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स्थानीय राजपत्र 
झापा, १ नं प्रदेश नेपाल 

कचनकवल गाउँपाललकाद्वारा प्रकालित 

खण्ड १) झापा, १ नं प्रदिे, नेपाल, भाद्र २७ गते २०७५ साल ( संख्या ४ 

भाग १  

कचनकवल गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 

कचनकवल गाउँ कार्यपाललकाले वनाएको तल लेलिए वमोलिमको ऐन सवयसाधारणको िानकारीको लालग 

प्रकाशन गररएको छ । 

संवत ्२०७५ को स्थानीर् तह सहकारी ऐन  

 

 

कचनकवल गाउँपाललकाको सहकारी ऐन, २०७५  
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प्रस्तावनााः सहकारी मूल्र्, मान्र्ता र लसद्धान्त अनुरूप स्थानीर् स्तरमा छररएर रहेको पूँिी, प्रलवलध तथा प्रलतभालाई 

स्वाबलम्बन र पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्र्हरूको आलथयक, सामालिक तथा साँस्कृलतक उन्नर्न 

गनय, समुदार्मा आधाररत, सदस्र् केलन्ित, लोकतालन्िक, स्वार्त्त र सशुालसत सगंठनको रूपमा सहकारी ससं्थाहरूको 

प्रवद्धयन गनय, सहकारी िेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्र्वसार्का माध्र्मबाट सामालिक न्र्ार्का आधारमा आत्मलनभयर, 

तीब्र एव ंलदगो रुपमा स्थानीर् अथयतन्िलाई सदुृढ तुल्र्ाउन सहकारी सघं ससं्थाहरुको दताय, सञ्चालन एवम ्लनर्मन 

सम्बन्धी व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोले, 

कचनकवल गाउँपाललकाको  गाउँसभाले र्ो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद –१ 

प्रारलम्भक 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “ कचनकवल गाउँपाललकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा: लवषय वा प्रसङ्गले अको अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आन्तररक कायथलवलि” भन्नाले सहकारी संस्र्ाले दफा १८ बमोलिम बनाएको आन्तररक कायथलवलि सम्झनपुछथ ।  

(ख) “कसरू” भन्नाले दफा ७९ बमोलिमको कसरू सम्झनपुछथ । 

(ग) “तोलकएको” वा “तोलकए बमोलिम” भन्नाले यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयममा तोलकएको वा तोलकए बमोलिम सम्झनपुछथ 

। 

(घ) “पररवार” भन्नाले सदस्यको पलत वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, िमथपतु्र, िमथपतु्री, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र आफूले 

पालन पोषण गनुथ पने दाि,ु भाउि,ुभाइ, बुहारी र लददी, बलहनी सम्झनपुछथ। 

तर सो शब्दल ेअंशबण्डा गरी वा मानो छुरिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको पररवारको सदस्यलाई 

िनाउन ेछैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्र्ामा िम्मा गरेको रकम सम्झनपुछथ । 

(च) “मन्त्रालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्िी लवषय हने ेसंघीय मन्त्रालय सम्झनपुछथ ।  

(छ) “मखु्य कारोबार” भन्नाले संस्र्ाले संचालन गरेको व्यवसालयक लियाकलापहरुमा पलछल्लो आलर्थक वषथसम्ममा पररचाललत 

बचतको दालयत्व र पलछल्लो आलर्थक वषथको सदस्यतफथ को खररद वा लबिी कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रलतशतभन्दा 

बढी लहस्सा भएको कारोवार सम्झनपुछथ ।   
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(ि) “रलिष्ट्रार” भन्नाले संघको रलिष्ट्रार सम्झन ुपछथ ।  

(झ) “लेखा सपुरीवेक्षण सलमलत” भन्नाले दफा ३७ बमोलिमको लेखा सपुरीवेक्षण सलमलत सम्झनपुछथ । 

(ञ) “लवलनयम” भन्नाले सम्बलन्ित सहकारी संस्र्ाको दफा १७ बमोलिम बनाएको लवलनयम सम्झनपुछथ । 

(ट) “लवभाग” भन्नाले संघको सहकारी लवभाग सम्झनपुछथ र सो शब्दल ेमन्त्रालयल ेसहकारी लनयमन गनथ तोकेको महाशाखा 

समेतलाई िनाउँछ। 

(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्र्ाको शेयर पिूीको अंश सम्झनुपछथ ।  

(ड) “सञ्चालक” भन्नाले सलमलतको सदस्य सम्झनपुछथ र सो शब्दल ेसलमलतको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचव र कोषाध्यक्ष 

समेतलाई िनाउँछ ।  

(ड) “सदस्य” भन्नाले सहकारी सस्र्ाको सदस्यता प्राप्त गरेका व्यलि सम्झनपुछथ। 

(ढ) “सलमलत” भन्नाले  दफा ३० को उपदफा (१) बमोलिमको सञ्चालक सलमलत सम्झनपुछथ ।  

(ण) “सहकारी मलू्य” भन्नाले स्वावलम्वन, स्व–उत्तरदालयत्व, लोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यवद्धता, इमान्दारी, खलुापन, सामालिक 

उत्तरदालयत्व तर्ा अरुको हरेचाह लगायत अन्तराथलष्ट्रय  मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्िी मूल्य सम्झनपुछथ । 

(त) “संस्र्ाको व्यवसाय” भन्नाले लवलनयममा व्यवस्र्ा भए बमोलिम सञ्चाललत व्यवसालयक लियाकलाप सम्झनपुछथ ।  

(र्) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नाले स्वैलछछक तर्ा खलुा सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतालन्त्रक लनयन्त्रण, सदस्यको आलर्थक सहभागीता, 

स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, लशक्षा, तालीम र सचूना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र समदुायप्रलतको चासो 

लगायत अन्तराथलष्ट्रय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्िी लसद्धान्त सम्झनपुछथ ।  

(द) "संस्र्ा" भन्नाले दफा ३ बमोलिम गठन भई दफा ६ बमोलिम दताथ भएको लवषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी 

संस्र्ा सम्झन ुपछथ । 

(ि) “सािारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्र्ाको सािारण सभा सम्झनपुछथ । 

(न) “प्रार्लमक पूँिी कोष” भन्नाले शेयर पूँिी र िगेडा कोष सम्झनपुछथ । 

(प)  "दताथ गने अलिकारी" भन्नाले दफा ६९ बमोलिमको दताथ गने अलिकारी सम्झनपुदथछ । 

पररच्छेद–२ 

सहकारी ससं्थाको गठन तथा दताय 

३. ससं्थाको गठन :(१) कम्तीमा तीस िना नेपाली नागररकहरु आपसमा  लमली लवषयगत वा वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्र्ा गठन 

गनथ सक्नेछन ्।  
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(२)उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेलखएको भएतापलन श्रलमक, यवुा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आिाररत भइ 

व्यवसाय गने सहकारी संस्र्ाको हकमा पन्रिना नेपाली नागररकहरु भए पलन संस्र्ा गठन गनथ सक्नेछन ्। 

(३) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेलखएको भए तापलन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्र्ानीय तह वा त्यस्ता सरकार 

वा तहको अनदुान वा स्वालमत्वमा संचाललत लवद्यालय, लवश्वलवद्यालय वा संगलठत संस्र्ाबाट पाररश्रलमक पाउने पदमा वहाल रहकेा 

कम्तीमा एकसय िना कमथचारी, लशक्षक वा प्राध्यापकहरुल ेआपसमा लमली प्रचललत काननू बमोलिम दताथ भएको आफ्नो पेशागत 

संगठनका आिारमा सदस्यता, प्रलतलनलित्व र सेवा संचालनमा तोलकए बमोलिमका शतथ बन्देिहरु पालना गन ेगरी संस्र्ा गठन गनथ 

सक्नेछन ्। 

तर एकसय िनाभन्दा कम संख्या रहकेो एउटै कायाथलयका कम्तीमा तीसिना कमथचारी, लशक्षक वा प्राध्यापकहरुल ेआपसमा 

लमली सदस्यता, प्रलतलनलित्व र सेवा संचालनमा तोलकए बमोलिमका शतथ बन्देिहरु पालना गने गरी संस्र्ा गठन गनथ सक्नेछन ्। 

(४)  यस दफा बमोलिम संस्र्ा गठन गदाथ एक पररवार एक सदस्यका दरले उपदफा (१) वा (२) मा उलल्ललखत 

संख्या पगेुको हुनपुनेछ । 

तर संस्र्ा दताथ भइसकेपलछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यलिले सो संस्र्ाको सदस्यता ललन बािापनेछैन । 

४. दताय नगरी  सहकारी सस्था सचंालन गनय नहुने: कसैले पलन यस ऐन बमोलिम दताथ नगरी सहकारी स्र्ापना तर्ा सञ्चालन 

गनथ हुदँैन।   

५. दतायको लालग दरिास्त लदनु पने :(१) यस ऐन बमोलिम गठन भएका सरकारी संस्र्ाले दताथका लालग दताथ गने अलिकारी समक्ष 

अनसुचूी-१ को ढाँचामा दरखास्त लदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिमका दरखास्त सार् देहाय बमोलिमका कागिातहरू संलग्न गनुथ पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्र्ाको प्रस्तालवत लवलनयम, 

(ख)  सहकारी संस्र्ा सञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रलतवेदन, 

(ग)  सदस्यले ललन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको लववरण । 

६. दताय गनुय पने :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोलिम प्राप्त दरखास्त  सलहतको कागिातहरु  छानलवन गदाथ देहाय बमोलिम 

भएको पाइएमा दताथ गने अलिकारीले दरखास्त परेको लमलतल ेतीस लदनलभत्र त्यस्तो सहकारी संस्र्ा दताथ गरी अनसुचूी-२ को ढाँचामा 

दताथ प्रमाणपत्र लदन ुपनेछ :– 

(क) दरखास्त सार् पेश भएको लवलनयम यो ऐन तर्ा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम बमोलिम रहकेो,  

(ख) प्रस्तालवत सहकारी संस्र्ा सहकारी मलू्य,  मान्यता र लसद्धान्त अनरुुप सञ्चालन हुन सक्ने आिार रहकेो, 

(ग) सहकारी संस्र्ा समदुायमा आिाररत एवम ्सदस्य केलन्ित भई संचालन र लनयन्त्रण हुन सक्न ेस्पष्ट आिार रहकेो । 
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(2) उपदफा (१) बमोलिम छानलवन गदाथ प्रस्तालवत सहकारी संस्र्ाको लवलनयमको कुनै कुरामा संशोिन गनुथपने देलखएमा 

दताथ गने अलिकारीले त्यस्तो संशोिन गनुथपने व्यहोरा खलुाई दरखास्त प्राप्त भएको लमलतल ेपन्र लदनलभत्र लनवेदकलाई सचूना गनुथ 

पनेछ । 

(3) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेलखएको भएतापलन यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखत दताथ भई सञ्चालनमा रहकेा 

कचनकवल गाउँपाललका लभत्र कायथके्षत्र कायम गररएका  सहकारी संस्र्ा यसै ऐन बमोलिम दताथ भएको मालनन ेछ । 

(४) यस दफा बमोलिम सहकारी संस्र्ा दताथ गदाथ दताथ गन ेअलिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्र्ाले पालना गनुथ पने गरी कुनै 

शतथ तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोलिम शतथ तोलकएकोमा सोको पालना गनुथ सम्बलन्ित सहकारी संस्र्ाको कतथव्य हुनेछ। 

७. दताय गनय अस्वीकार गनय सक्ने :(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उलल्ललखत अवस्र्ा नभएमा, सोही दफा बमोलिम 

लवलनयम संशोिनको लालग सचूना लदएको अबलि लभत्र लनवेदकले संशोिन गनथ अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सचूना पाएको लमलतल ेतीस 

लदनलभत्र लबलनयम संशोिन नगरेमा वा सचूनामा उल्लेख भए बमोलिम हुने गरी लबलनयम  संशोिन नगरेमा दताथ गने अलिकारीले 

त्यस्तो सहकारी संस्र्ा दताथ गनथ अस्वीकार गनथ सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिम सहकारी संस्र्ा दताथ गनथ अस्वीकार गरेकोमा दताथ गने अलिकारीले कारण खलुाई तीन लदन 

लभत्र सोको िानकारी सम्बलन्ित लनवेदकहरूलाई लदन ुपनेछ ।  

८. सहकारी ससं्था सगंलठत ससं्था हुने: (१) सहकारी संस्र्ा अलवलछछन्न उत्तरालिकारवाला एक स्वशालसत र सङ्गलठत संस्र्ा हुनेछ 

। 

(२) सहकारी संस्र्ाको काम कारबाहीको लालग एउटा छुिै छाप हुनेछ । 

(३) सहकारी संस्र्ाले यस ऐनको अिीनमा रही व्यलि सरह चल अचल सम्पलत्त प्राप्त, उपभोग, लविी वा अन्य 

व्यवस्र्ा गनथ सक्नेछ।  

(४) सहकारी संस्र्ाले व्यलि सरह आफ्नो नामबाट नाललस उिरू गनथ र सो उपर पलन सोही नामबाट नाललस उिरू 

लाग्न सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्र्ाले व्यलि सरह करार गनथ सक्नेछ । 

९. सहकारी ससं्थाको कार्यिेि :  

(१) दताथ हुदँाका बखत सहकारी संस्र्ाको कायथ के्षत्र देहाय बमोलिम हुनेछः  

(क)  बचत तर्ा ऋणको मखु्य कारोवार गने संस्र्ाको हकमा एक वडा,  

(ख)  अन्य संस्र्ाको हकमा एक वडा वा देहायका आिारमा तीन वडासम्म : 

(१) सदस्यहरुवीच स्वाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लालग आपसी साझा वन्िन (कमन बण्ड), 

(२) व्यवसालयक स्तरमा सेवा संचालन गनथ आवश्यक सदस्य संख्या, 
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(३) संस्र्ा संचालनमा सदस्यको सहभालगतामलूक लोकतालन्त्रक लनयन्त्रण कायम हुने गरी पायक पने स्र्ान । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेलखएको भएतापलन संस्र्ाले दताथ भई व्यवसालयक सेवा प्रारम्भ गरेको दईु वषथ पलछ देहायको 

आिारमा िोलडएको भौगोललक के्षत्र कायम रहन ेगरी आफ्नो कायथके्षत्र र्प वडाहरूमा लवस्तार गनथ सक्नेछ ।  

(क) संस्र्ाको व्यवसालयक लियाकलापको लवकास िममा सदस्यता बढाउन र्प कायथ के्षत्र आवश्यक परेको, 

(ख) संस्र्ाको कायथ संचालनमा सदस्यको प्रत्यक्ष लनयन्त्रण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु अवलम्बन गररएको, 

(ग) बचत तर्ा ऋणको मखु्य कारोबार गने सहकारी संस्र्ाको हकमा मापदण्ड अनसुार भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा लेलखएको भए तापलन संस्र्ाको कायथके्षत्रका वडाहरूमा व्यावसालयक सेवा 

सञ्चालन नभएको वा िम्मा कारोबारको तोलकएको रकम वा अनुपातभन्दा कम रकम वा अनपुातको व्यावसालयक सेवा सञ्चालन 

भएको देलखएको खण्डमा दताथ गन ेअलिकारील ेव्यावसालयक सेवा सञ्चालन भएका वडा मात्र कायथके्षत्र कायम गने गरी लवलनयम 

संशोिन गनथ लनदेशन लदन सक्नेछ । 

(७)  उपदफा (३) बमोलिम दताथ गन ेअलिकारीले लनदेशन लदएकोमा सहकारी संस्र्ाले एक वषथलभत्र लवलनयम संशोिन 

गरी आफ्नो कायथके्षत्र पनुःलनिाथरण गनुथपनेछ ।  

(८) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेलखएको भए तापलन सहकारी संस्र्ाले स्वेलछछक रूपमा िनुसकैु समय कायथके्षत्र 

घटाउन ेगरी पनुःलनिाथरण गनथ लवलनयम संशोिन गनथ सक्नेछ ।  

(९) कायथके्षत्र पनुः लनिाथरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्र्ा तोलकएबमोलिम हुनेछ ।   

 

१०. िानकारी लदनुपने: कचनकवल गाउँपाललका भन्दा बढी कायथके्षत्र कायम राखी दताथ भई सञ्चालनमा रहकेा संस्र्ाहरूले कचनकवल 

गाउँपाललका मा सेवा सञ्चालन गदाथ सञ्चाललत सेवाको लववरण सलहत दताथ गन ेअलिकारीलाई िानकारी लदनपुनेछ । 

  

११. लवषर्गत आधारमा वगीकरण: (१)सहकारी संस्र्ाको वगीकरण देहाय बमोलिम हुनेछः 

(क) उत्पादक ससं्थााः कृलष,दगु्ि, लचया,कलफ,उख,ुफलफुल र माछापालन लवशेषका लवषयगत र अगुवावाली एवम ्

उत्पादनको योिना समेतका आिारमा अन्य उत्पादनमलूक संस्र्ा; 

(ख) उपभोक्ता ससं्थााः उपभोिा भण्डार, वचत तर्ा ऋण,उिाथ र स्वास््य  लवशेषका लवषयगत र प्रार्लमक 

आवश्यकता एवम ्सेवाको योिना समेतका आिारमा अन्य उपभोगिन्य संस्र्ा; 

(ग) श्रलमक ससं्थााः हस्तकला,खाद्य पररकार,औद्योलगक उत्पादन,भोिनालय र श्रम करार लवशेषका लवषयगत र सीप वा 

श्रमको लवशेषता एवम ्स्वरोिगारीको योिना समेतका आिारमा अन्य श्रममा आिाररत संस्र्ा; 

(घ) बहुउदे्दश्र्ीर् ससं्थााः उत्पादन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आिाररत स्वरोिगारीका सेवा समेत सञ्चालन गने अन्य 

बहुमखुी संस्र्ा । 
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(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्लेलखत लवषयमा लवलशष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको लवकासिम 

समेतको आिारमा तोलकएबमोलिमका लवषयहरु र्प गनथ सलकनेछ ।  

 

(३) उपदफा (१)र (२) मा िनुसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन उपदफा (१) बमोलिम अन्य संस्र्ाहरु गठन गनथ बािा पनेछैन ।  

 

१२. कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोिना सञ्चालन गनय सक्ने :(१) दफा ६ बमोलिम दताथ प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पलछ 

संस्र्ाले आफ्नो उद्देश्य प्रालिका लालग यस ऐन र लवलनयमको अिीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोिना 

सञ्चालन गनथ सक्नेछ ।  

(३) प्रचललत काननूमा िनुसकैु कुरा लेलखएको भएतापलन संस्र्ाले उपदफा (१) बमोलिम कारोवार, व्यवसाय, 

उद्योग वा पररयोिना सञ्चालन गनथ छुिै संस्र्ा दताथ गनुथपने छैन । 

तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोिना सञ्चालन गनथ प्रचललत काननू बमोलिम अनमुलतपत्र, स्वीकृलत 

वा इिाितपत्र ललन ुपन ेरहछे भन ेसो बमोलिम अनमुलतपत्र ,स्वीकृलत वा इिाितपत्र ललएर मात्र कारोवार, व्यवसाय, उद्योग 

वा पररयोिना सञ्चालन गनुथ पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोलिम संस्र्ाले प्रचललत काननू बमोलिम अलिकार पाएको लनकाय वा अलिकारीबाट 

अनमुलतपत्र, स्वीकृलत वा इिाितपत्र प्राप्त गरेमा पन्र लदनलभत्र सोको िानकारी दताथ गने अलिकारीलाई लदन ुपनेछ । 

(५) दईु वा दईुभन्दा बढी संस्र्ाले संयिु वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बिारीकरणको लालग यस 

ऐनको अिीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोिना सञ्चालन गनथ सक्नेछन ्। 

(६) उपदफा (५) बमोलिमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोिना सञ्चालन गन ेसम्बन्िी अन्य व्यबस्र्ा 

तोलकए बमोलिम हुनेछ । 

१३. दालर्त्व सीलमत हुने :(१) सहकारी संस्र्ाको कारोबारको सम्बन्िमा सदस्यको दालयत्व लनिले खररद गरेको वा खररद गनथ स्वीकार 

गरेको शेयरको अलिकतम रकम सम्म मात्र सीलमत रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्र्ाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लललमटेड” भन्न ेशब्द राख्न ुपनेछ ।  

१४. सहकारीका मूल्र्, मान्र्ता र लसद्धान्त पालना गनुय पने: सहकारी संस्र्ाको गठन तर्ा सञ्चालन गदाथ सहकारीका मलू्य, मान्यता 

र लसद्धान्तको पालना गनुथ पनेछ ।  

पररच्छेद–३ 

ससं्थाका उदे्दश्र् तथा कार्य 

१५. ससं्थाको उदे्दश्र् : कायथके्षत्रमा आिाररत र सदस्य केलन्ित भई आफ्ना सदस्यहरूको आलर्थक, सामालिक तर्ा साँस्कृलतक उन्नयन गनुथ 

संस्र्ाको मखु्य उद्देश्य हुनेछ ।   

१६. ससं्थाको कार्य : संस्र्ाका कायथहरू देहाय बमोलिम हुनेछन:्- 
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(क) सहकारीका मलू्य, मान्यता र लसद्धान्तहरूको पालना गने गराउन,े 

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

(ग) सदस्यलाई लशक्षा, सचूना र तालीम प्रदान गने , 

(ङ) संस्र्ाले गने उत्पादन तर्ा सेवाको मापदण्ड लनिाथरण गरी गुणस्तर सिुार, आलर्थक स्र्ालयत्व र िोलखम व्यवस्र्ापनसम्बन्िी 

कायथ गने,  

(च) आन्तररक लनयन्त्रण प्रणाली लाग ूगने, 

(छ) संस्र्ाको व्यवसालयक प्रवद्धथन तर्ा लवकास सम्बन्िी लियाकलापहरू सञ्चालन गने, 

(ि) मन्त्रालय,रलिष्ट्रार, प्रादेलशक रलिष्ट्रार,स्र्ानीय तह वा दताथ गने अलिकारीको लनदेशन पालना गने गराउन,े 

(झ) लवलनयममा उलल्ललखत कायथहरू गन े। 

 

 

पररच्छेद–४ 

लवलनर्म तथा आन्तररक कार्यलवलध 

१७. लवलनर्म बनाउनु पने : (१) संस्र्ाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम, लनदेलशका, मापदण्ड र कायथलवलिको अिीनमा 

रही आफ्नो कायथ सञ्चालनको लालग लवलनयम बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिमको लवलनयम दताथ गने अलिकारीबाट स्वीकृत भए पलछ लाग ूहुनेछ । 

१८. आन्तररक कार्यलवलध बनाउन सक्ने :(१) संस्र्ाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम, लनदेलशका, मापदण्ड, कायथलविी र 

लवलनयमको अिीनमा रही आवश्यकता अनसुार आफ्नो आन्तररक कायथलवलि बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिमको आन्तररक कायथलवलि सम्बलन्ित संस्र्ाको सािारणसभाले स्वीकृत गरेपलछ लागू हुनेछ । 

१९. लवलनर्म र आन्तररक कार्यलवलधमा सशंोधन :(१) संस्र्ाको सािारणसभाको कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट लवलनयम र आन्तररक 

कायथलवलि संशोिन हुन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिम संशोिन भएको लवलनयम वा आन्तररक कायथलवलि दताथ गन ेअलिकारीबाट स्वीकृत भएपलछ 

लाग ूहुनेछ । 

पररच्छेद–५ 

सदस्र्ता 

२०. ससं्थाको सदस्र्ता: (१) अठार वषथ उमेर परूा गरेका देहाय बमोलिमका नेपाली नागररकहरु संस्र्ाको सदस्य हुन सक्नेछनः् 
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  (ख)  संस्र्ाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरेको, 

  (ग)  संस्र्ाको लवलनयममा उलल्ललखत शतथहरु पालना गनथ मन्िरु गरेको, 

  (घ)  संस्र्ाको लिम्मेवारी पालना गनथ मन्िरु भएको, 

  (ङ)  संस्र्ाले गरेको कारोवारसँग प्रलतस्पिाथ हुने गरी कारोवार नगरेको, 

  (च)   संस्र्ाको सदस्यता ललन योग्य रहकेो स्वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेलखएको भएता पलन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका लनकायहरु, स्र्ानीय तहका सारै् 

संस्र्ाको कायथके्षत्र लभत्रका सामदुालयक वा सहकारी लवद्यालय, गुठी, स्र्ानीय क्लब, स्र्ानीय तहमा गठन भएका उपभोिा समहूहरु संस्र्ाको 

सदस्य हुन बािा पने छैन ।  

(३) यस दफामा अन्यत्र िनुसुकै कुरा लेलखएको भएता पलन स्वास््य सहकारी संस्र्ामा सहकारी संस्र्ाले सदस्यता ललन 

वािा पने छैन । 

२१. सदस्र्ता प्राप त गनय लनवेदन लदनु पने: (१) संस्र्ाको सदस्यता ललन चाहन ेसम्बलन्ित व्यलिले संस्र्ाको सलमलत समक्ष लनवेदन 

लदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिम लनवेदन परेको लमलतल ेपैंतीस लदन लभत्र सलमलतल ेयो ऐन, यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम 

तर्ा लवलनयमको अिीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने लनणथय गनुथ पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलिम लनणथय गदाथ सलमलतले सदस्यता प्रदान नगने लनणथय गरेमा सो को कारण खोली सात 

लदनलभत्र लनवेदकलाई िानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोलिम िानकारी पाएको लमलतल े तीस लदनलभत्र सम्बलन्ित ब्यलिल े त्यस्तो संस्र्ा दताथ गने 

अलिकारीसमक्ष उिरू गनथ सक्नछे। 

(५) उपदफा (४) बमोलिम प्राप्तउिरूी छानलवन गदाथ लनवेदकलाई सदस्यता प्रदान गनुथ पने देलखएमा दताथ गने अलिकारीले 

त्यस्तो लनवेदकलाई सदस्यता प्रदान गनथको लालग सम्बलन्ित संस्र्ालाई आदेश लदन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोलिम आदेश भएमा सो आदेश प्राप्त गरेको सात लदन लभत्र सम्बलन्ित संस्र्ाले लनवेदकलाई 

सदस्यता प्रदान गरी सोको िानकारी दताथ गने अलिकारीलाई गराउनु पनेछ ।  

२२. सदस्र् हुन नपाउने : (१) कुनै व्यलि एकै प्रकृलतको एक भन्दा वढी संस्र्ाको सदस्य हुन पाउन ेछैन ।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हुन ुअलघ कुनै व्यलि एकै प्रकृलतको एकभन्दा बढी संस्र्ाको सदस्य रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ भएको 

लमलतल ेतीनवषथ लभत्र कुनै एक संस्र्ाको मात्र सदस्यता कायम राख्न ुपनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखत कुनै संस्र्ामा नेपाल सरकारको लनकाय वा दफा २० को उपदफा (२) मा 

उल्लेख भए देलख बाहकेको अन्य कुनै कृलत्रम व्यलि सदस्य भएको भए पाँच वषथ लभत्र सदस्यता अन्त्य गनुथपनेछ ।  
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२३. सदस्र्ताको समालप्त:(१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्र्ामा समाि हुनेछः— 

(क) सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 

(ख) लगातार बालषथक सािारण सभामा लबना सचूना तीन पटकसम्म अनपुलस्र्त भएमा, 

(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगथत वनेको लनयम वा लवलनयम बमोलिम सदस्यले पालना गनुथपने प्राविानको a/fa/ उल्लङ्घन 

गरेमा, 

(घ) संस्र्ाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोलिमको योग्यता नभएमा। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन कुनै सदस्यले संस्र्ाबाट प्राप्त वा भिुान गनुथ पने कुनै 

रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा लनिल े ललएको ऋण लतनुथ पने कुनै दालयत्व वा अन्य  कुनै सदस्यको तफथ बाट लितो वा 

िमानत बसेकोमा सोको दालयत्व फरफारक नभएसम्म लनिको सदस्यता समाि हुने छैन ।  

(३) यस दफामा िनुसकैु कुरा लेलखएको भए ता पलन सािारण सभा बोलाउन े लनणथय भइसकेपलछ सािारण सभा सम्पन्न 

नभए सम्म कसैलाई पलन सदस्यताबाट हटाउन सलकने छैन । 

 

२४. सलुवधा प्राप त गनय नसक्ने : कुनै सदस्यले सहकारी संस्र्ालाई लतनुथ पने कुनै दालयत्व लनिाथररत समयलभत्र  भिुान नगरेमा वा यो 

ऐन, यस ऐन अन्तगथत वनेको लनयम तर्ा लवलनयम बमोलिम सदस्यले पालन गनुथपने व्यवस्र्ाको बारम्बार उल्लंघन गरेमा त्यस्तो 

सदस्यले अन्य सदस्य सरहको सलुबिा प्राप्त गनथ सक्न ेछैन । 

 

पररच्छेद –६ 

साधारणसभा, सलमलत तथा लेिा सपुररवेिण सलमलत 

 

२५. साधारणसभा: (१) सहकारी संस्र्ाको सवोछच अङ्गको रुपमा सािारणसभा हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्र्ाका सबै सदस्यहरू सािारणसभाका सदस्य हुने छन ्। 

(३) सहकारी संस्र्ाको सािारणसभा देहाय बमोलिम हुनेछ:– 

(क) प्रारलम्भक सािारणसभा, 

(ख) वालषथक सािारणसभा, 

(ग) लवशेष सािारणसभा । 
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२६. प्रारलम्भक साधारण सभाको काम, कतयव्र् र अलधकार: प्रारलम्भक सािारण सभाको काम, कतथव्य र अलिकार देहाय बमोलिम हुनेछ 

:– 

(क) प्रारलम्भक सािारण सभा हुने अलघल्लो लदनसम्मको काम कारबाही र आलर्थक कारोबारको िानकारी ललने, 

(ख) चाल ूआलर्थक वषथको लालग वालषथक कायथिम तर्ा बिेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रलतवेदन तर्ा लवत्तीय लववरण अनमुोदन गने, 

(घ) लवलनयममा उल्लेख भए बमोलिम सलमलत वा लेखा सपुरीवेक्षण सलमलतको लनवाथचन गने, 

(ङ) आन्तररक कायथलवलि पाररत गने, 

(च) लेखा परीक्षकको लनयलुि र लनिको पाररश्रलमक लनिाथरण गने,  

(छ) लवलनयममा तोलकए बमोलिमका अन्य कायथहरू गन े। 

२७. वालषयक साधारण सभाको काम, कतयव्र् र अलधकार : वालषथक सािारण सभाको काम, कतथव्य र अलिकार देहाय बमोलिम  हुनेछ 

:– 

(क) वालषथक कायथिम तर्ा बिेट स्वीकृलत गने, 

(ख) वालषथक लेखा परीक्षण प्रलतवेदन अनमुोदन गने, 

(ग) सलमलत वा लेखा सपुरीवेक्षण सलमलतको लनवाथचन तर्ा लवघटन गने, 

(घ) सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेक्षण सलमलतको संयोिक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन,े 

(ङ) सलमलत वा लेखा सपुरीवेक्षण सलमलतको वालषथक प्रलतवेदन पाररत गने, 

(च) लवलनयम संशोिन तर्ा आन्तररक कायथलवलि पाररत गने, 

(छ) लेखा परीक्षकको लनयलुि र लनिको पाररश्रलमक लनिाथरण गने, 

(ि) संस्र्ा एकीकरण वा लवघटन सम्बन्िी लनणथय गने, 

(झ) पाररश्रलमक लगायतका सलुविा तोक्न,े 

(ञ) ऋण तर्ा अनदुान प्राि गने सम्बन्िमा लनणथय गने, 

(ट) सदस्यको दालयत्व लमनाहा लदने, 

(ठ) सलमलतलाई आवश्यक लनदेशन लदने, 
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(ड) लवलनयममा तोलकए बमोलिमका अन्य कायथहरू गन े। 

२८. साधारण सभाको बैठक :(१) सलमलतल ेसहकारी संस्र्ा दताथ भएको लमलतल ेतीन मलहना लभत्र प्रारलम्भक सािारण सभा बोलाउन ु

पनेछ । 

(२) सलमलतल ेप्रत्येक आलर्थक वषथ समाि भएको लमलतल ेछ मलहना लभत्र वालषथक सािारण सभा बोलाउन ुपनेछ । 

(३) सलमलतल ेदेहायको अवस्र्ामा लवशेष सािारण सभा बोलाउनु पनेछ :– 

(क) संस्र्ाको काम लवशेषल ेलवशेष सािारण सभा बोलाउनपुने सलमलतवाट लनणथय भएमा, 

(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोलिम लेखा सपुरीवेक्षण सलमलतको लसफाररसमा, 

(ग) कुनै सञ्चालकले लवशेष सािारण सभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव सलमलतद्धारा पाररत भएमा, 

(घ) लवशेष सािारण सभा बोलाउन ुपने कारण खलुाइ पलछचस प्रलतशत सदस्यले सलमलत समक्ष लनवेदन लदएमा, 

(ङ) दफा २९ को उपदफा (१) बमोलिम दताथ गने अलिकारीले लनदेशन लदएमा, 

(४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेलखएको भए तापलन संस्र्ाको सञ्चालक वा व्यवस्र्ापकबाट आफ्नो लिम्मेवारी परूा 

नगरी संस्र्ा सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्र्ामा दताथ गने अलिकारीलाई िानकारी लदई सािारण सदस्यहरू 

मध्येबाट बहुमत सदस्य उपलस्र्त भई लवशेष सािारण सभा गनथ सलकनेछ । 

२९. लवशेष साधारणसभा बोलाउन लनदेशन लदन सक्ने: (१) संस्र्ाको लनरीक्षण वा सपुरीवेक्षण गदाथ वा कसैको उिरूी परी छानलवन 

गदाथ देहायको अवस्र्ा देलखन आएमा दताथ गने अलिकारील ेत्यस्तो सहकारी संस्र्ाको सलमलतलाई सािारण सभा बोलाउन लनदेशन लदन 

सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको मलू्य, मान्यता तर्ा लसद्धान्त लवपररत कायथ गरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम, लवलनयम तर्ा आन्तररक कायथलवलि लवपरीत कायथ गरेमा, 

(घ) दताथ गने अलिकारील ेलदएको लनदेशनको a/fa/ उल्लङ्घन गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोलिम दताथ गन ेअलिकारील ेआदेश लदएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोलिम सािारण सभा बोलाउन लनदेशन प्राप्त भएमा सलमलतले सो लनदेशन प्राप्त भएको लमलतले 

पैंतीस लदन लभत्र सािारण सभाको बैठक बोलाउन ुपनेछ र सािारण सभाको बैठकमा उिरूी वा लनरीक्षणका िममा देलखएका लवषयमा 

छलफल गरी सोको प्रलतवेदन दताथ गने अलिकारी समक्ष पेश गनुथपनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उलल्ललखत अवलिलभत्र सलमलतल ेसािारण सभा नबोलाएमा दताथ गन ेअलिकारीले त्यस्तो 

सािारण सभा बोलाउन सक्नेछ । 
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(४) सहकारी संस्र्ाको सािारण सभाको लालग गणपरूक संख्या तत्काल कायम रहकेो सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रलतशत 

हुनेछ ।  

तर पलहलो पटक डालकएको सािारण सभामा गणपरुक संख्या नपगेुमा त्यसको सात लदन लभत्र दोस्रो पटक सािारण सभा 

बोलाउन ुपने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको सािारण सभामा संचालक सलमलतको बहुमत सलहत एक लतहाई सािारण सदस्यहरुको 

उपलस्र्लत भएमा सािारण सभाको गणपरुक संख्या पगेुको मालननेछ । 

(५) उपदफा (४) मा िनुसकैु कुरा लेलखएको भए तापलन दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्र्ा सोहीअनसुार हुनेछ । 

(६) दईु हिार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्र्ाले सािारण सभा गदाथ समान कायथसचूीमा तोलकए बमोलिम सदस्य 

संख्याको आिारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्र्ानमा संचालक सदस्यहरुलाई पठाई सािारण सभा गनथ र त्यस्तो सभाको लनणथय 

प्रमालणत गनथ प्रलतलनलिहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रलतलनलिहरुको उपलस्र्लतको सभाल ेअलन्तम लनणथय प्रमालणत गन ेव्यवस्र्ा लमलाउन सक्नेछ 

। 

३०. सञ्चालक सलमलत :(१)  सहकारी संस्र्ामा सािारण सभाबाट लनवाथलचत एक सञ्चालक सलमलत रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यलि लगातार एउटै पदमा दईु पटक भन्दा बढी सञ्चालक हुन पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोलिमको सलमलतमा उपलब्ि भए सम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रलतशत मलहला सदस्यको प्रलतलनलित्व सलुनलित 

गनुथ पनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवलिमा सञ्चालक तर्ा लेखा सलमलतको पदमा उम्मेदवार बन्न र 

लनवाथलचत हुन सक्न ेछैन । 

(४) कुनै संस्र्ाको सञ्चालक सोही संस्र्ाको कमथचारी वा आफ्नो संस्र्ाले सदस्यता ललएको सहकारी संघ वा बैङ्क 

बाहके अको कुनै संस्र्ाको संचालक बन्न पाउने छैन । 

तर वालषथक दईु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार गने सहकारी संस्र्ाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्र्ामा कमथचारीको 

रुपमा काम गनथ बािा पने छैन । वालषथक दईु करोडभन्दा बलढ कारोवार गने संस्र्ामा कुनै संचालक कमथचारी रहकेो भए यो ऐन 

प्रारम्भ भएको लमलतल ेदईु वषथलभत्र त्यस्तो संचालकले कमथचारीको पद त्याग गरी अको कमथचारीको व्यवस्र्ा गनुथपनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअलघ कुनै व्यलि एकभन्दा बढी संस्र्ाको सञ्चालक वा सोही वा अको संस्र्ाको कमथचारी 

भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतल ेएक वषथलभत्र कुनै एक संस्र्ाको मात्र सञ्चालक वा कमथचारी रहन ुपनेछ । 

(७) सलमलतको कायाथवलि चार वषथको हुनेछ । 

३१. सञ्चालक सलमलतको लनवायचन :(१) सलमलतल ेआफ्नो कायाथवलि समाि हुन ुकलम्तमा एक मलहना अलघ अको सलमलतको लनवाथचन 

गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिम सलमलतको लनवाथचन नगराएको िानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो िानकारी प्राप्त भएको लमलतले 

छ मलहनालभत्र सलमलतको लनवाथचन गराउन दताथ गने अलिकारील ेसम्बलन्ित सलमलतलाई आदेश लदन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलिम दताथ गने अलिकारील ेआदेश लदएकोमा सम्बलन्ित सलमलतले सो आदेश बमोलिमको समयावलि 

लभत्र सलमलतको लनवाथचन गराई दताथ गने अलिकारलाई िानकारी गराउन ुपनेछ। 
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(४) उपदफा (३) बमोलिम सलमलतको लनवाथचन नगराएमा दताथ गने अलिकारले त्यस्तो संस्र्ा सदस्य रहकेो मालर्ल्लो 

संघ भए सो संघको प्रलतलनलि समेतलाई सहभागीगराई सलमलतको लनवाथचन सम्बन्िी सम्पणूथ कायथ गने गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोलिमको लनवाथचन कायथमा सहयोग परु्याउन ुसम्बलन्ित सलमलतका पदालिकारीहरूको कतथव्य हुनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोलिम लनवाथचन गराउँदा लागेको सम्पणूथ खचथ सम्बलन्ित संस्र्ाले व्यहोनुथ पनेछ। 

(७) यस दफा बमोलिम सलमलतको अको लनवाथचन नभएसम्मको लालग सलमलतल ेलवलनयममा व्यवस्र्ा भए बमोलिम आफ्नो 

कायथ सञ्चालन गनेछ ।  

३२. सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उलल्ललखत काम, कतथव्य र अलिकारका अलतररि सलमलतको काम, कतथव्य 

र अलिकार देहाय बमोलिम हुनेछ :– 

(क) सहकारीका मलू्य, मान्यता र लसद्धान्त बमोलिम सहकारी संस्र्ाको सञ्चालन गने, 

(ख) आलर्थक तर्ा प्रशासकीय कायथ गन,े गराउन,े 

(ग) प्रारलम्भक सािारण सभा, वालषथक सािारण सभा तर्ा लवशेष सािारण सभा बोलाउन,े 

(घ) सािारण सभाका लनणथयहरू कायाथन्वयन गने, गराउने, 

(ङ) संस्र्ाको नीलत, योिना, बिटे तर्ा बालषथक कायथिमको तिुथमा गरी सािारण सभा समक्ष पेश गने, 

(च) संस्र्ाको सदस्यता प्रदान गने तर्ा सदस्यताबाट हटाउन,े  

(छ) शेयर नामसारी तर्ा लफताथ सम्बन्िी कायथ गने, 

(ि) सम्बलन्ित संघको सदस्यता ललने, 

(झ) लवलनयम तर्ा आन्तररक कायथलवलि तयार गरी सािारण सभामा पेश गने,  

(ञ) संस्र्ाको कायथके्षत्रलभत्र संस्र्ाको कारोबार र व्यवसायको लहत प्रवद्धथनको लालग आवश्यक कायथ गने, गराउन,े 

३३. सञ्चालक पदमा बहाल नरहने: देहायको कुनै अवस्र्ामा सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्न ेछैन:- 

(क) लनिले लदएको रािीनामा सलमलतबाट स्वीकृत भएमा, 

(ख) लनिलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोलिम सञ्चालकबाट हटाउन ेलनणथय भएमा, 

(ग) लनि अको संस्र्ाको सञ्चालक रहमेा, 

(घ) लनि सोही वा अको संस्र्ाको कमथचारी रहमेा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रलतबन्िात्मक वाक्यांशमा लेलखएको कुरामा सोहीबमोलिम हुनेछ । 
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(ङ) लनि सोही वा अको संस्र्ाको लेखा सपुरीवेक्षण सलमलतको पदमा रहमेा 

(च) लनिको मतृ्य ुभएमा। 

३४. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) सािारण सभाल ेवहुमतको लनणथयबाट देहायको कुनै अवस्र्ामा सञ्चालकलाई सलमलतको 

सञ्चालक पदबाट हटाउन सक्नछे :– 

(क) आलर्थक लहनालमना गरी सम्बलन्ित संस्र्ालाई हानी नोक्सानी परु्याएमा, 

(ख) अनलिकृत तवरल ेसम्बलन्ित संस्र्ाको कारोबार सम्बन्िी लवषयको गोपलनयता भङ्ग गरेमा, 

(ग) सम्बलन्ित संस्र्ाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रलतस्पिाथ हुने गरी समान प्रकृलतको कारोबार वा व्यवसाय गरेमा, 

(घ) सम्बलन्ित संस्र्ाको अलहत हुने कुनै कायथ गरेमा,  

(ङ) लनि शारीररक वा मानलसक रुपमा काम गनथ नसक्ने भएमा, 

(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम वा लवलनयममा उलल्ललखत योग्यता नरहमेा । 

(२) कुनै सञ्चालकलाई सलमलतको पदबाट हटाउने लनणथय गनुथ अलघ त्यस्तो सञ्चालकलाई सािारणसभा समक्ष सफाई 

पेश गन ेमनालसब मालफकको मौका लदइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलिमको अवलिलभत्र कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा वा लनिल ेपेश गरेको सफाई सन्तोषिनक 

नभएमा सािारण सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोलिम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य सलमलतको दईु कायथकाल सम्मको लनवाथचनमा उम्मेदवार 

बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपदफा (३) बमोलिम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा सािारण सभाल ेबाँकी अवलिको लालग अको 

सञ्चालकको लनवाथचन गनेछ । 

३५. लनिी स्वाथय समावेश भएको लनणयर् प्रकृर्ामा सलंग्न हुन नहुने  :(१) सञ्चालकले आफ्नो लनिी स्वार्थ समावेश भएको 

लनणथय प्रलियामा संलग्न हुनहुुदँैन । 

(२) सञ्चालकले आफूलाईमात्र व्यलिगत फाइदा हुनेगरी संस्र्ामा कुनै कायथ गनथ गराउन हुदँैन । 

(३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को लबपरीत हुने गरी वा आफ्नो अलिकार के्षत्र भन्दा बालहर गई कुनै काम कारबाही 

गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रलत त्यस्तो सञ्चालक व्यलिगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्र्ाको, 

सदस्य वा अन्य कुनै व्यलिलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहछे भने त्यस्तो हानी नोक्सानी लनिको िायिेर्ाबाट असूल उपर गररनेछ 

। 

३६. सलमलतको लवघटन :(१) सािारणसभाल ेदेहायको अवस्र्ामा सलमलतको लवघटन गनथ सक्नेछः– 

(क) सलमलतको बदलनयतपणूथ कायथबाट संस्र्ाको कारोबार िोलखममा परेमा, 
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(ख) संस्र्ाले लतनुथपने दालयत्व तोलकएको समयलभत्र भिुान गनथ नसकेमा, 

(ग) लवलनयममा उलल्ललखत उद्देश्य र कायथ लवपररतको काम गरेमा,  

(घ) सलमलतले आफ्नो लिम्मेवारी परूा नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयमावलीमा उलल्ललखत शतथ वा दताथ गने  अलिकारीले लदएको लनदेशनको 

a/fa/ उल्लङ्घन गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोलिम सलमलत लवघटन भएमा सािारणसभाले नया ँसलमलतको लनवाथचन गनेछ । 

(३) सलमलतल ेयो ऐन वा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम बमोलिम दताथ गने अलिकारील ेलदएको लनदेशन पालना नगरेमा 

वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोलिम पेश भएको प्रलतवेदन समेतको आिारमा दताथ गने अलिकारीले सलमलतलाई उिरूी वा 

लनरीक्षणको िममा देलखएका लवषयवस्तुको गालम्भयथताको आिारमा बढीमा छ मलहनाको समय लदई सुिार गने मौका लदन सक्नेछ र 

त्यस्तो समयावलि लभत्र पलन सिुार नगरेमा त्यस्तो सलमलत लवघटन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोलिम सलमलत लवघटन भएमा त्यसरी लवघटन गररएको लमलतल ेतीन मलहना लभत्रमा अको सलमलतको 

लनवाथचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो लनवाथचन नभएसम्म संस्र्ाको दैलनक कायथ सञ्चालन गनथ दताथ गने अलिकारील ेतोलकए बमोलिमको 

एक तदर्थ सलमलत गठन गनुथ पनेछ । 

(५) यस दफा बमोलिम अको सलमलतको लनवाथचन गराउँदा लागेको सम्पणूथ खचथ सम्बलन्ित संस्र्ाले व्यहोनेछ । 

३७. लेिा सपुरीवेिण सलमलतको गठन :(१) संस्र्ामा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणालीलाई सदुृढ गनथ तोलकए बमोलिमको योग्यता पगेुका 

एक िना संयोिक र दईु िना सदस्यहरू रहन ेगरी सािारण सभाल ेलनवाथचनबाट लेखा सपुरीवेक्षण सलमलत गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एक भन्दा बढी व्यलि एकै अवलिमा एउटै संस्र्ाको सञ्चालक वा लेखा सपुररवेक्षण सलमलतको 

संयोिक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र लनवाथलचत हुन सक्न ेछैन । 

३८. लेिा सपुररवेिण सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकार :(१)  लेखा सपुररवेक्षण सलमलतको काम, कतथव्य र अलिकार देहाय 

बमोलिम हुनेछ :– 

(क) प्रत्येक चौमालसकमा सहकारी संस्र्ाको आन्तररक लेखापरीक्षण गने, गराउन,े 

(ख) आन्तररक लेखापरीक्षण गदाथ लेखापरीक्षणका आिारभतू लसद्धान्तको पालना गने, गराउन,े 

(ग) लवत्तीय तर्ा आलर्थक कारोवारको लनरीक्षण तर्ा मलू्याङ्कन गने, गराउन,े 

(घ) सलमलतको काम कारवाहीको लनयलमत सपुररवेक्षण गन ेर सलमलतलाई आवश्यक सझुाव लदन,े 

(ङ) सािारण सभाको लनदेशन, लनणथय तर्ा सलमलतका लनणथय कायाथन्वयन भए नभएको अनगुमन गने, 

(च) लेखा सम्बन्िी प्रलतवेदन र सलमलतको काम कारबाहीको सपुररवेक्षण सम्बन्िी वालषथक प्रलतवेदन सािारण सभा समक्ष 

पेश गने,  
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(छ) आफूले पटक पटक लदएका सझुाव कायाथन्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्र्ाको लहतमा प्रलतकूल असर परेमा वा 

त्यस्तो संस्र्ाको नगद वा लिन्सी सम्पलत्तको व्यापक रूपमा लहनालमना वा अलनयलमतता भएको वा संस्र्ा गम्भीर 

आलर्थक संकटमा पनथ लागेकोमा सोको कारण खलुाई लवशेष सािारण सभा बोलाउन सलमलत समक्ष लसफाररस गने । 

(ि) आवश्यक परेमा आन्तररक लेखा परीक्षक लनयलुिका लालग तीन िनाको नाम सञ्चालक सलमलतमा लसफाररस गने । 

(२) लेखा सपुररवेक्षण सलमलतको संयोिक वा सदस्य संस्र्ाको दैलनक आलर्थक प्रशासलनक कायथमा सहभागी हुन पाउने 

छैन । 

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचालन 

३९. सदस्र् केलन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुय पने :(१) संस्र्ाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गनथ, 

सोको पररचालन गनथ र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गनथ सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेलखएको भएतापलन बचत तर्ा ऋणको मखु्य कारोबार गने गरी दताथ भएको 

संस्र्ा बाहके अन्य लवषयगत वा वहुउद्देश्यीय संस्र्ाले बचत तर्ा ऋणको मखु्य कारोवार गनथ पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हुन ुअलघ बहुउद्देश्यीय वा लवषयगत संस्र्ाको रुपमा दताथ भई मखु्य कारोवारको रुपमा वचत तर्ा 

ऋणको कारोवार गदै आएको भए त्यस्तो संस्र्ाले तीन वषथ लभत्रमा वचत तर्ा ऋणको मखु्य कारोवार नहुने गरी दताथ हुदँाका 

बखतमा उल्लेख गररएको मखु्य कारोवार गने गरी संस्र्ा सञ्चालन गनुथपनेछ । 

(३) संस्र्ाले सदस्यलाई प्रदान गने ऋणमा सेवा शलु्क र नवीकरण शलु्क ललन पाइन ेछैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्यािदर लबचको अन्तर छ प्रलतशत भन्दा बढी हुने छैन ।  

(५) संस्र्ाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्न ेब्यािलाई मूल ऋणमा पूँिीकृत गरी सोको आिारमा ब्याि लगाउन पाइन ेछैन 

। 

(६)संस्र्ाले कुनैपलन कम्पनीको शेयर खररद गनथ सक्न ेछैन ।  

तर  

(१) संस्र्ाको दालयत्वप्रलत प्रलतकूल नहुने गरी संस्र्ाले स्वप्रयोिनको लालग अचल सम्पलत्त खरीद तर्ा पवूाथिार लनमाथण 

एवं संस्र्ा र सदस्यहरुको लहतमा उत्पादन र सेवाको के्षत्रमा प्रार्लमक पूँिी कोष पररचालन गनथ वािा पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुन ुअलघ कुनै संस्र्ाले कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरेको भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ 

भएको लमलतल ेएक वषथ अवलिलभत्र हस्तान्तरण गररसक्न ुपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) मा िनुसुकै कुरा लेलखएको भए ता पलन संस्र्ाले यो ऐन प्रारम्भ हुनअुलघ दताथ भएका साना 

लकसानद्वारा प्रवलद्धथत लवत्तीय संस्र्ाको शेयर खररद गनथ बािा पने छैन । 

(७) संस्र्ाले शेयर पूँिी कोषको दश गुणासम्म वचत संकलन गनथ सक्नेछ । 
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(८) संस्र्ाले दताथ गदाथका बखतका सदस्य बाहके अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन मलहना अवलि व्यलतत 

नभई ऋण लगानी गनथ सक्न ेछैन । 

४०. सन्दभय व्र्ािदर सम्बन्धी व्र्वस्थााः (१) संघीय काननु बमोलिम रलिष्ट्रारल ेबचत तर्ा ऋणको सन्दभथ व्यािदर तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिम तोलकएको सन्दभथ ब्यािदर संस्र्ाका लालग लनदेशक ब्यािदर हुनेछ । 

४१. व्र्लक्तगत बचतको सीमा: संस्र्ामा सदस्यको व्यलिगत बचतको सीमा तीस लाखसम्म हुनेछ । 

 

पररच्छेद –९ 

आलथयक स्रोत पररचालन 

४२. शेर्र लबक्री तथा लिताय सम्बन्धी व्र्बस्था :(१) संस्र्ाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर लविी गनथ सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेलखएको भए तापलन संस्र्ाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूँिीको बीस 

प्रलतशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर लबिी गनथ सक्न ेछैन ।  

तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्र्ानीय तहको पणूथ वा आंलशक स्वालमत्व वा लनयन्त्रण भएको संस्र्ा वा लनकायको 

हकमा यो बन्देि लागू हुने छैन। 

(४) संस्र्ाको शेयरको अंलकत मलू्य प्रलत शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ ।  

(५) संस्र्ाको शेयरपूँिी लवलनयममा उल्लेख भए बमोलिम हुनेछ । 

(६) संस्र्ाले खुला बिारमा शेयर लबिी गनथ पाउन ेछैन । 

(७) संस्र्ाको मलूिनको रुपमा रहकेो कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्र्ाको ऋण वा दालयत्व बाहके अन्य कुनै ऋण वा 

दालयत्व वापत लललाम लबिी गररन ेछैन । 

४३. रकम लिताय तथा िाता सञ्चालन सम्बन्धी व्र्वस्था :(1) कुनै सदस्यले संस्र्ाको सदस्यता त्याग गरी रकम लफताथ ललन 

चाहमेा लनिको कुनै दालयत्व भए त्यस्तो दालयत्व भिुान गरेको लमलतल ेएक मलहनालभत्र लनिको बाँकी रकम तोलकए बमोलिम लनिलाई 

लफताथ गनुथ पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्र्ामा िम्मा गरेको बचत लफताथ माग गरेमा लनिको कुनै दालयत्व भए त्यस्तो दालयत्व किा गरी 

बाँकी रकम तोलकए बमोलिम लनिलाई लफताथ गनुथ पनेछ।  

(३) संस्र्ाले वचत खाताहरु मात्र संचालन गनथ सक्नेछ ।    

४४. ऋण वा अनुदान ललन सक्ने: (१) संस्र्ाले लवदेशी बैंक वा लवत्तीय संस्र्ा वा अन्य लनकायबाट ऋण वा अनदुान ललन वा 

त्यस्तो लनकायसँग साझेदारीमा काम गनथ संघीय काननू वमोलिम स्वीकृती ललन ुपने छ । 

(२) उपदफा (१) वमोलिम लवदेशी बैङ्क वा लनकायबाट ऋण वा अनदुान ललन स्वीकृतीको लालग तोलकएवमोलिमको 

लववरणहरु सलहत दताथ गने अलिकारी समक्ष लनवेदन लदन ुपनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) वमोलिम लनवेदन प्राि भएमा दताथ गने अलिकारीले गाउँ कायथपाललकामा प्रस्ताव पेश गनुथ पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोलिमको प्रस्ताव गाउँ कायथपाललकाले उपयुि देखेमा स्वीकृतीको लालग मन्त्रालयमा l;फाररस गरर 

पठाउनेछ ।  

४५. नेपाल सरकारको सरुिण प्राप त गनय सक्ने: (१) संस्र्ाले लवदेशी बैङ्क वा लनकायसँग ललने ऋणमा सरुक्षण प्राप्त गनुथ पने 

भएमा संघीय कानून वमोलिम स्वीकृलतकोलालग दताथ गन ेअलिकारर समक्ष प्रस्ताव सलहत लनवेदन लदनु पनेछ । 

(२) दफा (१) वमोलिम प्राि प्रस्ताव उपयिु देलखएमा गाउँ कायथपाललकाले  संघीय कानुन बमोलिम स्वीकृलतको लालग मन्त्रालयमा लशफाररस 

गरर पठाउन ुपनेछ ।  

 

पररच्छेद –१० 

ससं्थाको कोष 

४६ ससं्थाको कोष : (१) संस्र्ाको कोषमा देहाय बमोलिमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर लबिीबाट प्राप्त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप्त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 

(ङ) लवदेशी सरकार वा अन्तराथलष्ट्रय संघ संस्र्ाबाट प्राप्त अनदुान वा सहायताको रकम, 

(च) व्यवसालयक कायथबाट आलिथत रकम, 

(छ) सदस्यता प्रवेश शलु्क, 

(ि) संस्र्ाको नाममा प्राि हुने अन्य िनुसकैु रकम । 

४७.  िगेडा कोष :(१) संस्र्ामा एक िगेडा कोष रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिमको कोषमा देहाय बमोलिमका रकम रहन ेछन ्:– 

(क) आलर्थक वषथको खदू बचत रकमको कम्तीमा पछचीस प्रलतशत रकम,  

(ख) कुनै संस्र्ा, संघ वा लनकायले प्रदान गरेको पूँिीगत अनदुान रकम, 

(ग) लस्र्र सम्पलत्त लविीबाट प्राप्त रकम, 
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(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोलिमको िगेडा कोष अलवभाज्य हुनेछ । 

४८. सरंलित पँूिी लिताय कोषाः (१) संस्र्ामा एक संरलक्षत पूँिी लफताथ कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बमोलिमको िगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोलिमको रकम 5'6\ofO{ बाँकी 

रहकेो रकमको कम्तीमा पछचीस प्रलतशत रकम उपदफा (१) बमोलिमको कोषमा वालषथक रुपमा िम्मा गनुथ पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलिमको रकम सदस्यले गरेको संघीय काननुमा तोलकए बमोलिमको वालषथक कारोवारको आिारमा 

सम्बलन्ित सदस्यलाई उपलव्ि गराउन ुपनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धयन कोष सम्बन्धी व्र्वस्था: (१) संस्र्ाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धथन गनथको लालग दफा ४७ बमोलिम िगेडा 

कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोलिमको रकम छुट्याई बाँकी रहकेो रकमको शनू्य दशमलव पाँच प्रलतशतल ेहुन 

आउन ेरकम संघीय sfg"gdf व्यवस्र्ा भए बमोलिमको सहकारी प्रवद्धथन कोषमा वालषथक रुपमा िम्मा गनुथ पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलिमको कोषको उपयोग संघीय sfg"gdf व्यवस्र्ा भए बमोलिम हुनेछ । 

५०.  अन्र् कोष सम्बन्धी व्र्बस्थााः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उलल्ललखत कोषका अलतररि संस्र्ामा सहकारी लशक्षा 

कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तोलकए बमोलिमका अन्य कोषहरु रहन सक्न ेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोलिमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पलूतथका लालग लवलनयममा तोलकए बमोलिम उपयोग गनथ 

सलकनेछ ।  

तर एक वषथको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूँिीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी हुने छैन । 

 

पररच्छेद –११ 

अलभलेि र सचूना 

५१. अलभलेि राख्नु पने : (१) संस्र्ाले सािारण सभा, सलमलत तर्ा लेखा सपुररबेक्षण सलमलत बैठकका लनणथय तर्ा काम कारबाहीको 

अद्यावलिक अलभलेख सरुलक्षत सार् राख्न ुपनेछ । 

(२) संस्र्ाले कारोबार सँग सम्बलन्ित तर्ा अन्य आवश्यक अलभलेखहरू तोलकए बमोलिम सरुलक्षत सार् राख्न ुपनेछ । 

५२. लववरण उपलब्ध गराउनु पने :(१) संस्र्ाले देहायका लववरणहरू सलहतको प्रलतवेदन आ.व. समाि भएको तीन मलहना लभत्र 

दताथ गन ेअलिकारी समक्ष पेश गनुथ पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमालसक र वालषथक प्रलतवेदन तर्ा लेखापरीक्षण प्रलतवेदन 

(ख) बालषथक कायथिम नीलत तर्ा योिना, 
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(ग) खदु बचत सम्बन्िी नीलत तर्ा योिना, 

(घ) सञ्चालकको नाम तर्ा बाँकी कायाथवलिको सचूी, 

(ङ) सािारण सभाको बैठक सम्बन्िी िानकारी, 

(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूँिी,   

(छ) सञ्चालक वा सदस्यले ललएको ऋण लतनथ बाँकी रहकेो रकम, 

(ि) दताथ गने अलिकारील ेसमय समयमा तोलकलदएको अन्य लववरण । 

पररच्छेद – १२ 

लेिा र लेिापरीिण 

 

५३. कारोबारको लेिा: संस्र्ाको  कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आिाररत र कारोबारको यर्ार्थ लस्र्लत स्पष्टरुपमा देलखने 

गरी संघीय काननू बमोलिम रलिष्ट्रारले लागू गरेको लेखामान (एकाउलन्टङ स्ट्याण्डडथ) र यस ऐन बमोलिम पालना गनुथपने अन्य शतथ 

तर्ा व्यवस्र्ा बमोलिम राख्न ुपनेछ । 

५४. लेिापरीिण: (१) संस्र्ाले प्रत्येक आलर्थक वषथको लेखापरीक्षण सो आलर्थक वषथ समाि भएको लमलतल ेतीन मलहनालभत्र प्रचललत 

काननू बमोलिम इिाितपत्र प्राप्त लेखापरीक्षक द्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिमको अवलि लभत्र कुनै संस्र्ाले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा दताथ गने अलिकारीले त्यस्तो 

संस्र्ाको लेखा परीक्षण इिाितपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोलिम लेखापरीक्षण गराउँदा लेखापरीक्षकलाई लदन ु पने पाररश्रलमक लगायतको रकम सम्बलन्ित 

संस्र्ाले व्यहोनेछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोलिम लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण प्रलतवेदन अनुमोदनको लालग सािारण सभा 

समक्ष पेश गनुथ पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोलिम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रलतवेदन सािारणसभाबाट अनमुोदन हुन नसकेमा पनुः लेखापरीक्षणको 

लालग सािारणसभाल ेदफा ५५ को अिीनमा रही अको लेखापरीक्षक लनयिु गनेछ । 

५५. लेिापरीिकको लनर्ुलक्त :(१) संस्र्ाको लेखापरीक्षण सम्बन्िी कायथ गनथ प्रचललत कानून बमोलिम इिाितपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकहरू 

मध्येबाट सािारणसभाल ेएकिना लेखापरीक्षक लनयलुि गरी पाररश्रलमक समेत तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिम लेखापरीक्षक लनयिु गदाथ एउटै व्यलि, फमथ वा कम्पनीलाई लगातार तीन आलर्थक वषथभन्दा 

बढी हुने गरी लनयिु गनथ सलकने छैन । 

५६. लेिापरीिकमा लनर्ुक्त हुन नसक्ने :(१) देहायका व्यलि लेखापरीक्षकमा लनयिु हुन तर्ा लनयिु भई सकेको भए सो पदमा 

बहाल रहन सक्न ेछैन :- 
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(क) सहकारी संस्र्ाको सञ्चालक, 

(ख) सम्बलन्ित संस्र्ाको सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्र्ाको लनयलमत पाररश्रलमक पाउने गरी लनयिु सल्लाहकार वा कमथचारी, 

(घ) लेखापरीक्षण सम्बन्िी कसरूमा सिाय पाएको तीन वषथको अवलि भिुान नभएको,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैलतक पतन हुने अन्य फौिदारी कसरूमा सिाय पाएको पाँच वषथ भिुान नभएको,  

(ि) सम्बलन्ित संस्र्ासँग स्वार्थ बालझएको व्यलि । 

(२) लेखापरीक्षकले आफू लनयुि हुनअुलघ उपदफा (१) बमोलिम अयोग्य नभएको कुराको संस्र्ा समक्ष स्वघोषणा 

गरन्पुनेछ ।  

(३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कायथकाल समाि नहुदँै कुनै संस्र्ाको लेखापरीक्षण गनथ अयोग्य भएमा वा संस्र्ाको 

लेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्न ेलस्र्लत उत्पन्न भएमा लनिल ेलेखापरीक्षण गनुथ पने वा गरररहकेो काम तत्काल रोकी सो 

कुराको िानकारी लललखत रुपमा संस्र्ालाई लदन ुपनेछ । 

(४) यस दफाको प्रलतकूल हुनेगरी लनयिु भएको लेखापरीक्षकल ेगरेको लेखापरीक्षण मान्य हुने छैन ।  

 

पररच्छेद – १३ 

छुट,सलुवधा र सहुललर्त 

५७. छुट, सलुवधा र सहुललर्त: (१) संस्र्ालाई प्राि हुने छुट, सलुविा र सहुललयत संघीय काननु बमोलिम हुनेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा उल्लेलखत छुट, सलुविा र सहुललयत बाहके संस्र्ालाई प्राि हुने अन्य छुट, सलुविा र सहुललयत तोलकए बमोलिम 

हुनेछ ।  

 

पररच्छेद—१४ 

ऋण असलुी तथा बाँकी बक्र्ौता 

५८. ऋण असलू गने: (१) कुनै सदस्यले संस्र्ासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शतथ कबुललयतको पालना नगरेमा, ललखतको भाखा लभत्र 

ऋणको सावाँ, ब्याि र हिाथना चिुा नगरेमा वा ऋण ललएको रकम सम्बलन्ित काममा नलगाई लहनालमना गरेको देलखएमा त्यस्तो 

सदस्यले ऋण ललंदा राखेको लितोलाई सम्बलन्ित संस्र्ाले लललाम लबिी गरी वा अन्य कुनै व्यवस्र्ा गरी आफ्नो साँवा, ब्याि र 

हिाथना असूल उपर गनथ सक्नछे। लितो सम्बलन्ित संस्र्ाले सकारे पिात् पलन ऋणील ेसाँवा ब्याि दुवै भिुानी गरी लितो बापतको 

सम्पलत्त लफताथ ललन चाहमेा लफताथ गनुथपनेछ । 
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(२) कुनै सदस्यले संस्र्ामा राखेको लितो कुनै लकलसमल ेकसैलाई हक छोलडलदएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो 

लितोको मलू्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई लनलित म्याद लदई र्प लितो सरुक्षण राख््न   लगाउन सलकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलिम ऋणील ेर्प लितो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोलिमको लितोबाट पलन साँवा, 

ब्याि र हिाथनाको रकम असलू उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्न ेअन्य िायिेर्ाबाट पलन साँवा, ब्याि र हिाथना 

असलू उपर गनथ सलकनेछ ।  

(४) यस दफा बमोलिम साँवा, ब्याि र हिथना असलू उपर गदाथ लागेको खचथको रकम तर्ा असलू उपर भएको 

साँवा, व्याि र हिाथनाको रकम किा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बलन्ित ऋणीलाई लफताथ लदन ुपनेछ ।  

(५) यस दफा बमोलिम कुनै संस्र्ाले ऋणीको लितो वा अन्य िायिेर्ा लललाम लबिी गदाथ लललाम सकान ेव्यलिको 

नाममा सो लितो वा िायिेर्ा प्रचललत काननू बमोलिम रलिष्ट्रेशन वा दालखल खारेि गनथको लालग सम्बलन्ित कायाथलयमा लेखी 

पठाउनेछ र सम्बलन्ित कायाथलयले पलन सोही बमोलिम रलिष्ट्रेशन वा दालखल खारेि गरी सोको िानकारी सम्बलन्ित संस्र्ालाई लदनु 

पनेछ । 

(६) यस दफा बमोलिम लितो राखेको सम्पलत्त लललाम लबिी गदाथ कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्ित संस्र्ा 

आफैं ल ेसकार गनथ सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोलिम आफैं ल ेसकार गरेमा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्ित संस्र्ाको नाममा रलिष्ट्रेशन वा दालखल 

खारेि गनथ सम्बलन्ित कायाथलयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बलन्ित कायाथलयल ेसोही बमोलिम रलिष्ट्रेशन वा दालखल 

खारेि गरी लदन ुपनेछ । 

५९.  कालो सचूी सम्बन्धी व्र्वस्थााः संस्र्ाबाट ऋण ललई  रकमको अपचलन गने वा तोलकएको समयावलि लभत्र ऋणको साँवा व्याि 

लफताथ नगने व्यलिको नाम नामेशी सलहत कालोसचूी प्रकाशन सम्बन्िी व्यवस्र्ा संघीय काननु बमोलिम हुनेछ । 

६०. किाय सचूना केन्द्र सम्बन्धी व्र्वस्थााः किाथ सचूना केन्ि सम्बन्िी व्यवस्र्ा संघीय काननु बमोलिम हुनेछ । 

६१ बाँकी बक्र्ौता असलू उपर गने : कसैले संस्र्ालाई लतनुथ बुझाउन ुपने रकम नलतरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याि 

समेत दताथ गने अलिकारील ेत्यस्तो व्यलिको िायिेर्ाबाट असलू उपर गररलदन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राख् न लेिी पठाउने: (१) संस्र्ा वा दताथ गने अलिकारीले दफा ५८ र ६१ को प्रयोिनको लालग कुनै व्यलिको खाता, 

िायिेर्ाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा लबिी गनथ नपाउन ेगरी रोक्का राख््न सम्बलन्ित लनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलिम रोक्काको लालग लेखी आएमा सम्बलन्ित लनकायले प्रचललत काननू बमोलिम त्यस्तो व्यलिको 

खाता,िाय िेर्ाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा लबिी गनथ नपाउन ेगरी रोक्का राखी लदनपुनेछ । 

६३. अग्रालधकार रहने: कुनै व्यलिले संस्र्ालाई लतनुथ पने ऋण वा अन्य कुनै दालयत्व नलतरेमा त्यस्तो व्यलिको िायिेर्ामा नेपाल 

सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लालग रकम छुिाई बाँकी रहन आएको रकममा संस्र्ाको अग्रालिकार रहनेछ । 

६४.  कार्यवाही गनय वाधा नपने: संस्र्ाले ऋण असलुी गने सम्बन्िमा कुनै व्यलि वा सहकारी संस्र्ा उपर चलाएको कुनै कारवाहीका 

कारणबाट त्यस्तो व्यलि वा संस्र्ा उपर यस ऐन तर्ा प्रचललत काननू बमोलिमको कुनै कसरूमा कारवाही चलाउन रोक लगाएको 

मालनने छैन । 



खण्ड १, सखं्या ४, स्थानीय राजपत्र, भाग १, लिलत २०७५/०५/२७ 

 

 

PAGE 24 

 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  लबघटन तथा दताय िारेि 

६५. एकीकरण तथा लवभािन सम्बन्धी व्र्बस्था: (१) यस ऐनको अलिनमा रही दईु वा दईुभन्दा बढी संस्र्ाहरु एक आपसमा 

गाभी एकीकरण गनथ वा एक संस्र्ालाई भौगोललक कायथ के्षत्रको आिारमा दईु वा दईुभन्दा बढी संस्र्ामा लवभािन गनथ सलकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिम एकीकरण वा लवभािन गदाथ सम्बलन्ित संस्र्ाको कुल कायम रहकेा सदस्य संख्याको दईु 

लतहाइ बहुमतबाट लनणथय हुन ुपनेछ ।           

(३) उपदफा (२) बमोलिम एकीकरण वा लवभािन गने लनणथय गदाथ एकीकरण वा लवभािनका शतथ र कायथलवलि समेत 

खलुाउन ुपनेछ। 

६६.  लवघटन र दताय िारेि: (१) कुनै संस्र्ामा देहायको अवस्र्ा लवद्यमान भएमा सािारण सभाको तत्काल कायम रहकेा दईु लतहाइ 

बहुमत सदस्यको लनणथयबाट त्यस्तो संस्र्ाको लवघटन गन ेलनणथय गरी दताथ खारेिीको स्वीकृलतका लालग सलमलतल ेदताथ गने अलिकारी 

समक्ष लनवेदन लदनसक्नेछ :– 

(क) लवलनयममा उलल्ललखत उद्देश्य तर्ा कायथ हालसल गनथ सम्भव नभएमा,  

(ख) सदस्यको लहत गनथ नसक्ने भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोलिम प्राप्त लनवेदनमा छानलवन गदाथ त्यस्तो संस्र्ाको लवघटन गनथ उपयिु देलखएमा दताथ गने 

अलिकारीले त्यस्तो संस्र्ाको दताथ खारेि गनथ सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेलखएको भए तापलन दताथ गन ेअलिकारील ेदेहायको अवस्र्ामा मात्र संस्र्ाको 

दताथ खारेि गनथ सक्नेछ :– 

(क) लगातार दईु वषथसम्म कुनै कारोबार नगरी लनष्ट्कृय रहकेो पाइएमा, 

(ख) कुनै संस्र्ाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयमावली लवपरीतको कायथ a/fa/ गरेमा, 

(ग) लवलनयममा उलल्ललखत उद्देश्य लवपरीत कायथ गरेमा, 

(घ) सहकारी मलू्य, मान्यता र लसद्धान्त लवपरीत कायथ गरेमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोलिम दताथ खारेि गनुथ अलघ दताथ गने अलिकारीले त्यस्तो संस्र्ालाई सनुवुाईको लालग 

पन्र लदनको समय लदन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोलिम संस्र्ाको दताथ खारेि भएमा त्यस्तो संस्र्ा लवघटन भएको मालननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोलिम संस्र्ाको दताथ खारेिी भएमा त्यस्तो संस्र्ाको दताथ प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको 

मालननेछ । 
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६७. ललक्वीडेटरको लनर्ुलक्त: (१) दफा ६६ बमोलिम कुनै संस्र्ाको दताथ खारेि भएमा दताथ गन ेअलिकारीले ललक्वीडेटर लनयिु गनेछ ।

  

(२) उपदफामा (१) मा िनुसकैु कुरा लेलखएको भए ता पलन संघीय काननुमा तोलकएको लसमा सम्मको सम्पलत्त भएको संस्र्ाको हकमा दताथ 

गने अलिकारीले कुनै अलिकृत स्तरका कमथचारीलाई ललक्वीडेटर लनयलुि गनथ सक्नेछ । 

६८. ललक्वीडेशन पलछको सम्पलतको उपर्ोग: कुनै संस्र्ाको ललक्वीडेशन पिात् सबै दालयत्व भिुान गरी बाँकी रहन गएको सम्पलत्तको 

उपयोग संघीय काननुमा तोलकए बमोलिम हुनेछ । 

पररच्छेद –१६ 

दताय गने अलधकारी 

 

६९. दताय गने अलधकारी: (१)यस ऐन अन्तगथत दताथ गने अलिकारीले गनुथपने कायथहरू कचनकवल गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासलकय 

अलिकृतले गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिमको दताथ गने अलिकारील ेयस ऐन बमोलिम आफूमा रहकेो कुनै वा सम्पूणथ अलिकार आफू 

मातहतको अलिकृतस्तरको कमथचारीलाई प्रत्यायोिन गनथ सक्नेछ । 

७०. काम, कतयव्र् र अलधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उलल्ललखत काम, कतथव्य तर्ा अलिकारको अलतररि दताथ गने अलिकारीको काम, 

कतथव्य र अलिकार तोलकए बमोलिम हुनेछ । 

  

पररच्छेद –१७ 

लनरीिण तथा अनुगमन 

७१. लनरीिण तथा अलभलेि िाँच गने: (१) दताथ गने अलिकारीले संस्र्ाको िनुसकैु वखत लनरीक्षण तर्ा अलभलेख परीक्षण गनथ, 

गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले िनुसुकै वखत तोलकएको भन्दा बढी आलर्थक कारोवार गन ेसंस्र्ाको लहसाव लकताव वा लवत्तीय 

कारोवारको लनरीक्षण वा िाँच गनथ, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोिनको लालग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अलिकारी वा लवशेषज्ञ खटाई आबश्यक  

लववरण वा सचूनाहरू संस्र्ाबाट लझकाई लनरीक्षण तर्ा सपुरीवेक्षण गनथ सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बमोलिम लनरीक्षण वा लहसाब िाँच गदाथ दताथ गने अलिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको 

अलिकार प्राि अलिकृतले माग गरेको िानकारी सम्बलन्ित संस्र्ाले उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोलिम लनरीक्षण वा लहसाब िाँच गदाथ कुनै संस्र्ाको काम कारबाही यो ऐन, यस ऐन 

अन्तगथत बनेको लनयम, लनदेलशका, मापदण्ड वा कायथलवलि बमोलिम भएको नपाइएमा दताथ गने अलिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 

सम्बलन्ित संस्र्ालाई आवश्यक लनदेशन लदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पालना गनुथ त्यस्तो संस्र्ाको कतथव्य हुनेछ । 

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोलिम संस्र्ाको लनरीक्षण तर्ा सपुरीवेक्षण गदाथ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचललत 

काननू बमोलिमको अलिकार प्रयोग गनथ सक्नेछ। 
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(७) यस दफा बमोलिम संस्र्ाको लनरीक्षण तर्ा सपुरीवेक्षण गदाथ प्राप्त हुन आएको िानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 

कचनकवल गाउँपाललका गाउँ कायथपाललकालाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।   

७२. छानलवन गनय सक्ने :(१) कुनै संस्र्ाको व्यवसालयक कारोबार सन्तोषिनक नभएको, सदस्यको लहत लवपरीत काम भएको वा सो 

संस्र्ाको उद्देश्य लवपरीत कायथ गरेको भनी त्यस्तो संस्र्ाको कम्तीमा वीस प्रलतशत सदस्यले छानलवनको लालग लनवेदन लदएमा दताथ गने 

अलिकारीले त्यस्तो संस्र्ाको छानलवन गनथ, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिम छालनवन गदाथ माग गरेको लववरण वा कागिात उपलब्ि गराई सहयोग गनुथ सम्बलन्ित 

सलमलतको कतथव्य हुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोलिम गररएको छानलवनको िानकारी सम्बलन्ित संस्र्ालाई लललखत रुपमा लदन ुपनेछ । 

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

कारोबार गने संस्र्ाले तोलकए बमोलिम अनगुमन प्रणाली अवलम्बन गनुथ पनेछ । 

(२) दताथ गने अलिकारीले बचत तर्ा ऋणको कारोबार गने संस्र्ाको तोलकए बमोलिमको अनगुमन प्रणालीमा आिाररत 

भई लनरीक्षण तर्ा अनगुमन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलिम संस्र्ाको लनरीक्षण तर्ा अनगुमन दताथ गने अलिकारीले आवश्यकता अनसुार नेपाल राष्ट्र 

बैङ्क लगायतका अन्य लनकायको सहयोग ललन सक्नेछ । 

 

७४.वालषयक प्रलतवेदन पेश गनुयपने : (१) दताथ गने अलिकारीले आलर्थक वषथ समाि भएको लमलतल ेतीन मलहनालभत्र संस्र्ाको लनरीक्षण 

सम्बन्िी वालषथक प्रलतवेदन गाउँ कायथपाललका समक्ष पेश गनुथ पनेछ । 

(२) उपदफा (१)  बमोलिमको प्रलतवेदनमा देहायका लववरणहरू खलुाउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चालनमा रहकेा संस्र्ाको लववरण, 

(ख) अनगुमन गररएका संस्र्ाको संख्या तर्ा आलर्थक कारोवारको लववरण, 

(ग) संस्र्ामा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम, लवलनयम तर्ा आन्तररक कायथलवलिको पालनाको 

अवस्र्ा, 

(घ) संस्र्ाका सदस्यले प्राप्त गरेको सेवा सलुविाको अवस्र्ा, 

(ङ) संस्र्ाको लियाकलापमा सदस्यको सहभालगताको स्तर अनपुात, 

(च) संस्र्ालाई गाउँपाललकाबाट प्रदान गररएको लवत्तीय अनदुान तर्ा छुट सलुविाको सदपुयोलगताको अवस्र्ा,  

(छ) संस्र्ाको आलर्थक लियाकलाप तर्ा लवत्तीय अवस्र्ा सम्बन्िी तोलकए बमोलिमका लववरण, 
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(ि) संस्र्ामा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणालीको अवस्र्ा, 

(झ) संस्र्ामा सशुासन तर्ा लिम्मेवारीको अवस्र्ा, 

(ञ) संस्र्ामा रहकेा कोषको लववरण, 

(ट) संरलक्षत पूँिी लफताथ कोष लवतरणको अवस्र्ा, 

(ठ) सहकारीको नीलत लनमाथणमा सहयोग पगु्ने आवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्र्ाको दताथ, खारेिी तर्ा लवघटन सम्बन्िी लववरण, 

(ढ) संस्र्ाले सञ्चालन गरेको दफा १२ बमोलिमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोिनाको लववरण,  

(ण) तोलकए बमोलिमका अन्य लववरण । 

७५. आपसी सरुिण सेवा सचंालन सम्बन्धी व्र्वस्थााः (१) संस्र्ाले संघीय काननुमा व्यवस्र्ा भए बमोलिम आफ्ना सदस्यहरुको बालीनाली 

वा वस्तुभाउमा भएको क्षलतको अंशपलूतथ गने गरी आपसी सरुक्षण सेवा संचालन गनथ सक्नेछ । 

७६. लस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्र्वस्थााः (१) बचत तर्ा ऋण लवषयगत संस्र्ाहरू सम्भालवत िोलखमबाट संरक्षणका लालग संघीय काननुमा 

व्यवस्र्ा भएबमोलिम खडा हुने लस्र्रीकरण कोषमा सहभागी हुन सक्नेछन ्। 

पररच्छेद –१८ 

समस्र्ाग्रस्त ससं्थाको व्र्वस्थापन 

७७. ससं्था समस्र्ाग्रस्त भएको घोषणा गनय सलकने: (१) यस ऐन बमोलिम गररएको लनरीक्षण वा लहसाब िाँचबाट कुनै संस्र्ामा 

देहायको अवस्र्ा लवद्यमान रहकेो देलखएमा कायथपाललकाले त्यस्तो संस्र्ालाई समस्याग्रस्त संस्र्ाको रुपमा घोषणा गनथ सक्नेछ:- 

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

(ख) संस्र्ाले परूा गनुथपने लवत्तीय दालयत्व परूा नगरेको वा भिुानी गनुथपने दालयत्व भिुानी गनथ नसकेको वा भिुानी गनथ 

नसक्न ेअवस्र्ा भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचत लनिाथररत शतथ बमोलिम लफताथ गनथ नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम तर्ा लवलनयम लवपरीत हुने गरी संस्र्ा  सञ्चालन भएको, 

(ङ) संस्र्ा  दामासाहीमा पनथ सक्न ेअबस्र्ामा भएको वा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आलर्थक कलठनाई भोलगरहकेो, 

(च) कुनै संस्र्ाले सदस्यको बचत रकम लफताथ गनुथ पने अवलिमा लफताथ नगरेको भनी त्यस्तो संस्र्ाका  कम्तीमा वीस 

प्रलतशत वा वीस िना मध्ये िनु कम हुन्छ सो वरावरका सदस्यहरूले दताथ गने अलिकारी समक्ष लनवेदन लदएकोमा 

छानलवन गदाथ खण्ड (क) देलख (ङ) सम्मको कुनै अवस्र्ा लवद्यमान भएको देलखएको । 
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(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेलखएको भए तापलन प्रचललत काननू बमोलिम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्र्ालाई 

समस्याग्रस्त संस्र्ा घोषणा गनथ लसफाररस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पलहचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उिरुी संख्या, 

औलचत्य समेतको आिारमा कायथपाललकाले त्यस्तो संस्र्ालाई समस्याग्रस्त संस्र्ा घोषणा गनथ सक्नेछ । 

७८. व्र्वस्थापन सलमलतको गठन: (१) दफा ७७ बमोलिम समस्याग्रस्त संस्र्ा घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्र्ाको सम्पलत्त व्यवस्र्ापन तर्ा 

दालयत्व भिुानी सम्बन्िी कायथका लालग व्यवस्र्ापन सलमलतको गठन गनथ दताथ गन ेअलिकारील ेकायथपाललका समक्ष  लसफाररस गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिम लशफाररस भई आएमा कायथपाललकाले तोलकए वमोलिम व्यवस्र्ापन सलमलतको गठन गनथ 

सक्न ेछ ।   

(३) उपदफा (२) बमोलिम गलठत व्यवस्र्ापन सलमलतको काम, कतथव्य र अलिकार तोलकए बमोलिम हुनेछ । 

 

पररच्छेद–१९ 

कसरू, दण्ड िररवाना तथा पुनराबेदन 

७९. कसरू गरेको मालनने : कसैले देहायको कुनै कायथ गरेमा यस ऐन अन्तगथतको कसरू गरेको मालननेछ ।  

(क) दताथ नगरी वा खारेि भएको संस्र्ा सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यलि, फमथ वा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी 

शब्द वा सो शब्दको अंग्रेिी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अन्य कुनै कायथ गरेमा, 

(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम, लवलनयम बमोलिम बाहके अन्य कुनै  पलन प्रयोिनको 

लालग प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोलकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाथ िमानत वा सरुक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, 

(घ) सलमलतको सदस्य, व्यवस्र्ापक वा कमथचारीले संस्र्ाको सम्पलत्त, बचत वा शेयर रकम लहनालमना गरेमा, 

(ङ) ऋण असलू हुन नसक्न ेगरी सलमलतका कुनै सदस्य, लनिको नातेदार वा अन्य व्यलि वा कमथचारीलाई ऋण लदई 

रकम लहनालमना गरेमा,  

(च) सलमलतका कुनै सदस्यले एक्ल ैवा अन्य सदस्यको लमलोमतोमा संस्र्ाको शेयर वा बचत रकम आफू खसुी पररचालन 

गरी संस्र्ालाई हानी नोक्सानी परु्याएमा,  

(छ) झिुा वा गलत लववरण पेश गरी किाथ ललएमा, राखेको लितो कछचा भएमा वा ऋण लहनालमना गरेमा,  

(ि)  संस्र्ाले यस ऐन र यस ऐन अन्तरग्त बनेका लनयम, लवलनयम  लवपररत लगानी गरेमा वा लगानी गने उद्देश्यले 

रकम उठाएमा,  

(झ) कृलत्रम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण ललएमा वा लदएमा, 
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(ञ) लितोको अस्वाभालवक रुपमा बढी मलू्याङ्कन गरी ऋण ललएमा वा लदएमा, 

(ट) झिुा लववरणको आिारमा पररयोिनाको लागत अस्वाभालवक रुपमा बढाई बढी ऋण ललएमा वा  लदएमा, 

(ठ) कुनै व्यलि वा संस्र्ालाई एक पटक लदइसकेको सरुक्षण रीतपवूथक फुकुवा नभई वा सो सरुक्षणले खामेको मलू्यभन्दा 

बढी हुनेगरी सोही सरुक्षण अन्य संस्र्ामा राखी पनुः ऋण ललए वा लदएमा, 

(ड) संस्र्ाबाट िनु प्रयोिनको लालग ऋण सुलविा ललएको हो सोही प्रयोिनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा, 

(ढ) संस्र्ाको कुनै कागिात वा खातामा लेलखएको कुनै कुरा कुनै तररकाल ेहटाइ वा उडाइ अकै अर्थ लनस्कने व्यहोरा 

पारी लमलाई लेख्ने वा अको लभन्न ैश्रेस्ता राख्न ेिस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हालन 

नोक्सानी गने उद्देश्यले कीते गनथ वा अकाथको हालन नोक्सानी गन ेउद्देश्यले नगरे वा नभएको झिुा कुरा गरे वा 

भएको हो भनी वा लमलत, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागिात बनाई वा बनाउन लगाई 

िालसािी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको लितो स्वरुप रालखन ेचल अचल सम्पलत्त लललाम लबिी वा अन्य प्रयोिनको लालग मलू्याङ्कन गदाथ 

मलू्याङ्कनकताथले बढी, कम वा गलत मलू्याङ्कन गरी संस्र्ालाई हानी नोक्सानी परु्याउन ेकायथ गरे वा गराएमा,  

(त) संस्र्ालाई हानी नोक्सानी परु्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलालहिा गनथ वा गराउन, कुनै 

लकलसमको रकम ललन वा लदन, लबना मलू्य वा कम मलू्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा ललन वा लदन, दान, दातव्य, 

उपहार वा चन्दा ललन वा लदन, गलत ललखत तयार गनथ वा गराउन, अनवुाद गनथ वा गराउन वा गैर काननूी लाभ 

वा हानी पुर्याउने बदलनयतल ेकुनै कायथ गरे वा गराएमा, 

(र्) कुनै संस्र्ा वा सोको सदस्य वा बचतकताथ वा ती मध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पगु्ने गरी लेखा परीक्षण गरे 

गराएमा वा लेखा परीक्षण गरेको झिुो प्रलतवेदन तयार पारेमा वा पानथ लगाएमा। 

८०. सिार्ाः (१) कसैले दफा ७९ को कसरू गरेमा देहाय बमोलिमको सिाय हुनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (र्) को कसरूमा एक बषथसम्म कैद र एक लाख रुपैयँासम्म िररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसरूमा दईु बषथसम्म कैद र दईु लाख रुपैयँासम्म िररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसरूमा लवगो बराबरको रकम िररवाना गरी तीन बषथ सम्म कैद , 

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

लवगो भराई लवगो बमोलिम िररवाना गरी देहाय बमोलिमको कैद हुनेछ :- 

(१) दश लाख रुपैयाँ सम्म लबगो भए एक वषथसम्म कैद,  

(२) दश लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँ सम्म लबगो भए दईु वषथ देलख तीन वषथ सम्म कैद, 

(३) पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी एक करोड रुपैयाँ सम्म लबगो भए तीन वषथ देलख चार वषथ सम्म कैद, 
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(४) एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दश करोड रुपैया सम्म लबगो भए चार वषथ देलख छ वषथ सम्म कैद, 

(५) दश करोड रुपैंयाँ भन्दा बढी एक अबथ रुपैयाँ सम्म लबगो भए छ वषथ देलख आठ वषथ सम्म कैद, 

(६) एक अबथ रुपैयाँ भन्दा बढी िलतसकैु रुपैयाँ लबगो भए पलन आठ वषथ देलख दश वषथ सम्म कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसरूमा  दश बषथ सम्म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसरू गनथ उद्योग गने वा त्यस्तो कसरू गनथ मद्दत परु्याउन ेव्यलिलाई मखु्य कसरूदारलाई हुने सिायको 

आिा सिाय हुनेछ । 

(३) दफा ७९ को कसरू गने वा त्यस्तो कसरू गनथ मद्दत परु्याउन ुकुनै लनकाय संस्र्ा भए त्यस्तो लनकाय संस्र्ाको 

प्रमखु कायथकारी वा पदालिकारी वा कायथकारी हलैसयतमा कायथ सम्पादन गन ेव्यलिलाई यस ऐन बमोलिम हुने सिाय हुनेछ । 

८१.  िररवाना हुने :(१) दफा ८७ बमोलिम कसैको उिरूी परी वा संस्र्ाको लनरीक्षण अनगुमन वा लहसाब लकताबको िाँच गदाथ वा 

अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायथ गरेको पाइएमा दताथ गने अलिकारीले त्यस्तो कायथको प्रकृलत र गाम्भीयथtfको 

आिारमा त्यस्तो कायथ गने व्यलिलाई पाँच लाख रुपैयँासम्म िररवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगथत बनेका लनयम लवपरीत सदस्यसँग ब्याि ललएमा, 

(ख) संस्र्ाले प्रदान गने बचत र ऋणको ब्यािदर बीचको अन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी कायम गरेमा, 

(ग) संस्र्ाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्न ेब्यािलाई मलू किाथमा पूँिीकृत गरी सोको आिारमा ब्याि लगाएमा, 

(घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूँिीकोषको तोलकए बमोलिमको प्रलतशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, 

(ङ) संस्र्ा दताथ गदाथका बखतका सदस्य बाहके अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन मलहना अवलि व्यलतत नभई 

ऋण लगानी गरेमा, 

(च) प्रार्लमक पूँिी कोषको दश गुणा भन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पूँिीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी शेयर लाभांश लवतरण गरेमा,  

(ि) संस्र्ाले आफ्नो कायथके्षत्र बालहर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरेमा, 

(झ) संस्र्ाले यो ऐन लवपरीत कृलत्रम ब्यलिलाई आफ्नो सदस्यता लदएमा । 

 (२) उपदफा (१) मा लेलखएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायथ गरेको दताथ गने अलिकारील े त्यस्तो 

कायथको प्रकृलत र गाम्भीयथको आिारमा त्यस्तो कायथ गने व्यलिलाई तीन लाख रुपैयाँ सम्म िररवाना गनथ सक्नेछः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम बमोलिम लदएको कुनै लनदेशन वा तोलकएको मापदण्डको पालना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम बमोलिम लदनपुने कुनै लववरण, कागिात, प्रलतबेदन, सचूना वा 

िानकारी नलदएमा, 
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(ग) यस ऐन बमोलिम लनवाथचन नगरी सलमलत तर्ा लेखा सपुरीवेक्षण सलमलतका पदालिकारीहरु आफू खशुी पररवतथन गरेमा  

(घ) कुनै संस्र्ाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोलिमको तोलकएको शतथ पालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम लवपररत अन्य कायथ गरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोलिमको िररवाना गनुथ अलघ दताथ गने अलिकारीले सम्बलन्ित व्यलि वा संस्र्ालाई सफाई 

पेश गनथ कम्तीमा पन्र लदनको समयावलि लदन ुपनेछ । 

८२.  रोक्का राख्ने :(१) दताथ गन ेअलिकारीले सम्बलन्ित संस्र्ालाई दफा ८१ बमोलिम िररवाना गनुथका अलतररि तीन मलहनासम्म 

त्यस्तो संस्र्ाको कारोबार, सम्पलत तर्ा बैङ्क खाता रोक्का राख्न ेतर्ा सम्पलत्त रोक्का राख््न सम्बलन्ित लनकायलाई लसफाररस गनथ 

सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलिमको लसफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्र्ाको कारोबार, सम्पलत वा बैङ्क खाता रोक्का राखी 

सो को िानकारी दताथ गने अलिकारीलाई लदन ुपनेछ ।  

८३.  दोब्बर िररवाना हुने:(१) दफा ८१ बमोलिम िररवाना भएको व्यलि वा संस्र्ाले पनु: सोही कसरू गरेमा त्यस्तो व्यलि वा 

संस्र्ालाई दताथ गने अलिकारीले दोस्रो पटकदेलख प्रत्येक पटकको लालग दोब्बर िररवाना गनेछ ।  

८४.  अनुसन्धानको लालग लेिी पठाउन सक्ने :दताथ गन ेअलिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोलिम आफ्नो काम, कतथव्य 

र अलिकारको पालना गदाथ कसैले दफा ७९ बमोलिमको कसरू गरेको र्ाहा पाएमा त्यस्तो कसरूका सम्बन्िमा यस ऐन बमोलिम 

अनसुन्िान गनथको लालग सम्बलन्ित लनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

८५.  मुद्दासम्बन्धी व्र्वस्थााः दफा ८० बमोलिम सिाय हुने कसरूको मुद्दा सम्बन्िी व्यवस्र्ा संघीय कानुन बमोलिम हुनेछ । 

८६. मुद्दा हेने अलधकारी: दफा ८० बमोलिमको सिाय हुने कसरू सम्बन्िी मदु्दाको कारवाही र लकनारा लिल्ला अदालतबाट हुनेछ । 

८७.  उिूरी लदने हद म्र्ाद :(१) कसैले दफा ८० बमोलिमको सिाय हुने कसरू गरेको वा गनथ लागेको र्ाहा पाउन ेव्यलिल ेत्यसरी 

र्ाहा पाएको लमलतल ेनब्बे लदनलभत्र दताथ गने अलिकारी समक्ष उिूरी लदन ुपनेछ । 

(२) कसैले दफा ८० बमोलिम िररवाना हुने कायथ गरेको र्ाहा पाउने व्यलिले त्यसरी र्ाहा पाएको लमलतल ेनब्बे लदन 

लभत्र दताथ गने अलिकारी समक्ष उिरूी लदनपुनेछ ।  

८८. पुनरावेदन गनय सक्ने :(१) दफा ६ बमोलिम संस्र्ा दताथ गनथ अस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बमोलिम संस्र्ा दताथ खारेि 

गरेकोमा लचत्त नबुझ्नेले सो लनणथयको िानकारी पाएको लमलतल ेपैंतीस लदनलभत्र दताथ गन ेअलिकारीको लनणथय उपर कायथपाललकासमक्ष 

पनुरावेदन गनथ सक्नेछ ।  

(२) दफा ८० बमोलिमको िररवानामा लचत्त नबुझ्ने व्यलिले त्यस्तो लनणथयको िानकारी पाएको लमलतल ेपैंतीस लदनलभत्र 

देहाय बमोलिम पनुरावेदन गनथ सक्नेछ: 

(क) दताथ गने अलिकारी र कायथपाललकाले गरेको लनणथय उपर सम्बलन्ित लिल्ला अदालतमा, 

(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको लनणथय उपर सम्बलन्ित उछच अदालतमा । 
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८९. असलू उपर गररने : यस पररछछेद बमोलिम कुनै व्यलिल ेलतनुथ पने िररवाना वा कुनै रकम नलतरी बाँकी रहकेोमा त्यस्तो िररवाना 

वा रकम लनिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद–२० 

लवलवध 

९०.  मतालधकारको प्रर्ोग : कुनै सदस्यले संस्र्ाको िलतसकैु शेयर खररद गरेको भए तापलन सम्बलन्ित संस्र्ाको कायथ सञ्चालनमा एक 

सदस्य एक मतको आिारमा आफ्नो मतालिकारको प्रयोग गनथ सक्नेछ । 

९१. सामालिक परीिण गराउन सक्ने :(१) संस्र्ाले लवलनयममा उलल्ललखत उद्देश्य प्राप्त गनथका लालग सलमलतबाट भएका लनणथय र 

कायथ, सदस्यहरूले प्राप्त गरेका सेवा र सन्तुष्टीको स्तर, सेवा प्राप्लतबाट सदस्यहरूको िीवनस्तरमा आएको आलर्थक, सामालिक, सांस्कृलतक 

तर्ा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक पररवतथन लगायतका लवषयमा सामालिक परीक्षण गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलिम भएको सामालिक परीक्षणको प्रलतवेदन छलफलको लालग सलमलतल ेसािारण सभा समक्ष पेश 

गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलिम पेश भएको सामालिक परीक्षण प्रलतवेदन छलफल गरी सािारण सभाले आवश्यकता अनसुार 

सलमलतलाई लनदेशन लदन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोलिमको सामालिक परीक्षण प्रलतवेदनको एक प्रलत सम्बलन्ित संस्र्ाले दताथ गने अलिकारी समक्ष पेश 

गनुथ पनेछ । 

९२. सहकारी लशिााः  सहकारी के्षत्रको प्रविथनको लालग लवद्यालय तहको पाठयिममा आिारभतू सहकारी सम्वन्िी लवषयवस्तुलाई समावेश 

गनथ सलकनेछ । 

९३. आलथयक सहर्ोग गनय नहुने: संस्र्ाको रकमवाट सलमलतको लनणथय वमोलिम सदस्यहरुल ेआलर्थक सहयोग ललन सक्नेछन ्  

तर सामालिक कायथकोलालग गैर सदस्य व्यलि वा संस्र्ाहरुलाई समेत आलर्थक सहयोग गनथ वािा पने छैन । 

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोिनको लालग 'सामालिक कायथ' भन्नाले लशक्षा, स्वास््य, वातावरण संरक्षण, मानवीय सहायता, 

सहकाररता प्रबद्धथन सम्बलन्ि कायथलाई िनाउँछ । 

९४. अन्तर सहकारी कारोवार गनय सक्नेाः  संस्र्ाहरुले तोलकए बमोलिम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोवार गनथ सक्नेछन ्।  

९५. ठेक्कापट्टा लदन नहुने: संस्र्ाले आफ्नो  सलमलतको कुनै सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेक्षण सलमलतको संयोिक वा सदस्य वा आफ्नो 

कमथचारीलाई ठेक्कापिा लदन हुदैन । 

९६. सरकारी बाँकी सरह असलू उपर हुने: कुनै संस्र्ाले प्राप्त गरेको सरकारी अनदुान वा कुनै सेवा सलुविा दरुुपयोग गरेको पाइएमा 

प्रचललत काननू बमोलिम सरकारी बाँकी सरह असलू उपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्धी प्रचललत ऐन लाग ूनहुने : यस ऐन अन्तगथत दताथ भएको संस्र्ाको हकमा कम्पनी सम्बन्िी प्रचललत ऐन  लागू 

हुने छैन ।  

९८.  प्रचललत कानून बमोलिम कारवाही गनय वाधा नपने : यस ऐनमा लेलखएको कुनै कुराले कुनै व्यलि उपर प्रचललत काननू 

बमोलिम अदालतमा मदु्दा चलाउन बािा परु्याएको मालनने छैन । 
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९९. सम्पलत्त शुलद्धकरण लनवारण सम्बन्धी कानुनी व्र्वस्थाको पालना गनुयपनेाः संस्र्ाले सम्पलत्त शलुद्धकरण लनवारण सम्बन्िी संघीय / 

प्रदेश काननुमा भएका व्यवस्र्ाका सारै् तत् सम्बन्िमा मन्त्रालयले िारी गरेको माkदण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको लवत्तीय िानकारी 

एकाइबाट िारी भएका लनदेलशकाहरूको पालना गनुथपनेछ ।  

१००. लनर्म बनाउने अलधकार:  यस ऐनको कायाथन्वयनकोलालग कायथपाललकाले आवश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ । 

१०१.  मापदण्ड, लनदेलशका वा कार्यलवलध बनाई लागू गनय सक्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयमको अिीनमा रही 

संस्र्ाको दताथ, सञ्चालन, लनरीक्षण तर्ा अनगुमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवलस्र्त र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनथ 

कायथपाललकाले आवश्यकता अनसुार मापदण्ड, लनदेलशका वा कायथलवलि बनाई लागू गनथ सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोलिमको मापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनसुार रलिष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय र सम्बलन्ित 

अन्य लनकायको परामशथ ललन सलकनेछ । 

 

 

 

cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . ===.==== 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

srgsjn ufpF कायथपाललकाको sfof{no, algofgL emfkf . 

 

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– 
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 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

 -!_ dlxnf ======== hgf 

 -@_ k'?if ========= hgf 

 -5_ k|fKt ;]o/ k'FhLsf] /sd M— ?= ====  

 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== . 
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cg';"rL २ 

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

srgsjn ufpF कायथपाललकाको sfof{no, algofgL . 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

srgsjn ufpFkflnsf ;xsf/L P]g, === sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === === === === 

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

kq k|bfg ul/Psf] 5 .  

 

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

btf{ u/]sf] ldlt M ================= 

b:tvt M=================== 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M=================== 

sfof{nosf] 5fk M=================== 

 

 

आज्ञाले, 

तुलराज थापा मगर 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 

 

 


