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��तावनाः  

सहकारी मू
य, मा�यता र िस�ा�तअनु�प �थानीय�तरमा छ�रएर रहकेो पँुजी, 

�िविध तथा �ितभालाई �वावल#बन र पार�प�रकताका आधारमा एक&कृत गद* 

सद�यह�को आ+थक, सामािजक तथा सां�कृितक उ-यन गन., समुदायमा आधा�रत, 

सद�यकेि�/त, लोकताि�0क, �वाय1 र सुशािसत स3गठनका �पमा सहकारी 

सं�थाह�को �व�.न गन., सहकारी खेती, उ6ोग, व�तु तथा सेवा 7वसायका 

मा8यमबाट सामािजक �यायका आधारमा आ;मिनभ.र, ती< एवं =दगो �पमा 

�थानीय अथ.त�0लाई सुदढृ तु
याउन सहकारी स3घ सं�थाह�को दता., स@ चालन 

एवम् िनयमनस#ब�धी 7व�था गन. वा@छनीय भएकाले सािहदभूिम 

गाउँपािलकाको  गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 
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प	र�छेद –१ 

�ारि�भक 

१.  
;ª\lIfKt 

नाम र �ार�भ : 

क. यस ऐनको नाम “सहकारी ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

ख. यो ऐन तुD�त �ार#भ Eन ेछ । 

२. प�रभाषा :  

िवषय वा �स3गले अकG अथ. नलागेमा यस ऐनमा, 

(क) “आ�त�रक काय.िविध” भ-ाले सहकारी सं�थाल े दफा १८ बमोिजम 

बनाएको आ�त�रक काय.िविध स#झनुपछ. । 

(ख) “कसुर” भ-ाले दफा ७९ बमोिजमको कसुर स#झनुपछ. । 

(ग) “तो=कएको” वा “तो=कएबमोिजम” भ-ाले यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयममा 

तो=कएको वा तो=कएबमोिजम स#झनुपछ. । 

(घ) “प�रवार” भ-ाले सद�यको पित वा पKी, छोरा, बुहारी, छोरी, धम.पु0, 

धम.पु0ी, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गनु.पनM दाजु, 

भाउजू, भाइ, बुहारी र =ददी, बिहनी स#झनुपछ.। 

तर सो शNदले अंशब�डा गरी वा मानो छु�Pई आ-आQनो पेसा 

7वसाय गरी बसकेो प�रवारको सद�यलाई जनाउने छैन । 

(ङ)  “बचत” भ-ाले सद�यले सहकारी सं�थामा ज#मा गरेको रकम 

स#झनुपछ. । 

(च) “म�0ालय” भ-ाले सहकारीस#ब�धी िवषय हनेM स3घीय म�0ालय 

स#झनुपछ. ।  

(छ) “मुRय कारोबार” भ-ाले सं�थाले स@ चालन गरेको 7ावसाियक 

=Sयाकलापह�मा पिछ
लो आ+थक वष.स#ममा प�रचािलत बचतको 
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दािय;व र पिछ
लो आ+थक वष.को सद�यतफ. को ख�रद वा िवS& 

कारोबारमा क#तीमा तीस �ितशतभ�दा बढी िह�सा भएको कारोबार 

स#झनुपछ. ।  

(ज) “रिज�टार” भ-ाले स3घको रिज�टार स#झनुपछ. ।  

(झ) “लेखा सुप�रवेUण सिमित” भ-ाले दफा ३७ बमोिजमको लेखा 

सुप�रवेUण सिमित स#झनुपछ. । 

(ञ) “िविनयम” भ-ाले स#बि�धत सहकारी सं�थाको दफा १७ बमोिजम 

बनाएको िविनयम स#झनुपछ. । 

(ट) “िवभाग” भ-ाले स3 घको सहकारी िवभाग स#झनुपछ. र सो शNदल े

म�0ालयले सहकारी िनयमन गन. तोकेको महाशाखालाई समेत 

जनाउँछ। 

(ठ) “सेयर” भ-ाले सहकारी सं�थाको सेयर पँुजीको अंश स#झनुपछ. । 

(ड) “स@ चालक” भ-ाले सिमितको सद�य स#झनुपछ. र सो शNदले सिमितको 

अ8यU, उपा8यU, सिचव र कोषा8यUलाई समते जनाउँछ । 

(ढ) “सद�य” भ-ाले सहकारी स�थाको सद�यता �ाV त गरेका 7िW 

स#झनुपछ. । 

(ण) “सिमित” भ-ाले  दफा ३० को उपदफा (१) बमोिजमको स@ चालक 

सिमित स#झनुपछ. ।  

(त) “सहकारी मू
य” भ-ाले �वावल#बन, �व–उ1रदािय;व, लोकत�0, 

समानता, समता, ऐXयब�ता, इमानदारी, खुलापन, सामािजक 

उ1रदािय;व तथा अ�को हरेचाहलगायत अ�तरा.िYय मा�यता�ाV त 

सहकारीस#ब�धी मू
य स#झनुपछ. । 
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(थ) “सं�थाको 7वसाय” भ-ाले िविनयममा 7व�था भएबमोिजम 

स@ चािलत 7ावसाियक =Sयाकलाप स#झनुपछ. । 

(द) “सहकारी िस�ा�त” भ-ाले �वैि[छक तथा खुला सद�यता, सद�य\ारा 

लोकताि�0क िनय�0ण, सद�यको आ+थक सहभािगता, �वाय1ता र 

�वत�0ता, िशUा, तािलम र सूचना, सहकारी-सहकारीबीच पार�प�रक 

सहयोग र समुदाय�ितको चासोलगायत अ�तरा.िYय मा�यता�ाV त 

सहकारीस#ब�धी िस�ा�त स#झनुपछ. ।  

(ध) “सं�था” भ-ाले दफा ३ बमोिजम गठन भई दफा ६ बमोिजम दता. 

भएको िवषयगत वा बEउ]े̂ यीय सहकारी सं�था स#झनपुछ. । 

(न) “साधारण सभा” भ-ाले सहकारी सं�थाको साधारण सभा स#झनुपछ. । 

(प) “�ाथिमक पँुजी कोष” भ-ाले सेयर पँुजी र जगेडा कोष स#झनुपछ. । 

(फ)  “दता. गनM अिधकारी” भ-ाले दफा ६९ बमोिजमको दता. गनM अिधकारी 

स#झनुपद.छ । 

प	र�छेद–२ 

सहकारी स�ंथाको गठन तथा दता� 

३.स�ंथाको गठन : 

(१) क# तीमा तीस जना नपेाली नाग�रकह� आपसमा  िमली िवषयगत वा 

बEउ]े̂ यीय सहकारी सं�था गठन गन. सX न ेछन ्। 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन �िमक, युवालगायतले 

आ�नो �म वा िसपमा आधा�रत भई �वसाय गन� सहकारी सं�थाको 

हकमा प�� जना नेपाली नाग�रकह! भए पिन सं�था गठन गन$ स% ने छन् । 

(३)  यस दफामा अ�य0 जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकार, 

�दशे सरकार, �थानीय तह वा ;य�ता सरकार वा तहको अनुदान वा 

�वािम;वमा स@ चािलत िव6ालय, िव_िव6ालय वा स3ग�ठत सं�थाबाट 
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पा�र`िमक पाउने पदमा बहाल रहकेा क#तीमा एकसय जना कम.चारी, 

िशUक वा �ा8यापकह�ले आपसमा िमली �चिलत कानुनबमोिजम दता. 

भएको आQनो पेसागत स3गठनका आधारमा सद�यता, �ितिनिध;व र सेवा 

स@ चालन तो=कएबमोिजमका सत. ब�दजेह� पालना गनM गरी सं�था गठन 

गन. सX न ेछन् । 

तर एक सय जनाभ�दा कम स3R या रहकेो एउटै काया.लयका क#तीमा 

तीस जना कम.चारी, िशUक वा �ा8यापकह�ले आपसमा िमली सद�यता, 

�ितिनिध;व र सेवा स@ चालनमा तो=कएबमोिजमका सत. ब�दजेह� 

पालना गनM गरी सं�था गठन गन. सX न ेछन् । 

(४)  यस दफाबमोिजम स�ंथा गठन गदा. एक प�रवार एक सद�यका दरल े

उपदफा (१) वा(२)मा उि
लिखत स3ख्  या पुगेको EनुपनM छ ।  

तर सं�था दता. भइसकेपिछ एकै प�रवारका एकभ�दा बढी 7िWले सो 

सं�थाको सद�यता िलन बाधा पनM छैन ।  

४. दता� नगरी  सहकारी स�था स� चालन गन� न न े:   

कसैले पिन  यस ऐनबमोिजम दता. नगरी सहकारी �थापना तथा स@ चालन 

गनु. Eदँनै ।   

५. दता�का लािग दरखा�त "दनपुन$ :  

(१) यस ऐनबमोिजम गठन भएका सहकारी सं�थाले दता.का लािग दता. गनM 

अिधकारीसमU अनसुूची-१ को ढाँचामा दरखा�त =दनुपनM छ । 

२) उपदफा (१) बमोिजमका दरखा�तसाथ दहेायबमोिजमका कागजातह� 

संलa न गनु.पनM छ : 

(क)  पिहलो तथा दोbो �ारि#भक भेलाको िनण.य, 

(ख)  सहकारी सं�थाको ��तािवत िविनयम, 

(ग)  सहकारी सं�था स@ चालनको स#भा7ता अ8ययन �ितवेदन, 
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(घ) आवेदक सद�यह�ल े िलन �वीकार गरेको सेयर स3R या र सेयर 

रकमको िववरण, 

(ङ) आवेदक सद�यह�को तीनपु�ते िववरणसिहतको 7िWगत िववरण 

(घ) तो=कएबमोिजमका अ�य कागजातह�  

६. दता� गनु�पन$ : 

(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम �ाV त दरखा�तसिहतका कागजातह�  

छानिबन गदा. दहेायबमोिजम भएको पाइएमा दता. गनM अिधकारील े

दरखा�त परेको िमितले तीस =दनिभ0 ;य�तो सहकारी स�ंथा दता. गरी 

अनुसूची-२ को ढाँचामा दता. �माणप0 =दनुपनM छ : 

(क) दरखा�तसाथ पेस भएको िविनयम यो ऐन तथा यस ऐनअ�तग.त 

बनेको िनयमबमोिजम रहकेो,  

(ख) ��तािवत सहकारी सं�था सहकारी मू
य, मा�यता र 

िस�ा�तअनु�प स@ चालन Eन सX ने आधार रहकेो, 

(ग) सहकारी सं�था समुदायमा आधा�रत एवम् सद�यकेि�/त भई 

स@ चालन र िनय�0ण Eन सX ने �पd आधार रहकेो । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम छानिबन गदा. ��तािवत सहकारी सं�थाको 

िविनयमको कुनै कुरामा संशोधन गनु.पनM दिेखएमा दता. गनM अिधकारील े

;य�तो संशोधन गनु.पनM बहेोरा खुलाई दरखा�त �ाV त भएको िमितल े

प�e =दनिभ0 िनवेदकलाई सूचना गनु.पनM छ । 

(३) यस ऐनमा अ�य0 जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन यो ऐन �ार#भ 

Eदँाका बखत दता. भई स@ चालनमा रहकेा सािहदभूिम गाउँपािलकािभ0 

काय.Uे0 कायम ग�रएका  सहकारी सं�था यसै ऐनबमोिजम दता. भएको 

मािनने छ । 

(४) यस दफाबमोिजम सहकारी सं�था दता. गदा. दता. गनM अिधकारीले ;य�तो 

सहकारी सं�थाले पालना गनु.पनM गरी कुन ैसत. तोX न सX न ेछ ।  
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(५) उपदफा (४) बमोिजम सत. तो=कएकोमा सोको पालना गनु. स#बि�धत 

सहकारी सं�थाको कत.7 Eन ेछ । 

७. दता� गन� अ�वीकार गन� स& न े: 

(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उि
लिखत अव�था नभएमा, सोही दफा 

बमोिजम िविनयम संशोधनका लािग सूचना =दएको अविधिभ0 िनवेदकले 

संशोधन गन. अ�वीकार गरेमा ;य�तो सचूना पाएको िमितले तीस 

=दनिभ0 िविनयम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा उ
लेख भएबमोिजम 

Eने गरी िबिनयम  संशोधन नगरेमा दता. गनM अिधकारीले ;य�तो सहकारी 

सं�था दता. गन. अ�वीकार गन. सX न ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सहकारी सं�था दता. गन. अ�वीकार गरेकोमा दता. 

गनM अिधकारील ेकारण खुलाई तीन =दनिभ0 सोको जानकारी स#बि�धत 

िनवेदकह�लाई =दनुपनM छ ।  

८.  सहकारी स�ंथा स'ग	ठत स�ंथा  न े:  

(१) सहकारी सं�था अिवि[छ- उ1रािधकारवाला एक �वशािसत र 

स3ग�ठत सं�था Eने छ । 

(२) सहकारी सं�थाको काम कारबाहीका लािग एउटा छुPै छाप Eने छ । 

(३) सहकारी सं�थाले स3घीय ऐनको अधीनमा रही 7िX तसरह चल-अचल 

स#पि1 �ाV त, उपभोग, िवS& वा अ�य 7व�था गन. सX ने छ।  

(४) सहकारी सं�थाले 7िX तसरह आQनो नामबाट नािलस उजुर गन. र 

सोउपर पिन सोही नामबाट नािलस उजरु लाa न सX ने छ। 

(५) सहकारी सं�थाले 7िX तसरह करार गन. सX न ेछ । 

९. सहकारी स�ंथाको काय�)*े :  

(१) दता. Eदँाका बखत सहकारी सं�थाको काय.Uे0 दहेायबमोिजम Eने छ :  

(क) बचत तथा ऋणको मुRय कारोबार गनM सं�थाको हकमा एक वडा,  
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(ख) अ�य सं�थाको हकमा एक वडा वा दहेायका आधारमा तीन 

वडास#म : 

(१)  सद�यह�बीच �वावल#बनको पार�प�रक अgयासका लािग 

आपसी साझा ब�धन (कमन ब�ड), 

(२)  h यावसाियक �तरमा सेवा स@ चालन गन. आव^यक सद�य 

स3R या, 

(३) सं�था स@ चालनमा सद�यको सहभािगतामूलक लोकताि�0क 

िनय�0ण कायम Eने गरी पायक पनM �थान । 

(२)  उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सं�थाले दता. भई 

h यावसाियक सेवा �ार#भ गरेको दईु वष.पिछ दहेायका आधारमा 

जोिडएको भौगोिलक Uे0 कायम रहने गरी आQनो काय.U0े 

गाउँपािलकाका थप वडाह�मा िव�तार गन. सX न ेछ ।  

(क) सं�थाको h यावसाियक =Sयाकलापको िवकास Sममा सद�यता 

बढाउन थप काय.Uे0 आव^यक परेको, 

(ख) सं�थाको काय. स@ चालनमा सद�यको �;यU िनय�0ण कायम 

राR न रचना;मक उपायह� अवल#बन ग�रएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मुRय कारोबार गनM सहकारी स�ंथाको हकमा 

मापदjड अनुसार भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसुकै कुरा लिेखएको भए तापिन सं�थाको 

काय.Uे0का वडाह�मा 7ावसाियक सेवा स@ चालन नभएको वा ज#मा 

कारोबारको तो=कएको रकम वा अनुपातभ�दा कम रकम वा अनुपातको 

7ावसाियक सेवा स@ चालन भएको दिेखएको खjडमा दता. गनM 

अिधकारील े 7ावसाियक सवेा स@ चालन भएका वडा मा0 काय.Uे0 

कायम गनM गरी िविनयम सशंोधन गन. िनदMशन =दन सX ने छ । 
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(४)  उपदफा (३) बमोिजम दता. गनM अिधकारीले िनदMशन =दएमा सहकारी 

सं�थाले एक वष.िभ0 िविनयम संशोधन गरी आQनो काय.Uे0 

पुनःिनधा.रण गनु.पनM छ ।  

(५) यस दफामा अ�य0 जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सहकारी सं�थाल े

� वैि[छक �पमा जुनसकैु समय काय.Uे0 घटाउने गरी पुनःिनधा.रण गन. 

िविनयम संशोधन गन. सX ने छ ।  

(६) काय.Uे0 पुनः िनधा.रणस#ब�धी अ�य 7व�था तो=कएबमोिजम Eने छ ।   

१०. जानकारी "दनपुन$ :  

(१) सािहदभूिम गाउँपािलकािभ0 काय.Uे0 कायम राखी अ�य0 दता. भई 

स@ चालनमा रहकेा सं�थाह�ले सािहदभूिम गाउँपािलकामा स@ चािलत 

कारोबार वा सेवा र सद�यह�को िववरणसिहत यस गाउँपािलकाको 

दता. गनM अिधकारीलाई जानकारी =दनुपनM छ । 

(२) यस गाउँपािलकाअ�तरगत दता. भइ सािहदभूिम गाउँपािलकाभ�दा बढी 

काय.Uे0 कायम राखी अ�य0 कारोबार वा सेवा स@ चालन गरेका 

सं�थाह�ले स@ चािलत कारोबार वा सेवा र सद�यह�को िववरणसिहत 

कारोबार भएको तहको दता. गनM अिधकारीलाई जानकारी =दन ुसं�थाको 

कत.7 Eने छ ।  

११. िवषयगत आधारमा वग0करण :  

(१) सहकारी सं�थाको वगlकरण दहेायबमोिजम Eने छ  : 

(क) 
उ3पादक स�ंथा :

 कृिष,दaुध, िचया,कफ&,उखु,फलफूल र माछापालन 

िवशेषका िवषयगत र अगुवाबाली एवम् उ;पादनको योजनासमेतका 

आधारमा अ�य उ;पादनमूलक सं�था ; 

(ख) 
उपभो& ता स�ंथा :

 उपभोX ता भjडार, बचत तथा ऋण, ऊजा. र 

�वा�mयिवशेषका िवषयगत र �ाथिमक आव^यकता एवम् सेवाको 

योजनासमेतका आधारमा अ�य उपभोगज�य सं�था ; 
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(ग) 
4िमक स�ंथा :

 ह�तकला, खा6 प�रकार, औ6ोिगक उ;पादन, 

भोजनालय र `म करारिवशेषका िवषयगत र िसप वा `मको 

िवशेषता एवम् �वरोजगारीको योजनासमतेका आधारमा अ�य 

`ममा आधा�रत सं�था ; 

(घ) 
ब उ6े7यीय स�ंथा :

 उ;पादन, उपभोग र `म वा िसपमा आधा�रत 

�वरोजगारीका सेवासमेत स@ चालन गनM अ�य बEमुखी स�ंथा । 

(२) उपदफा (१) को खjड (क), (ख) र (ग) मा उि
लिखत िवषयमा 

िविशdीकरण, आम �चलन र अgयासको िवकासSमसमेतका आधारमा 

तो=कएबमोिजमका िवषयह� थप गन. स=कने छ । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) 

बमोिजम अ�य सं�थाह� गठन गन. बाधा पनM छैन ।  

१२. कारोबार, 8वसाय, उ9ोग वा प	रयोजना स� चालन गन� स& न े: 

(१) दफा ६ बमोिजम दता. �माणप0 �ाV त गरेपिछ सं�थाले आQनो 

उ]े̂ य�ािoका लािग यस ऐन र िविनयमको अधीनमा रही आव^यक 

कारोबार, 7वसाय, उ6ोग वा प�रयोजना स@ चालन गन. सX ने छ । 

(२) �चिलत कानुनमा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सं�थाले उपदफा 

(१) बमोिजम कारोबार, 7वसाय, उ6ोग वा प�रयोजना स@ चालन गन. 

छुPै सं�था दता. गनु.पनM छैन । 

तर ;य�तो कारोबार, 7वसाय, उ6ोग वा प�रयोजना स@ चालन गन. 

�चिलत कानुनबमोिजम अनुमितप0, �वीकृित वा इजाजतप0 िलनुपनM 

रहछे भने सोबमोिजम अनुमितप0 ,�वीकृित वा इजाजतप0 िलएर मा0 

कारोबार, 7वसाय, उ6ोग वा प�रयोजना स@ चालन गनु.पनM छ।  

(३) उपदफा (३) बमोिजम सं�थाले �चिलत काननुबमोिजम अिधकार 

पाएको िनकाय वा अिधकारीबाट अनुमितप0, �वीकृित वा इजाजतप0 

�ाV त गरेमा प�e =दनिभ0 सोको जानकारी दता. गनM अिधकारीलाई 

=दनुपनM छ । 
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(४) दईु वा दईुभ�दा बढी सं�थाले संयुX त वा साझेदारीमा आQनो उ;पादन 

वा सेवाको बजारीकरणका लािग यस ऐनको अधीनमा रही आव^यक 

कारोबार, 7वसाय, उ6ोग वा प�रयोजना स@ चालन गन. सX ने छन् । 

(५) उपदफा (५) बमोिजमको कारोबार, 7वसाय, उ6ोग वा प�रयोजना 

स@ चालन गनMस#ब�धी अ�य 7ब�था तो=कएबमोिजम Eने छ । 

१३.दािय3व सीिमत  न े: 

(१) सहकारी सं�थाको कारोबारका स#ब�धमा सद�यको दािय;व िनजल े

ख�रद गरेको वा ख�रद गन. �वीकार गरेको सेयरको अिधकतम रकमस#म 

मा0 सीिमत रहने छ ।
 

(२) सहकारी सं�थाको नाममा “सहकारी” र नामको अ�;यमा “िलिमटेड” भ-े 

शNद राR नुपनM छ । 
 

१४ .सहकारीका म;ूय, मा<यता र िस=ा<त पालना गनु�पन$ : 

सहकारी सं�थाको गठन तथा स@ चालन गदा. सहकारीका मू
य, मा�यता र 

िस�ा�तको पालना गनु.पनM छ ।  

प	र�छेद–३ 

स�ंथाका उ67ेय तथा काय� 

१५. स�ंथाको उ67ेयः  

 काय.Uे0मा आधा�रत र सद�यकेि�/त भई आQना सद�यह�को आ+थक, 

सामािजक तथा सां�कृितक उ-ित गनु. सं�थाको मुRय उ]े̂ य Eने छ ।   

१६.स�ंथाको काय�ः  

सं�थाका काय.ह� दहेायबमोिजम Eन ेछन् : 

(क) सहकारीका मू
य, मा�यता र िस�ा�तह�को पालना गनM गराउन,े 

(ख) सद�यको िहत �व�.न गनM गरी 7ावसाियक सेवाह� �दान गनM, 

(ग) सद�यलाई िशUा, सूचना र तािलम �दान गनM , 



v08–!,     ;ª\Vof–$     ;lxbe"ld /fhkq,     ldltM @)&%÷)&÷@% 

 

12 

(ङ) सं�थाले गनM उ;पादन तथा सेवाको मापदjड िनधा.रण गरी गुण�तर सुधार, 

आ+थक �थािय;व र जोिखम 7व�थापनस#ब�धी काय. गनM,  

(च) आ�त�रक िनय�0ण �णाली लागु गनM, 

(छ) सं�थाको h यावसाियक �व�.न तथा िवकासस#ब�धी =Sयाकलापह� 

स@ चालन गनM, 

(ज) म�0ालय, रिज�टार, �ादिेशक रिज�टार,�थानीय तह वा दता. गनM 

अिधकारीको िनदMशन पालना गनM/गराउन,े 

(झ) िविनयममा उि
लिखत काय.ह� गनM । 

प	र�छेद–४ 

िविनयम तथा आ<त	रक काय�िविध 

१७. िविनयम बनाउनपुन$ : 

(१) सं�थाले यो ऐन, यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयम, िनदMिशका, मापदjड र 

काय.िविधको अधीनमा रही आQनो काय. स@ चालनका लािग िविनयम 

बनाउनुपनM छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िविनयम दता. गनM अिधकारीबाट �वीकृत 

भएपिछ लागू Eने छ । 

१८. आ<त	रक काय�िविध बनाउन स& न े: 

(१) सं�थाले यो ऐन, यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयम, िनदMिशका, मापदjड, 

काय.िविध र िविनयमको अधीनमा रही आव^यकताअनुसार आQनो 

आ�त�रक काय.िविध बनाउन सX ने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आ�त�रक काय.िविध स#बि�धत सं�थाको 

साधारण सभाल े�वीकृत गरेपिछ लागु Eने छ । 
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१९.  िविनयम र आ<त	रक काय�िविधमा सशंोधन : 

(१) सं�थाको साधारण सभाको कुल सद�य स3R याको बEमतबाट िविनयम र 

आ�त�रक काय.िविध संशोधन Eन सX न ेछ ।
 

(२) उपदफा (१) बमोिजम संशोधन भएको िविनयम वा आ�त�रक काय.िविध 

दता. गनM अिधकारीबाट �वीकृत भएपिछ लागु Eन ेछ । 

प	र�छेद–५ 

सद�यता 

२०. स�ंथाको सद�यताः 

(१) अठार वष. उमेर पूरा गरेका दहेायबमोिजमका नेपाली नाग�रकह� 

सं�थाको सद�य Eन सX न ेछन् : 

(क) काय.Uे0िभ0 �थायी बसोबास गरेको, 

(ख) सं�थाको क#तीमा एक सेयर ख�रद गरेको, 

(ग) सं�थाको िविनयममा उि
लिखत सत.ह� पालना गन. म�जुर गरेको, 

(घ) सं�थाको िज#मेवारी पालना गन. म�जुर भएको, 

(ङ) सं�थाले गरेको कारोबारसँग �ित�प�ा. Eने गरी कारोबार नगरेको, 

(च) सं�थाको सद�यता िलन योaय रहकेो �वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अ�य0 जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकार, �दशे 

सरकारका िनकायह�, �थानीय तहका साथ ै सं�थाको काय.Uे0िभ0का 

सामुदाियक वा सहकारी िव6ालय, गुठी, �थानीय Xलब, �थानीय तहमा 

गठन भएका उपभोX ता समहूह� सं�थाको सद�य Eन बाधा पनM छैन ।  

(३) यस दफामा अ�य0 जनुसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन �वा�mय सहकारी 

सं�थामा सहकारी सं�थाले सद�यता िलन बाधा पनM छैन । 
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२१. सद�यता �ा? गन� िनवदेन "दनपुन$ : 

(१) सं�थाको सद�यता िलन चाहन ेस#बि�धत 7िX तले सं�थाको सिमितसमU 

िनवेदन =दनुपनM छ ।
 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन परेको िमितले पै

ँ

तीस =दनिभ0 सिमितल े

यो ऐन, यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयम तथा िविनयमको अधीनमा रही 

सद�यता �दान गनM वा नगनM िनण.य गनु.पनM छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम िनण.य गदा. सिमितल ेसद�यता �दान नगनM िनण.य 

गरेमा सोको कारण खोली सात =दनिभ0 िनवेदकलाई जानकारी 

गराउनुपनM छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम जानकारी पाएको िमितले तीस =दनिभ0 स#बि�धत 

7िX त ले ;य�तो सं�था दता. गनM अिधकारीसमU उजुर गन. सX ने छ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम �ाV त उजूरी छानिबन गदा. िनवेदकलाई सद�यता 

�दान गनु.पनM दिेखएमा दता. गनM अिधकारीले ;य�तो िनवेदकलाई 

सद�यता �दान गन.का लािग स#बि�धत सं�थालाई आदशे =दन सX ने छ । 

(६) उपदफा (५) बमोिजम आदशे भएमा सो आदशे �ाV त गरेको सात =दनिभ0 

स#बि�धत सं�थाले िनवेदकलाई सद�यता �दान गरी सोको जानकारी दता. 

गनM अिधकारीलाई गराउनुपनM छ ।  

२२. सद�य  न नपाउन े: 

(१) कुनै 7िX त एकै �कृितको एकभ�दा वढी सं�थाको सद�य Eन पाउने छैन ।  

 तर यो ऐन �ार#भ Eनुअिघ कुन ै 7िW एकै �कृितको एकभ�दा बढी 

सं�थाको सद�य रहकेो भए यो ऐन �ार#भ भएको िमितले तीन वष.िभ0 

कुनै एक सं�थाको मा0 सद�यता कायम राR नुपनM छ । 

(२)  यो ऐन �ार#भ Eदँाका बखत कुनै सं�थामा नेपाल सरकारको िनकाय वा 

दफा २० को उपदफा (२) मा उ
लेख भएदिेख बाहकेको अ�य कुनै कृि0म 

7िX त सद�य भएको भए पाँच वष.िभ0 सद�यता अ�;य गनु.पनM छ ।  
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२३. सद�यताको समाि? : 

(१) कुनै सद�यको सद�यता दहेायको अव�थामा समाo Eने छ : 

(क) सद�यले आQनो सद�यता ;याग गरेमा, 

(ख) लगातार वा+षक साधारण सभामा िबना सूचना तीन पटकस#म 

अनुपि�थत भएमा, 

(ग) यो ऐन, यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयम वा िविनयमबमोिजम सद�यले 

पालना गनु.पनM �ावधानको बार#बार उ
ल3घन गरेमा, 

(घ) सं�थाको सद�यको हकमा दफा २० बमोिजमको योaयता नभएमा । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै सद�यल े

सं�थाबाट �ाV त वा भुX तान गनु.पनM कुनै रकम भएमा सो फरफारक 

नभएस#म वा िनजले िलएको ऋण, ितनु.पनM कुनै दािय;व वा अ�य  कुन ै

सद�यका तफ. बाट िधतो वा जमानत बसेकोमा सोको दािय;व फरफारक 

नभएस#म िनजको सद�यता समाo Eने छैन ।  

(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन साधारण सभा बोलाउन े

िनण.य भइसकेपिछ साधारण सभा स#प- नभएस#म कसैलाई पिन 

सद�यताबाट हटाउन स=कन ेछैन । 

२४. सिुवधा �ा? गन� नस& न े: 

कुनै सद�यले सहकारी सं�थालाई ितनु.पनM कुनै दािय;व िनधा.�रत समयिभ0  

भुX तान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयम तथा 

िविनयमबमोिजम सद�यले पालन गनु.पनM 7व�थाको बार#बार उ
ल3घन 

गरेमा ;य�तो सद�यले अ�य सद�यसरहको सुिवधा �ाV त गन. सX ने छैन । 

प	र�छेद –६ 

साधारण सभा, सिमित तथा लखेासुप	रव)ेण सिमित 

२५. साधारण सभाः  

(१) सहकारी सं�थाको सवG[ च अ3गका �पमा साधारण सभा Eने छ । 
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(२) सहकारी सं�थाका सबै सद�यह� साधारण सभाका सद�य Eने छन ्। 

(३) सहकारी सं�थाको साधारण सभा दहेायबमोिजम Eन ेछ : 

(क) �ारि#भक साधारण सभा, 

(ख) वा+षक साधारण सभा, 

(ग) िवशेष साधारण सभा । 

२६. साधारण सभाको काम, कत�8 र अिधकार : 

�ारि#भक साधारण सभाको काम, कत.7 र अिधकार दहेायबमोिजम Eने छ : 

(क) �ारि#भक साधारण सभा Eने अिघ
लो =दनस#मको काम कारबाही र 

आ+थक कारोबारको जानकारी िलन,े 

(ख) चालु आ+थक वष.का लािग वा+षक काय.Sम तथा बजेट �वीकृत गनM, 

(ग) �ितवेदन तथा िव1ीय िववरण अनुमोदन गनM, 

(घ) िविनयममा उ
लेख भएबमोिजम सिमित वा लेखा सुप�रवेUण सिमितको 

िनवा.चन गनM, 

(ङ) आ�त�रक काय.िविध पा�रत गनM, 

(च) लेखापरीUकको िनयुिW र िनजको पा�र`िमक िनधा.रण गनM,  

(छ) िविनयममा तो=कएबमोिजमका अ�य काय.ह� गनM । 

२७ .वा@षक साधारण सभाको काम, कत�8 र अिधकार : 

वा+षक साधारण सभाको काम, कत.7 र अिधकार दहेाय बमोिजम  Eने छ : 

(क) वा+षक काय.Sम तथा बजेट �वीकृत गनM, 

(ख) वा+षक लेखापरीUण �ितवेदन अनुमोदन गनM, 

(ग) सिमित वा लेखासुप�रवेUण सिमितको िनवा.चन तथा िवघटन गनM, 

(घ) स@ चालक वा लेखासुप�रवेUण सिमितको संयोजक वा सद�यलाई पदबाट 

हटाउन,े 
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(ङ) सिमित वा लेखासुप�रवेUण सिमितको वा+षक �ितवेदन पा�रत गनM, 

(च) िविनयम संशोधन तथा आ�त�रक काय.िविध पा�रत गनM, 

(छ) लेखापरीUकको िनयुिW र िनजको पा�र`िमक िनधा.रण गनM, 

(ज) सं�था एक&करण वा िवघटनस#ब�धी िनण.य गनM, 

(झ) पा�र`िमकलगायतका सुिवधा तोX न,े 

(ञ) ऋण तथा अनुदान �ाo गनM स#ब�धमा िनण.य गनM, 

(ट) सद�यको दािय;व िमनाहा =दने, 

(ठ) सिमितलाई आव^यक िनदMशन =दने, 

(ड) िविनयममा तो=कएबमोिजमका अ�य काय.ह� गनM । 

२८. साधारण सभाको बठैक :  

(१) सिमितले सहकारी सं�था दता. भएको िमितल ेतीन मिहनािभ0 �ारि#भक 

साधारण सभा बोलाउनुपनM छ । 

(२) सिमितले �;येक आ+थक वष. समाo भएको िमितले छ मिहनािभ0 वा+षक 

साधारण सभा बोलाउनुपनM छ । 

(३) सिमितले दहेायको अव�थामा िवशेष साधारण सभा बोलाउनुपनM छ : 

(क) सं�थाको कामिवशेषले िवशेष साधारण सभा बोलाउनुपनM सिमितबाट 

िनण.य भएमा, 

(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खjड (छ) बमोिजम लेखासुप�रवेUण 

सिमितको िसफा�रसमा, 

(ग) कुनै स@ चालकल े िवशेष साधारण सभा बोलाउन पेस गरेको ��ताव 

सिमित\ारा पा�रत भएमा, 

(घ) िवशेष साधारण सभा बोलाउनुपनM कारण खुलाई प[ चीस �ितशत 

सद�यले सिमितसमU िनवेदन =दएमा, 
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(ङ) दफा २९ को उपदफा (१) बमोिजम दता. गनM अिधकारील ेिनदMशन =दएमा, 

(४) उपदफा (३) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सं�थाको स@ चालक वा 

7व�थापकबाट आQनो िज#मेवारी पूरा नगरी सं�था स@ चालनमा सम�या 

उ;प- भएको अव�थामा दता. गनM अिधकारीलाई जानकारी =दई साधारण 

सद�यह� म8येबाट बEमत सद�य उपि�थत भई िवशेष साधारण सभा 

गन. स=कने छ । 

२९.  िवशषे साधारण सभा बोलाउन िनद$शन "दन  स& न े: 

(१) सं�थाको िनरीUण वा सुप�रवेUण गदा. वा कसैको उजुरी परी छानिबन 

गदा. दहेायको अव�था दिेखन आएमा दता. गनM अिधकारीले ;य�तो 

सहकारी सं�थाको सिमितलाई साधारण सभा बोलाउन िनदMशन =दन 

सX ने छ : 

(क) सहकारीको मू
य, मा�यता तथा िस�ा�तिवपरीत काय. गरेमा,  

(ख) यो ऐन, यस ऐनअ�तग.त बनकेो िनयम, िविनयम तथा आ�त�रक 

काय.िविध िवपरीत काय. गरेमा, 

(घ) दता. गनM अिधकारीले =दएको िनदMशनको बार#बार उ
ल3घन गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोिजम दता$ गन� अिधकारीले आदशे *दएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम साधारण सभा बोलाउन िनदMशन �ाV त भएमा 

सिमितले सो िनदMशन �ाV त भएको िमितले पै

ँ

तीस =दनिभ0 साधारण 

सभाको बैठक बोलाउनुपनMछ र साधारण सभाको बैठकमा उजुरी वा 

िनरीUणका Sममा दिेखएका िवषयमा छलफल गरी सोको �ितवेदन 

दता. गनM अिधकारीसमU पेस गनु.पनM छ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उि
लिखत अविधिभ0 सिमितले साधारण सभा 

नबोलाएमा दता. गनM अिधकारीले ;य�तो साधारण सभा बोलाउन सX ने 

छ । 

(४) सहकारी सं�थाको साधारण सभाका लािग गणपूरक स3R या त;काल 

कायम रहकेो सद�य स3R याको एकाउ- �ितशत Eन ेछ ।  
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तर पिहलो पटक डा=कएको साधारण सभामा गणपूरक स3R या नपुगेमा 

;यसको सात =दनिभ0 दोbो पटक साधारण सभा बोलाउनुपनM र यसरी 

दोbो पटक बोलाइएको साधारण सभामा स@ चालक सिमितको 

बEमतसिहत एक ितहाइ साधारण सद�यह�को उपि�थित भएमा 

साधारण सभाको गणपूरक स3R या पुगेको मािनने छ । 

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा २८ को (४) मा 

भएको 7व�था सोहीअनुसार Eन ेछ । 

(६) दईु हजार वा सोभ�दा बढी सद�य भएको सं�थाल ेसाधारण सभा गदा. 

समान काय.सचूीमा तो=कएबमोिजम सद�य स3R याका आधारमा वडा-

वडा वा अ�य पायकको �थानमा स@ चालक सद�यह�लाई पठाई 

साधारण सभा गन. र ;य�तो सभाको िनण.य �मािणत गन. �ितिनिधह� 

छनौट गरी ;य�ता �ितिनिधह�को उपि�थितको सभाले अि�तम िनण.य 

�मािणत गनM 7व�था िमलाउन सX ने छ । 

३०.स� चालक सिमित : 

(१)  सहकारी सं�थामा साधारण सभाबाट िनवा.िचत एक स@ चालक सिमित 

रहने छ ।  

 
तर,  एउटै 7िX त लगातार एउटै पदमा दईु पटकभ�दा बढी स@ चालक Eन 

पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा उपलNध भएस#म क#तीमा ते1ीस 

�ितशत मिहला सद�यको �ितिनिध;व सिुनिpत गनु.पनM छ ।  

(३) एउटै प�रवारको एकभ�दा बढी सद�य एकै अविधमा स@ चालक तथा लेखा 

सिमितको पदमा उ#मेदवार ब- र िनवा.िचत Eन सX ने छैन । 

(४) कुनै सं�थाको स@ चालक सोही सं�थाको कम.चारी वा आQनो सं�थाल े

सद�यता िलएको सहकारी स3 घ वा बै3कबाहके अकG कुनै सं�थाको 

स@ चालक ब� न पाउने छैन । 

तर वा+षक दईु करोड Dपैयाँभ�दा कमको कारोबार गनM सहकारी सं�थाको 

स@ चालकल े;य�तो सहकारी सं�थामा कम.चारीका �पमा काम गन. बाधा 
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पनM छैन । वा+षक दईु करोडभ�दा बढी कारोबार गनM सं�थामा कुन ै

स@ चालक कम.चारी रहकेो भए यो ऐन �ार#भ भएको िमितले दईु वष.िभ0 

;य�तो स@ चालकले कम.चारीको पद ;याग गरी अकG कम.चारीको 7व�था 

गनु.पनM छ ।  

(५) यो ऐन �ार#भ Eनुअिघ कुनै 7िX त एकभ�दा बढी सं�थाको स@ चालक वा 

सोही वा अकG सं�थाको कम.चारी भएकोमा यो ऐन �ार#भ भएको िमितल े

एक वष.िभ0 कुनै एक सं�थाको मा0 स@ चालक वा कम.चारी रहनुपनM छ । 

(६) सिमितको काया.विध तीन वष.को Eने छ । 

३१. स� चालक सिमितको िनवा�चन : 

(१) सिमितले आQनो काया.विध समाo Eनु क#तीमा एक मिहनाअिघ अकG 

सिमितको िनवा.चन गराउनपुनM छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमितको िनवा.चन नगराएको जानकारी �ाV त 

भएमा ;य�तो जानकारी �ाV त भएको िमितल े तीन मिहनािभ0 

सिमितको िनवा.चन गराउन दता. गनM अिधकारील ेस#बि�धत सिमितलाई 

आदशे =दन सX न ेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम दता. गनM अिधकारीले आदशे =दएकोमा स#बि�धत 

सिमितले सो आदशे बमोिजमको समयाविधिभ0 सिमितको िनवा.चन 

गराई दता. गनM अिधकारलाई जानकारी गराउनुपनM छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम सिमितको िनवा.चन नगराएमा दता. गनM 

अिधकारले ;य�तो सं�था सद�य रहकेो मािथ
लो स3 घ भए सो स3 घको 

�ितिनिधसमेतलाई सहभागी गराई सिमितको िनवा.चनस#ब�धी स#पूण. 

काय. गनM गराउने छ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको िनवा.चन काय.मा सहयोग पुq याउनु स#बि�धत 

सिमितका पदािधकारीह�को कत.7 Eन ेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम िनवा.चन गराउँदा लागेको स#पूण. खच. स#बि�धत 

सं�थाले बेहोनु.पनM छ । 
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(७) यस दफाबमोिजम सिमितको अकG िनवा.चन नभएस#मका लािग 

सिमितले िविनयममा 7व�था भएबमोिजम आQनो काय. स@ चालन गनM 

छ ।  

३२. सिमितको काम, कत�8 र अिधकार :  

यस ऐनमा अ�य0 उि
लिखत काम, कत.7 र अिधकारका अित�रX त सिमितको 

काम, कत.7 र अिधकार दहेायबमोिजम Eन ेछ : 

(क) सहकारीका मू
य, मा�यता र िस�ा�तबमोिजम सहकारी सं�थाको 

स@ चालन गनM, 

(ख) आ+थक तथा �शासक&य काय. गनM/ गराउन,े 

(ग) �ारि#भक साधारण सभा, वा+षक साधारण सभा तथा िवशेष साधारण 

सभा बोलाउन,े 

(घ) साधारण सभाका िनण.यह� काया.�वयन गनM/ गराउने, 

(ङ) सं�थाको नीित, योजना, बजेट तथा वा+षक काय.Sमको तजु.मा गरी 

साधारण सभासमU पेस गनM, 

(च) सं�थाको सद�यता �दान गनM तथा सद�यताबाट हटाउने,  

(छ) सेयर नामसारी, िवS& तथा =फता. िलनेस#ब�धी काय. गनM, 

(ज) स#बि�धत स3 घको सद�यता िलन,े 

(झ) िविनयम तथा आ�त�रक काय.िविध तयार गरी साधारण सभामा पेस गनM,  

(ञ) सं�थाको काय.Uे0िभ0 सं�थाको कारोबार र 7वसायको िहत �व�.नका 

लािग आव^यक काय. गनM/गराउन,े 

३३. स� चालक पदमा बहाल नरहन े: 

दहेायको कुन ैअव�थामा स@ चालक आQनो पदमा बहाल रहन सX ने छैन : 

(क) िनजले =दएको राजीनामा सिमितबाट �वीकृत भएमा, 



v08–!,     ;ª\Vof–$     ;lxbe"ld /fhkq,     ldltM @)&%÷)&÷@% 

 

22 

(ख) िनजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोिजम स@ चालकबाट हटाउने िनण.य 

भएमा, 

(ग) िनज अकG सं�थाको स@ चालक रहमेा, 

(घ) िनज सोही वा अकG सं�थाको कम.चारी रहमेा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को �ितब�धा;मक वाXयांशमा लेिखएको 

कुरामा सोहीबमोिजम Eन ेछ । 

(ङ) िनज सोही वा अकG सं�थाको लेखासुप�रवेUण सिमितको पदमा रहमेा 

(च) िनजको मृ;यु भएमा । 

३४. स� चालकलाई पदबाट हटाउन स& न े: 

(१) साधारण सभाले बEमतको िनण.यबाट दहेायको कुनै अव�थामा 

स@ चालकलाई सिमितको सञ् चालक पदबाट हटाउन सX ने छ : 

(क) आ+थक िहनािमना गरी स#बि�धत सं�थालाई हािन-नोXसानी पुq याएमा, 

(ख) अनिधकृत तवरले स#बि�धत सं�थाको कारोबारस#ब�धी िवषयको 

गोपनीयता भ3ग गरेमा, 

(ग) स#बि�धत सं�थाको कारोबार र 7वसायसँग �ित�प�ा. Eने गरी समान 

�कृितको कारोबार वा 7वसाय गरेमा, 

(घ) स#बि�धत सं�थाको अिहत Eने कुन ैकाय. गरेको ठहर भएमा,  

(ङ) िनज शारी�रक वा मानिसक �पमा काम गन. नसX न ेभएमा, 

(च) कुनै स@ चालकमा यो ऐन, यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयम वा िविनयममा 

उि
लिखत योaयता नरहमेा । 

(२) कुन ै स@ चालकलाई सिमितको पदबाट हटाउन े िनण.य गनु.अिघ ;य�तो 

स@ चालकलाई साधारण सभासमU सफाइ पेस गनM मनािसबमा=फकको 

मौका =दइने छ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोिजमको अविधिभ0 कुनै स@ चालकले सफाइ पेस नगरेमा 

वा िनजले पेस गरेको सफाइ स�तोषजनक नभएमा साधारण सभाल े

;य�तो स@ चालकलाई पदबाट हटाउन सX न ेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम स@ चालकको पदबाट हटाइएको सद�य सिमितको 

दईु काय.कालस#मको िनवा.चनमा उ#मेदवार ब- पाउने छैन ।    

(५) उपदफा (३) बमोिजम कुन ै स@ चालक पदबाट हटेमा ;य�तो पदमा 

साधारण सभाल ेबाँक& अविधका लािग अकG स@ चालकको िनवा.चन गनM 

छ । 

३५. िनजी �वाथ� समावशे भएको िनण�य �"Cयामा सलंD न  न ुन न े: 

 

(१) स@ चालकले आQनो िनजी �वाथ. समावेश भएको िनण.य �=Sयामा संलa न 

Eनु Eदँनै । 

(२) स@ चालकले आफूलाई मा0 7िX तगत फाइदा Eने गरी सं�थामा कुनै काय. 

गनु. /गराउनु Eदँनै । 

(३) कुनै स@ चालकले उपदफा (१) को िबपरीत Eने गरी वा आQनो 

अिधकारUे0भ�दा बािहर गई कुनै काम कारबाही गरे /गराएमा ;य�तो 

काम कारबाही�ित ;य�तो स@ चालक 7िX तगत �पमा उ1रदायी Eने छ र 

;य�तो काम कारबाहीबाट सं�थाको, सद�य वा अ�य कुनै 7िX तलाई    

हािन-नोXसानी Eन गएको रहछे भने ;य�तो हािन-नोXसानी िनजको 

जायजेथाबाट असुलउपर ग�रन ेछ । 

३६.  सिमितको िवघटन : 

(१) साधारण सभाले दहेायको अव�थामा सिमितको िवघटन गन. सX न ेछ : 

(क) सिमितको बदिनयतपूण. काय.बाट सं�थाको कारोबार जोिखममा 

परेमा, 

(ख) सं�थाले ितनु.पनM दािय;व तो=कएको समयिभ0 भुX तान गन. नसकेमा, 

(ग) िविनयममा उि
लिखत उ]े̂ य र काय.िवपरीतको काम गरेमा,  
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(घ) सिमितले आQनो िज#मवेारी पूरा नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐनअ�तग$त बनेको िनयमावलीमा उि-लिखत सत$ वा 

दता$ गन� अिधकारीले *दएको िनद�शनको बार/बार उ-ल0घन गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमित िवघटन भएमा साधारण सभाल े नया ँ

सिमितको िनवा.चन गनMछ । 

(३) सिमितले यो ऐन वा यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयमबमोिजम दता. गनM 

अिधकारीले =दएको िनदMशन पालना नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा 

(२) बमोिजम पेस भएको �ितवेदनसमेतका आधारमा दता. गनM 

अिधकारीले सिमितलाई उजुरी वा िनरीUणका Sममा दिेखएका 

िवषयव�तुको गा# भीय.का आधारमा बढीमा छ मिहनाको समय =दई 

सुधार गनM मौका =दन सX नेछ र ;य�तो समयाविधिभ0 पिन सुधार 

नगरेमा ;य�तो सिमितलाई िवघटन गनM छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम सिमित िवघटन भएमा ;यसरी िवघटन ग�रएको 

िमितले तीन मिहनािभ0मा अकG सिमितको िनवा.चन स#प- गराउन र 

;य�तो िनवा.चन नभएस#म सं�थाको दिैनक काय. स@ चालन गन. दता. 

गनM अिधकारीले तो=कएबमोिजमको एक तदथ. सिमित गठन गनु.पनM छ । 

(५) यस दफाबमोिजम अकG सिमितको िनवा.चन गराउँदा लागेको स#पूण. 

खच. स#बि�धत सं�थाले बेहोनM छ । 

३७. लखेा सपु	रव)ेण सिमितको गठन : 

(१) सं�थामा आ�त�र क िनय�0ण �णालीलाई सुदढृ गन. तो=कएबमोिजमको 

योaयता पुगेका एकजना संयोजक र दईुजना सद�यह� रहने गरी 

साधारण सभाल ेिनवा.चनबाट लेखासुप�रवेUण सिमित गठन गनM छ । 

(२) एउटै प�रवारको एकभ�दा बढी 7िX त एकै अविधमा एउटै सं�थाको 

स@ चालक वा लेखासुप�रवेUण सिमितको संयोजक वा सद�य पदमा 

उ#मेदवार ब- र िनवा.िचत Eन सX न ेछैन । 
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३८. लखेासपु	रव)ेण िसिमितको काम कत�8 र अिधकार : 

 

(१)  लेखासुप�रवेUण सिमितको काम, कत.7 र अिधकार दहेायबमोिजम Eन े

छ : 

(क) �;येक चौमािसकमा सहकारी सं�थाको आ�त�रक लेखापरीUण 

गनM/गराउन,े 

(ख) आ�त�रक लेखापरीUण गदा. लेखापरीUणका आधारभतू 

िस�ा�तको पालना गनM/गराउन,े 

(ग) िव1ीय तथा आ+थक कारोबारको िनरीUण तथा मू
या3कन 

गनM/गराउन,े 

(घ) सिमितको कामकारबाहीको िनयिमत सुप�रवेUण गनM र 

सिमितलाई आव^यक सुझाव =दने, 

(ङ) साधारण सभाको िनदMशन, िनण.य तथा सिमितका िनण.य 

काया.�वयन भए /नभएको अनुगमन गनM, 

(च) लेखास#ब�धी �ितवेदन र सिमितको कामकारबाहीको 

सुप�रवेUणस#ब�धी वा+षक �ितवेदन साधारण सभासमU पेस 

गनM,  

(छ) आफूले पटक-पटक =दएका सुझाव काया.�वयन नभएको कारणबाट 

कुनै सं�थाको िहतमा �ितकूल असर परेमा वा ;य�तो सं�थाको 

नगद वा िज�सी स#पि1को 7ापक �पमा िहनािमना वा 

अिनयिमतता भएको वा स�ंथा ग#भीर आ+थक स3कटमा पन. 

लागेकोमा सोको कारण खुलाई िवशेष साधारण सभा बोलाउन 

सिमितसमU िसफा�रस गनM । 

(ज) आव^यक परेमा आ�त�रक लेखापरीUक िनयुिX तका लािग तीन 

जनाको नाम स@ चालक सिमितमा िसफा�रस गनM । 

(२) लेखासुप�रवेUण सिमितको संयोजक वा सद�य सं�थाको दिैनक आ+थक 

�शासिनक काय.मा सहभागी Eन पाउने छैन । 
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प	र�छेद–७ 

बचत तथा ऋण प	रचालन 

३९. सद�यकेि<Fत भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनु�पन$ :  

(१) सं�थाले आQना सद�यह�को मा0 बचत �वीकार गन., सोको प�रचालन 

गन. र सद�यलाई मा0 ऋण �दान गन. सX ने छ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन बचत तथा ऋणको 

मु4य कारोबार गन� गरी दता$ भएको सं�थाबाहके अ�य िवषयगत वा 

व6उ7े8यीय सं�थाले बचत तथा ऋणको मु4य कारोबार गन$ पाउने छैन ।  

तर यो ऐन �ार#भ Eनुअिघ बEउ]े̂ यीय वा िवषयगत स�ंथाका �पमा 

दता. भई मुRय कारोबारका �पमा वचत तथा ऋणको कारोबार गद* 

आएको भए ;य�तो सं�थाल ेतीन वष.िभ0मा वचत तथा ऋणको मुRय 

कारोबार नEने गरी दता. Eदँाका बखतमा उ
लेख ग�रएको मुRय 

कारोबार गनM गरी सं�था स@ चालन गनु.पनM छ । 

(३) सं�थाल ेसद�यलाई �दान गनM ऋणमा सेवा शु
क र नवीकरण शु
क िलन 

पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको Nयाजदरबीचको अ�तर छ �ितशतभ�दा बढी Eने छैन ।  

(५) सं�थाले �दान गरेको ऋणमा लाa न ेNयाजलाई मूल ऋणमा पँुजीकृत गरी 

सोका आधारमा Nयाज लगाउन पाइने छैन । 

(६) सं�थाले कुनै पिन क#पनीको सेयर ख�रद गन. सX न ेछैन । 

तर  

(१) सं�थाको दािय;व�ित �ितकूल नEने गरी सं�थाल े �व�योजनका लािग 

अचल स#पि1 ख�रद तथा पूवा.धार िनमा.ण एवं सं�था र सद�यह�का 

िहतमा उ;पादन र सेवाको Uे0मा �ाथिमक पँुजीकोष प�रचालन गन. 

बाधा पनM छैन । 
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(२) यो ऐन �ार#भ Eनुअिघ कुनै सं�थाले कुनै क#पनीको सेयर ख�रद गरेको 

भएमा ;य�तो सेयर यो ऐन �ार#भ भएको िमितले एक वष.को 

अविधिभ0 ह�ता�तरण ग�रसX नुपनM छ । 

 (३) उपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सं�थाले यो ऐन 

�ार#भ Eनुअिघ दता. भएका साना =कसान\ारा �व+�त िव1ीय 

सं�थाको सेयर ख�रद गन. बाधा पनM छैन । 

(७) सं�थाले �ाथिमक पँुजी कोषको प�e गुणास#म वचत स3कलन गन. सX न े

छ । 

(८) सं�थाले दता. गदा.का बखतका सद�यबाहके अ�य सद�यलाई सद�यता 

�ाV त गरेको तीन मिहनाको अविध 7तीत नभई ऋण लगानी गन. सX न े

छैन । 

४०. स<दभ� Hयाजदरस�ब<धी 8व�था : 

(१) स3घीय कानुनबमोिजम रिज�टारले बचत तथा ऋणको स�दभ. Nयाजदर 

तोX न सX न ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तो=कएको स�दभ. Nयाजदर सं�थाका लािग िनदMशक 

Nयाजदर Eने छ । 

४१. 8ि& तगत बचतको सीमा : 

सं�थामा सद�यको 7िX तगत बचतको सीमा तीस लाखस#म Eने छ । 

प	र�छेद –९ 

आ@थक Iोत प	रचालन 

४२. सयेर िवCJ तथा "फता�स�ब<धी 8व�था : 

(१) सं�थाले आQनो सद�यलाई सेयर िवS& गन. सX न ेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सं�थाले एकै 

सद�यलाई आQनो कुल सेयर पँुजीको बीस �ितशतभ�दा बढी Eन ेगरी 

सेयर िबS& गन. सX न ेछैन । 
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तर नेपाल सरकार, �दशे सरकार वा �थानीय तहको पूण. वा आंिशक 

�वािम;व वा िनय�0ण भएको सं�था वा िनकायको हकमा यो ब�दजे लागु Eने 

छैन । 

(३) सं�थाको सेयरको अि3कत मू
य �ितसेयर एक सय Dपैयाँ Eने छ ।  

(४) सं�थाको सेयर पँुजी िविनयममा उ
लेख भएबमोिजम Eने छ । 

(५) सं�थाले खुला बजारमा सेयर िवS& गन. पाउने छैन । 

(६) सं�थाको मूलधनका �पमा रहकेो कुन ै सद�यको सेयर सोही सं�थाको 

ऋण वा दािय;वबाहके अ�य कुनै ऋण वा दािय;वबापत िललाम िवS& 

ग�रने छैन । 

४३. रकम "फता� तथा खाता स� चालनस�ब<धी 8व�था : 

(१) कुनै सद�यले सं�थाको सद�यता ;याग गरी रकम =फता. िलन चाहमेा 

िनजको कुनै दािय;व भए ;य�तो दािय;व भुX तान गरेको िमितले एक 

मिहनािभ0 िनजको बाकँ& रकम तो=कएबमोिजम िनजलाई =फता. गनु.पनM 

छ । 

(२) कुनै सद�यले सं�थामा ज#मा गरेको बचत =फता. माग गरेमा िनजको कुन ै

दािय;व भए ;य�तो दािय;व कPा गरी बाँक& रकम तो=कएबमोिजम 

िनजलाई =फता. गनु.पनM छ ।  

(३) सं�थाले वचत खाताह� मा0 स@ चालन गन. सX नेछ ।    

४४. ऋण वा अनदुान िलन स& न े: 

(१) सं�थाले िवदशेी बै3क वा िव1ीय सं�था वा अ�य िनकायबाट ऋण वा 

अनुदान िलन वा ;य�तो िनकायसँग साझेदारीमा काम गन. स3घीय 

कानुनवमोिजम �वीकृित िलनुपनM छ । 

(२) उपदफा (१) वमोिजम िवदशेी बै3क वा िनकायबाट ऋण वा अनुदान 

िलन �वीकृितका लािग तो=कएवमोिजमका िववरणह�सिहत दता. गनM 

अिधकारीसमU िनवेदन =दनपुनM छ । 
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(३) उपदफा (२) वमोिजम िनवेदन �ाo भएमा दता. गनM अिधकारीले गाउँ 

काय.पािलकामा ��ताव पेस गनु.पनM छ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजमको ��ताव गाउँ काय.पािलकाले उपयुX त दखेेमा 

�वीकृितका लािग म�0ालयमा िसफा�रस गरी पठाउने छ ।  

४५. नपेाल सरकारको सरु)ण �ाL त गन� स& न े: 

(१) सं�थाले िवदशेी बै3क वा िनकायसँग िलने ऋणमा सुरUण �ाV त गनु.पनM 

भएमा स3घीय कानुनबमोिजम �वीकृितका लािग दता. गनM अिधकारी 

समU ��तावसिहत िनवेदन =दनुपनM छ । 

(२) दफा (१) वमोिजम �ाo ��ताव उपयुX त दिेखएमा गाउँ काय.पािलकाले  

स3 घीय काननुबमोिजम �वीकृितका लािग म�0ालयमा िसफा�रस गरी 

पठाउनुपनM छ ।  

प	र�छेद –१० 

स�ंथाको कोष 

४६.  स�ंथाको कोष : 

 
(१)  सं�थाको कोषमा दहेायबमोिजमको रकम रहने छ :

 

(क) सेयर िबS&बाट �ाV त रकम, 

(ख) बचतका �पमा �ाV त रकम, 

(ग) ऋणका �पमा �ाV त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट �ाV त अनदुान रकम, 

(ङ) िवदशेी सरकार वा अ�तरा.िYय स3 घ सं�थाबाट �ाV त अनुदान 

वा सहायताको रकम, 

(च) h यावसाियक काय.बाट आ+जत रकम, 

(छ) सद�यता �वेशशु
क, 

(ज) सं�थाको नाममा �ाo Eने अ�य जुनसुकै रकम । 
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४७. जगडेा कोष : 

(१)  सं�थामा एक जगेडा कोष रहन ेछ ।
 

(२)  उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा दहेायबमोिजमका रकम रहने छन् :
 

(क) आ+थक वष.को खुद बचत रकमको क#तीमा प[ चीस �ितशत 

रकम,  

(ख) कुनै सं�था, स3 घ वा िनकायले �दान गरेको पँुजीगत अनुदान 

रकम, 

(ग) ि�थर स#पि1 िबS&बाट �ाV त रकम, 

(घ)  अ�य bोतबाट �ाV त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको जगेडा कोष अिवभाrय Eन ेछ । 

४८. सरंि)त पँुजी "फता� कोष :  

(१) सं�थामा एक संरिUत पँुजी =फता. कोष रहन ेछ ।
 

(२) दफा ४७ बमोिजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खjड 

(क) बमोिजमको रकम छुstाई बाँक& रहकेो रकमको क#तीमा प[ चीस 

�ितशत रकम उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा वा+षक �पमा ज#मा 

गनु.पनM छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकम सद�यले गरेको स3 घीय कानुनमा 

तो=कएबमोिजमको वा+षक कारोबारका आधारमा स#बि�धत 

सद�यलाई उपलhध गराउनुपनM छ । 
 

४९.सहकारी �व=�न कोषस�ब<धी 8व�था : 

(१) सं�थाले सहकारी 7वसायको �व�.न गन.का लािग दफा ४७ बमोिजम 

जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खjड (क) बमोिजमको 

रकम छुstाई बाँक& रहकेो रकमको शू�य दशमलव पाँच �ितशतल े

Eन आउने रकम स3 घीय कानुनमा 7व�था भएबमोिजमको सहकारी 

�व�.न कोषमा वा+षक �पमा ज#मा गनु.पनM छ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको उपयोग स3 घीय काननुमा 7व�था 

भएबमोिजम Eने छ । 

५०. अ<य कोषस�ब<धी 8व�था : 

(१) दफा ४६
, 
४७

, 
४८ र ४९ मा उि
लिखत कोषका अित�रX त सं�थामा 

सहकारी िशUा कोष
, 
सेयर लाभांश कोष

,
 कम.चारी बोनस कोष

,
 सहकारी 

िवकास कोष
,
 सहकारी घाटापू+त कोषलगायत तो=कएबमोिजमका अ�य 

कोषह� रहन सX ने छन् ।
 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको रकम सो कोषको उ]े̂ यपू+तका लािग 

िविनयममा तो=कएबमोिजम उपयोग गन. स=कने छ । 

तर एक वष.को सेयर लाभाशंको रकम सेयर पँुजीको प�e �ितशतभ�दा 

बढी Eने छैन । 

प	र�छेद –११ 

अिभलेख र सूचना 

५१. अिभलखे राN नपुन$ :  

(१) सं�थाले साधारण सभा, सिमित तथा लेखासुप�रवUेण सिमित बैठकका 

िनण.य तथा कामकारबाहीको अ6ाविधक अिभलखे सुरिUतसाथ 

राR नुपनMछ । 

(२) सं�थाले कारोबारसँग स#बि�धत तथा अ�य आव^यक अिभलेखह� 

तो=कएबमोिजम सुरिUतसाथ राR नुपनM छ । 

५२.  िववरण उपलHध गराउनपुन$ : 

(१) सं�थाले दहेायका िववरणह�सिहतको �ितवेदन आ.व. समाo भएको तीन 

मिहनािभ0 दता. गनM अिधकारीसमU पेस गनु.पनM छ :
 

(क) वा+षक �ितवेदन तथा लेखापरीUण �ितवेदन, 

(ख) वा+षक काय.Sम नीित तथा योजना, 

(ग) खुद बचतस#ब�धी नीित तथा योजना, 
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(घ) स@ चालकको नाम तथा बाकँ& काया.विधको सचूी, 

(ङ) साधारण सभाको बैठकस#ब�धी जानकारी, 

(च) सेयर सद�य स3R या र सेयर पँुजी,   

(छ) स@ चालक वा सद�यले िलएको ऋण ितन. बाँक& रहकेो रकम, 

(ज) दता. गनM अिधकारील ेसमय-समयमा तो=क=दएको अ�य िववरण । 

(२) सं�थाल े�;येक मिहना तो=कएको मािसक �गित िववरण मिहना समाo 

भएको िमितले ७ =दनिभ0 दता. गनM अिधकारीसमU पेस गनु.पनM छ । 

(३) सं�थाले �;येक चौमािसकमा तो=कएको चौमािसक िववरण अविध समाo 

भएको िमितले १५ =दनिभ0 दता. गनM अिधकारीसमU पेस गनु.पनM छ । 

(४) दता. गनM अिधकारील े माग गरेको िववरण तो=कएको ढाँचा वा 

क#Vयुटरमाफ. त िव6तुीय मा8यमबाट समेत उपलNध गराउनु सं�थाको 

कत.7 Eने छ ।  

प	र�छेद – १२ 

लखेा र लखेापरी)ण 

५३. कारोबारको लखेा : 

सं�थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा �णालीमा आधा�रत र कारोबारको 

यथाथ. ि�थित �पd �पमा दिेखने गरी स3 घीय काननुबमोिजम रिज�टारल े

लागू गरेको लेखामान (एकाउि�टङ �tा�डड.) र यस ऐनबमोिजम पालना 

गनु.पनM अ�य सत. तथा 7व�थाबमोिजम राR नुपनM छ ।
 

५४. लखेापरी)ण : 

(१) सं�थाले �;येक आ+थक वष.को लेखापरीUण सो आ+थक वष. समाo भएको 

िमितले तीन मिहनािभ0 �चिलत कानुनबमोिजम इजाजतप0�ाV त 

लेखापरीUक\ारा गराउनुपनM छ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको अविधिभ0 कुनै सं�थाले लेखापरीUण नगराएको 

पाइएमा दता. गनM अिधकारीले ;य�तो सं�थाको लेखापरीUण 

इजाजतप0�ाV त लेखापरीUकबाट गराउन सX न ेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम लेखापरीUण गराउँदा लेखापरीUकलाई =दनुपनM 

पा�र`िमकलगायतको रकम स#बि�धत सं�थाल ेबेहोनM छ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम लेखापरीUकले गरेको लेखापरीUण 

�ितवेदन अनुमोदनका लािग साधारण सभासमU पेस गनु.पनM छ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम पेस भएको लेखापरीUण �ितवेदन साधारण 

सभाबाट अनुमोदन Eन नसकेमा पुनः लेखापरीUणका लािग साधारण 

सभाले दफा ५५ को अधीनमा रही अकG लेखापरीUक िनयुX त गनM छ । 

५५. लखेापरी)कको िनयिु& त : 

(१) सं�थाको लेखापरीUणस#ब�धी काय. गन. �चिलत कानुनबमोिजम 

इजाजतप0�ाV त लेखापरीUकह�म8येबाट साधारण सभाले एक जना 

लेखापरीUक िनयुX त गरी पा�र`िमकसमेत तोX ने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम लेखापरीUक िनयुX त गदा. एउटै 7िX त, फम. वा 

क#पनीलाई लगातार तीन आ+थक वष.भ�दा बढी Eन े गरी िनयुX त गन. 

स=कने छैन ।  

५६. लखेापरी)कमा िनयु& त  न नस& न े: 

(१) दहेायका 7िX त लेखापरीUकमा िनयुX त Eन तथा िनयुX त भई सकेको भए 

सो पदमा बहाल रहन सX न ेछैनन् : 

(क) सहकारी सं�थाको स@ चालक, 

(ख) स#बि�धत सं�थाको सद�य, 

(ग) सहकारी सं�थाको िनयिमत पा�र`िमक पाउने गरी िनयुX त 

स
लाहकार वा कम.चारी, 
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(घ) लेखापरीUणस#ब�धी कसुरमा सजाय पाएको तीन वष.को अविध 

भुX तान नभएको,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 

(च) vdाचार, ठगी वा नैितक पतन Eने अ�य फौजदारी कसुरमा सजाय 

पाएको पाँच वष. भुX तान नभएको,  

(ज) स#बि�धत सं�थासँग �वाथ. बािझएको 7िX त । 

(२) लेखापरीUकले आफू िनयुX त Eनुअिघ उपदफा (१) बमोिजम अयोaय 

नभएको कुराको सं�थासमU �वघोषणा गनु.पनM छ ।  

(३) कुनै लेखापरीUक आQनो काय.काल समाo नEदँ ैकुनै सं�थाको लेखापरीUण 

गन. अयोaय भएमा वा स�ंथाको लखेापरीUकको पदमा कायम रहन नसX न े

ि�थित उ;प- भएमा िनजल े लेखापरीUण गनु.पनM वा ग�ररहकेो काम 

त;काल रोक& सो कुराको जानकारी िलिखत �पमा सं�थालाई =दनुपनM छ । 

(४) यस दफाको �ितकूल Eन े गरी िनयXु त भएको लेखापरीUकले गरेको 

लेखापरीUण मा�य Eने छैन ।  

प	र�छेद – १३ 

छुट, सिुवधा र स िलयत 

५७. छुट, सिुवधा र स िलयत:  

(१) सं�थालाई �ाo Eने छुट, सुिवधा र सEिलयत स3 घीय कानुनबमोिजम Eन े

छ । 

(२) उपदफा (१) मा उि
लिखत छुट, सुिवधा र सEिलयतबाहके सं�थालाई �ाo 

Eने अ�य छुट, सुिवधा र सEिलयत तो=कएबमोिजम Eने छ ।  
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प	र�छेद—१४ 

ऋण असलुी तथा बाकँJ ब&यौता 

५८. ऋण असलु गन$ : 

(१) कुनै सद�यले सं�थासँग गरेको ऋण स#झौता वा सत. कबुिलयतको पालना 

नगरेमा, िलखतको भाखािभ0 ऋणको सावाँ, Nयाज र हजा.ना चुX ता 

नगरेमा वा ऋण िलएको रकम स#बि�धत काममा नलगाई िहनािमना 

गरेको दिेखएमा ;य�तो सद�यले ऋण wलदा राखेको िधतोलाई स#बि�धत 

सं�थाले िललाम िवS& गरी वा अ�य कुनै 7व�था गरी आQनो साँवा, 

Nयाज र हजा.ना असुलउपर गन. सX न े छ । िधतो स#बि�धत सं�थाल े

सकारेप^ चात पिन ऋणीले साँवा Nयाज दवुै भुX तानी गरी िधतोबापतको 

स#पि1 =फता. िलन चाहमेा =फता. गनु.पनM छ ।
 

(२) कुनै सद�यले सं�थामा राखेको िधतो कुनै =किसमले कसैलाई हक 

छोिड=दएमा वा अ�य कुनै कारणबाट ;य�तो िधतोको मू
य घsन गएमा 

;य�तो ऋणीलाई िनि^ चत #याद =दई थप िधतो सुरUण राR न लगाउन 

स=कने छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम ऋणीले थप िधतो नराखेमा वा उपदफा (१) वा 

(२) बमोिजमको िधतोबाट पिन साँवा, Nयाज र हजा.नाको रकम 

असुलउपर Eन नसकेमा ;य�तो ऋणीको हक लाa ने अ�य जायजेथाबाट 

पिन साँवा, Nयाज र हजा.ना असलुउपर गन. स=कने छ ।  

(४) यस दफाबमोिजम साँवा, Nयाज र हजा.ना असुलउपर गदा. लागेको खच.को 

रकम तथा असुलउपर भएको साँवा, Nयाज र हजा.नाको रकम कPा गरी 

बाँक& रहन आएको रकम स#बि�धत ऋणीलाई =फता. =दनपुनM छ ।  

(५) यस दफाबमोिजम कुन ैसं�थाले ऋणीको िधतो वा अ�य जायजेथा िललाम 

िवS& गदा. िललाम सकानM 7िX तका नाममा सो िधतो वा जायजेथा 

�चिलत कानुनबमोिजम रिज� xेसन वा दािखल खारेज गन.का लािग 

स#बि�धत काया.लयमा लेिखपठाउने छ र स#बि�धत काया.लयले पिन 
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सोहीबमोिजम रिज� xेसन वा दािखल खारेज गरी सोको जानकारी 

स#बि�धत सं�थालाई =दनुपनM छ । 

(६) यस दफाबमोिजम िधतो राखेको स#पि1 िललाम िवS& गदा. कसैले सकार 

नगरेमा ;य�तो स#पि1 स#बि�धत सं�था आफै

ँ

ले सकार गन. सX ने छ । 

(७) उपदफा (६) बमोिजम आफै

ँ

ल े सकार गरेमा ;य�तो स#पि1 स#बि�धत 

सं�थाका नाममा रिज� xेसन वा दािखल खारेज गन. स#बि�धत काया.लयमा 

लेिखपठाउने छ र ;यसरी लिेखआएमा स#बि�धत काया.लयल े

सोहीबमोिजम रिज� xेसन वा दािखल खारेज ग�र=दनुपनM छ । 

५९. कालो सचूीस�ब<धी 8व�था :  

सं�थाबाट ऋण िलई  रकमको अपचलन गनM वा तो=कएको समयाविधिभ0 

ऋणको साँवा Nयाज =फता. नगनM 7िX तको नामनामेसीसिहत कालोसचूी 

�काशनस#ब�धी 7व�था स3 घीय कानुनबमोिजम Eने  छ । 

६०. कजा� सचूना के<Fस�ब<धी 8व�था :  

कजा. सूचना के�/स#ब�धी 7व�था स3 घीय काननुबमोिजम Eने छ । 

६१. बाकँJ ब&यौता असलुउपर गन$ : 

कसैले सं�थालाई ितनु./बुझाउनपुनM रकम नितरी बाँक& राखेमा ;य�तो रकम र 

सोको Nयाजसमेत दता. गनM अिधकारील े ;य�तो 7िX तको जायजथेाबाट 

असुलउपर ग�र=दन सX न ेछ । 

६२. रो& का राN न लिेखपठाउन े: 

(१) सं�था वा दता. गनM अिधकारीले दफा ५८ र ६१ को �योजनका लािग कुन ै

7िX तको खाता, जायजेथाको �वािम;व ह�ता�तरण, नामसारी वा िवS& 

गन. नपाउने गरी रोX का राR न स#बि�धत िनकायमा लिेखपठाउन सX ने 

छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम रोX काका लािग लेिखआएमा स#बि�धत िनकायल े

�चिलत कानुनबमोिजम ;य�तो 7िX तको खाता, जायजथेाको �वािम;व 
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ह�ता�तरण, नामसारी वा िवS& गन. नपाउने गरी रोX का राR न 

राखी=दनुपनM छ । 

६३. अPािधकार रहन े: 

कुनै 7िX तले सं�थालाई ितनु.पनM ऋण वा अ�य कुनै दािय;व नितरेमा ;य�तो 

7िX तको जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए ;यसका लािग 

रकम छुPयाई बाँक& रहन आएको रकममा सं�थाको अyािधकार रहने छ ।
 

६४. कारबाही गन� बाधा नपन$ : 

सं�थाले ऋण असुली गनM स#ब�धमा कुन ै 7िX त वा सहकारी सं�थाउपर 

चलाएको कुनै कारबाहीका कारणबाट ;य�तो 7िX त वा सं�थाउपर यस ऐन 

तथा �चिलत काननुबमोिजमको कुन ै कसरुमा कारबाही चलाउन रोक 

लगाएको मािनने छैन ।
 

प	र�छेद– १५ 

एकJकरण,  िवघटन तथा दता� खारेज
 

६५. एकJकरण तथा िवभाजनस�ब<धी 8व�था :  

(१) यस ऐनको अधीनमा रही दईु वा दईुभ�दा बढी सं�थाह� एक-आपसमा 

गाभी एक&करण गन. वा एक सं�थालाई भौगोिलक काय.Uे0का आधारमा 

दईु वा दईुभ�दा बढी सं�थामा िवभाजन गन. स=कने छ ।
 

(२) उपदफा (१) बमोिजम एक&करण वा िवभाजन गदा. स#बि�धत सं�थाको कुल 

कायम रहकेा सद�य स3R याको दईु ितहाइ बEमतबाट िनण.य EनुपनM छ ।        

   

(३) उपदफा (२) बमोिजम एक&करण वा िवभाजन गनM िनण.य गदा. एक&करण 

वा िवभाजनका सत. र काय.िविधसमेत खुलाउनुपनM छ । 

६६. िवघटन र दता� खारेज : 
 

(१) कुनै सं�थामा दहेायको अव�था िव6मान भएमा साधारण सभाको त;काल 

कायम रहकेा दईु ितहाइ बEमत सद�यको िनण.यबाट ;य�तो सं�थाको 
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िवघटन गनM िनण.य गरी दता. खारेजीको �वीकृितका लािग सिमितले दता. 

गनM अिधकारीसमU िनवेदन =दन सX न ेछ : 

(क) िविनयममा उि
लिखत उ]े̂ य तथा काय. हािसल गन. स#भव नभएमा,  

(ख) सद�यको िहत गन. नसX न ेभएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �ाV त िनवेदनमा छानिबन गदा. ;य�तो सं�थाको 

िवघटन गन. उपयुX त दिेखएमा दता. गनM अिधकारील े ;य�तो सं�थाको दता. 

खारेज गन. सX ने छ । 

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लिेखएको भए तापिन दता. गनM अिधकारील े

दहेायको अव�थामा मा0 सं�थाको दता. खारेज गन. सX ने छ : 

(क) लगातार दईु वष.स#म कुनै कारोबार नगरी िनिzSय रहकेो पाइएमा, 

(ख) कुनै सं�थाल ेयो ऐन वा यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयमावलीिवपरीतको 

काय. बार#बार गरेमा, 

(ग) िविनयममा उि
लिखत उ]े̂ यिवपरीत काय. गरेमा, 

(घ) सहकारी मू
य, मा�यता र िस�ा�तिवपरीत काय. गरेमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम दता. खारेज गनु.अिघ दता. गनM अिधकारील े

;य�तो सं�थालाई सनुुवाइका लािग प�e =दनको समय =दनुपनM छ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सं�थाको दता. खारेज भएमा ;य�तो सं�था 

िवघटन भएको मािनने छ ।  

(६) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सं�थाको दता. खारेजी भएमा ;य�तो 

सं�थाको दता. �माणप0 �वतः र] भएको मािनने छ । 

६७. िलि& वडटेरको िनयिु& त :  

(१) दफा ६६ बमोिजम कुनै सं�थाको दता. खारेज भएमा दता. गनM 

अिधकारीले िलिX वडटेर िनयXु त गनM छ । 

(२) उपदफामा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन स3 घीय काननुमा 

तो=कएको सीमास#मको स#पि1 भएको सं�थाको हकमा दता. गनM 
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अिधकारीले कुनै अिधकृत�तरका कम.चारीलाई िलिX वडटेर िनयुिX त गन. 

सX ने छ । 

६८. िलि& वडसेनपिछको स�पिRको उपयोग :  

कुनै सं�थाको िलिX वडसेनपpात सबै दािय;व भुWान गरी बाँक& रहन गएको 

स#पि1को उपयोग स3 घीय कानुनमा तो=कएबमोिजम Eने छ । 

प	र�छेद –१६ 

दता� गन$ अिधकारी 

६९. दता� गन$ अिधकारी :  

(१) यस ऐनअ�तग.त दता. गनM अिधकारीले गनु.पनM काय.ह� सािहदभूिम 

गाउँपािलकाको �मुख �शासक&य अिधकृतले गनM छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको दता. गनM अिधकारील ेयस ऐनबमोिजम आफूमा 

रहकेो कुनै वा स#पूण. अिधकार आफू मातहतको अिधकृत�तरको 

कम.चारीलाई �;यायोजन गन. सX ने छ ।
 

७०. काम,  कत�8 र अिधकार :  

यस ऐनमा अ�य0 उि
लिखत काम, कत.7 तथा अिधकारको अित�रX त दता. 

गनM अिधकारीको काम, कत.7 र अिधकार तो=कएबमोिजम Eने छ । 

प	र�छेद –१७ 

िनरी)ण तथा अनगुमन 

७१. िनरी)ण तथा अिभलखे जाचँ गन$ :  

(१) दता. गनM अिधकारीले सं�थाको जुनसुकै वखत िनरीUण तथा अिभलेख 

परीUण गन./गराउन सX न ेछ ।
 

(२) नेपाल राY ब{3कले जुनसुकै वखत तो=कएको भ�दा बढी आ+थक कारोबार 

गनM सं�थाको िहसाब =कताब वा िव1ीय कारोबारको िनरीUण वा जाचँ 

गन./ गराउन सX ने छ । 
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(३) उपदफा (२) को �योजनका लािग नेपाल राY बै3कले आQना कुन ै

अिधकारी वा िवशेष| खटाई आव^यक  िववरण वा सचूनाह� सं�थाबाट 

िझकाई िनरीUण तथा सुप�रवेUण गन. सX न ेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम िनरीUण वा िहसाब जाँच गदा. दता. गनM 

अिधकारी वा नेपाल राY बै3कको अिधकार�ाo अिधकृतले माग गरेको 

जानकारी स#बि�धत सं�थाल ेउपलNध गराउनुपनM छ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम िनरीUण वा िहसाब जाँच गदा. कुन ै

सं�थाको काम कारबाही यो ऐन, यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयम, िनदMिशका, 

मापदjड वा काय.िविधबमोिजम भएको नपाइएमा दता. गनM अिधकारी वा 

नेपाल राY बै3कले स#बि�धत सं�थालाई आव^यक िनदMशन =दन सX न ेछ र 

;य�तो िनदMशनको पालना गनु. ;य�तो सं�थाको कत.7 Eने छ । 

(६) नेपाल राY बै3कले यस दफाबमोिजम सं�थाको िनरीUण तथा सुप�रवेUण 

गदा. �चिलत कानुनबमोिजमको अिधकार �योग गन. सX न ेछ। 

(७) यस दफाबमोिजम सं�थाको िनरीUण तथा सुप�रवेUण गदा. �ाV त Eन 

आएको जानकारी नेपाल राY बै3कले सिहदभूिम गाउँ काय.पािलकालाई 

उपलNध गराउनुपनM छ ।   

७२.  छानिबन गन� स& न े: 

(१) कुनै सं�थाको h यावसाियक कारोबार स�तोषजनक नभएको, सद�यको 

िहतिवपरीत काम भएको वा सो सं�थाको उ]े̂ यिवपरीत काय. गरेको भनी 

;य�तो सं�थाको क#तीमा बीस �ितशत सद�यले छानिबनका लािग 

िनवेदन =दएमा दता. गनM अिधकारील े ;य�तो सं�थाको छानिबन 

गन./गराउन सX न ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम छानिबन गदा. माग गरेको िववरण वा कागजात 

उपलNध गराई सहयोग गनु. स#बि�धत सिमितको कत.7 Eने छ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम ग�रएको छानिबनको जानकारी स#बि�धत 

सं�थालाई िलिखत �पमा =दनुपनM छ । 
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७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गन$ स�ंथाको िनरी)ण तथा अनगुमनस�ब<धी 

िवशषे 8व�था : 

(१) बचत तथा ऋणको मुRय कारोबार गनM सं�थाले तो=कएबमोिजम अनुगमन 

�णाली अवल#बन गनु.पनM छ ।
 

(२) दता. गनM अिधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गनM सं�थाको 

तो=कएबमोिजमको अनुगमन �णालीमा आधा�रत भई िनरीUण तथा 

अनुगमन गनM छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सं�थाको िनरीUण तथा अनुगमन दता. गनM 

अिधकारीले आव^यकताअनुसार नेपाल राY बै3कलगायतका अ�य 

िनकायको सहयोग िलन सX ने छ । 

७४. वा@षक �ितवदेन पेस गनु�पन$ :  

(१) दता. गनM अिधकारीले आ+थक वष. समाo भएको िमितले तीन मिहनािभ0 

सं�थाको िनरीUणस#ब�धी वा+षक �ितवेदन गाउँ काय.पािलकासमU पेस 

गनु.पनM छ । 

(२) उपदफा (१)  बमोिजमको �ितवेदनमा दहेायका िववरणह� खुलाउनु पनM 

छ : 

(क) स@ चालनमा रहकेा सं�थाको िववरण, 

(ख) अनुगमन ग�रएका सं�थाको स3R या तथा आ+थक कारोबारको 

िववरण, 

(ग) सं�थामा सहकारी िस�ा�त र यो ऐन, यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयम, 

िविनयम तथा आ�त�रक काय.िविधको पालनाको अव�था, 

(घ) सं�थाका सद�यले �ाV त गरेको सेवासुिवधाको अव�था, 

(ङ) सं�थाको =Sयाकलापमा सद�यको सहभािगताको �तर अनुपात, 

(च) सं�थालाई गाउँपािलकाबाट �दान ग�रएको िव1ीय अनुदान तथा छुट 

सुिवधाको सदपुयोिगताको अव�था,  
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(छ) सं�थाको आ+थक =Sयाकलाप तथा िव1ीय अव�थास#ब�धी 

तो=कएबमोिजमको िववरण, 

(ज) सं�थामा आ�त�रक िनय�0ण �णालीको अव�था, 

(झ) सं�थामा सुशासन तथा िज#मेवारीको अव�था, 

(ञ) सं�थामा रहकेा कोषको िववरण, 

(ट) संरिUत पँुजी =फता. कोष िवतरणको अव�था, 

(ठ) सहकारीको नीितिनमा.णमा सहयोग पुa ने आव^यक कुराह�, 

(ड) सहकारी सं�थाको दता., खारेजी तथा िवघटनस#ब�धी िववरण, 

(ढ) सं�थाले स@ चालन गरेको दफा १२ बमोिजमको कारोबार, 7वसाय, 

उ6ोग वा प�रयोजनाको िववरण, 

(ण) तो=कएबमोिजमका अ�य िववरण । 

७५. आपसी सरु)ण सवेा स� चालनस�ब<धी 8व�था :  

(१) सं�थाले स3 घीय काननुमा 7व�था भएबमोिजम आQना सद�यह�को 

बालीनाली वा व�तुभाउमा भएको Uितको अंशपू+त गनM गरी आपसी 

सुरUण सेवा स@ चालन गन. सX न ेछ । 

७६. ि�थरीकरण कोषस�ब<धी 8व�था : 

(१) बचत तथा ऋण िवषयगत सं�थाह� स#भािवत जोिखमबाट संरUणका 

लािग स3 घीय काननुमा 7व�था भएबमोिजम खडा Eने ि�थरीकरण 

कोषमा सहभागी Eन सX न ेछन् । 

 

 

 

 



v08–!,     ;ª\Vof–$     ;lxbe"ld /fhkq,     ldltM @)&%÷)&÷@% 

 

43 

प	र�छेद –१८ 

सम�याP�त स�ंथाको 8व�थापन 

७७. स�ंथा सम�याP�त भएको घोषणा गन� स"कन े:  

(१) यस ऐनबमोिजम ग�रएको िनरीUण वा िहसाब जाँचबाट कुनै सं�थामा 

दहेायको अव�था िव6मान रहकेो दिेखएमा काय.पािलकाले ;य�तो 

सं�थालाई सम�याy�त सं�थाका �पमा घोषणा गन. सX न ेछ : 

(क) सद�यको िहतिवपरीत Eने गरी कुनै काय. गरेको, 

(ख) सं�थाले पूरा गनु.पनM िव1ीय दािय;व पूरा नगरेको वा भुX तानी गनु.पनM 

दािय;व भुX तानी गन. नसकेको वा भुX तानी गन. नसX ने अव�था 

भएको, 

(ग) सद�यह�को बचत िनधा.�रत सत.बमोिजम =फता. गन. नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयम तथा िविनयमिवपरीत Eन ेगरी 

सं�था  स@ चालन भएको, 

(ङ) सं�था दामासाहीमा पन. सX ने अब�थामा भएको वा उ
लेखनीय �पमा 

ग#भीर आ+थक क�ठनाइ भोिगरहकेो, 

(च) कुनै सं�थाल े सद�यको बचत रकम =फता. गनु.पनM अविधमा =फता. 

नगरेको भनी ;य�तो सं�थाका क#तीमा बीस �ितशत वा बीस 

जनाम8ये जनु कम E�छ सो बराबरका सद�यह�ले दता. गनM 

अिधकारीसमU िनवेदन =दएकोमा छानिबन गदा. खjड (क) दिेख (ङ) 

स#मको कुनै अव�था िव6मान भएको दिेखएको । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन =चिलत कानुनबमोिजम 

गठन गरेको आयोगले कुनै सं�थालाई सम�या?�त सं�था घोषणा गन$ 

िसफा�रस गरेमा वा सम�या?�त भनी पिहचान गरेकोमा वा Aय�तो 

आयोगमा परेको उजुरी स04 या, औिचAयसमेतका आधारमा काय$पािलकाले 

Aय�तो सं�थालाई सम�या?�त सं�था घोषणा गन$ स% ने छ । 
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७८. 8व�थापन सिमितको गठन :  

(१) दफा ७७ बमोिजम सम�याy�त सं�था घोषणा भएकोमा ;य�तो 

सं�थाको स#पि1 7व�थापन तथा दािय;व भुX तानीस#ब�धी काय.का 

लािग 7व�थापन सिमितको गठन गन. दता. गनM अिधकारील े

काय.पािलकासमU  िसफा�रस गनM छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िसफा�रस भई आएमा काय.पािलकाले तो=कए 

बमोिजम 7व�थापन सिमितको गठन गन. सX ने छ ।   

(३) उपदफा (२) बमोिजम ग�ठत 7व�थापन सिमितको काम, कत.7 र 

अिधकार तो=कएबमोिजम Eने छ । 

प	र�छेद–१९
 

कसरु, दSड ज	रबाना तथा पुनरावदेन 

७९. कसरु गरेको मािनन े:  

कसैले दहेायको कुन ैकाय. गरेमा यस ऐनअ�तग.तको कसुर गरेको मािनन ेछ : 

(क) दता. नगरी वा खारेज भएको सं�था स@ चालन गरेमा वा कुनै 7िX त, फम. 

वा क#पनीले आQनो नाममा सहकारी शNद वा सो शNदको अ3yेजी 

�पा�तरण राखी कुनै कारोबार, 7वसाय, सेवा�वाह  वा अ�य कुनै काय. 

गरेमा, 

(ख) सद�यको बचत यस ऐन र यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयम, 

िविनयमबमोिजमबाहके अ�य कुन ै पिन �योजनका लािग �योग गरेमा,

  

(ग) तो=कएको भ�दा बढी रकम ऋण �दान गदा. जमानत वा सुरUण नराखी 

ऋण �दान गरेमा, 

(घ) सिमितको सद�य, 7व�थापक वा कम.चारील ेसं�थाको स#पि1, बचत वा 

सेयर रकम िहनािमना गरेमा, 

(ङ) ऋण असुल Eन नसX न ेगरी सिमितका कुनै सद�य, िनजको नातेदार वा 

अ�य 7िX त वा कम.चारीलाई ऋण =दई रकम िहनािमना गरेमा,  
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(च) सिमितका कुनै सद�यल ेएXलै वा अ�य सद�यको िमलेमतोमा सं�थाको 

सेयर वा बचत रकम आफूखुसी प�रचालन गरी स�ंथालाई हािन-

नोXसानी पुq याएमा,  

(छ) झुPा वा गलत िववरण पेस गरी कजा. िलएमा, राखेको िधतो क[ चा 

भएमा वा ऋण िहनािमना गरेमा,  

(ज)  सं�थाले यस ऐन र यस ऐनअ�तग.त बनेका िनयम, िविनयमिवपरीत 

लगानी गरेमा वा लगानी गनM उ]े̂ यले रकम उठाएमा,  

(झ) कृि0म 7वसाय खडा गरी वा गराई ऋण िलएमा वा =दएमा, 

(ञ) िधतोको अ�वाभािवक �पमा बढी मू
या3कन गरी ऋण िलएमा वा 

=दएमा, 

(ट) झुPा िववरणका आधारमा प�रयोजनाको लागत अ�वाभािवक �पमा 

बढाई बढी ऋण िलएमा वा  =दएमा, 

(ठ) कुनै 7िX त वा सं�थालाई एकपटक =दइसकेको सरुUण रीतपूव.क फुकुवा 

नभई वा सो सरुUणले खामेको मू
यभ�दा बढी Eने गरी सोही सरुUण 

अ�य सं�थामा राखी पुनः ऋण िलए वा =दएमा, 

(ड) सं�थाबाट जुन �योजनका लािग ऋण सुिवधा िलएको हो सोही 

�योजनमा नलगाई अ�य0 �योग गरे वा गराएमा, 

(ढ) सं�थाको कुन ै कागजात वा खातामा लेिखएको कुन ै कुरा कुन ै त�रकाल े

हटाई वा उडाई अक*  अथ. िन�कने बेहोरा पारी िमलाई लेR ने वा अकG 

िभ-ै `े�ता राR नेज�ता काम गरेबाट आफूलाई वा अ� कसैलाई फाइदा 

वा हािन-नोXसानी गनM उ]े̂ यले =कतM गन. वा अका.को हािन-नोXसानी 

गनM उ]े̂ यले नगरे वा नभएको झुPा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा 

िमित, अ3क वा बेहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई 

वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको िधतो�व�प रािखने चल-अचल स#पि1 िललाम िवS& वा अ�य 

�योजनका लािग मू
या3कन गदा. मू
या3कनकता.ले बढी, कम वा गलत 
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मू
या3कन गरी सं�थालाई हािन नोXसानी पुq याउन े काय. गरे वा 

गराएमा,  

(त) स�ंथालाई हािन-नोXसानी पुq याउने उ]े̂ यले कसैले कुनै काम गराउन वा 

नगराउन, मोलािहजा गन. वा गराउन, कुनै =किसमको रकम िलन वा =दन, 

िबनामू
य वा कम मू
यमा कुनै माल, व�तु वा सेवा िलन वा =दन, दान, 

दात7, उपहार वा च�दा िलन वा =दन, गलत िलखत तयार गन. वा 

गराउन, अनुवाद गन. वा गराउन वा गैरकानुनी लाभ वा हािन पुq याउन े

बदिनयतले कुन ैकाय. गरे वा गराएमा, 

(थ) कुन ै सं�था वा सोको सद�य वा बचतकता. वा तीम8ये कसैलाई हािन-

नोXसानी पुa न े गरी लेखापरीUण गरे वा गराएमा वा लेखापरीUण 

गरेको झुPो �ितवेदन तयार पारेमा वा पान. लगाएमा । 

८०. सजाय :  

(१) कसैले दफा ७९ को कसरु गरेमा दहेायबमोिजमको सजाय Eन ेछ : 

(क) खjड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसुरमा एक वष.स#म कैद र एक लाख 

Dपैयाँस#म ज�रबाना, 

(ख) खjड (ठ) को कसुरमा दईु वष.स#म कैद र दईु लाख Dपैयाँस#म 

ज�रबाना, 

(ग) खjड (ख) को कसुरमा िबगोबराबरको रकम ज�रबाना गरी तीन 

वष.स#म कैद , 

(घ) खjड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसुरमा 

िबगो भराई िबगोबमोिजम ज�रबाना गरी दहेायबमोिजमको कैद Eन े

छ : 

(१) दस लाख Dपैयाँस#म िबगो भए एक वष.स#म कैद,  

(२) दस लाख Dपैयाँभ�दा बढी पचास लाख Dपैयाँस#म िबगो भए दईु 

वष.दिेख तीन वष.स#म कैद, 
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(३) पचास लाख Dपैयाँभ�दा बढी एक करोड Dपैयाँस#म िबगो भए 

तीन वष.दिेख चार वष.स#म कैद, 

(४) एक करोड Dपैयाँभ�दा बढी दस करोड Dपैयाँस#म िबगो भए चार 

वष.दिेख छ वष.स#म कैद, 

(५) दस करोड Dपैयाँभ�दा बढी एक अब. Dपैयाँस#म िबगो भए छ 

वष.दिेख आठ वष.स#म कैद, 

(६) एक अब. Dपैयाँभ�दा बढी जितसुकै Dपैयाँ िबगो भए पिन आठ 

वष.दिेख दस वष.स#म कैद, 

(ङ) खjड (ढ) को  कसुरमा  दस बष.स#म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसुर गन. उ6ोग गनM वा ;य�तो कसुर गन. म]त पुq याउने 

7िX तलाई मुRय कसरुदारलाई Eने सजायको आधा सजाय Eने छ । 

(३) दफा ७९ को कसरु गनM वा ;य�तो कसरु गन. म]त पुq याउन ेकुन ैिनकाय वा 

सं�था भए ;य�तो िनकाय स�ंथाको �मुख वा काय.कारी वा पदािधकारी वा 

काय.कारी हिैसयतमा काय. स#पादन गनM 7िX तलाई यस ऐनबमोिजम Eन े

सजाय Eने छ । 

८१. ज	रबाना  न े: 

(१) दफा ८७ बमोिजम कसकैो उजुरी परी वा सं�थाको िनरीUण अनुगमन वा 

िहसाब =कताबको जाँच गदा. वा अ�य कुनै बेहोराबाट कसैले दहेायको 

कुनै काय. गरेको पाइएमा दता. गनM अिधकारीले ;य�तो काय.को �कृित र 

गा#भीय.का आधारमा ;य�तो काय. गनM 7िX तलाई पाँच लाख 

Dपैयाँस#म ज�रबाना गनM छ : 

(क) यो ऐन वा यस ऐनअ�तग.त बनेका िनयमिवपरीत सद�यसँग Nयाज 

िलएमा, 

(ख) सं�थाले �दान गनM बचत र ऋणको Nयाजदरबीचको अ�तर छ 

�ितशतभ�दा बढी कायम गरेमा, 
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(ग) स�ंथाले �दान गरेको ऋणमा लाa ने Nयाजलाई मूल कजा.मा पँुजीकृत गरी 

सोका आधारमा Nयाज लगाएमा, 

(घ) कुनै सद�यलाई आQनो पँुजीकोषको तो=कएबमोिजमको �ितशतभ�दा 

बढी Eने गरी ऋण �दान गरेमा, 

(ङ) सं�था दता. गदा.का बखतका सद�यबाहके अ�य सद�यलाई सद�यता 

�ाV त गरेको तीन मिहना अविध 7तीत नभई ऋण लगानी गरेमा, 

(च) �ाथिमक पँुजी कोषको दस गुणाभ�दा बढी Eने गरी बचत स3कलन 

गरेमा, 

(छ) सेयर पँुजीको प�e �ितशतभ�दा बढी सेयर लाभांश िवतरण गरेमा,  

(ज) सं�थाले आQनो काय.U0ेबािहर गई कारोबार गरेमा वा गैरसद�यसँग 

कारोबार गरेमा, 

(झ) सं�थाले यो ऐनिवपरीत कृि0म 7िX तलाई आQनो सद�यता =दएमा । 

(२) उपदफा (१) मा लेिखएको बेहोराबाट कसैले दहेायको कुनै काय. गरेको दता. 

गनM अिधकारील े;य�तो काय.को �कृित र गा#भीय.का आधारमा ;य�तो काय. 

गनM 7िX तलाई तीन लाख Dपैयाँस#म ज�रबाना गन. सX न ेछ : 

(क) यो ऐन वा यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयमबमोिजम =दएको कुनै िनदMशन 

वा तो=कएको मापदjडको पालना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयमबमोिजम =दनुपनM कुनै िववरण, 

कागजात, �ितवेदन, सूचना वा जानकारी न=दएमा, 

(ग) यस ऐनबमोिजम िनवा.चन नगरी सिमित तथा लेखासुप�रवेUण 

सिमितका पदािधकारीह� आफूखुसी प�रवत.न गरेमा,  

(घ) कुनै सं�थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोिजमको तो=कएको सत. पालन 

नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयमिवपरीत अ�य काय. गरेमा । 
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको ज�रबाना गनु.अिघ दता. गनM अिधकारील े

स#बि�धत 7िX त वा सं�थालाई सफाइ पेस गन. क#तीमा प�e =दनको 

समयाविध =दनुपनM छ । 

८२. रो& का राN न े: 

(१) दता. गनM अिधकारीले स#बि�धत सं�थालाई दफा ८१ बमोिजम ज�रबाना 

गनु.का अित�रX त तीन मिहनास#म ;य�तो सं�थाको कारोबार, स#पि1 

तथा बै3कखाता रोX का राR न े तथा स#पि1 रोX का राR न स#बि�धत 

िनकायलाई िसफा�रस गन. सX न ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िसफा�रस �ाo भएमा ;य�तो सं�थाको 

कारोबार, स#पि1 वा बै3कखाता रोX का राखी सोको जानकारी दता. गनM 

अिधकारीलाई =दनुपनM छ ।  

८३. दोHबर ज	रबाना  न े: 

(१) दफा ८१ बमोिजम ज�रबाना भएको 7िW वा सं�थाले पुन: सोही कसुर 

गरेमा ;य�तो 7िX त वा सं�थालाई दता. गनM अिधकारील ेदोbो पटकदिेख 

�;येक पटकका लािग दोNबर ज�रबाना गनM छ ।  

८४. अनसु<धानका लािग लिेखपठाउन स& न े: 

दता. गनM अिधकारी वा नेपाल राY बै3कले यस ऐनबमोिजम आQनो काम, 

कत.7 र अिधकारको पालना गदा. कसैले दफा ७९ बमोिजमको कसरु गरेको 

थाहा पाएमा ;य�तो कसुरका स#ब�धमा यस ऐनबमोिजम अनुस�धान 

गन.का लािग स#बि�धत िनकायमा लेिखपठाउन सX ने छ ।  

८५. म6ुास�ब<धी 8व�था :  

दफा ८० बमोिजम सजाय Eन े कसुरको मु]ास#ब�धी 7व�था स3 घीय 

कानुनबमोिजम Eन ेछ । 

८६. म6ुा हने$ अिधकारी :  

दफा ८० बमोिजमको सजाय Eने कसुरस#ब�धी मु]ाको कारबाही र =कनारा 

िज
ला अदालतबाट Eने छ । 
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८७. उजरुी "दन ेहद �याद : 

(१) कसैले दफा ८० बमोिजमको सजाय Eने कसरु गरेको वा गन. लागेको 

थाहा पाउने 7िX तले ;यसरी थाहा पाएको िमितल ेनNब े=दनिभ0 दता. 

गनM अिधकारीसमU उजुरी =दनुपनM छ । 

(२) कसैले दफा ८१ बमोिजम ज�रबाना Eने काय. गरेको थाहा पाउन े

7िX तले ;यसरी थाहा पाएको िमितले नNबे =दनिभ0 दता. गनM 

अिधकारीसमU उजरुी=दनु पनM छ ।  

८८. पुनरावदेन गन� स& न े: 

(१) दफा ६ बमोिजम सं�था दता. गन. अ�वीकार गरेको वा दफा ६६ 

बमोिजम सं�था दता. खारेज गरेकोमा िच1 नबु}नेले सो िनण.यको 

जानकारी पाएको िमितल े पै

ँ

तीस =दनिभ0 दता. गनM अिधकारीको 

िनण.यउपर काय.पािलकासमU पुनरावेदन गन. सX ने छ । 

(२) दफा ८१ बमोिजमको ज�रबानामा िच1 नबु}ने 7िWले ;य�तो 

िनण.यको जानकारी पाएको िमितले पै

ँ

तीस =दनिभ0 दहेायबमोिजम 

पुनरावेदन गन. सX न ेछ : 

(क) दता. गनM अिधकारी र काय.पािलकाले गरेको िनण.यउपर 

स#बि�धत िज
ला अदालतमा, 

(ख) नेपाल राY बै3कले गरेको िनण.यउपर स#बि�धत उ[ च 

अदालतमा । 

८९. असलु उपर ग	रन े:  

यस प�र[छेदबमोिजम कुनै 7िX तले ितनु.पनM ज�रबाना वा कुनै रकम नितरी 

बाँक& रहकेोमा ;य�तो ज�रबाना वा रकम िनजबाट सरकारी बाँक&सरह असुलउपर 

ग�रन ेछ । 
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प	र�छेद–२० 

िविवध 

९०. मतािधकारको �योग :  

कुनै सद�यले सं�थाको जितसुकै सेयर ख�रद गरेको भए तापिन स#बि�धत 

सं�थाको काय. स@ चालनमा एक सद�य एक मतका आधारमा आQनो 

मतािधकारको �योग गन. सX ने छ । 

९१. सामािजक परी)ण गराउन स& न े: 

(१) सं�थाले िविनयममा उि
लिखत उ]े̂ य �ाV त गन.का लािग सिमितबाट 

भएका िनण.य र काय., सद�यह�ले �ाV त गरेका सेवा र स�तुिdको �तर, 

सेवा �ािV तबाट सद�यह�को जीवन�तरमा आएको आ+थक, सामािजक, 

सां�कृितक तथा वातावरणीय पUमा सकारा;मक प�रवत.नलगायतका 

िवषयमा सामािजक परीUण गराउन सX न ेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको सामािजक परीUणको �ितवेदन छलफलका 

लािग सिमितले साधारण सभासमU पेस गनM छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेस भएको सामािजक परीUण �ितवेदन छलफल 

गरी साधारण सभाले आव^यकताअनुसार सिमितलाई िनदMशन =दन सX न े

छ । 

(४) यस दफाबमोिजमको सामािजक परीUण �ितवेदनको एक �ित स#बि�धत 

सं�थाले दता. गनM अिधकारीसमU पेस गनु.पनM छ । 

९२. सहकारी िश)ा :   

सहकारी Uे0को �व�.नका लािग िव6ालय तहको पाठयSममा आधारभतू 

सहकारीस#ब�धी िवषयव�तलुाई समावेश गन. स=कन ेछ । 

९३. आ@थक सहयोग गन� न न े:  

सं�थाको रकमबाट सिमितको िनण.यबमोिजम सद�यह�ले आ+थक सहयोग 

िलन सX न ेछन्  । 
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तर सामािजक काय.का लािग गैरसद�य 7िX त वा स�ंथाह�लाई समेत 

आ+थक सहयोग गन. बाधा पनM छैन । 

�पdीकरणः यस दफाको �योजनका लािग 'सामािजक काय.' भ-ाले िशUा, 

�वा�mय, वातावरण सरंUण, मानवीय सहायता, सहका�रता �व�.नस#ब�धी 

काय.लाई जनाउँछ । 

९४. अ<तरसहकारी कारोबार गन� स& न े:  

सं�थाह�ल े तो=कएबमोिजम एक-आपसमा अ�तरसहकारी कारोबार गन. 

सX ने छन् ।  

९५. ठे& कापUा "दन न न े: 

सं�थाले आQनो सिमितको कुनै स@ चालक वा लेखासुप�रवेUण सिमितको 

संयोजक वा सद�य वा आQनो कम.चारीलाई ठेX कापPा =दन Eदँनै । 

९६. सरकारी बाकँJसरह असलुउपर  न े: 

कुनै सं�थाले �ाV त गरेको सरकारी अनुदान वा कुनै सेवा-सुिवधा दDुपयोग 

गरेको पाइएमा �चिलत कानुनबमोिजम सरकारी बाकँ&सरह असुलउपर 

ग�रने छ ।  

९७. क�पनीस�ब<धी �चिलत ऐन लाग ुन न े:  

यस ऐनअ�तग.त दता. भएको सं�थाको हकमा क#पनीस#ब�धी �चिलत ऐन  

लागू Eने छैन ।  

९८. �चिलत काननुबमोिजम कारबाही गन� बाधा नपन$ :  

यस ऐनमा लेिखएको कुन ैकुराले कुन ै7िX तउपर �चिलत कानुनबमोिजम 

अदालतमा मु]ा चलाउन बाधा पुq याएको मािनन ेछैन । 

९९. स�पिR श=ुीकरण िनवारणस�ब<धी काननुी 8व�थाको पालना गनु�पन$ : 

सं�थाले स#पि1 शु�ीकरण िनवारणस#ब�धी स3 घीय/�दशे कानुनमा 

भएका 7व�थाका साथै त;स#ब�धमा म�0ालयले जारी गरेको मापदjड र 
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नेपाल राY ब{कको िव1ीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका 

िनदMिशकाह�को पालना गनु.पनM छ ।  

१००. िनयम बनाउन ेअिधकार :  

यस ऐनको काया.�वयनका लािग काय.पािलकाले आव^यक िनयम बनाउन 

सX ने छ । 

१०१. मापदSड, िनद$िशका वा काय�िविध बनाई लाग ुगन� स& न े:  

(१) यो ऐन वा यस ऐनअ�तग.त बनेको िनयमको अधीनमा रही सं�थाको 

दता., स@ चालन, िनरीUण तथा अनुगमनलगायतका काम कारबाहीलाई 

7वि�थत र �भावकारी �पमा स@ चालन गन. काय.पािलकाले 

आव^यकताअनुसार मापदjड, िनदMिशका वा काय.िविध बनाई लागु गन. 

सX ने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको मापदjड बनाउँदा आव^यकताअनुसार 

रिज�टार, नेपाल राY बै3क, म�0ालय र स#बि�धत अ�य िनकायको 

परामश. िलन स=कन ेछ । 
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अनसुचूी-१ 

सं�था दता. दरखा�तको नमनुा
 

िमितः 
 

`ी �मुख �शासक&य अिधकृतrयू,
 

सिहदभूिम गाउँ काय.पािलकाको काया.लय
 

िवषयः सहकारी सं	था दता स�ब�धमा ।
 

महोदय
,  

हामी दहेायका 7िX तह� दहेायका कुरा खोली दहेायको सं�था दता. गरी 

पाउन िनवेदन गद.छौ

ँ

 । उ]े̂ यअनु�प सं�थाले त;काल गनM काय.ह�को योजना र 

��तािवत सं�थाको िविनयम दईु �ित यसै साथ संलa न राखी पेस गरेका छौ

ँ

 ।
 

सं�थास#ब�धी िववरण :
 

१
.
 ��तािवत सं�थाको नाम :

 

२
.
 ठेगाना :

 

३
.
 उ]े̂ य :

 

क
.
 

…………………………………………………….. 

ख
.
 

…………………………………………………….. 

ग
.
 

……………………………………………………. 

४
.
 मुRय काय. :

 

५
.
 काय.Uे0 :

 

६
.
 दािय;व :

 

७
.
 सद�य स3Rया :

 

क
.
 मिहला :

 

ख
.
 पुDष :

 

८
.
 �ाo सेयर पँुजीको रकम :

 

९
.
 �ाo �वेश शु
कको रकम :
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अनसुचूी-२ 

सं�था दता. �माणप0को नमुना 

 

सिहदभूिम गाउँ काय.पािलकाको काया.लय 

 

सहकारी दता
 �माणप�
 

 

दता. नं : 

सािहदभूिम गाउँपािलका सहकारी ऐन २०७५ को दफा ६(१) बमोिजम `ी 

……………………… ………………………… लाई सीिमत दािय;व 

भएको सं�थामा दता. गरी �वीकृत िविनयमसिहत यो दता. �माणप0 �दान 

ग�रएको छ । 

वगlकरण : 

दता. गरेको िमित : 

द�तखत : 

दता. गनM अिधकारीको नाम : 

काया.लयको छाप : 
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