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शिवनाथ गाउँपाशिका को सहकारी ऐन, २०७५ 

 

प्रस्तावनााः सहकारी मूल्य, मान्यता र ङ्झसद्धान्त अनरुूप स्थानीयस्तरमा छङ्चरएर रहेको पूूँजी, प्रङ्जवङ्झध तथा प्रङ्झतभालाई 
स्वाबलम्बन र पारस्पङ्चरकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्यहरूको आङ्झथिक, सामाजजक तथा साूँस्कृङ्झतक उङ्ङयन गनि, 
समदुायमा आधाङ्चरत, सदस्य केजन्ित, लोकताजन्िक, स्वायत्त र सशुाङ्झसत संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धिन 
गनि, सहकारी खेती, उद्योग, वस्त ुतथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामाजजक न्यायका आधारमा आत्मङ्झनभिर, तीब्र एवं 
ङ्छदगो रुपमा स्थानीय अथितन्िलाई सदुृढ तलु्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दताि, सञ्चालन एवम ् ङ्झनयमन सम्बन्धी 
व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले, 

जशवनाथ गाउूँपाङ्झलकाको  गाउूँसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पङ्चरच्छेद –१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “जशवनाथ गाउूँपाङ्झलकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ । 

२. पङ्चरभाषा: ङ्जवषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आन्तङ्चरक कायिङ्जवङ्झध” भङ्ङाले सहकारी संस्थाले दफा १८ बमोजजम बनाएको आन्तङ्चरक कायिङ्जवङ्झध 
सम्झनपुछि ।  

(ख) “कसूर” भङ्ङाले दफा ७९ बमोजजमको कसूर सम्झनपुछि । 

(ग) “तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए बमोजजम” भङ्ङाले यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयममा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए 
बमोजजम सम्झनपुछि । 

(घ) “पङ्चरवार” भङ्ङाले सदस्यको पङ्झत वा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, धमिपिु, धमिपिुी, बाब,ु आमा, सौतेनी 
आमा र आफूले पालन पोषण गनुि पने दाज,ु भाउज,ुभाइ, बहुारी र ङ्छददी, बङ्जहनी सम्झनपुछि। 

तर सो शब्दले अंशबण्डा गरीवा मानो छुजिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको 
पङ्चरवारको सदस्यलाई जनाउने छैन ।  

(ङ) “बचत” भङ्ङाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनपुछि । 

(च) “मन्िालय” भङ्ङाले सहकारी सम्बन्धी ङ्जवषय हेने संघीय मन्िालय सम्झनपुछि ।  
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(छ) “मखु्य कारोबार” भङ्ङाले संस्थाले संचालन गरेको व्यवसाङ्जयक ङ्जियाकलापहरुमा पङ्झछल्लो आङ्झथिक 
वषिसम्ममा पङ्चरचाङ्झलत बचतको दाङ्जयत्व र पङ्झछल्लो आङ्झथिक वषिको सदस्यतफि को खङ्चरद वा 
ङ्झबिी कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रङ्झतशतभन्दा बढी ङ्जहस्सा भएको कारोवार सम्झनपुछि ।   

(ज) “रजजष्ट्रार” भङ्ङाले संघको रजजष्ट्रार सम्झन ुपछि ।  

(झ) “लेखा सपुरीवेिण सङ्झमङ्झत” भङ्ङाले दफा ३७ बमोजजमको लेखा सपुरीवेिण सङ्झमङ्झत सम्झनपुछि । 

(ञ) “ङ्जवङ्झनयम” भङ्ङाले सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोजजम बनाएको ङ्जवङ्झनयम सम्झनपुछि । 

(ट) “ङ्जवभाग” भङ्ङाले संघको सहकारी ङ्जवभाग सम्झनपुछि र सो शब्दले मन्िालयले सहकारी ङ्झनयमन गनि 
तोकेको महाशाखा समेतलाई जनाउूँछ। 

(ठ) “शेयर” भङ्ङाले सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनपुछि ।  

(ड) “सञ्चालक” भङ्ङाले सङ्झमङ्झतको सदस्य सम्झनपुछि र सो शब्दले सङ्झमङ्झतको अध्यि, उपाध्यि, सजचव 
र कोषाध्यि समेतलाई जनाउूँछ ।  

(ड) “सदस्य” भङ्ङाले सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यजि सम्झनपुछि। 

(ढ) “सङ्झमङ्झत” भङ्ङाले  दफा ३० को उपदफा (१) बमोजजमको सञ्चालक सङ्झमङ्झत सम्झनपुछि ।  

(ण) “सहकारी मूल्य” भङ्ङाले स्वावलम्वन, स्व–उत्तरदाङ्जयत्व, लोकतन्ि, समानता, समता, ऐक्यवद्धता, 
इमान्दारी, खुलापन, सामाजजक उत्तरदाङ्जयत्व तथा अरुको हेरचाह लगायत अन्तरािजष्ट्रय 
 मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनपुछि । 

(त) “संस्थाको व्यवसाय” भङ्ङाले ङ्जवङ्झनयममा व्यवस्था भए बमोजजम सञ्चाङ्झलत व्यवसाङ्जयक ङ्जियाकलाप 
सम्झनपुछि ।  

(थ) “सहकारी ङ्झसद्धान्त” भङ्ङाले स्वैजच्छक तथाखुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकताजन्िक ङ्झनयन्िण, 

सदस्यको आङ्झथिक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्िता, जशिा, तालीम र सूचना, सहकारी-सहकारी 
बीच पारस्पङ्चरक सहयोग र समदुायप्रङ्झतको चासो लगायत अन्तरािजष्ट्रय मान्यता प्राप् त सहकारी 
सम्बन्धी ङ्झसद्धान्त सम्झनपुछि ।  

(द) "संस्था" भङ्ङाले दफा ३ बमोजजम गठन भई दफा ६ बमोजजम दताि भएको ङ्जवषयगत वा 
बहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था सम्झन ुपछि । 

(ध) “साधारण सभा” भङ्ङाले सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनपुछि । 

(न) “प्राथङ्झमक पूूँजी कोष” भङ्ङाले शेयर पूूँजी र जगेडा कोष सम्झनपुछि । 

(प)  "दताि गने अङ्झधकारी" भङ्ङाले दफा ६९ बमोजजमको दताि गने अङ्झधकारी सम्झनपुदिछ । 
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पङ्चरच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताि 

३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागङ्चरकहरु आपसमा  ङ्झमली ङ्जवषयगत वा वहउुद्देश्यीय 
सहकारी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्।  

(२)उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापङ्झन श्रङ्झमक, यवुा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा 
आधाङ्चरत भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्रजना नेपाली नागङ्चरकहरु भए पङ्झन संस्था गठन गनि 
सक्नेछन ्। 

(३) यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापङ्झन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय 
तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनदुान वा स्वाङ्झमत्वमा संचाङ्झलत ङ्जवद्यालय, ङ्जवश्वङ्जवद्यालय वा संगङ्छठत 
संस्थाबाट पाङ्चरश्रङ्झमक पाउने पदमा वहाल रहेका कम्तीमा एकसय जना कमिचारी, जशिक वा प्राध्यापकहरुले 
आपसमा ङ्झमली प्रचङ्झलत कानून बमोजजम दताि भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आधारमा सदस्यता, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व 
र सेवा संचालनमा तोङ्जकए बमोजजमका शति बन्देजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

तर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहेको एउटै कायािलयका कम्तीमा तीसजना कमिचारी, जशिक वा 
प्राध्यापकहरुले आपसमा ङ्झमली सदस्यता, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व र सेवा संचालनमा तोङ्जकए बमोजजमका शति बन्देजहरु 
पालना गने गरी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

(४)  यस दफा बमोजजम संस्था गठन गदाि एक पङ्चरवार एक सदस्यका दरले उपदफा (१) वा(२)मा 
उजल्लजखत संख्या पगेुको हनुपुनेछ ।  

तर संस्था दताि भइसकेपङ्झछ एकै पङ्चरवारका एकभन्दा बढी व्यजिलेसो संस्थाको सदस्यता ङ्झलन 
बाधापनेछैन । 

४. दताि नगरी  सहकारी सस्था संचालन गनि नहनेु: कसैले पङ्झन  यस ऐन बमोजजम दताि नगरी सहकारी स्थापना 
तथा सञ्चालन गनि हुूँदैन।   

५. दतािको लाङ्झग दरखास्त ङ्छदन ुपने :(१) यस ऐन बमोजजम गठन भएका सरकारी संस्थाले दतािकालाङ्झग दताि गने 
अङ्झधकारी समि अनसूुची-१ को ढाूँचामा दरखास्त ङ्छदनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमका दरखास्त साथ देहाय बमोजजमका कागजातहरू संलग्न गनुि पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्ताङ्जवत ङ्जवङ्झनयम, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रङ्झतवेदन, 
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(ग)  सदस्यले ङ्झलन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको ङ्जववरण । 

६. दताि गनुि पने :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोजजम प्राप् त दरखास्त  सङ्जहतको कागजातहरु  छानङ्जवन गदाि 
देहाय बमोजजम भएको पाइएमा दताि गने अङ्झधकारीले दरखास्त परेको ङ्झमङ्झतले तीस ङ्छदनङ्झभि त्यस्तो सहकारी 
संस्था दताि गरी अनसूुची-२ को ढाूँचामा दताि प्रमाणपि ङ्छदन ुपनेछ :– 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको ङ्जवङ्झनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयम बमोजजम रहेको,  

(ख) प्रस्ताङ्जवत सहकारी संस्था सहकारी मूल्य,  मान्यता र ङ्झसद्धान्त अनरुुप सञ्चालन हनु सक्ने आधार 
रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था समदुायमा आधाङ्चरत एवम ्सदस्य केजन्ित भई संचालन र ङ्झनयन्िण हनु सक्ने 
स्पष्ट्ट आधार रहेको । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम छानङ्जवन गदाि प्रस्ताङ्जवत सहकारी संस्थाको ङ्जवङ्झनयमको कुनै कुरामा 
संशोधन गनुिपने देजखएमा दताि गने अङ्झधकारीले त्यस्तो संशोधन गनुिपने व्यहोरा खुलाई दरखास्त प्राप् त भएको 
ङ्झमङ्झतले पन्र ङ्छदनङ्झभि ङ्झनवेदकलाई सूचना गनुि पनेछ । 

(३) यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापङ्झन यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत दताि भई 
सञ्चालनमा रहेका जशवनाथ गाउूँपाङ्झलका ङ्झभि कायििेि कायम गङ्चरएका  सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजजम दताि 
भएको माङ्झनने छ । 

(४) यस दफा बमोजजम सहकारी संस्था दताि गदाि दताि गने अङ्झधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले 
पालना गनुि पने गरी कुनै शति तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोजजम शति तोङ्जकएकोमा सोको पालना गनुि सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको कतिव्य 
हनेुछ। 

७. दताि गनि अस्वीकार गनि सक्ने :(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उजल्लजखत अवस्था नभएमा, सोही दफा 
बमोजजम ङ्जवङ्झनयम संशोधनको लाङ्झग सूचना ङ्छदएको अबङ्झध ङ्झभि ङ्झनवेदकले संशोधन गनि अस्वीकार गरेमा त्यस्तो 
सूचना पाएको ङ्झमङ्झतले तीस ङ्छदनङ्झभि ङ्झबङ्झनयम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा उल्लेख भए बमोजजम हनेु गरी 
ङ्झबङ्झनयम  संशोधन नगरेमा दताि गने अङ्झधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दताि गनि अस्वीकार गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी संस्था दताि गनि अस्वीकार गरेकोमा दताि गने अङ्झधकारीले कारण 
खुलाई तीन ङ्छदन ङ्झभि सोको जानकारी सम्बजन्धत ङ्झनवेदकहरूलाई ङ्छदन ुपनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगङ्छठत संस्था हनेु: (१) सहकारी संस्था अङ्जवजच्छङ्ङ उत्तराङ्झधकारवाला एक स्वशाङ्झसत र सङ्गङ्छठत 
संस्था हनेुछ । 
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(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लाङ्झग एउटा छुिै छाप हनेुछ । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यजि सरह चल अचल सम्पजत्त प्राप् त, उपभोग, 
ङ्जविी वा अन्य व्यवस्था गनि सक्नेछ।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यजि सरह आफ्नो नामबाट नाङ्झलस उजूर गनि र सो उपर पङ्झन सोही नामबाट 
नाङ्झलस उजूर लाग्न सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्थाले व्यजि सरह करार गनि सक्नेछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायिििे : (१) दताि हुूँदाका बखत सहकारी संस्थाको कायि िेि देहाय बमोजजम हनेुछाः  

(क)  बचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार गने संस्थाको हकमा गाउपाङ्झलका भङ्चर ङ्जवस्तार गनि                                            
सङ्जकनेछ ।,  

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

(१)  सदस्यहरुवीच स्वाबलम्बनको पारस्पाङ्चरक अभ्यासको लाङ्झग आपसी साझा वन्धन (कमन बण्ड), 

(२)  व्यवसाङ्जयक स्तरमा सेवा संचालन गनि आवश्यक सदस्य संख्या, 

(३) संस्था संचालनमा सदस्यको सहभाङ्झगतामूलक लोकताजन्िक ङ्झनयन्िण कायम हनेु गरी पायक पने स्थान । 

(ग) एउटै प्रकृङ्झतका सहकारी सस्था पाङ्झलकाङ्झभि खोल्न सङ्जकने छैन । तर हालसम्म सचालनमा रहेका सस्थालाइ 
एङ्जककरणका लाङ्झग पहल कदमी गङ्चरनेछ । 

(घ) पाङ्झलका ङ्झभिका हाल सम्म दताि भएका ङ्जवषयगत सहकारीहरुको हकमा बहउुदेश्य भइ दताि सचालन गनि चाहेमा 
कुनै एक सहकारी सस्थालाइ बहउुदेश्य सहकारी सस्थामा रुपान्तरण गङ्चर दताि गनि सक्नेछ । 

(ङ) ङ्जवषयगत वा बहउुदेश्य सहकारी सस्था खोल्नका लाङ्झग सम्बजन्धत वडा कायािलयको ङ्झसफाङ्चरस ङ्झलन ुपनेछ । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापङ्झन संस्थाले दताि भई व्यवसाङ्जयक सेवा 
प्रारम्भ गरेको दईुवषि पङ्झछ देहायको आधारमा जोङ्झडएको भौगोङ्झलक िेि कायम रहने गरी आफ्नो कायििेि थप 
वडाहरूमा ङ्जवस्तार गनि सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसाङ्जयक ङ्जियाकलापको ङ्जवकास िममा सदस्यता बढाउन थप कायि िेि 
आवश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायि संचालनमा सदस्यको प्रत्यि ङ्झनयन्िण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु 
अवलम्बन गङ्चरएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापदण्ड अनसुार 
भएको। 
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(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापङ्झन संस्थाको कायििेिका वडाहरूमा 
व्यावसाङ्जयक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोङ्जकएको रकम वा अनपुातभन्दा कम रकम वा 
अनपुातको व्यावसाङ्जयक सेवा सञ्चालन भएको देजखएको खण्डमा दताि गने अङ्झधकारीले व्यावसाङ्जयक सेवा सञ्चालन 
भएका वडा माि कायििेि कायम गने गरी ङ्जवङ्झनयम संशोधन गनि ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । 

(७)  उपदफा (३) बमोजजम दताि गने अङ्झधकारीले ङ्झनदेशन ङ्छदएकोमा सहकारी संस्थाले एक 
वषिङ्झभि ङ्जवङ्झनयम संशोधन गरी आफ्नो कायििेि पनुाःङ्झनधािरण गनुिपनेछ ।  

(८) यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापङ्झन सहकारी संस्थाले स्वेजच्छक रूपमा 
जनुसकैु समय कायििेि घटाउने गरी पनुाःङ्झनधािरण गनि ङ्जवङ्झनयम संशोधन गनि सक्नेछ ।  

(९) कायििेि पनुाः ङ्झनधािरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोङ्जकएबमोजजम हनेुछ ।   

 

१०. जानकारी ङ्छदनपुने: जशवनाथ गाउूँपाङ्झलका भन्दा बढी कायििेि कायम राखी दताि भई सञ्चालनमा रहेका 
संस्थाहरूले जशवनाथ गाउूँपाङ्झलकामा सेवा सञ्चालन गदाि सञ्चाङ्झलत सेवाको ङ्जववरण सङ्जहत दताि गने अङ्झधकारीलाई जानकारी 
ङ्छदनपुनेछ । 

  

११. ङ्जवषयगत आधारमा वगॉकरण: (१)सहकारी संस्थाको वगॉकरण देहाय बमोजजम हनेुछाः 

(क) उत्पादक संस्थााः कृङ्जष,दगु्ध, जचया,कङ्जफ,उख,ुफलफुल र माछापालन ङ्जवशेषका ङ्जवषयगत र 
अगवुावाली एवम ्उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनमूलक संस्था; 

(ख) उपभोिा संस्थााः उपभोिा भण्डार, वचत तथा ऋण,उजाि र स्वास््य  ङ्जवशेषका ङ्जवषयगत र 
प्राथङ्झमक आवश्यकता एवम ्सेवाको योजना समेतका आधारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था; 

(ग) श्रङ्झमक संस्थााः हस्तकला,खाद्य पङ्चरकार,औद्योङ्झगक उत्पादन,भोजनालय र श्रम करार ङ्जवशेषका 
ङ्जवषयगत र सीप वा श्रमको ङ्जवशेषता एवम ्स्वरोजगारीको योजना समेतका आधारमा अन्य 
श्रममा आधाङ्चरत संस्था; 

(घ) बहउुद्दशे्यीय संस्थााः उत्पादन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आधाङ्चरत स्वरोजगारीका सेवा समेत 
सञ्चालन गने अन्य बहमुखुी संस्था । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्लेजखत ङ्जवषयमा ङ्जवजशष्ट्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको 
ङ्जवकासिम समेतको आधारमा तोङ्जकएबमोजजमका ङ्जवषयहरु थप गनि सङ्जकनेछ ।  

(३) उपदफा (१)र (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापङ्झन उपदफा (१) बमोजजम अन्य संस्थाहरु गठन गनि 
बाधा पनेछैन ।  
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१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पङ्चरयोजना सञ्चालन गनि सक्ने :(१) दफा ६ बमोजजम दताि प्रमाणपि 
प्राप् त गरे पङ्झछ संस्थाले आफ्नो उद्दशे्य प्राजप्तका लाङ्झग यस ऐन र ङ्जवङ्झनयमको अधीनमा रही आवश्यक 
कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पङ्चरयोजना सञ्चालन गनि सक्नेछ ।  

(३) प्रचङ्झलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापङ्झन संस्थाले उपदफा (१) बमोजजम 
कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पङ्चरयोजना सञ्चालन गनि छुिै संस्था दताि गनुिपने छैन । 

तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पङ्चरयोजना सञ्चालन गनि प्रचङ्झलत कानून बमोजजम 
अनमुङ्झतपि, स्वीकृङ्झत वा इजाजतपि ङ्झलन ु पने रहेछ भने सो बमोजजम अनमुङ्झतपि ,स्वीकृङ्झत वा 
इजाजतपि ङ्झलएर माि कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पङ्चरयोजना सञ्चालन गनुि पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम संस्थाले प्रचङ्झलत कानून बमोजजम अङ्झधकार पाएको ङ्झनकाय वा 
अङ्झधकारीबाट अनमुङ्झतपि, स्वीकृङ्झत वा इजाजतपि प्राप् त गरेमा पन्र ङ्छदनङ्झभि सोको जानकारी दताि गने 
अङ्झधकारीलाई ङ्छदन ुपनेछ । 

(५) दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थाले संयिु वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको 
बजारीकरणको लाङ्झग यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पङ्चरयोजना 
सञ्चालन गनि सक्नेछन ्। 

(६) उपदफा (५) बमोजजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पङ्चरयोजना सञ्चालन गने सम्बन्धी 
अन्य व्यबस्था तोङ्जकए बमोजजम हनेुछ । 

१३. दाङ्जयत्व सीङ्झमत हनेु :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दाङ्जयत्व ङ्झनजले खङ्चरद गरेको वा 
खङ्चरद गनि स्वीकार गरेको शेयरको अङ्झधकतम रकमसम्म माि सीङ्झमत रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “ङ्झलङ्झमटेड” भङ्ङे शब्द राख्न ुपनेछ ।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र ङ्झसद्धान्त पालना गनुि पने: सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गदाि सहकारीका 
मूल्य, मान्यता र ङ्झसद्धान्तको पालना गनुि पनेछ ।  

पङ्चरच्छेद–३ 

संस्थाका उद्दशे्य तथा कायि 

१५. संस्थाको उद्दशे्य : कायििेिमा आधाङ्चरत र सदस्य केजन्ित भई आफ्ना सदस्यहरूको आङ्झथिक, सामाजजक तथा 
साूँस्कृङ्झतक उङ्ङयन गनुि संस्थाको मखु्य उद्देश्य हनेुछ ।   

१६. संस्थाको कायि : संस्थाका कायिहरू देहाय बमोजजम हनेुछन:्- 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र ङ्झसद्धान्तहरूको पालना गनेगराउने, 
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(ख) सदस्यको ङ्जहत प्रवद्धिनगने गरी व्यावसाङ्जयक सेवाहरू प्रदान गने, 

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

(ङ) संस्थाले गने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड ङ्झनधािरण गरी गणुस्तर सधुार, आङ्झथिक स्थाङ्जयत्व र 
जोजखम व्यवस्थापनसम्बन्धी कायि गने,  

(च) आन्तङ्चरक ङ्झनयन्िण प्रणाली लागू गने, 

(छ) संस्थाको व्यवसाङ्जयक प्रवद्धिन तथा ङ्जवकास सम्बन्धी ङ्जियाकलापहरू सञ्चालन गने, 

(ज) मन्िालय,रजजष्ट्रार, प्रादेजशक रजजष्ट्रार,स्थानीय तह वादताि गने अङ्झधकारीको ङ्झनदेशन पालना गने 
गराउने, 

(झ) ङ्जवङ्झनयममा उजल्लजखत कायिहरू गने । 

 

 

पङ्चरच्छेद–४ 

ङ्जवङ्झनयम तथा आन्तङ्चरक कायिङ्जवङ्झध 

१७. ङ्जवङ्झनयम बनाउन ु पने : (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयम, ङ्झनदेजशका, मापदण्ड र 
कायिङ्जवङ्झधको अधीनमा रही आफ्नो कायि सञ्चालनको लाङ्झग ङ्जवङ्झनयम बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको ङ्जवङ्झनयम दताि गने अङ्झधकारीबाट स्वीकृत भए पङ्झछ लागू हनेुछ । 

१८. आन्तङ्चरक कायिङ्जवङ्झध बनाउन सक्ने :(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयम, ङ्झनदेजशका, मापदण्ड, 
कायिङ्जवधी र ङ्जवङ्झनयमको अधीनमा रही आवश्यकता अनसुार आफ्नो आन्तङ्चरक कायिङ्जवङ्झध बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको आन्तङ्चरक कायिङ्जवङ्झध सम्बजन्धत संस्थाको साधारणसभाले स्वीकृत 
गरेपङ्झछ लागू हनेुछ । 

१९. ङ्जवङ्झनयम र आन्तङ्चरक कायिङ्जवङ्झधमा संशोधन :(१) संस्थाको साधारणसभाको कुल सदस्य संख्याको बहमुतबाट 
ङ्जवङ्झनयम र आन्तङ्चरक कायिङ्जवङ्झध संशोधन हनु सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम संशोधन भएको ङ्जवङ्झनयम वा आन्तङ्चरक कायिङ्जवङ्झध दताि गने अङ्झधकारीबाट 
स्वीकृत भएपङ्झछ लागू हनेुछ । 
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पङ्चरच्छेद–५ 

सदस्यता 

२०. संस्थाको सदस्यता: (१) अठार वषि उमेर पूरा गरेका देहाय बमोजजमका नेपाली नागङ्चरकहरु संस्थाको सदस्य 
हनु सक्नेछना्ः 

  (ख)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खङ्चरद गरेको, 

  (ग)  संस्थाको ङ्जवङ्झनयममा उजल्लजखत शतिहरु पालना गनि मन्जरु गरेको, 

  (घ)  संस्थाको जजम्मेवारी पालना गनि मन्जरु भएको, 

  (ङ)  संस्थाले गरेको कारोवारसूँग प्रङ्झतस्पधाि हनेु गरी कारोवार नगरेको, 

  (च)   संस्थाको सदस्यता ङ्झलन योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापङ्झन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका ङ्झनकायहरु, 

स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायििेि ङ्झभिका सामदुाङ्जयक वा सहकारी ङ्जवद्यालय, गठुी, स्थानीय क्लब, स्थानीय 
तहमा गठन भएका उपभोिा समूहहरु संस्थाको सदस्य हनु बाधा पने छैन ।  

(३) यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापङ्झन स्वास््य सहकारी संस्थामा सहकारी 
संस्थाले सदस्यता ङ्झलन वाधा पने छैन । 

२१. सदस्यता प्राप् त गनि ङ्झनवेदन ङ्छदन ुपने: (१) संस्थाको सदस्यता ङ्झलन चाहने सम्बजन्धत व्यजिले संस्थाको सङ्झमङ्झत 
समि ङ्झनवेदन ङ्छदन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम ङ्झनवेदनपरेको ङ्झमङ्झतले पैंतीस ङ्छदन ङ्झभि सङ्झमङ्झतले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित 
बनेको ङ्झनयम तथा ङ्जवङ्झनयमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने ङ्झनणिय गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम ङ्झनणिय गदाि सङ्झमङ्झतले सदस्यता प्रदान नगने ङ्झनणिय गरेमा सो को कारण 
खोली सात ङ्छदनङ्झभि ङ्झनवेदकलाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको ङ्झमङ्झतले तीस ङ्छदनङ्झभि सम्बजन्धत ब्यजिले त्यस्तो संस्था 
दताि गने अङ्झधकारीसमि उजूर गनि सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोजजम प्राप् तउजूरी छानङ्जवन गदाि ङ्झनवेदकलाई सदस्यता प्रदान गनुि पने देजखएमा 
दताि गने अङ्झधकारीले त्यस्तो ङ्झनवेदकलाई सदस्यता प्रदान गनिको लाङ्झग सम्बजन्धत संस्थालाई आदेश ङ्छदन 
सक्नेछ। 
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(६) उपदफा (५) बमोजजम आदेश भएमा सो आदेश प्राप् त गरेको सात ङ्छदन ङ्झभि सम्बजन्धत संस्थाले 
ङ्झनवेदकलाई सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताि गने अङ्झधकारीलाई गराउन ुपनेछ ।  

२२. सदस्य हनु नपाउने : (१) कुनै व्यजि एकै प्रकृङ्झतको एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्य हनु पाउने छैन ।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै व्यजि एकै प्रकृङ्झतको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो 
ऐन प्रारम्भ भएको ङ्झमङ्झतले तीनवषि ङ्झभि कुनै एक संस्थाको माि सदस्यता कायम राख्न ुपनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको ङ्झनकाय वा दफा २० को 
उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेजख बाहेकको अन्य कुनै कृङ्झिम व्यजि सदस्य भएको भए पाूँचवषि ङ्झभि सदस्यता 
अन्त्य गनुिपनेछ ।  

   

२३. सदस्यताको समाजप्त:(१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्त हनेुछाः— 

(क) सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 

(ख) लगातार बाङ्जषिक साधारणसभामा ङ्झबना सूचना तीन पटकसम्म अनपुजस्थत भएमा, 

(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगित वनेको ङ्झनयम वा ङ्जवङ्झनयम बमोजजम सदस्यले पालना गनुिपने प्रावधानको 
बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 

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

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापङ्झन कुनै सदस्यले संस्थाबाट प्राप् त वा भिुान 
गनुि पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा ङ्झनजले ङ्झलएको ऋण,ङ्झतनुि पने कुनै दाङ्जयत्व वा अन्य 

 

 कुनै सदस्यको तफि बाट ङ्झधतो वा जमानत बसेकोमा सोको दाङ्जयत्व फरफारक नभएसम्म ङ्झनजको सदस्यता 
समाप्त हनेु छैन ।  

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापङ्झन साधारणसभा बोलाउने ङ्झनणिय भइसकेपङ्झछ 
साधारणसभा सम्पङ्ङ नभएसम्म कसैलाई पङ्झन सदस्यताबाट हटाउन सङ्जकने छैन । 

२४. सङु्जवधा प्राप् त गनि नसक्ने : कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाई ङ्झतनुि पने कुनै दाङ्जयत्व ङ्झनधािङ्चरत समयङ्झभि  
भिुान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित वनेको ङ्झनयम तथा ङ्जवङ्झनयम बमोजजम सदस्यले पालन गनुिपने 
व्यवस्थाको बारम्बार उल्लंघन गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको सङु्झबधा प्राप् त गनि सक्ने छैन । 
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पङ्चरच्छेद –६ 

साधारणसभा, सङ्झमङ्झततथा लेखा सपुङ्चरवेिण सङ्झमङ्झत 

 

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

(२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारणसभाका सदस्य हनेु छन ्। 

(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा देहाय बमोजजम हनेुछ:– 

(क) प्रारजम्भक साधारणसभा, 

(ख) वाङ्जषिक साधारणसभा, 

(ग) ङ्जवशेष साधारणसभा । 

२६. प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, कतिव्य र अङ्झधकार: प्रारजम्भक साधारणसभाको काम, कतिव्य र अङ्झधकार देहाय 
बमोजजम हनेुछ :– 

(क) प्रारजम्भक साधारणसभा हनेु अजघल्लो ङ्छदनसम्मको काम कारबाही र आङ्झथिक कारोबारको 
जानकारी ङ्झलने, 

(ख) चालू आङ्झथिक वषिको लाङ्झग वाङ्जषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रङ्झतवेदन तथा ङ्जवत्तीय ङ्जववरण अनमुोदन गने, 

(घ) ङ्जवङ्झनयममा उल्लेख भए बमोजजम सङ्झमङ्झत वा लेखा सपुरीवेिण सङ्झमङ्झतको ङ्झनवािचन गने, 

(ङ) आन्तङ्चरक कायिङ्जवङ्झध पाङ्चरत गने, 

(च) लेखा परीिकको ङ्झनयजुि र ङ्झनजको पाङ्चरश्रङ्झमक ङ्झनधािरण गने,  

(छ) ङ्जवङ्झनयममा तोङ्जकए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने । 

२७. वाङ्जषिक साधारणसभाको काम, कतिव्य र अङ्झधकार : वाङ्जषिक साधारणसभाको काम, कतिव्य र अङ्झधकार देहाय 
बमोजजम  हनेुछ :– 

(क) वाङ्जषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृङ्झत गने, 

(ख) वाङ्जषिक लेखा परीिण प्रङ्झतवेदन अनमुोदन गने, 

(ग) सङ्झमङ्झत वा लेखा सपुरीवेिण सङ्झमङ्झतको ङ्झनवािचन तथा ङ्जवघटन गने, 
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(घ) सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेिण सङ्झमङ्झतको संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने, 

(ङ) सङ्झमङ्झत वा लेखा सपुरीवेिण सङ्झमङ्झतको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन पाङ्चरत गने, 

(च) ङ्जवङ्झनयम संशोधन तथा आन्तङ्चरक कायिङ्जवङ्झध पाङ्चरत गने, 

(छ) लेखा परीिकको ङ्झनयजुि र ङ्झनजको पाङ्चरश्रङ्झमक ङ्झनधािरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण वा ङ्जवघटन सम्बन्धी ङ्झनणिय गने, 

(झ) पाङ्चरश्रङ्झमक लगायतका सङु्जवधा तोक्ने, 

(ञ) ऋण तथा अनदुान प्राप्त गने सम्बन्धमा ङ्झनणिय गने, 

(ट) सदस्यको दाङ्जयत्व ङ्झमनाहा ङ्छदने, 

(ठ) सङ्झमङ्झतलाई आवश्यक ङ्झनदेशन ङ्छदने, 

(ड) ङ्जवङ्झनयममा तोङ्जकए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने । 

२८. साधारणसभाको बैठक :(१) सङ्झमङ्झतले सहकारी संस्था दताि भएको ङ्झमङ्झतले तीन मङ्जहनाङ्झभि प्रारजम्भक 
साधारणसभा बोलाउन ुपनेछ । 

(२) सङ्झमङ्झतले प्रत्येक आङ्झथिक वषि समाप्त भएको ङ्झमङ्झतले छ मङ्जहनाङ्झभि वाङ्जषिक साधारणसभा बोलाउन ु
पनेछ । 

(३) सङ्झमङ्झतले देहायको अवस्थामा ङ्जवशेष साधारण सभा बोलाउन ुपनेछ :– 

(क) संस्थाको काम ङ्जवशेषले ङ्जवशेष साधारण सभा बोलाउनपुने सङ्झमङ्झतवाट ङ्झनणिय भएमा, 

(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम लेखा सपुरीवेिण सङ्झमङ्झतको ङ्झसफाङ्चरसमा, 

(ग) कुनै सञ्चालकले ङ्जवशेष साधारणसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव सङ्झमङ्झतद्धारा पाङ्चरत भएमा, 

 (घ) ङ्जवशेष साधारणसभा बोलाउन ुपने कारण खुलाइ पजच्चस प्रङ्झतशत सदस्यले सङ्झमङ्झत समि ङ्झनवेदन 
ङ्छदएमा, 

(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोजजम दताि गने अङ्झधकारीले ङ्झनदेशन ङ्छदएमा, 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापङ्झन संस्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट 
आफ्नो जजम्मेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पङ्ङ भएको अवस्थामा दताि गने 



 

13 | k]h 

 

अङ्झधकारीलाई जानकारी ङ्छदई साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहमुत सदस्य उपजस्थत भई ङ्जवशेष 
साधारण सभा गनि सङ्जकनेछ । 

२९. ङ्जवशेष साधारणसभा बोलाउन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्ने: (१) संस्थाको ङ्झनरीिण वा सपुरीवेिण गदाि वा कसैको उजूरी 
परी छानङ्जवन गदाि देहायको अवस्था देजखन आएमा दताि गने अङ्झधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको सङ्झमङ्झतलाई 
साधारणसभा बोलाउन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा ङ्झसद्धान्त ङ्जवपङ्चरत कायि गरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयम, ङ्जवङ्झनयम तथा आन्तङ्चरक कायिङ्जवङ्झध ङ्जवपरीत कायि गरेमा, 

(घ) दताि गने अङ्झधकारीले ङ्छदएको ङ्झनदेशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजजम दताि गने अङ्झधकारीले आदेश ङ्छदएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम साधारणसभा बोलाउन ङ्झनदेशन प्राप् त भएमा सङ्झमङ्झतले सो ङ्झनदेशन प्राप् त 
भएको ङ्झमङ्झतले पैंतीस ङ्छदनङ्झभि साधारणसभाको बैठक बोलाउन ु पनेछ र साधारणसभाको बैठकमा उजूरी वा 
ङ्झनरीिणका िममा देजखएका ङ्जवषयमा छलफल गरी सोको प्रङ्झतवेदन दताि गने अङ्झधकारीसमि पेश गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उजल्लजखत अवङ्झधङ्झभि सङ्झमङ्झतले साधारणसभा नबोलाएमा दताि गने 
अङ्झधकारीले त्यस्तो साधारणसभा बोलाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको लाङ्झग गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 
एकाउङ्ङ प्रङ्झतशत हनेुछ ।  

तर पङ्जहलो पटक डाङ्जकएको साधारण सभामा गणपरुक संख्या नपगेुमा त्यसको सात ङ्छदन ङ्झभि दोस्रो 
पटक साधारण सभा बोलाउन ुपने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा संचालक सङ्झमङ्झतको बहमुत 
सङ्जहत एक ङ्झतहाई साधारण सदस्यहरुको उपजस्थङ्झत भएमा साधारण सभाको गणपरुक संख्या पगेुको माङ्झननेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापङ्झन दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था 
सोहीअनसुार हनेुछ । 

(६) दईु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गदाि समान कायिसूचीमा तोङ्जकए 
बमोजजम सदस्य संख्याको आधारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानमा संचालक सदस्यहरुलाई पठाई 
साधारण सभा गनि र त्यस्तो सभाको ङ्झनणिय प्रमाजणत गनि प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको 
उपजस्थङ्झतको सभाले अजन्तम ङ्झनणिय प्रमाजणत गने व्यवस्था ङ्झमलाउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चालक सङ्झमङ्झत :(१)  सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट ङ्झनवािजचत एक सञ्चालक सङ्झमङ्झत रहनेछ ।  
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  तर,  एउटै व्यजि लगातार एउटै पदमा दईु पटकभन्दा बढी सञ्चालक हनु पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको सङ्झमङ्झतमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रङ्झतशत मङ्जहला सदस्यको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङु्झनजश्चत गनुि पनेछ ।  

(३) एउटै पङ्चरवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवङ्झधमा सञ्चालक तथा लेखा सङ्झमङ्झतको पदमा 
उम्मेदवार बङ्ङ र ङ्झनवािजचत हनु सक्ने छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमिचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता ङ्झलएको सहकारी 
संघ वा बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको संचालक बङ्ङ पाउने छैन । 

तर वाङ्जषिक दईु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी 
संस्थामा कमिचारीको रुपमा काम गनि बाधा पने छैन । वाङ्जषिक दईु करोडभन्दा बङ्जढ कारोवार गने संस्थामा 
कुनै संचालक कमिचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको ङ्झमङ्झतले दईु वषिङ्झभि त्यस्तो संचालकले कमिचारीको 
पद त्याग गरी अको कमिचारीको व्यवस्था गनुिपनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ कुनै व्यजि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अको 
संस्थाको कमिचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको ङ्झमङ्झतले एक वषिङ्झभि कुनै एक संस्थाको माि सञ्चालक वा 
कमिचारी रहन ुपनेछ । 

(७) सङ्झमङ्झतको कायािवङ्झध चार वषिको हनेुछ । 

३१. सञ्चालक सङ्झमङ्झतको ङ्झनवािचन :(१) सङ्झमङ्झतले आफ्नो कायािवङ्झध समाप्त हनु ु कजम्तमा एक मङ्जहना अजघ अको 
सङ्झमङ्झतको ङ्झनवािचन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सङ्झमङ्झतको ङ्झनवािचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएमा त्यस्तो जानकारी 
प्राप् त भएको ङ्झमङ्झतले छ मङ्जहनाङ्झभि सङ्झमङ्झतको ङ्झनवािचन गराउन दताि गने अङ्झधकारीले सम्बजन्धत सङ्झमङ्झतलाई 
आदेश ङ्छदन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम दताि गने अङ्झधकारीले आदेश ङ्छदएकोमा सम्बजन्धत सङ्झमङ्झतले सो आदेश 
बमोजजमको समयावङ्झधङ्झभि सङ्झमङ्झतको ङ्झनवािचन गराई दताि गने अङ्झधकारलाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजम सङ्झमङ्झतको ङ्झनवािचन नगराएमा दताि गने अङ्झधकारले त्यस्तो संस्था सदस्य 
रहेको माङ्झथल्लो संघ भए सो संघको प्रङ्झतङ्झनङ्झध समेतलाई सहभागीगराई सङ्झमङ्झतको ङ्झनवािचन सम्बन्धी सम्पूणि कायि 
गने गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजजमको ङ्झनवािचन कायिमा सहयोग परु् याउन ु सम्बजन्धत सङ्झमङ्झतका 
पदाङ्झधकारीहरूको कतिव्य हनेुछ ।  
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(६) उपदफा (५) बमोजजम ङ्झनवािचन गराउूँदा लागेको सम्पूणि खचि सम्बजन्धत संस्थाले व्यहोनुि पनेछ। 

(७) यस दफा बमोजजम सङ्झमङ्झतको अको ङ्झनवािचन नभएसम्मको लाङ्झग सङ्झमङ्झतले ङ्जवङ्झनयममा व्यवस्था 
भए बमोजजम आफ्नो कायि सञ्चालन गनेछ ।  

३२. सङ्झमङ्झतको काम, कतिव्य र अङ्झधकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लजखत काम, कतिव्य र अङ्झधकारका अङ्झतङ्चरि 
सङ्झमङ्झतको काम, कतिव्य र अङ्झधकार देहाय बमोजजम हनेुछ :– 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र ङ्झसद्धान्त बमोजजम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गने, 

(ख) आङ्झथिक तथा प्रशासकीय कायि गने, गराउने, 

(ग) प्रारजम्भक साधारणसभा, वाङ्जषिक साधारणसभा तथा ङ्जवशेष साधारणसभा बोलाउने, 

(घ) साधारणसभाका ङ्झनणियहरू कायािन्वयन गने, गराउने, 

(ङ) संस्थाको नीङ्झत, योजना, बजेट तथा बाङ्जषिक कायििमको तजुिमा गरी साधारणसभा समि पेश गने, 

(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाउने,  

(छ) शेयर नामसारी तथा ङ्जफताि सम्बन्धी कायि गने, 

(ज) सम्बजन्धत संघको सदस्यता ङ्झलने, 

(झ) ङ्जवङ्झनयम तथा आन्तङ्चरक कायिङ्जवङ्झध तयार गरी साधारणसभामा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कायििेिङ्झभि संस्थाको कारोबार र व्यवसायको ङ्जहत प्रवद्धिनको लाङ्झग आवश्यक कायि 
गने,गराउने, 

३३. सञ्चालक पदमा बहाल नरहने: देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन:- 

(क) ङ्झनजले ङ्छदएको राजीनामा सङ्झमङ्झतबाट स्वीकृत भएमा, 

(ख) ङ्झनजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोजजम सञ्चालकबाट हटाउने ङ्झनणिय भएमा, 

(ग) ङ्झनज अको संस्थाको सञ्चालक रहेमा, 

(घ) ङ्झनज सोही वा अको संस्थाको कमिचारी रहेमा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रङ्झतबन्धात्मक वाक्यांशमा लेजखएको कुरामा 
सोहीबमोजजम हनेुछ । 
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(ङ) ङ्झनज सोही वा अको संस्थाको लेखा सपुरीवेिण सङ्झमङ्झतको पदमा रहेमा 

(च) ङ्झनजको मतृ्य ुभएमा। 

३४. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) साधारणसभाले वहमुतको ङ्झनणियबाट देहायको कुनै अवस्थामा 
सञ्चालकलाई सङ्झमङ्झतको सञ्चालक पदबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आङ्झथिक ङ्जहनाङ्झमना गरी सम्बजन्धत संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा, 

(ख) अनङ्झधकृत तवरले सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी ङ्जवषयको गोपङ्झनयता भङ्ग गरेमा, 

(ग) सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग प्रङ्झतस्पधाि हनेु गरी समान प्रकृङ्झतको कारोबार वा 
व्यवसाय गरेमा, 

(घ) सम्बजन्धत संस्थाको अङ्जहत हनेु कुनै कायि गरेमा,  

(ङ) ङ्झनज शारीङ्चरक वा मानङ्झसक रुपमा काम गनि नसक्ने भएमा, 

(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयम वा ङ्जवङ्झनयममा उजल्लजखत योग्यता 
नरहेमा । 

(२) कुनै सञ्चालकलाई सङ्झमङ्झतको पदबाट हटाउने ङ्झनणिय गनुि अजघ त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारणसभा 
समि सफाई पेश गने मनाङ्झसब माङ्जफकको मौका ङ्छदइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजमको अवङ्झधङ्झभि कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा वा ङ्झनजले पेश गरेको 
सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य सङ्झमङ्झतको दईु कायिकालसम्मको 
ङ्झनवािचनमा उम्मेदवार बङ्ङ पाउने छैन ।    

(५) उपदफा (३) बमोजजम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारणसभाले बाूँकी 
अवङ्झधको लाङ्झग अको सञ्चालकको ङ्झनवािचन गनेछ । 

३५. ङ्झनजी स्वाथि समावेश भएको ङ्झनणिय प्रकृयामा संलग्न हनु नहनेु  :(१) सञ्चालकले आफ्नो ङ्झनजी स्वाथि समावेश 
भएको ङ्झनणिय प्रङ्जियामा संलग्न हनुहुुूँदैन । 

(२) सञ्चालकले आफूलाईमाि व्यजिगत फाइदा हनेुगरी संस्थामा कुनै कायि गनि गराउन हुूँदैन । 

(३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को ङ्झबपरीत हनेु गरी वा आफ्नो अङ्झधकारिेिभन्दा बाङ्जहर गई कुनै 
काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रङ्झत त्यस्तो सञ्चालक व्यजिगत रूपमा उत्तरदायी हनेुछ र 
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त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य वा अन्य कुनै व्यजिलाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने 
त्यस्तो हानी नोक्सानी ङ्झनजको जायजेथाबाट असूल उपर गङ्चरनेछ । 

३६. सङ्झमङ्झतको ङ्जवघटन :(१) साधारणसभाले देहायको अवस्थामा सङ्झमङ्झतको ङ्जवघटन गनि सक्नेछाः– 

(क) सङ्झमङ्झतको बदङ्झनयतपूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोजखममा परेमा, 

(ख) संस्थाले ङ्झतनुिपने दाङ्जयत्व तोङ्जकएको समयङ्झभि भिुान गनि नसकेमा, 

(ग) ङ्जवङ्झनयममा उजल्लजखत उद्देश्य र कायि ङ्जवपङ्चरतको काम गरेमा,  

(घ) सङ्झमङ्झतले आफ्नो जजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयमावलीमा उजल्लजखत शति वा दताि गने  अङ्झधकारीले 
ङ्छदएको ङ्झनदेशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सङ्झमङ्झत ङ्जवघटन भएमा साधारणसभाले नयाूँ सङ्झमङ्झतको ङ्झनवािचन गनेछ । 

(३) सङ्झमङ्झतले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयम बमोजजम दताि गने अङ्झधकारीले ङ्छदएको 
ङ्झनदेशन पालना नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको प्रङ्झतवेदन समेतको आधारमा 
दताि गने अङ्झधकारीले सङ्झमङ्झतलाई उजूरी वा ङ्झनरीिणको िममा देजखएका ङ्जवषयवस्तकुो गाजम्भयिताको आधारमा 
बढीमा छ मङ्जहनाको समय ङ्छदई सधुार गने मौका ङ्छदन सक्नेछ र त्यस्तो समयावङ्झध ङ्झभि पङ्झन सधुार नगरेमा 
त्यस्तो सङ्झमङ्झत ङ्जवघटन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम सङ्झमङ्झत ङ्जवघटन भएमा त्यसरी ङ्जवघटन गङ्चरएको ङ्झमङ्झतले तीन मङ्जहना 
ङ्झभिमा अको सङ्झमङ्झतको ङ्झनवािचन सम्पङ्ङ गराउन र त्यस्तो ङ्झनवािचन नभएसम्म संस्थाको दैङ्झनक कायि सञ्चालन 
गनि दताि गने अङ्झधकारीले तोङ्जकए बमोजजमको एक तदथि सङ्झमङ्झत गठन गनुि पनेछ । 

(५) यस दफा बमोजजम अको सङ्झमङ्झतको ङ्झनवािचन गराउूँदा लागेको सम्पूणि खचि सम्बजन्धत संस्थाले 
व्यहोनेछ । 

३७. लेखा सपुरीवेिण सङ्झमङ्झतको गठन :(१) संस्थामा आन्तङ्चरक ङ्झनयन्िण प्रणालीलाई सदुृढ गनि तोङ्जकए बमोजजमको 
योग्यता पगेुका एकजना संयोजक र दईुजना सदस्यहरू रहने गरी साधारणसभाले ङ्झनवािचनबाट लेखा सपुरीवेिण 
सङ्झमङ्झत गठन गनेछ । 

(२) एउटै पङ्चरवारको एकभन्दा बढी व्यजि एकै अवङ्झधमा एउटै संस्थाको सञ्चालक वा लेखा 
सपुङ्चरवेिण सङ्झमङ्झतको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बङ्ङ र ङ्झनवािजचत हनु सक्ने छैन । 
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३८. लेखा सपुङ्चरवेिण सङ्झमङ्झतको काम, कतिव्य र अङ्झधकार :(१)  लेखा सपुङ्चरवेिण सङ्झमङ्झतको काम, कतिव्य र 
अङ्झधकार देहाय बमोजजम हनेुछ :– 

(क) प्रत्येक चौमाङ्झसकमा सहकारी संस्थाको आन्तङ्चरक लेखापरीिण गने, गराउने, 

(ख) आन्तङ्चरक लेखापरीिण गदाि लेखापरीिणका आधारभतू ङ्झसद्धान्तको पालना गने, गराउने, 

(ग) ङ्जवत्तीय तथा आङ्झथिक कारोवारको ङ्झनरीिण तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(घ) सङ्झमङ्झतको काम कारवाहीको ङ्झनयङ्झमत सपुङ्चरवेिण गने र सङ्झमङ्झतलाई आवश्यक सझुाव ङ्छदने, 

(ङ) साधारणसभाकोङ्झनदेशन, ङ्झनणिय तथा सङ्झमङ्झतका ङ्झनणिय कायािन्वयन भए नभएको अनगुमन गने, 

(च) लेखा सम्बन्धी प्रङ्झतवेदन र सङ्झमङ्झतको काम कारबाहीको सपुङ्चरवेिण सम्बन्धी वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन 
साधारणसभा समि पेश गने,  

(छ) आफूले पटक पटक ङ्छदएका सझुाव कायािन्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको ङ्जहतमा 
प्रङ्झतकूल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा जजन्सी सम्पजत्तको व्यापक रूपमा ङ्जहनाङ्झमना 
वा अङ्झनयङ्झमतता भएको वा संस्था गम्भीर आङ्झथिक संकटमा पनि लागेकोमा सोको कारण खुलाई 
ङ्जवशेष साधारणसभा बोलाउन सङ्झमङ्झत समि ङ्झसफाङ्चरस गने । 

(ज) आवश्यक परेमा आन्तङ्चरक लेखा परीिक ङ्झनयजुिका लाङ्झग तीन जनाको नाम सञ्चालक सङ्झमङ्झतमा 
ङ्झसफाङ्चरस गने । 

(२) लेखा सपुङ्चरवेिण सङ्झमङ्झतको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दैङ्झनक आङ्झथिक प्रशासङ्झनक कायिमा 
सहभागी हनु पाउने छैन । 
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पङ्चरच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पङ्चरचालन 

३९. सदस्य केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुि पने :(१) संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको माि बचत 
स्वीकार गनि, सोको पङ्चरचालन गनि र सदस्यलाई माि ऋण प्रदान गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापङ्झन बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने गरी 
दताि भएको संस्था बाहेक अन्य ङ्जवषयगत वा वहउुद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार गनि 
पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ बहउुद्देश्यीय वा ङ्जवषयगत संस्थाको रुपमा दताि भई मखु्य कारोवारको 
रुपमा वचत तथा ऋणको कारोवार गदै आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन वषि ङ्झभिमा वचत तथा ऋणको मखु्य 
कारोवार नहनेु गरी दताि हुूँदाका बखतमा उल्लेख गङ्चरएको मखु्य कारोवार गने गरी संस्था सञ्चालन गनुिपनेछ । 

(३) संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गने ऋणमा सेवा शलु्क र नवीकरण शलु्क ङ्झलन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर ङ्झबचको अन्तर छ प्रङ्झतशतभन्दा बढी हनेु छैन ।  

(५) संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूूँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज 
लगाउन पाइने छैन । 

(६)संस्थाले कुनैपङ्झन कम्पनीको शेयर खङ्चरद गनि सक्ने छैन ।  

तर  

(१) संस्थाको दाङ्जयत्वप्रङ्झत प्रङ्झतकूल नहनेु गरी संस्थाले स्वप्रयोजनको लाङ्झग अचल सम्पजत्त खरीद 
तथा पूवािधार ङ्झनमािण एवं संस्था र सदस्यहरुको ङ्जहतमा उत्पादन र सेवाको िेिमा प्राथङ्झमक पूूँजी 
कोष पङ्चरचालन गनि वाधा पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खङ्चरद गरेको भएमा त्यस्तो 
शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको ङ्झमङ्झतले एक वषि अवङ्झधङ्झभि हस्तान्तरण गङ्चरसक्न ुपनेछ । 

 (३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापङ्झनसंस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ दताि 
भएका साना ङ्जकसानद्वारा प्रवजद्धित ङ्जवत्तीय संस्थाको शेयर खङ्चरद गनि बाधा पनेछैन । 

(७) संस्थाले शेयर पूूँजी कोषको दश गणुासम्म वचत संकलन गनि सक्नेछ । 

(८) संस्थाले दताि गदािका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन मङ्जहना 
अवङ्झध व्यङ्झतत नभई ऋण लगानी गनि सक्ने छैन । 
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४०. सन्दभि व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) संघीय काननु बमोजजम रजजष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सन्दभि व्याजदर 
तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम तोङ्जकएको सन्दभि ब्याजदर संस्थाका लाङ्झग ङ्झनदेशक ब्याजदर हनेुछ । 

४१. व्यजिगत बचतको सीमा: संस्थामा सदस्यको व्यजिगत बचतको सीमा तीस लाखसम्म हनेुछ । 
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पङ्चरच्छेद –९ 

आङ्झथिक स्रोत पङ्चरचालन 

४२. शेयर ङ्झबिी तथा ङ्जफताि सम्बन्धी व्यबस्था :(१) संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर ङ्जविी गनि सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापङ्झन संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर 
पूूँजीको बीस प्रङ्झतशतभन्दा बढी हनेु गरी शेयर ङ्झबिी गनि सक्ने छैन ।  

तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूणि वा आंजशक स्वाङ्झमत्व वा ङ्झनयन्िण भएको 
संस्था वा ङ्झनकायको हकमा यो बन्देज लागू हनेु छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको अंङ्जकत मूल्य प्रङ्झत शेयर एक सय रुपैयाूँ हनेुछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूूँजी ङ्जवङ्झनयममा उल्लेख भए बमोजजम हनेुछ । 

(६) संस्थाले खुला बजारमा शेयर ङ्झबिी गनि पाउने छैन । 

(७) संस्थाको मूलधनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा दाङ्जयत्व बाहेक 
अन्य कुनै ऋण वा दाङ्जयत्व वापत ङ्झललाम ङ्झबिी गङ्चरने छैन । 

४३. रकम ङ्जफताि तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था :(1) कुनै सदस्यले संस्थाको सदस्यता त्याग गरी रकम 
ङ्जफताि ङ्झलन चाहेमा ङ्झनजको कुनै दाङ्जयत्व भए त्यस्तो दाङ्जयत्व भिुान गरेको ङ्झमङ्झतले एक मङ्जहनाङ्झभि ङ्झनजको 
बाूँकी रकम तोङ्जकए बमोजजम ङ्झनजलाई ङ्जफताि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत ङ्जफताि माग गरेमा ङ्झनजको कुनै दाङ्जयत्व भए त्यस्तो 
दाङ्जयत्व किा गरी बाूँकी रकम तोङ्जकए बमोजजम ङ्झनजलाई ङ्जफताि गनुि पनेछ।  

(३) संस्थाले वचत खाताहरु माि संचालन गनि सक्नेछ ।    

४४. ऋण वा अनदुान ङ्झलन सक्ने: (१) संस्थाले ङ्जवदेशी बैंक वा ङ्जवत्तीय संस्था वा अन्य ङ्झनकायबाट ऋण वा अनदुान 
ङ्झलन वा त्यस्तो ङ्झनकायसूँग साझेदारीमा काम गनि संघीय कानून वमोजजम स्वीकृती ङ्झलन ुपने छ । 

(२) उपदफा (१) वमोजजम ङ्जवदेशी बैङ्क वा ङ्झनकायबाट ऋण वा अनदुान ङ्झलन स्वीकृतीको लाङ्झग 
तोङ्जकएवमोजजमको ङ्जववरणहरु सङ्जहत दताि गने अङ्झधकारी समि ङ्झनवेदन ङ्छदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) वमोजजम ङ्झनवेदन प्राप्त भएमा दताि गने अङ्झधकारीले गाउूँ\नगर कायिपाङ्झलकामा 
प्रस्ताव पेश गनुि पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजमको प्रस्ताव गाउूँ\नगर कायिपाङ्झलकाले उपयिु देखेमा स्वीकृतीकोलाङ्झग 
मन्िालयमा जशफाङ्चरस गङ्चर पठाउनेछ ।  
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४५. नेपाल सरकारको सरुिण प्राप् त गनि सक्ने: (१) संस्थाले ङ्जवदेशी बैङ्क वा ङ्झनकायसूँग ङ्झलने ऋणमा सरुिण प्राप् त 
गनुि पने भएमा संघीय कानून वमोजजम स्वीकृङ्झतकोलाङ्झग दताि गने अङ्झधकाङ्चर समि प्रस्ताव सङ्जहत ङ्झनवेदन ङ्छदन ु
पने छ । 

(२) दफा (१) वमोजजम   प्राप्त प्रस्ताव उपयिु देजखएमा गाउूँ\नगर कायिपाङ्झलकाले  संघीय काननु बमोजजम 
स्वीकृङ्झतको लाङ्झग मन्िालयमा जशफाङ्चरस गङ्चर पठाउन ुपनेछ ।  

 

पङ्चरच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

४६ संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषमा देहाय बमोजजमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर ङ्झबिीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनदुान रकम, 

(ङ) ङ्जवदेशी सरकार वा अन्तरािजष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् त अनदुान वा सहायताको रकम, 

(च) व्यवसाङ्जयक कायिबाट आजजित रकम, 

(छ) सदस्यता प्रवेश शलु्क, 

(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हनेु अन्य जनुसकैु रकम । 

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

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा देहाय बमोजजमका रकम रहने छन ्:– 

(क) आङ्झथिक वषिको खूद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रङ्झतशत रकम,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा ङ्झनकायले प्रदान गरेको पूूँजीगत अनदुान रकम, 

(ग) जस्थर सम्पजत्त ङ्जविीबाट प्राप् त रकम, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको जगेडा कोष अङ्जवभाज्य हनेुछ । 
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४८. संरजित पूूँजी ङ्जफताि कोषाः (१) संस्थामा एक संरजित पूूँजी ङ्जफताि कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बमोजजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम 
छुट्ट्याई बाूँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रङ्झतशत रकम उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा वाङ्जषिक 
रुपमा जम्मा गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको रकम सदस्यले गरेको संघीय काननुमा तोङ्जकए बमोजजमको वाङ्जषिक 
कारोवारको आधारमा सम्बजन्धत सदस्यलाई उपलव्ध गराउन ुपनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धिन कोषसम्बन्धी व्यवस्था: (१) संस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धिन गनिको लाङ्झग दफा ४७ 
बमोजजम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छुयाई बाूँकी रहेको 
रकमको शून्य दशमलव पाूँच प्रङ्झतशतले हनु आउने रकम संघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोजजमको सहकारी 
प्रवद्धिन कोषमावाङ्जषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको उपयोग संघीय काननु व्यवस्था भएबमोजजम हनेुछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थााः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उजल्लजखत कोषका अङ्झतङ्चरि संस्थामा 
सहकारी जशिा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तोङ्जकए बमोजजमका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूङ्झतिका लाङ्झग ङ्जवङ्झनयममा तोङ्जकए 
बमोजजम उपयोग गनि सङ्जकनेछ ।  

तर एक वषिको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूूँजीको पन्र प्रङ्झतशतभन्दा बढी हनेु छैन । 

 

पङ्चरच्छेद –११ 

अङ्झभलेख र सूचना 

५१. अङ्झभलेख राख्न ुपने : (१) संस्थाले साधारण सभा, सङ्झमङ्झत तथा लेखा सपुङ्चरबेिण सङ्झमङ्झत बैठकका ङ्झनणिय तथा 
काम कारबाहीको अद्यावङ्झधक अङ्झभलेख सरुजित साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) संस्थाले कारोबारसूँग सम्बजन्धत तथा अन्य आवश्यक अङ्झभलेखहरू तोङ्जकए बमोजजम सरुजित साथ 
राख्न ुपनेछ । 

५२. ङ्जववरण उपलब्ध गराउन ुपने :(१) संस्थाले देहायका ङ्जववरणहरू सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन आ.व. समाप्त भएको तीन 
मङ्जहना ङ्झभि दताि गने अङ्झधकारी समि पेश गनुि पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमाङ्झसक र वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन तथा लेखापरीिण प्रङ्झतवेदन 
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(ख) बाङ्जषिक कायििम नीङ्झत तथा योजना, 

(ग) खुद बचत सम्बन्धी नीङ्झत तथा योजना, 

(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाूँकी कायािवङ्झधको सूची, 

(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूूँजी,   

(छ) सञ्चालक वा सदस्यले ङ्झलएको ऋण ङ्झतनि बाूँकी रहेको रकम, 

(ज) दताि गने अङ्झधकारीले समय समयमा तोङ्जकङ्छदएको अन्य ङ्जववरण । 

पङ्चरच्छेद – १२ 

लेखा र लेखापरीिण 

 

५३. कारोबारको लेखा: संस्थाको  कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधाङ्चरत र कारोबारको यथाथि जस्थङ्झत 
स्पष्ट्टरुपमा देजखने गरी संघीय कानून बमोजजम रजजष्ट्रारले लागू गरेको लेखामान (एकाउजन्टङ स्याण्डडि) र 
यस ऐन बमोजजम पालना गनुिपने अन्य शति तथा व्यवस्था बमोजजम राख्न ुपनेछ । 

५४. लेखापरीिण: (१) संस्थाले प्रत्येक आङ्झथिक वषिको लेखापरीिण सो आङ्झथिक वषि समाप्त भएको ङ्झमङ्झतले तीन 
मङ्जहनाङ्झभि प्रचङ्झलत कानून बमोजजम इजाजतपि प्राप् त लेखापरीिकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको अवङ्झध ङ्झभि कुनै संस्थाले लेखापरीिण नगराएको पाइएमा दताि गने 
अङ्झधकारीले त्यस्तो संस्थाको लेखा परीिण इजाजतपिप्राप् त लेखापरीिकबाट गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम लेखापरीिण गराउूँदा लेखापरीिकलाई ङ्छदन ुपने पाङ्चरश्रङ्झमक लगायतको 
रकम सम्बजन्धत संस्थाले व्यहोनेछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण प्रङ्झतवेदन अनमुोदनको लाङ्झग 
साधारणसभासमि पेश गनुि पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजजम पेश भएको लेखापरीिण प्रङ्झतवेदन साधारणसभाबाट अनमुोदन हनु 
नसकेमा पनुाः लेखापरीिणको लाङ्झग साधारणसभाले दफा ५५ को अधीनमा रही अको लेखापरीिक ङ्झनयिु 
गनेछ । 

५५. लेखापरीिकको ङ्झनयजुि :(१) संस्थाको लेखापरीिण सम्बन्धी कायि गनि प्रचङ्झलत कानून बमोजजम इजाजतपि 
प्राप् त लेखापरीिकहरू मध्येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापरीिक ङ्झनयजुि गरी पाङ्चरश्रङ्झमक समेत तोक्नेछ 
। 
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(२) उपदफा (१) बमोजजम लेखापरीिक ङ्झनयिु गदाि एउटै व्यजि, फमि वा कम्पनीलाई लगातार 
तीन आङ्झथिक वषिभन्दा बढी हनेु गरी ङ्झनयिु गनि सङ्जकने छैन । 

५६. लेखापरीिकमा ङ्झनयिु हनु नसक्ने :(१) देहायका व्यजि लेखापरीिकमा ङ्झनयिु हनु तथा ङ्झनयिु भई सकेको 
भए सो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 

(ख) सम्बजन्धत संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको ङ्झनयङ्झमत पाङ्चरश्रङ्झमक पाउने गरी ङ्झनयिु सल्लाहकार वा कमिचारी, 

(घ) लेखापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषिको अवङ्झध भिुान नभएको,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 

(च) भ्रष्ट्टाचार, ठगी वा नैङ्झतक पतन हनेु अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाूँच वषि भिुान 
नभएको,  

(ज) सम्बजन्धत संस्थासूँग स्वाथि बाजझएको व्यजि । 

(२) लेखापरीिकले आफू ङ्झनयिु हनुअुजघ उपदफा (१) बमोजजम अयोग्य नभएको कुराको संस्था 
समि स्वघोषणा गरन्पुनेछ ।  

(३) कुनै लेखापरीिक आफ्नो कायिकाल समाप्त नहुूँदै कुनै संस्थाको लेखापरीिण गनि अयोग्य भएमा 
वा संस्थाको लेखापरीिकको पदमा कायम रहन नसक्ने जस्थङ्झत उत्पङ्ङ भएमा ङ्झनजले लेखापरीिण गनुि पने वा 
गङ्चररहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी ङ्झलजखत रुपमा संस्थालाई ङ्छदन ुपनेछ । 

(४) यस दफाको प्रङ्झतकूल हनेुगरी ङ्झनयिु भएको लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण मान्य हनेु छैन 
।  

 

पङ्चरच्छेद – १३ 

छुट,सङु्जवधा र सहङु्झलयत 

५७. छुट, सङु्जवधा र सहङु्झलयत: (१) संस्थालाई प्राप्त हनेु छुट, सङु्जवधा र सहङु्झलयत संघीय काननु बमोजजम हनेुछ । 

 (२) उपदफा (१) मा उल्लेजखत छुट, सङु्जवधा र सहङु्झलयत बाहेक संस्थालाई प्राप्त हनेु अन्य छुट, सङु्जवधा र 
सहङु्झलयत तोङ्जकए बमोजजम हनेुछ ।  
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पङ्चरच्छेद—१४ 

ऋण असलुी तथा बाूँकी बक्यौता 

५८. ऋण असूल गने: (१) कुनै सदस्यले संस्थासूँग गरेको ऋण सम्झौता वा शति कबङु्झलयतको पालना नगरेमा, 
ङ्झलखतको भाखाङ्झभि ऋणको सावाूँ, ब्याज र हजािना चिुा नगरेमा वा ऋण ङ्झलएको रकम सम्बजन्धत काममा 
नलगाई ङ्जहनाङ्झमना गरेको देजखएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण ङ्झलंदा राखेको ङ्झधतोलाई सम्बजन्धत संस्थाले ङ्झललाम 
ङ्झबिी गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साूँवा, ब्याज र हजािना असूल उपर गनि सक्नेछ। ङ्झधतो 
सम्बजन्धत संस्थाले सकारे पश्चात ्पङ्झन ऋणीले साूँवा ब्याज दवैु भिुानी गरी ङ्झधतो बापतको सम्पजत्त ङ्जफताि ङ्झलन 
चाहेमा ङ्जफताि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा राखेको ङ्झधतो कुनै ङ्जकङ्झसमले कसैलाई हक छोङ्झडङ्छदएमा वा अन्य कुनै 
कारणबाट त्यस्तो ङ्झधतोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई ङ्झनजश्चत म्याद ङ्छदई थप ङ्झधतो सरुिण राख् न   
लगाउन सङ्जकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम ऋणीले थप ङ्झधतो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको 
ङ्झधतोबाट पङ्झन साूँवा, ब्याज र हजािनाको रकम असूल उपर हनु नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य 
जायजेथाबाट पङ्झन साूँवा, ब्याज र हजािना असूल उपर गनि सङ्जकनेछ ।  

(४) यस दफा बमोजजम साूँवा, ब्याज र हजिना असूल उपर गदाि लागेको खचिको रकम तथा असूल 
उपर भएको साूँवा, व्याज र हजािनाको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम सम्बजन्धत ऋणीलाई ङ्जफताि 
ङ्छदन ुपनेछ ।  

(५) यस दफा बमोजजम कुनै संस्थाले ऋणीको ङ्झधतो वा अन्य जायजेथा ङ्झललाम ङ्झबिी गदाि ङ्झललाम 
सकाने व्यजिको नाममा सो ङ्झधतो वा जायजेथा प्रचङ्झलत कानून बमोजजम रजजष्ट्रेशन वा दाजखल खारेज गनिको 
लाङ्झग सम्बजन्धत कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बजन्धत कायािलयले पङ्झन सोही बमोजजम रजजष्ट्रेशन वा 
दाजखल खारेज गरी सोको जानकारी सम्बजन्धत संस्थालाई ङ्छदन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बमोजजम ङ्झधतो राखेको सम्पजत्त ङ्झललाम ङ्झबिी गदाि कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो 
सम्पजत्त सम्बजन्धत संस्था आफैं ले सकार गनि सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोजजम आफैं ले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत संस्थाको नाममा 
रजजष्ट्रेशन वा दाजखल खारेज गनि सम्बजन्धत कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बजन्धत 
कायािलयले सोही बमोजजम रजजष्ट्रेशन वा दाजखल खारेज गरी ङ्छदन ुपनेछ । 

५९.  कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्थााः संस्थाबाट ऋण ङ्झलई  रकमको अपचलन गने वा तोङ्जकएको समयावङ्झध ङ्झभि 
ऋणको साूँवा व्याज ङ्जफताि नगने व्यजिको नाम नामेशी सङ्जहत कालोसूची प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय 
काननु बमोजजम हनेुछ । 
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६०. कजाि सूचना केन््र सम्बन्धी व्यवस्थााः कजाि सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोजजम हनेुछ । 

६१ बाूँकी बक्यौता असूल उपर गने : कसैले संस्थालाई ङ्झतनुि बझुाउन ुपने रकम नङ्झतरी बाूँकी राखेमा त्यस्तो रकम 
र सोको ब्याज समेत दताि गने अङ्झधकारीले त्यस्तो व्यजिको जायजेथाबाट असूल उपर गङ्चरङ्छदन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राख् न लेखी पठाउने: (१) संस्था वा दताि गने अङ्झधकारीले दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लाङ्झग कुनै 
व्यजिको खाता, जायजेथाको स्वाङ्झमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा ङ्झबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् न सम्बजन्धत 
ङ्झनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम रोक्काको लाङ्झग लेखी आएमा सम्बजन्धत ङ्झनकायले प्रचङ्झलत कानून बमोजजम 
त्यस्तो व्यजिको खाता,जाय जेथाको स्वाङ्झमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा ङ्झबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् नराखी 
ङ्छदन ुपनेछ । 

६३. अग्राङ्झधकार रहने: कुनै व्यजिले संस्थालाई ङ्झतनुि पने ऋण वा अन्य कुनै दाङ्जयत्व नङ्झतरेमा त्यस्तो व्यजिको 
जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लाङ्झग रकम छुिाई बाूँकी रहन आएको रकममा 
संस्थाको अग्राङ्झधकार रहनेछ । 

६४.  कायिवाही गनि वाधा नपने: संस्थाले ऋण असलुी गने सम्बन्धमा कुनै व्यजि वा सहकारी संस्था उपर चलाएको 
कुनै कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजि वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचङ्झलत कानून बमोजजमको कुनै 
कसूरमा कारवाही चलाउन रोक लगाएको माङ्झनने छैन । 

पङ्चरच्छेद– १५ 

एकीकरण,  ङ्झबघटन तथा दताि खारेज 

६५. एकीकरण तथा ङ्जवभाजन सम्बन्धी व्यबस्था: (१) यस ऐनको अङ्झधनमा रही दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थाहरु एक 
आपसमा गाभी एकीकरण गनि वा एक संस्थालाई भौगोङ्झलक कायि िेिको आधारमा दईु वा दईुभन्दा बढी 
संस्थामा ङ्जवभाजन गनि सङ्जकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम एकीकरण वा ङ्जवभाजन गदाि सम्बजन्धत संस्थाको कुल कायम रहेका 
सदस्य संख्याको दईु ङ्झतहाइ बहमुतबाट ङ्झनणिय हनु ुपनेछ ।           

(३) उपदफा (२) बमोजजम एकीकरण वा ङ्जवभाजन गने ङ्झनणिय गदाि एकीकरण वा ङ्जवभाजनका शति र 
कायिङ्जवङ्झध समेत खुलाउन ुपनेछ। 

६६.  ङ्जवघटन र दताि खारेज: (१) कुनै संस्थामा देहायको अवस्था ङ्जवद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम 
रहेका दईु ङ्झतहाइ बहमुत सदस्यको ङ्झनणियबाट त्यस्तो संस्थाको ङ्जवघटन गने ङ्झनणिय गरी दताि खारेजीको 
स्वीकृङ्झतका लाङ्झग सङ्झमङ्झतले दताि गने अङ्झधकारी समि ङ्झनवेदन ङ्छदनसक्नेछ :– 
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(क) ङ्जवङ्झनयममा उजल्लजखत उद्देश्य तथा कायि हाङ्झसल गनि सम्भव नभएमा,  

(ख) सदस्यको ङ्जहत गनि नसक्ने भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्राप् त ङ्झनवेदनमा छानङ्जवन गदाि त्यस्तो संस्थाको ङ्जवघटन गनि उपयिु 
देजखएमा दताि गने अङ्झधकारीले त्यस्तो संस्थाको दताि खारेज गनि सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापङ्झन दताि गने अङ्झधकारीले देहायको अवस्थामा 
माि संस्थाको दताि खारेज गनि सक्नेछ :– 

(क) लगातार दईु वषिसम्म कुनै कारोबार नगरी ङ्झनष्ट्कृय रहेको पाइएमा, 

(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयमावली ङ्जवपरीतको कायि बारम्बार गरेमा, 

(ग) ङ्जवङ्झनयममा उजल्लजखत उद्देश्य ङ्जवपरीत कायि गरेमा, 

(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र ङ्झसद्धान्त ङ्जवपरीत कायि गरेमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम दताि खारेज गनुि अजघ दताि गने अङ्झधकारीले त्यस्तो संस्थालाई 
सनुवुाईको लाङ्झग पन्र ङ्छदनको समय ङ्छदन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम संस्थाको दताि खारेज भएमा त्यस्तो संस्था ङ्जवघटन भएको 
माङ्झननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम संस्थाको दताि खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको दताि प्रमाणपि 
स्वताः रद्द भएको माङ्झननेछ । 

६७. ङ्झलक्वीडेटरको ङ्झनयजुि: (१) दफा ६६ बमोजजम कुनै संस्थाको दताि खारेज भएमा दताि गने अङ्झधकारीले 
ङ्झलक्वीडेटर ङ्झनयिु गनेछ ।  

(२) उपदफामा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएतापङ्झन संघीय काननुमा तोङ्जकएको ङ्झसमा सम्मको सम्पजत्त भएको 
संस्थाको हकमा दताि गने अङ्झधकारीले कुनै अङ्झधकृतस्तरका कमिचारीलाई ङ्झलक्वीडेटर ङ्झनयजुि गनि सक्नेछ । 

६८. ङ्झलक्वीडेशन पङ्झछको सम्पङ्झतको उपयोग: कुनै संस्थाको ङ्झलक्वीडेशन पश्चात ्सबै दाङ्जयत्व भिुान गरी बाूँकी रहन 
गएको सम्पजत्तको उपयोग संघीय काननुमा तोङ्जकए बमोजजम हनेुछ । 
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पङ्चरच्छेद –१६ 

दताि गने अङ्झधकारी 
 

६९. दताि गने अङ्झधकारी: (१)यस ऐन अन्तगित दताि गने अङ्झधकारीले गनुिपने कायिहरू जशवनाथ गाउूँपाङ्झलकाको प्रमखु 
प्रशासङ्जकय अङ्झधकृतले गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको दताि गने अङ्झधकारीले यस ऐन बमोजजम आफूमा रहेको कुनै वा सम्पूणि 
अङ्झधकार आफू मातहतको अङ्झधकृतस्तरको कमिचारीलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 

७०. काम, कतिव्य र अङ्झधकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लजखत काम, कतिव्य तथा अङ्झधकारको अङ्झतङ्चरि दताि गने 
अङ्झधकारीको काम, कतिव्य र अङ्झधकार तोङ्जकए बमोजजम हनेुछ । 

  

पङ्चरच्छेद –१७ 

ङ्झनरीिण तथा अनगुमन 

७१. ङ्झनरीिण तथा अङ्झभलेख जाूँच गने: (१) दताि गने अङ्झधकारीले संस्थाको जनुसकैु वखत ङ्झनरीिण तथा अङ्झभलेख 
परीिण गनि, गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जनुसकैु वखत तोङ्जकएको भन्दा बढी आङ्झथिक कारोवार गने संस्थाको ङ्जहसाव 
ङ्जकताव वा ङ्जवत्तीय कारोवारको ङ्झनरीिण वा जाूँच गनि, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लाङ्झग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अङ्झधकारी वा ङ्जवशेषज्ञ खटाई 
आबश्यक  ङ्जववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट जझकाई ङ्झनरीिण तथा सपुरीवेिण गनि सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बमोजजम ङ्झनरीिण वा ङ्जहसाब जाूँच गदाि दताि गने अङ्झधकारी वा नेपाल राष्ट्र 
बैङ्कको अङ्झधकार प्राप्त अङ्झधकृतले माग गरेको जानकारी सम्बजन्धत संस्थाले उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम ङ्झनरीिण वा ङ्जहसाब जाूँच गदाि कुनै संस्थाको कामकारबाही यो 
ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयम, ङ्झनदेजशका, मापदण्ड वा कायिङ्जवङ्झध बमोजजम भएको नपाइएमा दताि गने 
अङ्झधकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बजन्धत संस्थालाई आवश्यक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ र त्यस्तो ङ्झनदेशनको 
पालना गनुि त्यस्तो संस्थाको कतिव्य हनेुछ । 

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोजजम संस्थाको ङ्झनरीिण तथा सपुरीवेिण गदाि नेपाल राष्ट्र 
बैङ्कले प्रचङ्झलत कानून बमोजजमको अङ्झधकार प्रयोग गनि सक्नेछ। 

(७) यस दफा बमोजजम संस्थाको ङ्झनरीिण तथा सपुरीवेिण गदाि प्राप् त हनु आएको जानकारी नेपाल 
राष्ट्र बैङ्कले जशवनाथ गाउूँ कायिपाङ्झलकालाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।   
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७२. छानङ्जवन गनि सक्ने :(१) कुनै संस्थाको व्यवसाङ्जयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको ङ्जहत ङ्जवपरीत 
काम भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य ङ्जवपरीत कायि गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा वीस प्रङ्झतशत सदस्यले 
छानङ्जवनको लाङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदएमा दताि गने अङ्झधकारीले त्यस्तो संस्थाको छानङ्जवन गनि, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम छाङ्झनवन गदाि माग गरेको ङ्जववरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग 
गनुि सम्बजन्धत सङ्झमङ्झतको कतिव्य हनेुछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम गङ्चरएको छानङ्जवनको जानकारी सम्बजन्धत संस्थालाई ङ्झलजखत 
रुपमा ङ्छदन ुपनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को ङ्झनरीिण तथा अनगुमन सम्बन्धी ङ्जवशेष व्यवस्था :(१) बचत तथा 
ऋणको मखु्य कारोबार गने संस्थाले तोङ्जकए बमोजजम अनगुमन प्रणाली अवलम्बन गनुि पनेछ । 

(२) दताि गने अङ्झधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोङ्जकए बमोजजमको अनगुमन 
प्रणालीमा आधाङ्चरत भई ङ्झनरीिण तथा अनगुमन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम संस्थाको ङ्झनरीिण तथा अनगुमन दताि गने अङ्झधकारीले आवश्यकता 
अनसुार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य ङ्झनकायको सहयोग ङ्झलन सक्नेछ । 

 

७४.वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन पेश गनुिपने : (१) दताि गने अङ्झधकारीले आङ्झथिक वषि समाप्त भएको ङ्झमङ्झतले तीन मङ्जहनाङ्झभि 
संस्थाको ङ्झनरीिण सम्बन्धी वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन गाउूँ \ नगर कायिपाङ्झलका समि पेश गनुि पनेछ । 

(२) उपदफा (१)  बमोजजमको प्रङ्झतवेदनमा देहायका ङ्जववरणहरू खुलाउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चालनमा रहेका संस्थाको ङ्जववरण, 

(ख) अनगुमन गङ्चरएका संस्थाको संख्या तथा आङ्झथिक कारोवारको ङ्जववरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी ङ्झसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयम, ङ्जवङ्झनयम तथा आन्तङ्चरक 
कायिङ्जवङ्झधको पालनाको अवस्था, 

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

(ङ) संस्थाको ङ्जियाकलापमा सदस्यको सहभाङ्झगताको स्तर अनपुात, 

(च) संस्थालाई गाउूँपाङ्झलका/नगरपाङ्झलकाबाट प्रदान गङ्चरएको ङ्जवत्तीय अनदुान तथा छुट सङु्जवधाको 
सदपुयोङ्झगताको अवस्था,  
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(छ) संस्थाको आङ्झथिक ङ्जियाकलाप तथा ङ्जवत्तीय अवस्था सम्बन्धी तोङ्जकए बमोजजमका ङ्जववरण, 

(ज) संस्थामा आन्तङ्चरक ङ्झनयन्िण प्रणालीको अवस्था, 

(झ) संस्थामा सशुासन तथा जजम्मेवारीको अवस्था, 

(ञ) संस्थामा रहेका कोषको ङ्जववरण, 

(ट) संरजित पूूँजी ङ्जफताि कोष ङ्जवतरणको अवस्था, 

(ठ) सहकारीको नीङ्झत ङ्झनमािणमा सहयोग पगु्ने आवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको दताि, खारेजी तथा ङ्जवघटन सम्बन्धी ङ्जववरण, 

(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको दफा १२ बमोजजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पङ्चरयोजनाको 
ङ्जववरण,  

(ण) तोङ्जकए बमोजजमका अन्य ङ्जववरण । 

७५. आपसी सरुिण सेवा संचालन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) संस्थाले संघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोजजम आफ्ना 
सदस्यहरुको बालीनाली वा वस्तभुाउमा भएको िङ्झतको अंशपूङ्झति गने गरी आपसी सरुिण सेवा संचालन गनि 
सक्नेछ । 

७६. जस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) बचत तथा ऋण ङ्जवषयगत संस्थाहरू सम्भाङ्जवत जोजखमबाट संरिणका 
लाङ्झग संघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोजजम खडा हनेु जस्थरीकरण कोषमा सहभागी हनु सक्नेछन ्। 

पङ्चरच्छेद –१८ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७७. संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गनि सङ्जकने: (१) यस ऐन बमोजजम गङ्चरएको ङ्झनरीिण वा ङ्जहसाब जाूँचबाट 
कुनै संस्थामा देहायको अवस्था ङ्जवद्यमान रहेको देजखएमा कायिपाङ्झलकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको 
रुपमा घोषणा गनि सक्नेछ:- 

(क) सदस्यको ङ्जहत ङ्जवपरीत हनेु गरी कुनै कायि गरेको, 

(ख) संस्थाले पूरा गनुिपने ङ्जवत्तीय दाङ्जयत्व पूरा नगरेको वा भिुानी गनुिपने दाङ्जयत्व भिुानी गनि 
नसकेको वा भिुानी गनि नसक्ने अवस्था भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचत ङ्झनधािङ्चरत शति बमोजजम ङ्जफताि गनि नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयम तथा ङ्जवङ्झनयम ङ्जवपरीत हनेु गरी संस्था  सञ्चालन भएको, 
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(ङ) संस्था  दामासाहीमा पनि सक्ने अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आङ्झथिक कङ्छठनाई 
भोङ्झगरहेको, 

(च) कुनै संस्थाले सदस्यको बचत रकम ङ्जफताि गनुि पने अवङ्झधमा ङ्जफताि नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाका  
कम्तीमा वीस प्रङ्झतशत वा वीस जना मध्ये जनु कम हनु्छ सो वरावरका सदस्यहरूले दताि गने 
अङ्झधकारी समि ङ्झनवेदन ङ्छदएकोमा छानङ्जवन गदाि खण्ड (क) देजख (ङ) सम्मको कुनै अवस्था 
ङ्जवद्यमान भएको देजखएको । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापङ्झन प्रचङ्झलत कानून बमोजजम गठन गरेको 
आयोगले कुनै संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि ङ्झसफाङ्चरस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पङ्जहचान 
गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजरुी संख्या, औजचत्य समेतको आधारमा कायिपाङ्झलकाले त्यस्तो संस्थालाई 
समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि सक्नेछ । 

७८. व्यवस्थापन सङ्झमङ्झतको गठन: (१) दफा ७७ बमोजजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पजत्त 
व्यवस्थापन तथा दाङ्जयत्व भिुानी सम्बन्धी कायिकालाङ्झग व्यवस्थापन सङ्झमङ्झतको गठन गनि दताि गने अङ्झधकारीले 
कायिपाङ्झलका समि  ङ्झसफाङ्चरस गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम जशफाङ्चरस भई आएमा कायिपाङ्झलकाले तोङ्जकए वमोजजम व्यवस्थापन 
सङ्झमङ्झतको गठन गनि सक्ने छ ।   

(३) उपदफा (२) बमोजजम गङ्छठत व्यवस्थापन सङ्झमङ्झतको काम, कतिव्य र अङ्झधकार तोङ्जकए बमोजजम 
हनेुछ । 

 

पङ्चरच्छेद–१९ 

कसूर, दण्ड जङ्चरवाना तथा पनुराबेदन 

७९. कसूर गरेको माङ्झनने : कसैले देहायको कुनै कायि गरेमा यस ऐन अन्तगितको कसूर गरेको माङ्झननेछ ।  

(क) दताि नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यजि, फमि वा कम्पनीले आफ्नो 
नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अंग्रजेी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा 
प्रवाह  वा अन्य कुनै कायि गरेमा, 

(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयम, ङ्जवङ्झनयम बमोजजम बाहेक अन्य कुनै  
पङ्झन प्रयोजनको लाङ्झग प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोङ्जकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाि जमानत वा सरुिण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, 
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(घ) सङ्झमङ्झतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमिचारीले संस्थाको सम्पजत्त, बचत वा शेयर रकम ङ्जहनाङ्झमना 
गरेमा, 

(ङ) ऋण असूल हनु नसक्ने गरी सङ्झमङ्झतका कुनै सदस्य, ङ्झनजको नातेदार वा अन्य व्यजि वा 
कमिचारीलाई ऋण ङ्छदई रकम ङ्जहनाङ्झमना गरेमा,  

(च) सङ्झमङ्झतका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको ङ्झमलोमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत रकम 
आफू खुसी पङ्चरचालन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा,  

(छ) झिुा वा गलत ङ्जववरण पेश गरी कजाि ङ्झलएमा, राखेको ङ्झधतो कच्चा भएमा वा ऋण ङ्जहनाङ्झमना 
गरेमा,  

(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तरग्त बनेका ङ्झनयम, ङ्जवङ्झनयम  ङ्जवपङ्चरत लगानी गरेमा वा लगानी 
गने उद्देश्यले रकम उठाएमा,  

(झ) कृङ्झिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण ङ्झलएमा वा ङ्छदएमा, 

(ञ) ङ्झधतोको अस्वाभाङ्जवक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण ङ्झलएमा वा ङ्छदएमा, 

(ट) झिुा ङ्जववरणको आधारमा पङ्चरयोजनाको लागत अस्वाभाङ्जवक रुपमा बढाई बढी ऋण ङ्झलएमा वा  
ङ्छदएमा, 

(ठ) कुनै व्यजि वा संस्थालाई एक पटक ङ्छदइसकेको सरुिण रीतपूविक फुकुवा नभई वा सो 
सरुिणले खामेको मूल्यभन्दा बढी हनेुगरी सोही सरुिण अन्य संस्थामा राखी पनुाः ऋण ङ्झलए वा 
ङ्छदएमा, 

(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको लाङ्झग ऋण सङु्जवधा ङ्झलएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यि प्रयोग 
गरे वा गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेजखएको कुनै कुरा कुनै तङ्चरकाले हटाइ वा उडाइ अकै 
अथि ङ्झनस्कने व्यहोरा पारी ङ्झमलाई लेख्ने वा अको ङ्झभङै्ङ शे्रस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई 
वा अरु कसैलाई फाइदा वा हाङ्झन नोक्सानी गने उद्देश्यले कीते गनि वा अकािको हाङ्झन नोक्सानी 
गने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झिुा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा ङ्झमङ्झत, अङ्क वा व्यहोरा 
फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको ङ्झधतो स्वरुप राजखने चल अचल सम्पजत्त ङ्झललाम ङ्झबिी वा अन्य प्रयोजनको लाङ्झग 
मूल्याङ्कन गदाि मूल्याङ्कनकतािले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी 
परु् याउने कायि गरे वा गराएमा,  
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(त) संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाङ्जहजा 
गनि वा गराउन, कुनै ङ्जकङ्झसमको रकम ङ्झलन वा ङ्छदन, ङ्झबना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्त ु
वा सेवा ङ्झलन वा ङ्छदन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा ङ्झलन वा ङ्छदन, गलत ङ्झलखत तयार गनि वा 
गराउन, अनवुाद गनि वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी परु् याउने बदङ्झनयतले कुनै कायि 
गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सदस्य वा बचतकताि वा ती मध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पगु्ने गरी लेखा 
परीिण गरे गराएमा वा लेखा परीिण गरेको झिुो प्रङ्झतवेदन तयार पारेमा वा पानि लगाएमा। 

८०. सजायाः (१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरेमा देहाय बमोजजमको सजाय हनेुछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषिसम्म कैद र एक लाख रुपैँयासम्म जङ्चरवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बषिसम्म कैद र दईु लाख रुपैँयासम्म जङ्चरवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा ङ्जवगो बराबरको रकम जङ्चरवाना गरी तीन बषि सम्म कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा ङ्जवगो भराई ङ्जवगो 
बमोजजम जङ्चरवाना गरी देहाय बमोजजमको कैद हनेुछ :- 

(१) दश लाख रुपैयाूँसम्म ङ्झबगो भए एक वषिसम्म कैद,  

(२) दश लाख रुपैयाूँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँसम्म ङ्झबगो भए दईु वषि देजख तीन वषिसम्म कैद, 

(३) पचास लाख रुपैयाूँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म ङ्झबगो भए तीन वषि देजख चार वषिसम्म 
कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाूँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म ङ्झबगो भए चार वषिदेजख छ वषिसम्म कैद, 

(५) दश करोड रुपैंयाूँभन्दा बढी एक अबि रुपैयाूँसम्म ङ्झबगो भए छ वषिदेजख आठ वषिसम्म कैद, 

(६) एक अबि रुपैयाूँभन्दा बढीजङ्झतसकैु रुपैयाूँ ङ्झबगो भए पङ्झन आठ वषिदेजख दश वषिसम्म कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमा  दश बषिसम्म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसूर गनि उद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गनि मद्दत परु् याउने व्यजिलाई मखु्य 
कसूरदारलाई हनेु सजायको आधा सजाय हनेुछ । 
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(३) दफा ७९ को कसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनि मद्दत परु् याउन ुकुनै ङ्झनकाय संस्था भए त्यस्तो 
ङ्झनकाय संस्थाको प्रमखु कायिकारी वा पदाङ्झधकारी वा कायिकारी हैङ्झसयतमा कायि सम्पादन गने व्यजिलाई यस 
ऐन बमोजजम हनेु सजाय हनेुछ । 

८१.  जङ्चरवाना हनेु :(१) दफा ८७ बमोजजम कसैको उजूरी परी वा संस्थाको ङ्झनरीिण अनगुमन वा ङ्जहसाब ङ्जकताबको 
जाूँच गदाि वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायि गरेको पाइएमा दताि गने अङ्झधकारीले त्यस्तो 
कायिको प्रकृङ्झत र गाम्भीयिको आधारमा त्यस्तो कायि गने व्यजिलाई पाूँच लाखरु पैँयासम्म जङ्चरवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेका ङ्झनयम ङ्जवपरीत सदस्यसूँग ब्याज ङ्झलएमा, 

(ख) संस्थाले प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रङ्झतशतभन्दा बढी कायम गरेमा, 

(ग) संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कजािमा पूूँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज 
लगाएमा, 

(घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूूँजीकोषको तोङ्जकए बमोजजमको प्रङ्झतशतभन्दा बढी हनेु गरी ऋण प्रदान 
गरेमा, 

(ङ) संस्था दताि गदािका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन मङ्जहना 
अवङ्झध व्यङ्झतत नभई ऋण लगानी गरेमा, 

(च) प्राथङ्झमक पूूँजी कोषको दश गणुा भन्दा बढीहनेु गरी बचत संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पूूँजीको पन्र प्रङ्झतशतभन्दा बढी शेयर लाभांश ङ्जवतरण गरेमा,  

(ज) संस्थाले आफ्नो कायििेि बाङ्जहर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरेमा, 

(झ) संस्थाले यो ऐन ङ्जवपरीत कृङ्झिम ब्यजिलाई आफ्नो सदस्यता ङ्छदएमा । 

 (२) उपदफा (१) मा लेजखएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायि गरेको दताि गने 
अङ्झधकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृङ्झत र गाम्भीयिको आधारमा त्यस्तो कायि गने व्यजिलाई तीन लाख रुपैयाूँसम्म 
जङ्चरवाना गनि सक्नेछाः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयम बमोजजम ङ्छदएको कुनै ङ्झनदेशन वा तोङ्जकएको 
मापदण्डको पालना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयम बमोजजम ङ्छदनपुने कुनै ङ्जववरण, कागजात, प्रङ्झतबेदन, 
सूचना वा जानकारी नङ्छदएमा, 
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(ग) यस ऐन बमोजजम ङ्झनवािचन नगरी सङ्झमङ्झत तथा लेखा सपुरीवेिण सङ्झमङ्झतका पदाङ्झधकारीहरु आफू 
खुशी पङ्चरवतिन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोजजमको तोङ्जकएको शति पालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयम ङ्जवपङ्चरत अन्य कायि गरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको जङ्चरवाना गनुि अजघ दताि गने अङ्झधकारीले सम्बजन्धत व्यजि वा 
संस्थालाई सफाई पेश गनि कम्तीमा पन्र ङ्छदनको समयावङ्झध ङ्छदन ुपनेछ । 

८२.  रोक्का राख्ने :(१) दताि गने अङ्झधकारीले सम्बजन्धत संस्थालाई दफा ८१ बमोजजम जङ्चरवाना गनुिका अङ्झतङ्चरि तीन 
मङ्जहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पङ्झत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पजत्त रोक्का राख् न सम्बजन्धत 
ङ्झनकायलाई ङ्झसफाङ्चरस गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको ङ्झसफाङ्चरस प्राप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पङ्झत वा बैङ्क खाता 
रोक्का राखी सो को जानकारी दताि गने अङ्झधकारीलाई ङ्छदन ुपनेछ ।  

८३.  दोब्बर जङ्चरवाना हनेु:(१) दफा ८१ बमोजजम जङ्चरवाना भएको व्यजि वा संस्थाले पनु: सोही कसूर गरेमा 
त्यस्तो व्यजि वा संस्थालाई दताि गने अङ्झधकारीले दोस्रो पटकदेजख प्रत्येक पटकको लाङ्झग दोब्बर जङ्चरवाना 
गनेछ ।  

८४.  अनसुन्धानको लाङ्झग लेखी पठाउन सक्ने :दताि गने अङ्झधकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोजजम आफ्नो 
काम, कतिव्य र अङ्झधकारको पालना गदाि कसैले दफा ७९ बमोजजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो 
कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजजम अनसुन्धान गनिको लाङ्झग सम्बजन्धत ङ्झनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

८५.  मदु्दासम्बन्धी व्यवस्थााः दफा ८० बमोजजम सजाय हनेु कसूरको मदु्दा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोजजम 
हनेुछ । 

८६. मदु्दा हेने अङ्झधकारी: दफा ८० बमोजजमको सजाय हनेु कसूर सम्बन्धी मदु्दाको कारवाही र ङ्जकनारा जजल्ला 
अदालतबाट हनेुछ । 

८७.  उजूरी ङ्छदने हद म्याद :(१) कसैले दफा ८० बमोजजमको सजाय हनेु कसूर गरेको वा गनि लागेको थाहा पाउने 
व्यजिले त्यसरी थाहा पाएको ङ्झमङ्झतले नब्बे ङ्छदनङ्झभि दताि गने अङ्झधकारी समि उजूरी ङ्छदन ुपनेछ । 

(२) कसैले दफा ८० बमोजजम जङ्चरवाना हनेु कायि गरेको थाहा पाउने व्यजिले त्यसरी थाहा पाएको 
ङ्झमङ्झतले नब्बे ङ्छदन ङ्झभि दताि गने अङ्झधकारी समि उजूरीङ्छदन ुपनेछ ।  
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८८. पनुरावेदन गनि सक्ने :(१) दफा ६ बमोजजम संस्था दताि गनि अस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बमोजजम संस्था 
दताि खारेज गरेकोमा जचत्त नबझु्नेले सो ङ्झनणियको जानकारी पाएको ङ्झमङ्झतले पैंतीस ङ्छदनङ्झभि दताि गने 
अङ्झधकारीको ङ्झनणियउपर कायिपाङ्झलकासमि पनुरावेदन गनि सक्नेछ ।  

(२) दफा ८० बमोजजमको जङ्चरवानामा जचत्त नबझु्ने व्यजिले त्यस्तो ङ्झनणियको जानकारी पाएको 
ङ्झमङ्झतले पैंतीस ङ्छदनङ्झभि देहाय बमोजजम पनुरावेदन गनि सक्नेछ: 

(क) दताि गने अङ्झधकारी र कायिपाङ्झलकाले गरेको ङ्झनणिय उपर सम्बजन्धत जजल्ला अदालतमा, 

(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको ङ्झनणिय उपरसम्बजन्धत उच्च अदालतमा । 

८९. असूल उपर गङ्चरने : यस पङ्चरच्छेद बमोजजम कुनै व्यजिले ङ्झतनुि पने जङ्चरवाना वा कुनै रकम नङ्झतरी बाूँकी 
रहेकोमा त्यस्तो जङ्चरवाना वा रकम ङ्झनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर गङ्चरनेछ । 

 

पङ्चरच्छेद–२० 

ङ्जवङ्जवध 

९०.  मताङ्झधकारको प्रयोग : कुनै सदस्यले संस्थाको जङ्झतसकैु शेयर खङ्चरद गरेको भए तापङ्झन सम्बजन्धत संस्थाको 
कायि सञ्चालनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मताङ्झधकारको प्रयोग गनि सक्नेछ । 

९१. सामाजजक परीिण गराउन सक्ने :(१) संस्थाले ङ्जवङ्झनयममा उजल्लजखत उद्देश्य प्राप् त गनिका लाङ्झग सङ्झमङ्झतबाट 
भएका ङ्झनणिय र कायि, सदस्यहरूले प्राप् त गरेका सेवा र सन्तषु्ट्टीको स्तर, सेवा प्राजप् तबाट सदस्यहरूको 
जीवनस्तरमा आएको आङ्झथिक, सामाजजक, सांस्कृङ्झतक तथा वातावरणीय पिमा सकारात्मक पङ्चरवतिन लगायतका 
ङ्जवषयमा सामाजजक परीिण गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीिणको प्रङ्झतवेदन छलफलको लाङ्झग सङ्झमङ्झतले 
साधारणसभा समि पेश गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक परीिण प्रङ्झतवेदन छलफल गरी साधारणसभाले 
आवश्यकता अनसुार सङ्झमङ्झतलाई ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण प्रङ्झतवेदनको एक प्रङ्झत सम्बजन्धत संस्थाले दताि गने 
अङ्झधकारी समि पेश गनुि पनेछ । 

९२. सहकारी जशिााः  सहकारी िेिको प्रवधिनको लाङ्झग ङ्जवद्यालय तहको पाठयिममा आधारभतू सहकारी सम्वन्धी 
ङ्जवषयवस्तलुाई समावेश गनि सङ्जकनेछ । 
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९३. आङ्झथिक सहयोग गनि नहनेु: संस्थाको रकमवाट सङ्झमङ्झतको ङ्झनणिय वमोजजम सदस्यहरुले आङ्झथिक सहयोग ङ्झलन 
सक्नेछन ्  

तर सामाजजक कायिकोलाङ्झग गैर सदस्य व्यजि वा संस्थाहरुलाई समेत आङ्झथिक सहयोग गनि वाधा पने छैन । 

स्पष्ट्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको लाङ्झग 'सामाजजक कायि' भङ्ङाले जशिा, स्वास््य, वातावरण संरिण, 
मानवीय सहायता, सहकाङ्चरता प्रबद्धिन सम्बजन्ध कायिलाई जनाउूँछ । 

९४. अन्तर सहकारी कारोवार गनि सक्नेाः  संस्थाहरुले तोङ्जकए बमोजजम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोवार गनि 
सक्नेछन ्।  

९५. ठेक्कापिा ङ्छदन नहनेु: संस्थाले आफ्नो  सङ्झमङ्झतको कुनै सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेिण सङ्झमङ्झतको संयोजक वा 
सदस्य वा आफ्नो कमिचारीलाई ठेक्कापिा ङ्छदन हदैुन । 

९६. सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हनेु: कुनै संस्थाले प्राप् त गरेको सरकारी अनदुान वा कुनै सेवा सङु्जवधा 
दरुुपयोग गरेको पाइएमा प्रचङ्झलत कानून बमोजजम सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर गङ्चरनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्धी प्रचङ्झलत ऐन लागू नहनेु : यस ऐन अन्तगित दताि भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी 
प्रचङ्झलत ऐन  लागू हनेु छैन ।  

९८.  प्रचङ्झलत कानून बमोजजम कारवाही गनि वाधा नपने : यस ऐनमा लेजखएको कुनै कुराले कुनै व्यजि उपर 
प्रचङ्झलत कानून बमोजजम अदालतमा मदु्दा चलाउन बाधा परु् याएको माङ्झनने छैन । 

९९. सम्पजत्त शजुद्धकरण ङ्झनवारण सम्बन्धी काननुी व्यवस्थाको पालना गनुिपनेाः संस्थाले सम्पजत्त शजुद्धकरण ङ्झनवारण 
सम्बन्धी संघीय / प्रदेश काननुमा भएका व्यवस्थाका साथै तत ्सम्बन्धमा मन्िालयले जारी गरेको मानदण्ड र 
नेपाल राष्ट्र बैंकको ङ्जवत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका ङ्झनदेजशकाहरूको पालना गनुिपनेछ ।  

१००. ङ्झनयम बनाउने अङ्झधकार:  यस ऐनको कायािन्वयनकोलाङ्झग कायिपाङ्झलकाले आवश्यक ङ्झनयम बनाउन सक्नेछ । 

१०१.  मापदण्ड, ङ्झनदेजशका वा कायिङ्जवङ्झध बनाई लागू गनि सक्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको ङ्झनयमको 
अधीनमा रही संस्थाको दताि, सञ्चालन, ङ्झनरीिण तथा अनगुमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवजस्थत र 
प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनि कायिपाङ्झलकाले आवश्यकता अनसुार मापदण्ड, ङ्झनदेजशका वा कायिङ्जवङ्झध बनाई लागू 
गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको मापदण्ड बनाउूँदा आवश्यकता अनसुार रजजष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, 
मन्िालय र सम्बजन्धत अन्य ङ्झनकायको परामशि ङ्झलन सङ्जकनेछ । 
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cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

 lzjgfy ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, lzjgfy j}t8L . 

 

ljifo M ;xsf/L ;+:yfsf] btf{ . 

dxf]bo, 

 xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ u/L kfpg lgj]bg ub{5f}F . p2]Zocg'¿k ;+:yfn] tTsfn 

ug]{ sfo{x¿sf] of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} ;fy ;+nUg /fvL k]; u/]sf 5f}F . 

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

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

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

 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== . 
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lzjgfy ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 

lzjgfy, j}t8L 

;'b'/klZrd k|b]z, g]kfn 

;xsf/L btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

lzjgfy 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{ ldlt M  

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 

b:tvt M 

sfof{nosf] 5fk M 

 

 

 

         cf1fn], 

         sdn l;x dx/f 

        k|d'v k|zf;sLo clws[t 


