथा साूँस्कृलतक उन्नयन गनुन संस्थाको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।   

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

(क)सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तहरूको पािना गनेगराउने , 

(ख)सदस्यको लहत प्रवद्धननगने गरी व्यावसालयक सेवाहरू प्रदान गने , 

(ग) सदस्यिाई लशिा, सूचना र तािीम प्रदान गने , 

(ङ)संस्थािे गने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड लनधानरण गरी गुणस्तर सुधार , 

आर्थथक स्थालयत्व र जोलखम व्यवस्थापनसम्बन्धी कायन गने,  
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(च)आन्तररक लनयन्िण प्रणािी िागू गने , 

(छ)संस्थाको व्यवसालयक प्रव ध्यनन तथा लवकास  सम्बन्धी दियाकिापहरू सञ्चािन 

गने, 

(ज)मन्िािय,रलजष्ट्रार, प्रादलेशक रलजष्ट्रार ,स्थानीय तह वा दतान गने अलधकारीको 

लनदशेन पािना गने गराउने, 

(झ) लवलनयममा उलल्िलखत कायनहरू गने । 

 

 

पररच्छेद–४ 

लवलनयम तथा आन्तररक कायनलवलध 

१७. लवलनयम बनाउनु पने :(१) संस्थािे यो ऐन , यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम , लनदलेशका, 

मापदण्ड र कायनलवलधको अधीनमा रही आफ्नो कायन सञ्चािनको िालग लवलनयम बनाउनु पनेछ 

। 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लवलनयम दतान गने अलधकारीबाट स्वीकृत भए पलछ 

िागू हुनेछ । 

१८. आन्तररक कायनलवलध बनाउन सके्न :(१) संस्थािे यो ऐन , यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम , 

लनदलेशका, मापदण्ड, कायनलवधी र लवलनयमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार आफ्नो 

आन्तररक कायनलवलध बनाउन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजमको आन्तररक कायनलवलध सम्बलन्धत संस्थाको 

साधारणसभािे स्वीकृत गरेपलछ िागू हुनेछ ।  

१९. लवलनयम र आन्तररक कायनलवलधमा संशोधन :(१) संस्थाको साधारणसभा को कुि सदस्य 

संख्याको बहुमतबाट लवलनयम र आन्तररक कायनलवलध संशोधन हुन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम संशोधन भएको लवलनयम वा आन्तररक कायनलवलध दतान 

गने अलधकारीबाट स्वीकृत भएपलछ िागू हुनेछ ।  

 

 

 

पररच्छेद–५ 

सदस्यता 

२०. संस्थाको सदस्यता:(१) अठार वषन उमेर पूरा गरेका दहेाय बमोलजमका नेपािी नागररकहरु 

संस्थाको सदस्य हुन सके्नछन्ाः 

  ( ख)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरेको , 
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  ( ग)  संस्थाको लवलनयममा उलल्िलखत शतनहरु पािना गनन मन्जुर गरेको , 

  ( घ)  संस्थाको लजम्मेवारी पािना गनन मन्जुर भएको , 

  ( ङ)  संस्थािे गरेको कारोवारसूँग प्रलतस्पधान हुने गरी कारोवार नगरेको, 

  ( च)   संस्थाको सदस्यता लिन योग्य रहकेो स्वघोषणा गरेको ।  

(२)यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन नेपाि सरकार , प्रदशे 

सरकारका लनकायहरु, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायनिेि लभिका सामुदालयक वा सहकारी 

लवधािय, गुठी, स्थानीय क्िब, स्थानीय तहमा गठन भएकाउपभोिा समूहहरु संस्थाको सदस्य 

हुन बाधा पने छैन ।  

(३)यस दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन स्वास््य सहकारी संस्थामा 

सहकारी संस्थािे सदस्यता लिन वाधा पने छैन ।  

२१. सदस्यता प्रालप्त गनन लनवेदन ददनु पने :(१) संस्थाको सदस्यता लिन चाहने सम्बलन्धत 

व्यलििे संस्थाको सलमलतसमि लनवेदन ददनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम लनवेदनपरेको लमलतिे पैंतीस ददन लभि सलमलतिे यो 

ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम तथा लवलनयमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा 

नगने लनणनय गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम लनणनय गदान सलमलतिे सदस्यता प्रदान नगने लनणनय 

गरेमा सो को कारण खोिी सात ददनलभि लनवेदकिाई जानकारी गराउनु पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोलजम जानकारी पाएको लमलतिे तीस ददनलभि सम्बलन्धत 

ब्यलििे त्यस्तो संस्था दतान गने अलधकारीसमि उजूर गनन सके्नछ। 

(५) उपदफा (४) बमोलजम प्राप्तोउजूरी छानलवन गदान लनवेदकिाई सदस्यता 

प्रदान गनुन पने दलेखएमा दतान गने अलधकारीिे त्यस्तो लनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गननको िालग 

सम्बलन्धत संस्थािाई आदशे ददन सके्नछ। 

(६) उपदफा (५) बमोलजम आदशे भएमा सो आदशे प्राप्तद गरेको सात ददन लभि 

सम्बलन्धत संस्थािे लनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दतान गने अलधकारीिाई 

गराउनु पनेछ ।  

२२. सदस्य हुन नपाउने :(१) कुनै व्यलि एकै प्रकृलतको एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने 

छैन ।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ कुनै व्यलि एकै प्रकृलतको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य 

रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे तीनवषन लभि कुनै एक संस्थाको माि सदस्यता 

कायम राख्नु पनेछ । 
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(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाि सरकारको लनकाय वा दफा 

२० को उपदफा (२) मा उल्िेख भएदलेख बाहकेको अन्य कुनै कृलिम व्यलि सदस्य भएको 

भए पाूँचवषन लभि सदस्यता अन्त्य गनुनपनेछ ।  

   

२३. सदस्यताको समालप्त:(१) कुनै सदस्यको सदस्यता दहेायको अवस्थामा समाप्त हुनेछाः— 

(क)सदस्यिे आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 

(ख) िगातार बार्थषक साधारणसभामा लबना सूचना तीन पटकसम्म अनुपलस्थत 

भएमा, 

(ग)यो ऐन ,यस ऐन अन्तगनत वनेको लनयम वा लवलनयम बमोलजम सदस्यिे पािना 

गनुनपने प्रावधानको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा , 

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

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन कुनै सदस्यिे संस्थाबाट 

प्राप्त्  वा भुिान गनुन पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा लनजिे लिएको 

ऋण,लतनुन पने कुनै दालयत्व वा अन्यकुनै सदस्यको तफन बाट लधतो वा जमानत बसेकोमा सोको 

दालयत्व फरफारक नभएसम्म लनजको सदस्यता समाप्त हुने छैन ।  

(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन साधारणसभा बोिाउने लनणनय 

भइसकेपलछ साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसैिाई पलन सदस्यताबाट हटाउन सदकने छैन ।  

२४. सुलवधा प्राप्त गनन नसके्न : कुनै सदस्यिे सहकारी संस्थािाई लतनुन पने कुनै दालयत्व  लनधानररत 

समयलभि  भुिान नगरेमा  वा यो ऐन , यस ऐन अन्तगनत वनेको लनयम तथा लवलनयम 

बमोलजम सदस्यिे पािन गनुनपने व्यवस्थाको बारम्बार उल्िंघन गरेमा  त्यस्तो सदस्यिे अन्य 

सदस्य सरहको सुलबधाप्राप्त गनन सके्न छैन । 

 

पररच्छेद –६ 

साधारणसभा, सलमलततथा िेखा सुपररविेण सलमलत 

 

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

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

(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा दहेाय बमोलजम हुनेछ:– 

(क) प्रारलम्भक साधारणसभा, 

(ख) वार्थषक साधारणसभा, 

(ग) लवशेष साधारणसभा । 
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२६. प्रारलम्भक साधारण सभाको काम , कतनव्य र अलधकार : प्रारलम्भक साधारणसभाको काम , 

कतनव्य र अलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ :– 

(क)प्रारलम्भक साधारणसभा हुने अलघल्िो ददनसम्मको काम कारबाही र आर्थथक 

कारोबारको जानकारी लिने , 

(ख)चािू आर्थथक वषनको िालग वार्थषक कायनिम तथा बजेट स्वीकृत गने , 

(ग) प्रलतवेदन तथा लवत्तीय लववरण अनुमोदन गने , 

(घ)लवलनयममा उल्िेख भए बमोलजम सलमलत वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतको 

लनवानचन गने, 

(ङ)आन्तररक कायनलवलध पाररत गने , 

(च)िेखा परीिकको लनयुलि र लनजको पाररश्रलमक लनधानरण गने ,  

(छ) लवलनयममा तोदकए बमोलजमका अन्य कायनहरू गने ।  

२७. वार्थषक साधारणसभाको काम , कतनव्य र अलधकार : वार्थषक साधारणसभाको काम , कतनव्य र 

अलधकार दहेाय बमोलजम  हुनेछ :– 

(क) वार्थषक कायनिम तथा बजेट स्वीकृलत गने , 

(ख) वार्थषक िेखा परीिण प्रलतवेदन अनुमोदन गने , 

(ग) सलमलत वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतको लनवानचन तथा लवघटन गने , 

(घ) सञ्चािक वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतको संयोजक वा सदस्यिाई पदबाट 

हटाउने, 

(ङ) सलमलत वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतको वार्थषक प्रलतवेदन पाररत गने , 

(च) लवलनयम संशोधन तथा आन्तररक कायनलवलध पाररत गने , 

(छ) िेखा परीिकको लनयुलि र लनजको पाररश्रलमक लनधानरण गने , 

(ज) संस्था एकीकरण वा लवघटन सम्बन्धी लनणनय गने , 

(झ) पाररश्रलमक िगायतका सुलवधा तोके्न , 

(ञ) ऋण तथा अनुदान प्राप्त गने सम्बन्धमा लनणनय गने , 

(ट) सदस्यको दालयत्व लमनाहा ददने, 

(ठ) सलमलतिाई आवश्यक लनदशेन ददने, 

(ड) लवलनयममा तोदकए बमोलजमका अन्य कायनहरू गने ।  

२८. साधारणसभाको बैठक :(१) सलमलतिे सहकारी संस्था दतान भएको लमलतिे तीन मलहनालभि 

प्रारलम्भक साधारणसभा बोिाउनु पनेछ ।  

(२) सलमलतिे प्रत्येक आर्थथक वषन समाप्त भएको लमलतिे छ मलहनालभि वार्थषक 

साधारणसभा बोिाउनु पनेछ ।  
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(३) सलमलतिे दहेायको अवस्थामा लवशेष साधारण सभा बोिाउनु पनेछ :– 

(क)संस्थाको काम लवशेषिे लवशेष साधारण सभा बोिाउनुपनेसलमलतवाट लनणनय 

भएमा, 

(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोलजम िेखा सुपरीवेिण 

सलमलतको लसफाररसमा, 

(ग)कुनै सञ्चािकिे लवशेष साधारणसभा बोिाउन पेश गरेको प्रस्ताव सलमलतद्धारा 

पाररत भएमा, 

(घ) लवशेष साधारणसभा बोिाउनु पने कारण खुिाइ पलच्चस प्रलतशत सदस्यिे 

सलमलत समि लनवेदन ददएमा, 

(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोलजम दतान गने अलधकारीिे लनदशेन ददएमा, 

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन संस्थाको सञ्चािकवा 

व्यवस्थापकबाट आफ्नो लजम्मेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चािनमा समस्या उत्पन्न 

भएको अवस्थामा दतान गने अलधकारीिाई जानकारी ददईसाधारण 

सदस्यहरूमध्येबाट बहुमत सदस्य उपलस्थत भई लवशेष साधारण सभा गनन 

सदकनेछ । 

२९. लवशेष साधारणसभा बोिाउन लनदेशन ददन सके्न :(१) संस्थाको लनरीिण वा सुपरीवेिण 

गदान वा कसैको उजूरी परी छानलवन गदान दहेायको अवस्था दलेखन आएमा दतान गने 

अलधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थाको सलमलतिाई साधारणसभा बोिाउन लनदशेन ददन सके्नछ 

:–   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा लसद्धान्त लवपररत कायन गरेमा ,  

(ख)  यो ऐन , यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम , लवलनयम तथा आन्तररक कायनलवलध 

लवपरीत कायन गरेमा, 

(घ) दतान गने अलधकारीिे ददएको लनदशेनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा , 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोलजम दतान गने अलधकारीिे आदशे ददएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम साधारणसभा बोिाउन लनदशेन प्राप्त  भएमा 

सलमलतिे सो लनदशेन प्राप्ता भएको लमलतिे पैंतीस ददनलभि साधारणसभाको बैठक बोिाउनु 

पनेछ र साधारणसभाको बैठकमा उ जूरी वा लनरीिणका िममा दलेखएका लवषयमा छिफि 

गरी सोको प्रलतवेदन दतान गने अलधकारीसमि पेश गनुन पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उलल्िलखत अवलधलभि सलमलतिे साधारणसभा 

नबोिाएमा दतान गने अलधकारीिे त्यस्तो साधारणसभा बोिाउन सके्नछ ।  

(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको िालग गणपूरक संख्या तत्काि कायम रहकेो 

सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रलतशत हुनेछ ।  
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तर पलहिो पटक डादकएको साधारण सभामा गणपुरक संख्या नपुगेमा त्यसको सात 

ददन लभि दोस्रो पटक साधारण सभा बोिाउनु पने र यसरी दोस्रो पटक बोिाइएको साधारण 

सभामा संचािक सलमलतको बहुमत सलहत एक लतहाई साधारण सदस्यहरुको उपलस्थलत भएमा 

साधारण सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मालननेछ ।  

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन दफा २८ को (४) मा भएको 

व्यवस्था सोहीअनुसार हुनेछ । 

(६)दईु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थािे साधारण सभा गदान समान 

कायनसूचीमा तोदकए बमोलजम सदस्य संख्याको आधारमा वडा -वडा वा अन्य पायकको स्थानमा 

संचािक सदस्यहरुिाई पठाई साधारण सभा गनन र त्यस्तो सभाको लनणनय प्रमालणत गनन 

प्रलतलनलधहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रलतलनलधहरुको उपलस्थलतको सभािे अलन्तम लनणनय प्रमालणत 

गन ेव्यवस्था लमिाउन सके्नछ । 

३०. सञ्चािक सलमलत : (१)  सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट लनवानलचत  एक  सञ्चािक 

सलमलत रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यलि िगातार एउटै पदमा दईु पटकभन्दा बढी सञ्चािक हुन पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलतमा उपिब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस 

प्रलतशत मलहिा सदस्यको प्रलतलनलधत्व सुलनलित गनुन पनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवलधमा सञ्चािक  तथा िेखा 

सलमलतको पदमा उम्मेदवार बन्न र लनवानलचत हुन सके्न छैन ।  

(४) कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कमनचारी वा आफ्नो संस्थािे सदस्यता 

लिएको सहकारी संघ वा बैङ्कबाहके अको कुनै संस्थाको संचािक बन्न पाउने छैन ।  

तर वार्थषक दईु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे 

त्यस्तो सहकारी संस्थामा कमनचारीको रुपमा काम गनन बाधा पने छैन । वार्थषक दईु करोडभन्दा 

बदढ कारोवार गने संस्थामा कुनै संचािक कमनचारी रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे 

दईु वषनलभि त्यस्तो संचािकिे कमनचारीको पद त्याग गरी अको कमनचारीको व्यवस्था गनुनपनेछ 

।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअलघ कुनै व्यलि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चािक वा सोही 

वा अको संस्थाको कमनचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे एक वषनलभि कुनै एक 

संस्थाको माि सञ्चािक वा कमनचारी रहनु पनेछ । 

(७)सलमलतको कायानवलध चार वषनको हुनेछ । 

३१. सञ्चािक सलमलतको लनवानचन :(१) सलमलतिे आफ्नो कायानवलध समाप्त हुनु  कलम्तमा एक 

मलहना अलघ अको सलमलतको लनवानचन गराउनु पनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोलजम सलमलतको लनवानचन नगराएको जानकारी प्राप्त  भएमा 

त्यस्तो जानकारी प्राप्तक भएको लमलतिे छ मलहनालभि सलमलतको लनवानचन गराउन दतान गने 

अलधकारीिे सम्बलन्धत सलमलतिाई आदशे ददन सके्नछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम दतान गने अलधकारीिे आदशे ददएकोमा सम्बलन्धत 

सलमलतिे सो आदशे बमोलजमको समयावलधलभि सलमलतको लनवानचन गराई दतान गने 

अलधकारिाई जानकारी गराउनु पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोलजम सलमलतको लनवानचन नगराएमा दतान गने अलधकार िे 

त्यस्तो संस्थासदस्य रहकेो मालथल्िो संघ  भए सो संघ को प्रलतलनलध समेत िाई सहभागीगराई 

सलमलतको लनवानचन सम्बन्धी सम्पूणन कायन गने गराउनेछ ।  

(५) उपदफा (४)बमोलजमको लनवानचन कायनमा सहयोग पुयानमउनु सम्बलन्धत 

सलमलतकापदालधकारीहरूको कतनव्य हुनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोलजम लनवानचन गराउूँदा िागेको सम्पूणन खचन सम्बलन्धत 

संस्थािे व्यहोनुन पनेछ। 

(७) यस दफा बमोलजम सलमलतको अको लनवानचन नभएसम्मको िालग सलमलतिे 

लवलनयममा व्यवस्था भए बमोलजम आफ्नो कायन सञ्चािन गनेछ ।  

३२. सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार : यस ऐनमा अन्यि उलल्िलखत काम, कतनव्य र अलधकारका 

अलतररि सलमलतको काम, कतनव्य र अलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ :– 

(क)सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त बमोलजम सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने, 

(ख) आर्थथक तथा प्रशासकीय कायन गने, गराउने, 

(ग)प्रारलम्भक साधारणसभा , वार्थषक साधारणसभा तथा लवशेष साधारणसभा 

बोिाउने, 

(घ)साधारणसभाका लनणनयहरू कायानन्वयन गने, गराउने, 

(ङ)संस्थाको नीलत, योजना, बजेट तथा बार्थषक कायनिमको तजुनमा गरी साधारणसभा 

समि पेश गने, 

(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाउने ,  

(छ)शेयर नामसारी तथा दफतान सम्बन्धी कायन गने , 

(ज)सम्बलन्धत संघको सदस्यता लिने, 

(झ)लवलनयम तथा आन्तररक कायनलवलध तयार गरी साधारणसभामा पेश गने ,  

(ञ)संस्थाको कायनिेिलभि संस्थाको कारोबार र व्यवसायको लहत प्र वद्धननको िालग 

आवश्यककायन गने,गराउने, 

(ट) तोदकए बमोलजम अन्य कायन गने  
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३३. सञ्चािक पदमा बहाि नरहने : दहेायको कुनै अवस्थामा सञ्चािकआफ्नो पदमा बहाि रहन 

सके्न छैन:- 

(क) लनजिे ददएको राजीनामा सलमलतबाटस्वीकृत भएमा, 

(ख) लनजिाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोलजमसञ्चािकबाट हटाउने लनणनय भएमा, 

(ग) लनज अको संस्थाको सञ्चािक रहमेा, 

(घ) लनज सोही वा अको संस्थाको कमनचारी रहमेा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांशमा िेलखएको 

कुरामा सोहीबमोलजम हुनेछ ।  

(ङ) लनजसोही वा अको संस्थाको िेखा सुपरीवेिण सलमलतको पदमा रहमेा  

(च) लनजको मृत्यु भएमा। 

३४. सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन  सके्न :(१) साधारणसभािे वहुमतको लनणनयबाट दहेायको कुनै 

अवस्थामा सञ्चािकिाई सलमलतको सञ्चािक पदबाट हटाउन सके्नछ :– 

(क) आर्थथक लहनालमना गरी सम्बलन्धत संस्थािाई हानी नोक्सानी पुयानोोएमा, 

(ख)अनलधकृत तवरिे सम्बलन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी लवषयको गोपलनयता 

भङ्ग गरेमा, 

(ग)सम्बलन्धत संस्थाको कारोबार  र व्यवसायसूँग प्रलतस्पधान हुने गरी समान प्रकृलतको 

कारोबार वा व्यवसाय गरेमा, 

(घ)सम्बलन्धत संस्थाको अलहत हुने कुनै कायन गरेमा,  

(ङ) लनज शारीररक वा मानलसक रुपमा काम गनन नसके्न भएमा, 

(च) कुनै सञ्चािकमा यो ऐन , यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम वा लवलनयममा 

उलल्िलखतयोग्यता नरहमेा ।  

(२)कुनै सञ्चािकिाई सलमलतको पदबाट हटाउने लनणनय गनुन अलघ त्यस्तो 

सञ्चािकिाईसाधारणसभासमि सफाई पेश गने मनालसब मादफकको मौका ददइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजमको अवलधलभि कुनै सञ्चािकिे सफाई पेश नगरेमा वा 

लनजिे पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभा िे त्यस्तो सञ्चािकिाई पदबाट 

हटाउन सके्नछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोलजम सञ्चािकको पदबाट हटाइएको सदस्य सलमलतको दईु 

कायनकािसम्मको लनवानचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपदफा (३) बमोलजम कुनै सञ्चािक पदबाट हटेमा त्यस्तो  पदमा 

साधारणसभािे बाूँकी अवलधको िालग अको सञ्चािकको लनवानचन गनेछ ।  

३५. लनजी स्वाथन समावेश भएको लनणनय प्रकृयामा संिग्न हुन नहुने  :(१) सञ्चािकिे आफ्नो 

लनजी स्वाथन समावेश भएको लनणनय प्रदियामा संिग्न हुनुहुूँदनै ।  
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(२) सञ्चािकिे आ फूिाईमाि व्यलिगत फाइदा हुनेगरी संस्था मा कुनै कायन गनन 

गराउन हुूँदनै । 

(३) कुनै सञ्चािकिे उपदफा (१) को लबपरीत हुने गरी वा आफ्नो 

अलधकारिेिभन्दा बालहर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रलत 

त्यस्तो सञ्चािक व्यलिगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्था को, 

सदस्य वा अन्य कुनै व्यलििाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहछे भने त्यस्तो हानी नोक्सानी 

लनजको जायजेथाबाट असूि उपर गररनेछ । 

३६. सलमलतको लवघटन  : (१) साधारणसभािे दहेायको अवस्थामा सलमलत को लवघटन गनन 

सके्नछाः– 

(क) सलमलतको बदलनयतपूणन कायनबाट संस्थाको कारोबार जोलखममा परेमा , 

(ख)संस्थािे लतनुनपने दालयत्व तोदकएको समयलभि भुिान गनन नसकेमा , 

(ग)लवलनयममा उलल्िलखत उद्देश्य र कायन लवपररतको काम गरेमा,  

(घ)सलमलतिे आफ्नो लजम्मेवारी पूरा नगरेमा , 

(ङ)यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयमाविीमा उलल्िलखत शतन वा दतान गने  

अलधकारीिे ददएको लनदशेनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम सलमलत लवघटन भएमा साधारणसभािे नयाूँ 

सलमलतको लनवानचन गनेछ । 

(३) सलमलतिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम बमोलजम दतान गने 

अलधकारीिे ददएको लनदशेन पािना नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोलजमपेश 

भएको प्रलतवेदन समेतको आधारमा दतान गने अलधकारी िे सलमलतिाई उजूरी वा लनरीिणको 

िममा दलेखएका लवषयवस्तुको गालम्भयनताको आधारमा बढीमा छ मलहनाको समय ददई सुधार 

गने मौका ददन सके्नछ र त्यस्तो समयावलध लभि पलन सुधार नगरेमा त्यस्तो सलमलत लवघटन 

गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोलजम सलमलत लवघटन भएमा त्यसरी लवघटन गररएको 

लमलतिे तीन मलहना लभिमा अको सलमलतको लनवानचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो लनवानचन 

नभएसम्म संस्थाको दलैनक कायन सञ्चािन गनन  दतान गने अलधकारीिे तोदकए बमोलजमको एक 

तदथन सलमलत गठन गनुन पनेछ । 

(५) यस दफा बमोलजम अको सलमलतको लनवानचन गराउूँदा िागेको सम्पूणन खचन 

सम्बलन्धत संस्थािे व्यहोनेछ । 

३७. िेखा सुपरीवेिण सलमलतको गठन :(१) संस्थामा आन्तररक लनयन्िण प्रणािीिाई सुदढृ गनन 

तोदकए बमोलजमको योग्यता पुगेका एकजना संयोजक र दईुजना सदस्यहरू रहने 

गरीसाधारणसभािे लनवानचनबाट िेखा सुपरीवेिण सलमलत गठन गनेछ ।  
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(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यलि एकै अवलधमा एउटै संस्थाको सञ्चािक 

वा िेखा सुपररवेिण सलमलतको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र लनवानलचत हुन सके्न 

छैन । 

३८. िेखा सुपररवेिण सलमलतको काम , कतनव्य र अलधकार :(१)  िेखा सुपररवेिण सलमलतको 

काम, कतनव्य र अलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ :– 

(क)प्रत्येक चौमालसकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक िेखापरीिण गने , गराउने, 

(ख)आन्तररक िेखापरीिण गदान िेखापरीिणका आधारभूत लसद्धान्तको पािना गने , 

गराउने, 

(ग)लवत्तीय तथा आर्थथक कारोवारको लनरीिण तथा मूल्याङ्कन गने , गराउने, 

(घ)सलमलतको काम कारवाहीको लनयलमत सुपररवेिण गने र सलमलतिाई आवश्यक 

सुझाव ददने, 

(ङ) साधारणसभाकोलनदशेन, लनणनय तथा सलमलतका लनणनय कायानन्वयन भए 

नभएको अनुगमन गने, 

(च)िेखा सम्बन्धी प्रलतवेदन र सलमलतको काम कारबाहीको सुपररवेिण सम्बन्धी 

वार्थषक प्रलतवेदन साधारणसभा समि पेश गने ,  

(छ)आफूिे पटक पटक ददएका सुझाव कायानन्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको 

लहतमा प्रलतकूि असर परेमावा त्यस्तो संस्थाको नगद वा लजन्सी सम्पलत्तको 

व्यापक रूपमा लहनालमना वा अलनयलमतता भएको वा संस्था गम्भीर आर्थथक 

संकटमा पनन िागेको मासोको कारण खुिाई लवशेष साधारणसभा 

बोिाउनसलमलतसमि लसफाररस गने । 

(ज) आवश्यक परेमा आन्तररक िेखा परीिक लनयुलिका िालग तीन जनाको नाम 

सञ्चािक सलमलतमा लसफाररस गने । 

(२) िेखा सुपररवेिण सलमलतको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दलैनक आर्थथक 

प्रशासलनक कायनमा सहभागी हुन पाउने छैन ।  

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

३९. सदस्य केलन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुन पने :(१) संस्थािे आफ्ना सदस्यहरूको 

माि बचत स्वीकार गनन, सोको पररचािन गनन र सदस्यिाई माि ऋण प्रदान गनन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन बचत तथा ऋणको मुख्य 

कारोबार गने गरी दतान भएको संस्था बाहके अन्य लवषयगत वा वहुउद्देश्यीय संस्थािे बचत 

तथा ऋणको मुख्य कारोवार गनन पाउने छैन।  
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तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ बहुउद्देश्यीय वा लवषयगत संस्थाको रुपमा दतान भई मुख्य 

कारोवारको रुपमा वचत तथा ऋणको कारोवार गद ैआएको भए  त्यस्तो संस्थािे तीन वषन 

लभिमा वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार नहुने गरी दतान हुूँदाका बखतमा उल्िेख गररएको 

मुख्य कारोवार गने गरी संस्था सञ्चािन गनुनपनेछ । 

(३) संस्थािे सदस्यिाई प्रदान गने ऋणमा सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क लिन पाइने 

छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर लबचको अन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी हुने छैन ।  

(५) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िागे्न ब्याजिाई मूि ऋणमा पूूँजीकृत गरी सोको 

आधारमा ब्याज िगाउन पाइने छैन ।  

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

तर  

(१) संस्थाको दालयत्वप्रलत प्रलतकूि नहुने गरी संस्थािे स्वप्रयोजनको िालग 

अचि सम्पलत्त खरीद तथा पूवानधार लनमानण एवं संस्था र सदस्यहरुको लहतमा 

उत्पादन र सेवाको िेिमा प्राथलमक पूूँजी कोष पररचािन गनन वाधा पने छैन ।  

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

भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे एक वषन अवलधलभि 

हस्तान्तरण गररसकु्न पनेछ । 

 (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलनसंस्थािे यो ऐन प्रारम्भ 

हुनुअलघ दतान भएका साना दकसानद्वारा प्रवर्थद्धत लवत्तीय संस्थाको शेयर खररद गनन 

बाधा पनेछैन । 

(७) संस्थािे शेयर पूूँजी कोषको दश गुणासम्म वचत संकिन गनन सके्नछ । 

(८)संस्थािे दतान गदानका बखतका सदस्य बाहके अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप्त  

गरेको तीन मलहना अवलध व्यलतत नभई ऋण िगानी गनन सके्न छैन ।  

४०. सन्दभन व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थााः  ( १) संघीय कानुन बमोलजम रलजष्ट्रारिे बचत तथा 

ऋणको सन्दभन व्याजदर तोक्न सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम तोदकएको सन्दभन  ब्याजदर संस्थाका िालग लनदशेक ब्याजदर हुनेछ 

। 

४१. व्यलिगत बचतको सीमा:संस्थामा सदस्यको व्यलिगत बचतको सीमा तीस िाखसम्म हुनेछ । 

 

पररच्छेद –८ 

आर्थथक स्रोत पररचािन 
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४२. शेयर लबिी तथा दफतान सम्बन्धी व्यबस्था :(१) संस्थािे आफ्नो सदस्यिाई शेयर लविी गनन 

सके्नछ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन संस्थािे एकै सदस्यिाई 

आफ्नो कुि शेयर पूूँजीको बीस प्रलतशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर लबिी गनन सके्न छैन ।  

तर नेपाि सरकार , प्रदशे सरकार वा स्थानीय तह को पूणन वा आंलशक स्वालमत्व वा 

लनयन्िणभएको संस्था वा लनकायको हकमा यो बन्दजे िागू हुने छैन।  

(४) संस्थाको शेयरको अंदकत मूल्य प्रलत शेयर एक सय रुपैयाूँ हुनेछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूूँजी लवलनयममा उल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । 

(६) संस्थािे खुिा बजारमा शेयर लबिी गनन पाउने छैन ।  

(७) संस्थाको मूिधनको रुपमा रहकेो कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा 

दालयत्व बाहके अन्य कुनै ऋण वा दालयत्व वापत लििाम लबिी गररने छैन ।  

४३. रकम दफतान तथा खाता सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था :(1) कुनै सदस्यिे संस्थाको सदस्यता 

त्याग गरी  रकम दफतान लिन चाहमेा लनजको कुनै दालयत्व भए त्यस्तोदालयत्व भुिान गरेको 

लमलतिे एक मलहनालभि लनजको बाूँकी रकम तोदकए बमोलजम लनजिाई दफतान गनुन पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्थामा जम्मा गरेको बचत दफतान माग गरेमा लनजको कुनै 

दालयत्व भए त्यस्तो दालयत्व किा गरी बाूँकी रकम तोदकए बमोलजमलनजिाई दफतान गनुन पनेछ।  

(३) संस्थािे वचत खाताहरु माि संचािन गनन सके्नछ ।    

४४. ऋण वा अनुदान लिन सके्न:(१) संस्थािे लवदशेी बैंक वा लवत्तीय संस्था वा अन्य लनकायबाट 

ऋण वा अनुदान लिन वा त्यस्तो लनकायसूँग साझेदारीमा काम गनन  संघीय कानून वमोलजम 

स्वीकृती लिनु पने छ । 

(२) उपदफा (१) वमोलजम लवदशेी बैङ्क वा लनकायबाट ऋण वा अनुदान लिन  

स्वीकृतीको िालगतोदकएवमोलजमको लववरणहरु सलहत दतान गने अलधकारी समि लनवेदन ददनु 

पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) वमोलजम लनवेदन प्राप्त भएमा दतान गने अलधकारीिे नगर 

कायनपालिकामा प्रस्ताव पेश गनुन पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोलजमको प्रस्ताव नगर कायनपालिकािे उपयुि दखेेमा 

स्वीकृतीकोिालग मन्िाियमा लशफाररस गरर पठाउनेछ ।  

४५. नेपाि सरकारको सुरिण प्राप्तो गनन सके्न: (१) संस्थािे लवदशेी बैङ्क वा लनकायसूँग लिने 

ऋणमा सुरिण प्राप्तर गनुन पने भएमा  संघीय कानून वमोलजम स्वीकृलतकोिालग दतान गने 

अलधकारर समि प्रस्ताव सलहत लनवेदन ददनु पने छ ।  

(२) दफा (१) वमोलजम   प्राप्त प्रस्ताव उपयुि दलेखएमा नगर कायनपालिकािे संघीय कानुन 

बमोलजम स्वीकृलतको िालग मन्िाियमा लशफाररस गरर पठाउनु पनेछ ।  
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पररच्छेद –९ 

संस्थाको कोष 

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

(क) शेयर लबिीबाट प्राप्त  रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप्ता रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप्ता रकम, 

(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप्त  अनुदान रकम, 

(ङ) लवदशेी सरकार वा अन्तरानलष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप्तब अनुदान वा सहायताको 

रकम, 

(च) व्यवसालयक कायनबाट आर्थजत रकम, 

(छ) सदस्यता प्रवेश शुल्क, 

(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम । 

(२)उपदफा (१)खण्ड(ङ)वमोलजम रकम प्राप्त गनुन अलघ संघीय कानून अनुसार 

मन्िाियको स्वीकृती लिनु पनेछ | 

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

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कोषमा दहेाय बमोलजमका रकम रहने छन् :– 

(क) आर्थथक वषनको खूद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम ,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा लनकायिे प्रदान गरेको पूूँजीगत अनुदान रकम, 

(ग) लस्थर सम्पलत्त लविीबाट प्राप्तय रकम, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप्तय रकम । 

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

४८. संरलित पूूँजी दफतान कोषाः(१) संस्थामा एक संरलित पूूँजी दफतान कोष रहनेछ ।  

(२) दफा ४७ बमोलजम को जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) 

बमोलजमको रकम छुट्ट्याई बाूँकी रहकेो रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम उपदफा (१) 

बमोलजमको कोषमा वार्थषक रुपमा जम्मा गनुन पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोलजमको रकम सदस्यिे गरेको  संघीय कानुनमा  तोदकए 

बमोलजमको वार्थषक कारोवारको आधारमा सम्बलन्धत सदस्यिाई उपिव्ध गराउनु पनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धनन कोषसम्बन्धी व्यवस्था:(१) संस्थािे सहकारी व्यवसायको प्रव द्धनन गननको 

िालग दफा ४७ बमोलजम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोलजमको 

रकम छुयाई बाूँकी रहकेो रकमको शून्य दशमिव पाूँच  प्रलतशतिे हुन आउने रकम  संघीय 

कानुनमा व्यवस्था भएबमोलजमको सहकारी प्रवद्धनन कोषमावार्थषक रुपमा जम्मा गनुन पनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोलजमको कोष को उपयोग संघीय कानुन व्यवस्था 

भएबमोलजम हुनेछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थााः (१) दफा ४६ , ४७, ४८ र ४९ मा उलल्िलखत कोषका 

अलतररि संस्थामा सहकारी लशिा कोष , शेयर िाभांश कोष िगायत तोदकए बमोलजमका अन्य 

कोषहरु रहन सके्न छन् । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य  पूर्थतका िालग 

लवलनयममा तोदकए बमोलजम उपयोग गनन सदकनेछ ।  

तर एक वषनको शेयर िाभांशको रकम शेयर पूूँजीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी हुने छैन ।  

 

पररच्छेद –१० 

अलभिेख र सूचना 

५१. अलभिेख राख्नु पने :(१) संस्थािे साधारणसभा , सलमलत तथा िेखा सुपररबेिण सलमलत 

बैठकका लनणनय तथा काम कारबाहीको अद्यावलधक अलभिेख सुरलित साथ राख्नु पनेछ ।  

(२) संस्थािे कारोबारसूँग सम्बलन्धत तथा अन्य आवश्यक अलभिेखहरू तोदकए 

बमोलजम सुरलित साथ राख्नु पनेछ ।  

५२. लववरण उपिब्ध गराउनु पने :(१) संस्थािे दहेायका लववरणहरू सलहतको प्रलतवेदन 

आ.व. समाप्त भएको तीन मलहना लभि दतान गने अलधकारी समि पेश गनुन पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमालसक र वार्थषक प्रलतवेदन तथा िेखापरीिण प्रलतवेदन  

(ख) बार्थषक कायनिम नीलत तथा योजना , 

(ग) खुद बचत सम्बन्धी नीलत तथा योजना, 

(घ) सञ्चािकको नाम तथा बाूँकी कायानवलधको सूची , 

(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी , 

(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूूँजी,   

(छ) सञ्चािक वा सदस्यिे लिएको ऋण लतनन बाूँकी रहकेो रकम , 

(ज)दतान गने अलधकारीिे समय समयमा तोदकददएको अन्य लववरण ।  

 

 

 

पररच्छेद – ११ 

िेखा र िेखापरीिण 
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५३. कारोबारको िेखा :संस्थाको  कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीमा आधाररत र 

कारोबारको यथाथन लस्थलत स्पष्टरुपमा दलेखने गरी संघीय कानून बमोलजम रलजष्ट्रारिे िागू 

गरेको िेखामान (एकाउलन्टङ स्याण्डडन) र यस ऐन बमोलजम पािना गनुनपने अन्य शतन तथा 

व्यवस्था बमोलजम राख्नु पनेछ ।  

५४. िेखापरीिण:(१) संस्थािे प्रत्येक आर्थथक वषनको िेखापरीिण सो आर्थथक वषन समाप्त 

भएको लमलतिे तीन मलहनालभि प्रचलित कानून बमोलजम इजाजतपि प्रालप्त िेखापरीिकद्वारा 

गराउनु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको अवलधलभि कुनै संस्थािे िेखापरीिण नगराएको 

पाइएमा दतान गने अलधकारी िे त्यस्तो संस्थाको िेखा परीिण इजाजतपि प्राप्तए 

िेखापरीिकबाट गराउन सके्नछ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम िेखापरीिण गराउूँदा िेखापरीिकिाई ददनु पने 

पाररश्रलमक िगायतको रकम सम्बलन्धत संस्थािे व्यहोनेछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोलजम िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण 

प्रलतवेदन अनुमोदनको िालग साधारणसभासमि पेश गनुन पनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोलजम पेश भएको िेखापरीिण प्रलतवेदन साधारणसभाबाट 

अनुमोदन हुन नसकेमा पुनाः िेखापरीिणको िालग साधारणसभािे दफा ५५ को अधीनमा रही 

अको िेखापरीिक लनयुि गनेछ ।  

५५. िेखापरीिकको लनयुलि :(१) संस्थाको िेखापरीिण सम्बन्धी कायन गनन प्रचलित कानून 

बमोलजम इजाजतपि प्रालप्त िेखापरीिकहरूमध्येबाट साधारणसभािे एकजना िेखापरीिक 

लनयुलि गरी पाररश्रलमक समेत तोके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम िेखापरीिक लनयुि गदान एउटै व्यलि , फमन वा 

कम्पनीिाई िगातार तीन आर्थथक वषनभन्दा बढी हुने गरी लनयुि गनन सदकने छैन ।  

५६. िेखापरीिकमा लनयुि हुन नसके्न :(१) दहेायका व्यलि िेखापरीिकमा लनयुि हुन तथा 

लनयुि भई सकेको भए सो पदमा बहाि रहन सके्न छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 

(ख) सम्बलन्धत संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्था को लनयलमत पाररश्रलमक पाउने गरी लनयुि सल्िाहकार वा 

कमनचारी, 

(घ)िेखापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषनको अवलध भुिान 

नभएको,  

(ङ)दामासाहीमा परेको, 
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(च)भ्रष्टाचार, ठगी वा नैलतक पतन हुने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाूँच 

वषन भुिान नभएको,  

(ज)सम्बलन्धत संस्थासूँग स्वाथन बालझएको व्यलि ।  

(२) िेखापरीिकिे आफूलनयुि हुनुअलघ उपदफा (१) बमोलजम अयोग्य नभएको 

कुराकोसंस्थासमि स्वघोषणा गनुनपनेछ ।  

(३) कुनै िेखापरीिक आफ्नो कायनकाि समाप्त नहुूँद ैकुनै संस्थाको िेखापरीिण गनन 

अयोग्य भएमा वा संस्थाको िेखापरीिक को पदमा कायम रहन नसके्न लस्थलत उत्पन्न भएमा 

लनजिेिेखापरीिण गनुन पने वा गरररहकेो काम तत्काि रोकी सो कुराको जानकारी लिलखत 

रुपमा संस्थािाई ददनु पनेछ । 

(४) यस दफाको प्रलतकूि हुनेगरी लनयुि भएको िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण 

मान्य हुने छैन ।  

 

पररच्छेद – १२ 

छुट,सुलवधा र सहुलियत 

५७. छुट, सुलवधा  र सहुलियत :(१) संस्थािाई प्राप्त हुने छुट , सुलवधा र सहुलियत संघीय कानुन 

बमोलजम हुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा उल्िेलखतछुट , सुलवधा र सहुलियत बाहके संस्थािाई प्राप्त हुने अन्य छुट , 

सुलवधा र सहुलियत तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद—१३ 

ऋण असुिी तथा बाूँकी बक्यौता 

५८. ऋण असूि गने :(१) कुनै सदस्यिे संस्था सूँग गरेको ऋण सम्झौता वा शतन कबुलियतको 

पािना नगरेमा , लिखतको भाखालभि ऋण को सावाूँ, ब्याज र हजानना  चुिा नगरेमा  वा  

ऋण लिएको रकम सम्बलन्धत काममा निगाई लहनालमना गरेको दलेखएमा त्यस्तो सदस्यिे 

ऋण लिदा राखेको लधतोिाई सम्बलन्धत संस्थािे लििाम लबिी गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी 

आफ्नो साूँवा, ब्याज र हजानना असूिउपर गनन स के्नछ।लधतो सम्बलन्धत संस्थािे सकारे पिात् 

पलन ऋणीिे साूँवा ब्याज दवुै भुिानी गरी लधतो बापतको सम्पलत्त दफतान लिन चाहमेा दफतान 

गनुनपनेछ । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्था मा राखेको लधतो कुनै  दकलसमिे कसैिाई हक छोलडददएमा 

वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो लधतोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्तो ऋणीिाई लनलित म्याद ददई 

थप लधतो सुरिणराख्नािगाउन सदकनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोलजम ऋणीिे थप लधतो नराखेमा वा उपदफा (१) वा 

(२) बमोलजमको लधतो बाट पलन साूँवा, ब्याज र हजाननाको रकम असूि उपर हुन नसकेमा 

त्यस्तो ऋणीको हक िागे्न अन्य जायजेथाबाट पलन साूँवा, ब्याज र हजानना असूि उपर गनन 

सदकनेछ ।  

(४) यस दफा बमोलजम साूँवा, ब्याज र हजनना असूि उपर गदान िागेको खचनको 

रकम तथा असूिउपर भएको साूँवा, व्याज र हजाननाको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको 

रकम सम्बलन्धत ऋणीिाई दफतान ददनु पनेछ ।  

(५) यस दफा बमोलजम कुनै संस्थािे ऋणीको लधतो वा अन्य जाय जेथालििाम लबिी 

गदान लििाम सकाने व्यलिको नाममा सो  लधतो वा जायजेथा प्रचलित कानून बमोलजम 

रलजष्ट्रशेन वा दालखि खारेज गननको िालग सम्बलन्धत कायानियमा िेखी पठाउनेछ  र सम्बलन्धत 

कायानियिे पलन सोही बमोलजम रलजष्ट्रशेन वा दालखि खारेज गरी सोको जानकारी सम्बलन्धत 

संस्थािाई ददनु पनेछ । 

(६) यस दफा बमोलजम लधतो राखेको सम्पलत्त लििाम लबिी गदान कसैिे सकार 

नगरेमा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्धत संस्था आफैं िे सकार गनन सके्नछ । 

(७) उपदफा (६) बमोलजम आफैं िे सकार गरेमा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्धत 

संस्थाको नाममा रलजष्ट्रशेन वा दालखि खारेज गनन सम्बलन्धत कायानियमा िेखी पठाउनेछ र 

त्यसरी िेखी आएमा सम्बलन्धत कायानियिे सोही बमोलजम रलजष्ट्रशेन वा दालखि खारेज गरी 

ददनु पनेछ । 

(८)ऋण असुिी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ| 

५९.  कािो सूची सम्बन्धी व्यवस्थााः  संस्थाबाट ऋण लिई  रकमको अपचिन गने वा तोदकएको 

समयावलध लभि ऋणको साूँवा व्याज दफतान नगने व्यलिको नाम नामेशी सलहत कािोसूची 

प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोलजम हुनेछ ।  

६०. कजान सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यवस्थााः कजान सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन 

बमोलजम हुनेछ । 

६१. कजान असूिी न्यायलधकरण सम्बन्धी व्यवस्था : सहकारी िेिका िालग कजान असुिी 

न्यायलधकरणको गठन र संचािन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोलजम हुनेछ| 

६२. बाूँकी बक्यौता असूि उपर गने : कसैिे संस्थािाई लतनुन बुझाउनु पने रकम नलतरी बाूँकी 

राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत दतान गने अलधकारीिे त्यस्तो व्यलिको जायजेथाबाट 

असूि उपर गररददन सके्नछ । 
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६३.रोक्का राख्नबिेखी पठाउन:े(१) संस्था वा दतान गने अलधकारीिे  दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको 

िालग कुनै व्यलिको खाता,जायजेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण , नामसारी वा लबिी गनन नपाउने 

गरी रोक्का राख्नासम्बलन्धत लनकायमा िेखी पठाउन सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम रोक्काको िालग िेखी आएमा सम्बलन्धत लनकायिे 

प्रचलित कानून बमोलजम त्यस्तो व्यलिको खाता,जायजेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण , नामसारी 

वा लबिी गनन नपाउने गरी रोक्का रालख्नराखी ददनु पनेछ । 

६४. अग्रालधकार रहन:ेकुनै व्यलििे संस्थािाई लतनुन पने ऋण वा अन्य कुनै दालयत्व नलतरेमा त्यस्तो 

व्यलिको जायजेथामा नेपाि सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको िालग रकम छुिाई बाूँकी 

रहन आएको रकममा संस्थाको अग्रालधकार रहनेछ । 

६५.  कायनवाही गनन वाधा नपने:संस्थािे ऋण असुिी गने सम्बन्धमा कुनै व्यलि  वा सहकारी संस्था  

उपर चिाएको कुनै कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यलि वा संस्था उपर यस ऐन तथा 

प्रचलित कानून बमोलजमको कुनै कसूरमा कारवाही चिाउन रोक िगाएको मालनने छैन ।  

पररच्छेद– १४ 

एकीकरण,  लबघटन तथा दतान खारेज 

६६. एकीकरण तथा लवभाजन सम्बन्धी व्यबस्था:(१) यस ऐनको अलधनमा रहीदईु वा दईुभन्दा 

बढी संस्थाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरण गनन वा एक संस्थािाई भौगोलिक कायन िेिको 

आधारमा दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थामा लवभाजन गनन सदकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजमएकीकरण वा लवभाजन  गदान सम्बलन्धत संस्थाको कुि 

कायम रहकेा सदस्य संख्याको दईु लतहाइ बहुमतबाट लनणनय हुनु पनेछ ।           

(३) उपदफा (२) बमोलजम एकीकरण वा लवभाजन गने लनणनय गदान एकीकरण  वा 

लवभाजनका शतन र कायनलवलध समेत खुिाउनु पनेछ।  

६७.  लवघटन र दतान खारेज :(१) कुनै संस्थामा दहेायको अवस्था लवद्यमान भएमा  

साधारणसभाको तत्काि कायम रहकेा दईु लतहाइ बहुमत सदस्यको लनणनयबाट त्यस्तो संस्थाको 

लवघटन गने लनणनय ग री दतान खारेजीको स्वीकृलतका िालगसलमलतिे दतान गने अलधकारीसमि 

लनवेदन ददनसके्नछ :– 

(क)लवलनयममा उलल्िलखत उद्देश्य तथा कायन हालसि गनन सम्भव नभएमा,  

(ख) सदस्यको लहत गनन नसके्न भएमा । 

(२)उपदफा (१) बमोलजमप्राप्त लनवेदनमा छानलवन गदान त्यस्तोसंस्थाको लवघटन 

गनन उपयुि देलखएमादतान गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको दतान खारेज गनन सके्नछ। 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन दतान गने अलधकारीिे  

दहेायको अवस्थामा माि संस्थाको दतान खारेज गनन सके्नछ :– 

(क) िगातार दईु वषनसम्म कुनै कारोबार नगरी लनष्कृय रहकेो पाइएमा , 
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(ख)कुनै संस्थािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयमाविी लवपरीतको कायन 

बारम्बार गरेमा, 

(ग)लवलनयममा उलल्िलखत उद्देश्य लवपरीत कायन गरेमा , 

(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त लवपरीत कायन गरेमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोलजम दतान खारेज गनुन अलघ दतान गने अलधकारीिे 

त्यस्तो संस्थािाई सुनुवाईको िालग पन्र ददनकोसमय ददनु पनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोलजम संस्थाको दतान खारेज भएमा त्यस्तोसंस्था 

लवघटन भएको मालननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोलजम संस्थाको दतान खारेजी भएमा त्यस्तो 

संस्थाको दतान प्रमाणपि स्वताः रद्द भएको मालननेछ ।  

६८. लिक्वीडेटरको लनयुलि:(१) दफा ६६ बमोलजम कुनै संस्थाको दतान खारेज भएमा दतान गने 

अलधकारीिे लिक्वीडटेर लनयुि गनेछ ।  

(२) उपदफामा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन संघीय कानुनमा तोदकएको 

लसमासम्मको सम्पलत्त भएको संस्थाको हकमा दतान गने अलधकारी िेकुनै अलधकृतस्तरका कमनचारीिाई 

लिक्वीडटेर लनयुलि गनन सके्नछ । 

६९. लिक्वीडेशन पलछको सम्पलतको उपयोग: कुनै संस्थाको लिक्वीडशेन पिात् सबै दालयत्व भुिान 

गरी बाूँकी रहन गएको सम्पलत्तको उपयोगसंघीय कानुनमा तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

पररच्छेद –१५ 

दतान गने अलधकारी 

 

७०. दतान गने अलधकारी :(१)यस ऐन अन्तगनत दतान गने अलधकारीिे गनुनपने कायनहरू 

नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासदकय अलधकृतिे गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजमको दतान गने अलधकारीिे यस ऐन बमोलजम आफूमा रहकेो 

कुनै वा सम्पूणन अलधकार आफू मातहतको अलधकृतस्तरको कमनचारीिाई प्रत्यायोजन गनन सके्नछ 

। 

७१. काम, कतनव्य र अलधकार : यस ऐनमा अन्यि उलल्िलखत काम , कतनव्य तथा अलधकारको 

अलतररि दतान गने अलधकारीको काम, कतनव्य र अलधकार तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

  

पररच्छेद –१६ 

लनरीिण तथा अनुगमन 

७२. लनरीिण तथा अलभिेख जाूँच गने :(१) दतान गने अलधकारी िे संस्थाको जुनसुकै वखत 

लनरीिण तथाअलभिेख परीिण गनन, गराउन सके्नछ । 
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(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जुनसुकै वखत तोदकएको भन्दा बढी आर्थथक कारोवार गने 

संस्थाको लहसाव दकताव वा लवत्तीय कारोवारको लनरीिण वा जाूँच गनन, गराउन सके्नछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको िालग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै अलधकारी 

वा लवशेषज्ञ खटाई आबश्यक  लववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट लझकाई लनरीिण तथा 

सुपरीवेिण गनन सके्नछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बमोलजम लनरीिण वा लहसाब जाूँच  गदान दतान गने 

अलधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्क को अलधकार प्राप्त अलधकृत िे माग गरेको जानकारी सम्बलन्धत 

संस्थािे उपिब्ध गराउनु पनेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोलजम लनरीिण वा लहसाब जाूँच गदान कुनै संस्थाको 

कामकारबाही यो ऐन , यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम , लनदलेशका, मापदण्ड वा कायनलवलध 

बमोलजम भएको नपाइएमा दतान गने अलधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्क िे सम्बलन्धत संस्थािाई 

आवश्यक लनदशेन ददन सके्नछ र त्यस्तो लनदशेनको पािना गनुन त्यस्तो संस्थाको कतनव्य हुनेछ । 

(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस दफा बमोलजम संस्थाको लनरीिण तथा सुपरीवेिण गदान 

नेपाि राष्ट्र बैङ्किे प्रचलित कानून बमोलजमको अलधकार प्रयोग गनन सके्नछ।  

(७) यस दफा बमोलजम संस्थाको लनरीिण तथा सुपरीवेिण गदान प्राप्त्  हुन आएको 

जानकारी नेपाि राष्ट्र बैङ्किे महाराजगंज नगर कायनपालिकािाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।   

७३. छानलवन गनन सके्न :(१) कुनै संस्थाको व्यवसालयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको , 

सदस्यको लहत लवपरीत काम भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य लवपरीत कायन गरेको भनी त्यस्तो 

संस्थाकोकम्तीमा वीस प्रलतशत सदस्यिे छानलवनको िालग लनवेदन ददएमा  दतान गने 

अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको छानलवन गनन, गराउन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम छालनवन गदान माग गरेको लववरण वा कागजात 

उपिब्ध गराई सहयोग गनुन सम्बलन्धत सलमलतको कतनव्य हुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोलजम गररएको छानलवनको जानकारी सम्बलन्धत 

संस्थािाई लिलखतरुपमा ददनु पनेछ ।  

७४.बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को लनरीिण तथा अनुगमन सम्बन्धी लवशेष व्यवस्था 

:(१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने संस्थािे तोदकए बमोलजम अनुगमन प्रणािी 

अविम्बन गनुन पनेछ । 

(२) दतान गने अलधकारी िे बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोदकए 

बमोलजमको अनुगमन प्रणािीमा आधाररत भई लनरीिण तथा अनुगमन गनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम संस्थाको लनरीिण तथा अनुगमन दतान गने 

अलधकारीिे आवश्यकता अनुसार नेपाि राष्ट्र बैङ्क िगायतका अन्य लनकायको सहयोग लिन 

सके्नछ । 
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७५.वार्थषक प्रलतवेदन पेश गनुनपने :(१) दतान गने अलधकारी िे आर्थथक वषन समाप्त भएको लमलतिे 

तीन मलहनालभि संस्थाको लनरीिण सम्बन्धीवार्थषक प्रलतवेदननगर कायनपालिकासमि पेश गनुन 

पनेछ । 

(२)उपदफा (१)बमोलजमको प्रलतवेदनमा दहेायका लववरणहरू खुिाउनु पनेछ:– 

(क)सञ्चािनमा रहकेा संस्थाको लववरण, 

(ख)अनुगमन गररएका संस्थाको संख्या तथा आर्थथक कारोवारको लववरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन , यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम , लवलनयम 

तथा आन्तररक कायनलवलधको पािनाको अवस्था , 

(घ) संस्थाका सदस्यिे प्राप्तो गरेको सेवा सुलवधाको अवस्था, 

(ङ) संस्थाको दियाकिापमा सदस्यको सहभालगताको स्तर अनुपात , 

(च)संस्थािाई गाउूँपालिका/नगरपालिकाबाट प्रदान गररएको लवत्तीय अनुदान तथा 

छुट सुलवधाको सदपुयोलगताको अवस्था,  

(छ)संस्थाको आर्थथक दियाकिाप तथा लवत्तीय अवस्था सम्बन्धी तोदकए बमोलजमका 

लववरण, 

(ज)संस्थामा आन्तररक लनयन्िण प्रणािीको अवस्था , 

(झ) संस्थामा सुशासन तथा लजम्मेवारीको अवस्था , 

(ञ) संस्थामा रहकेा कोषको लववरण, 

(ट)संरलित पूूँजी दफतान कोषलवतरणको अवस्था , 

(ठ)सहकारीको नीलत लनमानणमा सहयोग पुगे्न आवश्यक कुराहरू , 

(ड) सहकारी संस्थाको दतान, खारेजी तथा लवघटन सम्बन्धी लववरण , 

(ढ)संस्थािे सञ्चािन गरेको दफा १२ बमोलजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 

पररयोजनाको लववरण,  

(ण)तोदकए बमोलजमका अन्य लववरण ।  

७६. आपसी सुरिण सेवा संचािन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) संस्थािे संघीय कानुनमा व्यवस्था 

भएबमोलजम आफ्ना सदस्यहरुको बािीनािी वा वस्तुभाउ मा भएको िलतको अंशपूर्थत गने गरी 

आपसी सुरिण सेवा संचािन गनन सके्नछ ।  

७७.लस्थरीकरण कोष  सम्बन्धी व्यवस्थााः  ( १) बचत तथा ऋण लवषयगत संस्था हरू 

सम्भालवतजोलखमबाट संरिण का िालगसंघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोलजम खडा हुने 

लस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुन सके्नछन् ।  

पररच्छेद –१७ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 
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७८. संस्थासमस्याग्रस्त भएको घोषणा गनन सदकने:(१) यस ऐन बमोलजम गररएको लनरीिण वा 

लहसाब जाूँचबाट कुनै संस्थामा दहेायको अवस्था लवद्यमान रहकेो दलेखएमा  कायनपालिकािे 

त्यस्तो संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गनन सके्नछ:- 

(क) सदस्यको लहत लवपरीत हुने गरी कुनै कायन गरेको , 

(ख) संस्थािे पूरा गनुनपने लवत्तीय दालयत्व पूरा नगरेको वा भुिानी गनुनपने दालयत्व 

भुिानी गनन नसकेको वा भुिानी गनन नसके्न अवस्था भएको , 

(ग)सदस्यहरूको बचत लनधानररत शतन बमोलजम दफतान गनन नसकेको , 

(घ)यो ऐन , यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम तथा लवलनयम लवपरीत हुने गरी संस्था  

सञ्चािन भएको, 

(ङ) संस्था  दामासाहीमा पनन सके्न अबस्थामा भएको वा उल्िेखनीय रुपमा गम्भीर 

आर्थथक करठनाई भोलगरहकेो, 

(च) कुनै संस्थािे सदस्यको बचत रकम दफतान गनुन पने अवलधमा दफतान नगरेको भनी 

त्यस्तो संस्थाका कम्तीमावीस प्रलतशत वा वी स जना  मध्ये जुन कम हुन्छ सो 

वरावरकासदस्यहरूिे दतान गने अलधकारी समि लनवेदन दद एकोमाछानलवन गदान 

खण्ड (क) दलेख (ङ) सम्मको कुनै अवस्था लवद्यमान भएको दलेखएको । 

(२)उपदफा(१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन प्रचलित कानून बमोलजम गठन 

गरेको आयोगिे कुनै संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनन लसफाररस गरेमा वा 

समस्याग्रस्त भनी पलहचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी संख्या , औलचत्य 

समेतको आधारमा कायनपालिकािेत्यस्तो संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनन सके्नछ ।  

७९.व्यवस्थापन सलमलतको गठन :(१) दफा ७७ बमोलजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा 

त्यस्तो संस्थाको सम्पलत्त व्यवस्थापन तथा दालयत्व भुिानी सम्बन्धी कायनकािालगव्यवस्थापन 

सलमलतको गठन गनन दतान गने अलधकारीिे कायनपालिका समि  लसफाररस गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम लशफाररस भई आएमा कायनपालिकािे तोदकए वमोलजम 

व्यवस्थापन सलमलतको गठन गनन सके्न छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम गरठत व्यवस्थापन सलमलतको काम , कतनव्य र अलधकार  

तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेद–१८ 

कसूर, दण्ड जररवाना तथा पुनराबेदन 
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८०. कसूर गरेको मालनने : कसै िे दहेायको  कुनै का यन गरेमा यस ऐन अन्तगनतको कसूर गरेको 

मालननेछ ।  

(क) दतान नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेमा  वा कुनै व्यलि , फमन 

वाकम्पनीिे आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अंग्रेजी रुपान्तरण 

राखीकुनै कारोबार,व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अन्य कुनै कायन गरेमा, 

(ख)सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम , लवलनयमबमोलजम 

बाहके अन्य कुनैपलन प्रयोजनको िालग प्रयोग गरेमा ,  

(ग) तोदकएकोभन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदान जमानत वा सुरिण नराखी ऋण 

प्रदान गरेमा, 

(घ) सलमलतको सदस्य , व्यवस्थापकवा कमनचारीिे संस्थाको सम्पलत्त , बचत वा शेयर 

रकम लहनालमना गरेमा, 

(ङ)ऋणअसूि हुन नसके्न गरी सलमलतका कुनै सदस्य, लनजकोनातेदार वा अन्य व्यलि 

वा कमनचारीिाई ऋण ददई रकम लहनालमना गरेमा ,  

(च) सलमलतका कुनै सदस्यिे एक्िै वा अन्य सदस्य को लमिोमतोमा संस्थाको शेयर 

वा बचत रकम आफू खुसी पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी पुयानयएमा,  

(छ) झुिा वा गित लववरण पेश गरीकजान लिएमा , राखेको लधतो कच्चा भएमा 

वाऋण लहनालमना गरेमा,  

(ज)  संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अ न्तगनत बनेका लनयम , लवलनयम  लवपररत िगानी 

गरेमा वा िगानी गने उद्देश्यिे रकम उठाएमा ,  

(झ) कृलिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा ददएमा, 

(ञ) लधतोको अस्वाभालवक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण लिएमा वा ददएमा, 

(ट) झुिा लववरणको आधारमा पररयोजनाको िागत अस्वाभालवक रुपमा बढाई बढी 

ऋण लिएमा वा  ददएमा, 

(ठ) कुनै व्यलि वा संस्थािाई एक पट क ददइसकेको सुरिण रीतपूवनक फुकुवा नभई 

वा सो सुरिणिे खामेको मूल्यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सुरिण अन्य संस्थामा 

राखी पुनाः ऋण लिए वा ददएमा, 

(ड) संस्थाबाट जुन प्रयोजनको िालग ऋण सुलवधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा 

निगाई अन्यि प्रयोग गरे वा गराएमा , 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा िेलखएको कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाइ वा 

उडाइ अकै अथन लनस्कने व्यहोरा पारी लमिाई िेख्ने वा अको लभन्नै श्रेस्ता राख्ने 

जस्ता काम गरेबाट आफूिाई वा अरु कसैिाई फाइदा वा हालन नोक्सानी गने 

उद्देश्यिे कीते गनन वा अकानको हालन नोक्सानी गने उद्देश्यिे नगरे वा नभएको झुिा 
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कुरा गरे वा भएको हो भनी वा लमलत , अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी 

गराई कागजात बनाई वा बनाउन िगाई जािसाजी गरे वा गराएमा ,  

(ण) ऋणको लधतो स्वरुप रालखने चि अचि सम्पलत्त लििाम लबिी वा अन्य 

प्रयोजनको िालग मूल्याङ्कन गदान मूल्याङ्कनकतानिे बढी , कम वा गित 

मूल्याङ्कन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी पुयानतउने कायन गरे वा गराएमा,  

(त)संस्थािाई हानी नोक्सानी पुयान उने उद्देश्यिे कसैिे कुनै काम गराउन वा 

नगराउन, मोिालहजा गनन वा गराउन , कुनै दकलसमको रकम लिन वा ददन , लबना 

मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माि , वस्तु वा सेवा लिन वा ददन , दान, दातव्य, उपहार 

वा चन्दा लिन वा ददन , गित लिखत तयार गनन वा गराउन , अनुवाद गनन वा 

गराउन वा गैर कानूनी िाभ वा हानी पुयान उने बदलनयतिे कुनै कायन गरे वा 

गराएमा, 

(थ) कुनैसंस्था वा सोको सदस्य वा बचतकतान वा तीमध्ये कसैिाई हानी नोक्सानी 

पुगे्न गरी िेखा परीिण गरे गराएमा वा िेखा परीिण गरेको झुिो प्रलतवेदन तयार 

पारेमा वा पानन िगाएमा। 

८१. सजायाः(१) कसैिे दफा ७९ को कसूर गरेमा दहेाय बमोलजमको सजाय हुनेछ :- 

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

एकिाखरुपै ूँयासम्म जररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बषनसम्म कैद र दईु िाख रुपै ूँयासम्म जररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा लवगो बराबरको रकम जररवाना गरी तीन बषन सम्म 

कैद , 

(घ) खण्ड (घ), ( ङ), ( च), ( छ), ( ज), ( झ), ( ञ), ( ट), 

(ण) र(त) को कसूरमा लवगो भराई लवगो बमोलजम जररवाना गरी दहेाय 

बमोलजमको कैद हुनेछ :- 

(१) दश िाख रुपैयाूँसम्म लबगो भए एक वषनसम्म कैद,  

(२) दश िाख रुपैयाूँभन्दा बढी पचास िाख रुपैयाूँसम्म लबगो भए दईु वषनदलेखतीन 

वषनसम्म कैद, 

(३) पचास िाख रुपैयाूँ भन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म लबगो भए तीन वषन दलेख 

चार वषनसम्म कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाूँ भन्दा बढी  दश करोड रुपैयासम्म लबगो भए चार वषनदलेख 

छवषनसम्म कैद, 

(५) दश करोड रुपैंयाूँ भन्दा बढीएक अबन रुपैयाूँसम्म लबगो भए छ वषन दलेख आठ 

वषनसम्म कैद, 
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(६)एक अबन रुपैयाूँभन्दा बढीजलतसुकै रुपैयाूँ लबगो भए पलन आठ वषनदलेख दश  

वषनसम्म कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमादश बषनसम्म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसूर गनन उद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गनन मद्दत पुया्नउने  

व्यलििाई मुख्य कसूरदारिाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।  

(३) दफा ७९ कोकसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनन मद्दत पुयानषउनु कुनै लनकाय संस्था 

भए त्यस्तो लनकाय संस्थाको प्रमुख कायनकारी वा पदालधकारी वा कायनकारी हलैसयतमा कायन 

सम्पादन गने व्यलििाई यस ऐन बमोलजम हुने सजाय हुनेछ । 

८२.  जररवाना हुने :(१) दफा ८७ बमोलजम कसैको उजूरी परी वा संस्थाको लनरीिण अनुगमन 

वा लहसाब दकताबको जाूँच गदान वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे दहेायको कुनै कायन गरेको 

पाइएमा दतान गने अलधकारीिे त्यस्तो कायनको प्रकृलत र गाम्भीयनको आधारमा त्यस्तो कायन गने 

व्यलििाई पाूँच िाखरुपै ूँयासम्म जररवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेका लनयम लवपरीत सदस्यसूँग ब्याज लिएमा , 

(ख) संस्थािे प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर छ प्रलतशतभन्दा 

बढी कायम गरेमा, 

(ग) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िागे्न ब्याजिाई मूि कजानमा पूूँजीकृत गरी सोको 

आधारमा ब्याज िगाएमा, 

(घ)कुनै सदस्यिाई आफ्नो पूूँजीकोषको तोदकए बमोलजमको प्रलतशतभन्दा बढी हुने 

गरी ऋण प्रदान गरेमा, 

(ङ)संस्था दतान गदानका बखतका सदस्य बाहके अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप्त  गरेको 

तीन मलहना अवलध व्यलतत नभई ऋण िगानी गरेमा, 

(च) प्राथलमक पूूँजी कोषको दश गुणा भन्दा बढीहुने गरी बचत संकिन गरेमा, 

(छ) शेयर पूूँजीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी शेयर िाभांश लवतरण गरेमा,  

(ज) संस्थािे आफ्नो कायनिेि बालहर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग कारोवार 

गरेमा, 

(झ) संस्थािे यो ऐन लवपरीत कृलिम ब्यलििाई आफ्नो सदस्यता ददएमा । 

 (२) उपदफा (१)मा िेलखएको व्यहोराबाट कसैिे दहेायको कुनै कायन गरेको दतान 

गने अलधकारीिे त्यस्तो कायनको प्रकृलत र गाम्भीयनको आधारमा त्यस्तो कायन गने व्यलििाई 

तीन िाख रुपैयाूँसम्म जररवाना गनन सके्नछाः - 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम बमोलजम ददएको कुनै लनदशेन वा 

तोदकएकोमापदण्डको पािना नगरेमा, 
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(ख)यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम बमोलजमददनुपने कुनै लववरण , 

कागजात, प्रलतबेदन, सूचना वा जानकारी नददएमा, 

(ग) यस ऐन बमोलजम लनवानचन नगरी सलमलत तथा िेखा सुपरीवेिण सलमलतका 

पदालधकारीहरु आफू खुशी पररवतनन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थािे दफा ६ को उपदफा (४) बमोलजमको तोदकएको शतन पािन 

नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको लनयम लवपररत अन्य कायन गरेमा ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोलजमको जररवाना गनुन अलघ दतान गने अलधकारीिे 

सम्बलन्धत व्यलि वा संस्थािाई सफाई पेश गनन कम्तीमा पन्र ददनको समयावलध ददनु पनेछ ।  

८३.  रोक्का राख्ने :(१) दतान गने अलधकारीिे सम्बलन्धत संस्थािाई दफा ८१ बमोलजम जररवाना  

गनुनका अलतररि तीन मलहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत तथा बैङ्क खाता रोक्का 

राख्ने तथा सम्पलत्त रोक्का राख्नस सम्बलन्धत लनकायिाई लसफाररस गनन सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लसफाररस प्राप्ति भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, 

सम्पलत वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जानकारी दतान गने अलधकारीिाई ददनु पनेछ ।  

८४.  दोब्बर जररवाना हुने :(१) दफा ८१ बमोलजम  जररवाना भएको व्यलि वा संस्थािेपुन : 

सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यलि वा संस्थािाई दतान गने अलधकारीिे दोस्रो पटकदलेख प्रत्येक 

पटकको िालग दोब्बर जररवाना गनेछ ।  

८५.  अनुसन्धानको िालग िेखी पठाउन सके्न :दतान गने अलधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन 

बमोलजम आफ्नो काम, कतनव्य र अलधकारको पािना गदान कसैिे दफा ७९बमोलजमको कसूर 

गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोलजम अनुसन्धान गननको िालग 

सम्बलन्धत लनकायमा िेखी पठाउन सके्नछ ।  

८६.  मुद्दासम्बन्धी व्यवस्थााः दफा ८० बमोलजम सजाय हुने कसूरकोमुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय 

कानुन बमोलजम हुनेछ । 

८७. मुद्दा हनेे अलधकारी :दफा ८० बमोलजमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र 

दकनारा लजल्िा अदाितबाट हुनेछ ।  

८८.  उजूरी ददने हदम्याद :(१) कसैिे दफा ८० बमोलजमको सजाय हुने कसूर गरेको वा गनन 

िागेको थाहा पाउने व्यलििे त्यसरी थाहा पाएको लमलतिे नब्बे ददनलभि दतान गने अलधकारी  

समि उजूरीददनु पनेछ । 

(२) कसैिे दफा ८० बमोलजम जररवाना हुने कायन गरेको थाहा पाउने व्यलििे 

त्यसरी थाहा पाएको लमलतिे नब्बे ददन लभि दतान गने अलधकारी समि उजूरीददनु पनेछ ।  
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८९. पुनरावदेन गनन सके्न :(१) दफा ६ बमोलजम संस्था दतान गनन अस्वीकार गरेको वा दफा 8८ 

बमोलजम संस्था दतान खारेज गरेकोमा लचत्त नबुझ्नेिे सो लनणनयको जानकारी पाएको लमलतिे 

पैंतीस ददनलभि दतान गने अलधकारीको लनणनयउपर कायनपालिकासमि पुनरावेदन गनन सके्नछ ।  

(२) दफा ८०बमोलजमको जररवाना मा लच त्त नबुझ्ने  व्यलि िे त्यस्तो लनणनयको 

जानकारी पाएको लमलतिे पैंतीस ददनलभि दहेाय बमोलजम पुनरावेदन गनन सके्नछ : 

(क) दतान गने अलधकारी र कायनपालिकािे  गरेको लनणनय उपर सम्बलन्धत लजल्िा 

अदाितमा, 

(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको लनणनय उपरसम्बलन्धत उच्च अदाितमा । 

९०. असूि उपर गररने : यस पररच्छेद बमोलजम कुनै व्यलििे लतनुन पने जररवाना वा कुनै रकम 

नलतरी बाूँकी रहकेोमा त्यस्तो  जररवाना वा  रकम लनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर 

गररनेछ । 

 

पररच्छेद–१९ 

लवलवध 

९१.  मतालधकारको प्रयोग : कुनै सदस्यिे संस्थाको जलतसुकै शेयर खररद गरेको भए तापलन 

सम्बलन्धत संस्थाको कायन सञ्चािनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नोमतालधकारको 

प्रयोग गनन सके्नछ । 

९२. सामालजक परीिण गराउन सके्न :(१) संस्थािे लवलनयममा उलल्िलखत उद्देश्य प्राप्त  गननका 

िालग सलमलतबाट भएका लनणनय र कायन , सदस्यहरूिे प्राप्ता गरेका सेवा र सन्तुष्टीको स्तर , सेवा 

प्रालप्ततबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आर्थथक , सामालजक, सांस्कृलतक तथा 

वातावरणीय पिमा सकारात्मक पररवतनन िगायतका लवषयमा सामालजक परीिण गराउन 

सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम भएको सामालजक परीिणको प्रलतवेदन छिफिको 

िालग सलमलतिे साधारणसभासमि पेश गनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम पेश भएको सामालजक परीिण प्रलतवेदन छिफि गरी 

साधारणसभािे आवश्यकता अनुसार सलमलतिाई लनदशेन ददन सके्नछ ।  

(४) यस दफा बमोलजम को सामालजक परीिण प्रलतवेदनको एक प्रलत सम्बलन्धत 

संस्थािेदतान गने अलधकारी समि पेश गनुन पनेछ । 

९३. सहकारी लशिााः  सहकारी िेिको प्रवधननको िालग लवद्यािय तहको पाठयिममा आधारभूत 

सहकारी सम्वन्धी लवषयवस्तुिाई समावेश गनन सदकनेछ । 

९४. आर्थथक सहयोग गनन नहुने:संस्थाको रकमवाट सलमलतको लनणनय वमोलजमसदस्यहरुिे आर्थथक 

सहयोग लिन सके्नछन्   
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तर सामालजक कायनकोिालग गैर सदस्य व्यलि वा संस्थाहरुिाई समेत आर्थथक सहयोग 

गननवाधा पने छैन । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको िालग 'सामालजक कायन ' भन्नािे लशिा , स्वास््य, 

वातावरण संरिण, मानवीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धनन सम्बलन्ध कायनिाई जनाउूँछ । 

९५. अन्तर सहकारी कारोवार गनन सके्नाः  संस्थाहरुिे तोदकए बमोलजम एक आपसमा अन्तर सहकारी 

कारोवार गनन सके्नछन् ।  

९६. कर सम्बन्धी व्यवस्था : लवलत्तय कारोवार गने सहकारी संस्थाहरुिाई िागे्न कर सम्बन्धी 

व्यवस्था संलघय कानून वमोलजम हुनेछ | तर स्थानीय करको हकमा जगेडा कोष र संरलित 

पुूँजीकोष छुयाई तीन प्रलतशत कर िागे्नछ | 
९७. ठेक्कापिा ददन नहुने:संस्थािे आफ्नो  सलमलतको कुनै सञ्चािक वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतको 

संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो कमनचारीिाई ठेक्कापिा ददन हुदनै ।  

९८. सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर हुन:े कुनै संस्थािे प्राप्ती गरेको सरकारी अनुदान वा कुनै सेवा 

सुलवधा दरुुपयोग गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोलजम सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर 

गररनेछ।  

९९.  कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन िागू नहुने  :  यस ऐन अन्तगनत दतान भएको संस्थाको हकमा 

कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन  िागू हुने छैन ।  

१००.  प्रचलित कानून बमोलजम कारवाही गनन वाधा नपने : यस ऐनमा िेलखएको कुनै कुरािे 

कुनै व्यलि उपर प्रचलित कानून बमोलजम अदाितमा मुद्दा चिाउन बाधा पुयान एको मालनने 

छैन । 

१०१. सम्पलत्त शुलद्धकरण लनवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पािना गनुनपनेाः संस्थािे सम्पलत्त 

शुलद्धकरण लनवारण सम्बन्धी संघीय  / प्रदशे कानुनमा भएका व्यवस्थाका साथै तत् 

सम्बन्धमा मन्िाियिे जारी गरेको मानदण्ड र नेपाि राष्ट्र बैंकको लवत्तीय जानकारी एकाइबाट 

जारी भएका लनदलेशकाहरूको पािना गनुनपनेछ ।  

१०२. लववाद समाधान: सहकारी संस्थाहरु बीच कुनै लववाद उत्पन्न भएमा नगर कायनपालिकािे 

तीन सदस्यीय मध्यस्थता सलमलत गठन गरर लववादको समाधान गनन सके्नछ  

१०३.लनयम बनाउने अलधकार:यस ऐनको कायानन्वयनकोिालगकायनपालिकािे आवश्यकलनयम 

बनाउन सके्नछ । 

१०४.  मापदण्ड, लनदेलशका वा कायनलवलध बनाई िागू गनन सके्न :(१) यो ऐन वा यस ऐन 

अन्तगनत बनेको लनयमको अधीनमा रही संस्थाको दतान , सञ्चािन,लनरीिण तथा अनुगमन 

िगायतका काम कारबाहीिाई व्यवलस्थत र प्रभावकारीरुपमा सञ्चािन गनन  कायनपालिकािे  

आवश्यकता अनुसार मापदण्ड, लनदलेशका वा कायनलवलध बनाई िागू गनन सके्नछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोलजमको मापदण्ड  बनाउूँदा आवश्यकता अनुसार  रलजष्ट्रार , 

नेपाि राष्ट्र बैङ्क,मन्िािय र सम्बलन्धत अन्य लनकायको परामशन लिन सदकनेछ ।  
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cg';"rL १ 

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

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

dxf/fhu+h gu/kflnsf sfof{no 

slknj:t' 

 
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 

 -ज_ 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 

dxf/fhu+h gu/kflnsfsf]sfof{no ======== . 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

dxf/fhu+h gu/kflnsf ;xsf/L P]g, === sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === === === === 

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

kq k|bfg ul/Psf] 5 .  

 

juL{s/0fM === === === === === === === === 

btf{ u/]sf] ldltM  

b:tvtM 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfdM 

sfof{nosf] 5fkM 

 

 

 

k|df0fLs/0f ldltM— @)&%.)@.!! 

cAb'n snfd 

-gu/ k|d'v_ 

 

 

 

 

 

 


