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धवलागिरी िाउँपागलका 

को 

सहकारी ऐन,२०७५ 
 

प्रस्तावनााः सहकारीको मूल्य,मान्यता र गसद्धान्त अनुरूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको 

पूँजी,प्रगवगध तथा प्रगतभालाई स्वाबलम्बन र पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत िरै्द 

सर्दस्यहरूको आर्थिक,सामागजक तथा साँस्कृगतक उन्नयन िनि,समुर्दायमा आधाररत,सर्दस्य 

केगन्ित,लोकतागन्िक,स्वायत्त र सुशागसत संिठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धिन 

िनि,सहकारी खेती,उद्योि,वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामागजक न्यायका आधारमा 

आत्मगनभिर,तीब्र एवं दर्दिो रुपमा स्थानीय अथितन्िलाई सुर्दढृ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको 

र्दताि,सञ्चालन एवम् गनयमन सम्बन्धी व्यवस्था िनि वाञ्छनीय भएकोले,धवलागिरी 

िाउँपागलकाको  गमगत: २०७५।०१।०५ ितेको िाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेर्द ‐१ 

प्रारगम्भक 

१. संगिप्त नाम र प्रारम्भꓽ‐ 

(१)  यस ऐनको नाम “धवलागिरी िाउँपागलकाको सहकारी ऐन,२०७५” रहेको छ । 

(२)  यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषााः‐ गवषय वा प्रसङ्िले अको अथि नलािेमा यस ऐनमाꓽ‐ 

(क)  “आन्तररक कायिगवगध” भन्नाले सहकारी संस्थाले र्दफा १८ बमोगजम बनाएको 

आन्तररक कायिगवगध सम्झनुपछि ।  

(ख)  “कसूर” भन्नाले र्दफा ८० र ८१ बमोगजमको कसूर सम्झनुपछि । 

(ि)  “तोदकएको” वा “तोदकए बमोगजम” भन्नाले यस ऐन अन्तिित बनेको 

गनयमवलीमा तोदकएको वा तोदकए बमोगजम सम्झनुपछि । 
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(घ)  “पररवार” भन्नाले सर्दस्यको पगत वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमिपुि, 

धमिपुिी, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण िनुि पने र्दाजु,भाउजु, 

भाइ, बुहारी र दर्दर्दी, बगहनी सम्झनुपछि ।तर सो शब्र्दले अंशबण्डा िरी वा मानो 

छुरिई आ‐आफ्नो पेशा व्यवसाय िरी बसेको पररवारको सर्दस्यलाई जनाउने छैन ।  

(ङ)  “बचत” भन्नाले सर्दस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा िरेको रकम सम्झनुपछि । 

(च)  “मन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी गवषय हेने संघीय प्रारे्दगशक मन्िालयलाइि 

सम्झनुपछि ।  

(छ)  “मुख्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संचालन िरेको व्यवसागयक दियाकलाप हरुमा 

पगछल्लो आर्थिक वषिसम्ममा पररचागलत बचतको र्दागयत्व र पगछल्लो आर्थिक 

वषिको सर्दस्यतफि को खररर्द वा गबिी कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रगतशतभन्र्दा बढी 

गहस्सा भएको कारोवार सम्झनुपछि । 

(ज)  “सर्दस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सर्दस्यता प्राप्तर िरेका व्यगि सम्झनुपछि । 

(झ)  “लेखा सुपरीवेिण सगमगत” भन्नाले र्दफा ३९ बमोगजमको लेखा सुपरीवेिण 

सगमगत सम्झनुपछि । 

(ञ)  “गवगनयम” भन्नाले सम्बगन्धत सहकारी संस्थाको र्दफा १९ बमोगजम बनाएको 

गवगनयम सम्झनुपछि । 

(ट)  “गवभाि” भन्नाले संघको सहकारी गवभाि सम्झनुपछि र सो शब्र्दले मन्िालयले 

सहकारी गनयमन िनि तोकेको महाशाखा समेतलाई जनाउँछ। 

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

(ड)  “सञ्चालक” भन्नाले सगमगतको सर्दस्य सम्झनुपछि र सो शब्र्दले सगमगतको 

अध्यि,उपाध्यि,सगचव र कोषाध्यि समेतलाई जनाउँछ ।  

(ढ)  “सगमगत” भन्नाले  र्दफा ३२ को उप र्दफा (१) बमोगजमको सञ्चालक सगमगत 

सम्झनुपछि ।  

(ण)  “सहकारी मूल्य” भन्नाले 

स्वावलम्वन,स्व‐उत्तरर्दागयत्व,लोकतन्ि,समानता,समता,ऐक्यवद्धता,इमान्र्दारी,खु

लापन,सामागजक उत्तरर्दागयत्व तथा अरुको हेरचाह लिायत अन्तरािगिय मान्यता 

प्राप्त सहकारीको सम्बन्धी मूल्य सम्झनुपछि । 

(त)  “संस्थाको व्यवसाय” भन्नाले गवगनयममा व्यवस्था भए बमोगजम सञ्चागलत 

व्यवसागयक दियाकलाप सम्झनुपछि ।  

(थ)  “सहकारी गसद्धान्त” भन्नाले स्वगच्छक तथा खुला सर्दस्यता, सर्दस्यद्वारा 

लोकतागन्िक गनयन्िण,सर्दस्यको आर्थिक सहभािीता,स्वायत्तता र 

स्वतन्िता,गशिा,तालीम र सूचना,सहकारी/सहकारी बीच पारस्पररक सहयोि र 

समुर्दाय प्रगतको चासो लिायत अन्तरािगिय मान्यता प्राप्तव सहकारी गसद्धान्तलाइ  

सम्झनुपछि ।  

(र्द)  “संस्था” भन्नाले र्दफा ३ बमोगजम िठन भई र्दफा ६ बमोगजम र्दताि भएको 

गवषयित वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सम्झनु पछि । 

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

(न)  “प्राथगमक पूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूँजी र जिेडा कोषलाइ सम्झनुपछि । 
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(प) “र्दताि िने अगधकारी” भन्नाले र्दफा ७१ बमोगजमको र्दताि िने अगधकारी सम्झनुपर्दिछ । 

(फ)  “सर्दस्य सगचव” भन्नाले धवलागिरी िाउँ पागलकाको आर्थिक गवकास 

अगधकृतलाइ जनाउने छ । 

(ब) “रगजिार” भन्नाले संघको रगजिारलाइ सम्झनु पछि । 

 

पररच्छेर्द‐२ 

सहकारी संस्थाको िठन तथा र्दताि 

३. संस्थाको िठनाः‐ 

(१)  कम्तीमा तीस जना नेपाली नािररकहरु आपसमा  गमली गवषयित वा वहुउद्देश्यीय 

सहकारी संस्था िठन िनि सके्नछ ।  

(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भएतापगन श्रगमक,युवा लिायतले 

आफ्नो श्रम वा सीपमा आधाररत भइ व्यवसाय िने सहकारी संस्थाको हकमा 

पन्रजना नेपाली नािररकहरु भए पगन संस्था िठन िनि सके्नछन् । 

(३)  यस र्दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन नेपाल सरकार,प्ररे्दश 

सरकार,स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनुर्दान वा स्वागमत्वमा 

संचागलत गवद्यालय,गवश्वगवद्यालय वा संिरठत संस्थाबाट पाररश्रगमक पाउने पर्दमा 

वहाल रहेका कम्तीमा एक सय जना कमिचारी,गशिक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा 

गमली प्रचगलत कानून बमोगजम र्दताि भएको आफ्नो पेशाित संिठनका आधारमा 

सर्दस्यता,प्रगतगनगधत्व र सेवा संचालनमा तोदकए बमोगजमका शति बन्रे्दजहरु पालना 

िने िरी संस्था िठन िनि सके्नछन् । 

तर एकसय जनाभन्र्दा कम संख्या रहेको एउटै कायािलयका कम्तीमा 

तीसजना कमिचारी,गशिक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा गमली 

सर्दस्यता,प्रगतगनगधत्व र सेवा संचालनमा तोदकए बमोगजमका शति बन्रे्दजहरु 

पालना िने िरी संस्था िठन िनि सके्नछन् । 

(४)  यस र्दफा बमोगजम संस्था िठन िर्दाि एक पररवार एक सर्दस्यका र्दरले उपर्दफा 

(१) वा (२) मा उगल्लगखत संख्या पुिेको हुनुपनेछ । तर संस्था र्दताि 

भइसकेपगछ एकै पररवारका एकभन्र्दा बढी व्यगिले सो संस्थाको सर्दस्यता गलन 

बाधापने छैन । 

 ४. र्दताि निरी सहकारी सस्था संचालन िनि नहुनेाः‐कसैले पगन यस ऐन बमोगजम र्दताि निरी 

सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन िनि हुँरै्दन।  

५. र्दतािको लागि र्दरखास्त दर्दनु पनेाः‐ 

(१)  यस ऐन बमोगजम िठन भएका सरकारी संस्थाले र्दतािकालागि र्दताि िने अगधकारी 

समि अनुसूची (१) को ढाँचामा र्दरखास्त दर्दनुपनेछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजमका र्दरखास्त साथ रे्दहाय बमोगजमका कािजातहरू संलग्न 

िनुि पनेछाः‐ 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्तागवत गवगनयम, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रगतवेर्दन, 

(ि)  सर्दस्यले गलन स्वीकार िरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको गववरण। 
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६. र्दताि िनुि पनेाः‐ 

(१)  र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बमोगजम प्राप्त र्दरखास्त  सगहतको कािजातहरु  

छानगवन िर्दाि रे्दहाय बमोगजम भएको पाइएमा र्दताि िने अगधकारीले र्दरखास्त 

परेको गमगतले तीस दर्दनगभि त्यस्तो सहकारी संस्था र्दताि िरी अनुसूची (२) को 

ढाँचामा र्दताि प्रमाणपि दर्दनु पनेछाः‐ 

(क)  र्दरखास्त साथ पेश भएको गवगनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तिित बनेको 

गनयम बमोगजम रहेको, 

(ख)  प्रस्तागवत सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र गसद्धान्त अनुरुप 

सञ्चालन हुन सके्न आधार रहेको, 

(ि)  सहकारी संस्था समुर्दायमा आधाररत एवम् सर्दस्य केगन्ित भई संचालन र 

गनयन्िण हुन सके्न स्पष्ट आधार रहेको । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजम छानगवन िर्दाि प्रस्तागवत सहकारी संस्थाको गवगनयमको 

कुनै कुरामा संशोधन िनुिपने रे्दगखएमा र्दताि िने अगधकारीले त्यस्तो संशोधन िनुिपने 

व्यहोरा खुलाई र्दरखास्त प्राप्त भएको गमगतले पन्र दर्दनगभि गनवेर्दकलाई सूचना िनुि 

पनेछ । 

(३)  यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा लेगखएको भएतापगन यो ऐन प्रारम्भ हुँर्दाका बखत 

र्दताि भई सञ्चालनमा रहेका धवलागिरी िाउँपागलका गभि कायििेि कायम िररएका  

सहकारी संस्था यसै ऐन बमोगजम र्दताि भएको मागननेछ। 

(४)  यस र्दफा बमोगजम सहकारी संस्था र्दताि िर्दाि र्दताि िने अगधकारीले त्यस्तो सहकारी 

संस्थाले पालना िनुि पने िरी कुनै शति तोक्न सके्नछ ।  

(५)  उपर्दफा (४) बमोगजम शति तोदकएकोमा सोको पालना िनुि सम्बगन्धत सहकारी 

संस्थाको कतिव्य हुनेछ। 

७. र्दताि िनि अस्वीकार िनिसके्नाः‐ 

(१)  र्दफा ६ को उपर्दफा (१) मा उगल्लगखत अवस्था नभएमा,सोही र्दफा बमोगजम 

गवगनयम संशोधनको लागि सूचना दर्दएको अबगध गभि गनवेर्दकले संशोधन िनि 

अस्वीकार िरेमा त्यस्तो सूचना पाएको गमगतले तीस दर्दनगभि गबगनयम संशोधन 

निरेमा वा सूचनामा उल्लेख भए बमोगजम हुने िरी गबगनयम  संशोधन निरेमा 

र्दताि िने अगधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था र्दताि िनि अस्वीकार िनि सके्नछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजम सहकारी संस्था र्दताि िनि अस्वीकार िरेकोमा र्दताि िने 

अगधकारीले कारण खुलाई तीन दर्दन गभि सोको जानकारी सम्बगन्धत 

गनवेर्दकहरूलाई दर्दनु पनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संिरठत संस्था हुनेाः–  

(१)  सहकारी संस्था अगवगच्छन्न उत्तरागधकार वाला एक स्वशागसत र सङ्िरठत संस्था 

हुनेछ । 

(२)  सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लागि एउटा छुिै छाप हुनेछ । 

(३)  सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यगि सरह चल अचल सम्पगत्त 

प्राप्त,उपभोि,गविी वा अन्य व्यवस्था िनि सके्नछ।  
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(४)  सहकारी संस्थाले व्यगि सरह आफ्नो नामबाट नागलस उजूर िनि र सो उपर पगन 

सोही नामबाट नागलस उजूर लाग्न सके्नछ। 

(५)  सहकारी संस्थाले व्यगि सरह करार िनि सके्नछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायििेिाः–  

(१)  र्दताि हुँर्दाका बखत सहकारी संस्थाको कायि िेि रे्दहाय बमोगजम हुनेछाः–  

(क)  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार िने संस्थाको हकमा गतन वडा, 

(ख)  अन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा रे्दहायका आधारमा छ वडा सम्म, 

(ि)  उपर्दफा (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन संस्थाको 

व्यावसागयक कायि येजनाको गवश्लेषण िरर अवश्यकतानुसार कायििेि थप्न वा 

घटाउन सके्नछ । 

(२)  सर्दस्यहरु वीच स्वाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लागि आपसी साझा वन्धन 

(कमन बण्ड) । 

(३)  व्यवसागयक स्तरमा सेवा संचालन िनि आवश्यक सर्दस्य संख्या, 

(४) संस्था संचालनमा सर्दस्यको सहभागितामूलक लोकतागन्िक गनयन्िण कायम हुने 

िरी पायक पने स्थान । 

(५)  उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भएतापगन संस्थाले र्दताि भई व्यवसागयक 

सेवा प्रारम्भ िरेको र्दईुवषि पगछ रे्दहायको आधारमा जोगडएको भौिोगलक िेि 

कायम रहने िरी आफ्नो कायििेि थप वडाहरूमा गवस्तार िनि सके्नछाः‐ 

(क)  संस्थाको व्यवसागयक दियाकलापको गवकास िममा सर्दस्यता बढाउन थप 

कायि िेि आवश्यक परेको, 

(ख)  संस्थाको कायि संचालनमा सर्दस्यको प्रत्यि गनयन्िण कायम राख्न रचनात्मक 

उपायहरु अवलम्बन िररएको, 

(ि)  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार िने सहकारी संस्थाको हकमा मापर्दण्ड 

अनुसार भएको । 

(६) उपर्दफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन संस्थाको 

कायििेिका वडाहरूमा व्यावसागयक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको 

तोदकएको रकम वा अनुपात भन्र्दा कम रकम वा अनुपातको व्यावसागयक सेवा 

सञ्चालन भएको रे्दगखएको खण्डमा र्दताि िने अगधकारीले व्यावसागयक सेवा 

सञ्चालन भएका वडा माि कायििेि कायम िने िरी गवगनयम संशोधन िनि गनरे्दशन 

दर्दन सके्नछ । 

(७)  उपर्दफा (५) बमोगजम र्दताि िने अगधकारीले गनरे्दशन दर्दएकोमा सहकारी संस्थाले 

एक वषि गभि गवगनयम संशोधन िरी आफ्नो कायििेि पुनाः गनधािरण िनुिपनेछ ।  

(८) यस र्दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन सहकारी संस्थाले स्वेगच्छक 

रूपमा जुनसुकै समय कायििेि घटाउने वा वढाउने िरी पुनाः गनधािरण िनि गवगनयम 

संशोधन िनि सके्नछ ।  

(९) कायििेि पुनाः गनधािरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोदकएबमोगजम हुनेछ।   
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१०. जानकारी दर्दनुपनेाः‐धवलागिरी िाउँपागलका भन्र्दा बढी कायििेि कायम राखी र्दताि भई 

सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूले िाउँपागलकामा सेवा सञ्चालन िर्दाि सञ्चागलत सेवाको 

गववरण सगहत र्दताि िने अगधकारीलाई जानकारी दर्दनुपनेछ । 

११. गवषयित आधारमा विीकरणाः‐ 

(१) सहकारी संस्थाको विीकरण रे्दहाय बमोगजम हुनेछाः‐ 

(क)  उत्पार्दक संस्थााः‐कृगष,र्दगु्ध,गचया,कदफ,उखु,फलफुल, जगडवुटी,िैह्काष्ठ व वन 

पैर्दावर र माछापालन गवशेषका गवषयित र अिुवा वाली एवम् उत्पार्दनको 

योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पार्दनमूलक संस्था ।  

(ख)  उपभोिा संस्थााः‐उपभोिा भण्डार,वचत तथा ऋण,उजाि र स्वास््य  

गवशेषका गवषयित र प्राथगमक आवश्यकता एवम् सेवाको योजना समेतका 

आधारमा अन्य उपभोि जन्य संस्था ।  

(ि)  श्रगमक संस्थााः‐हस्तकला,खाद्य पररकार,औद्योगिक उत्पार्दन,भोजनालय र 

श्रम करार गवशेषका गवषयित र सीप वा श्रमको गवशेषता एवम् 

स्वरोजिारीको योजना समेतका आधारमा अन्य श्रममा आधाररत संस्था।  

(घ)  बहुउद्देश्यीय संस्थााः‐ उत्पार्दन,उपभोि र श्रम वा सीपमा आधाररत 

स्वरोजिारीका सेवा समेत सञ्चालन िने अन्य बहुमुखी संस्था । 

२.  उफर्दफा (१)को खण्ड क, खर िमा उल्लेगखत गवषयमा गवगशष्टीकरण, आम प्रचलन र 

अभ्यासको गवकासिम समेतको आधारमा तोदकए बमोगजमका गवषयहरु थप िनि 

सदकनेछ ।  

३.  उपर्दफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन उपर्दफा (१) 

बमोगजम अन्य संस्थाहरु िठन िनि बाधा पने छैन।  

१२. कारोवार,व्यवसाय,उद्योि वा पररयोजना सञ्चालन िनि सके्नाः‐ 

(१)  र्दफा ६ बमोगजम र्दताि प्रमाणपि प्राप्त िरे पगछ संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्रागप्तका 

लागि यस ऐन र गवगनयमको अधीनमा रही आवश्यक कारोवार,व्यवसाय,उद्योि वा 

पररयोजना सञ्चालन िनि सके्नछ ।  

(२)  प्रचगलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेगखएको भएतापगन संस्थाले उपर्दफा (१) 

बमोगजम कारोवार,व्यवसाय,उद्योि वा पररयोजना सञ्चालन िनि छुिै संस्था र्दताि 

िनुिपने छैन ।तर त्यस्तो कारोवार,व्यवसाय,उद्योि वा पररयोजना सञ्चालन िनि 

प्रचगलत कानून बमोगजम अनुमगतपि,स्वीकृगत वा इजाजतपि गलनु पने रहेछ भने 

सो बमोगजम अनुमगतपि, स्वीकृगत वा इजाजतपि गलएर माि 

कारोवार,व्यवसाय,उद्योि वा पररयोजना सञ्चालन िनुि पनेछ ।  

(३)  उपर्दफा (२) बमोगजम संस्थाले प्रचगलत कानून बमोगजम अगधकार पाएको 

गनकाय वा अगधकारीबाट अनुमगतपि,स्वीकृगत वा इजाजतपि प्राप्तो िरेमा पन्र 

दर्दनगभि सोको जानकारी र्दताि िने अगधकारीलाई दर्दनु पनेछ । 

(४)  र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाले संयुि वा साझेर्दारीमा आफ्नो उत्पार्दन वा सेवाको 

बजारीकरणको लागि यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक 

कारोवार,व्यवसाय,उद्योि वा पररयोजना सञ्चालन िनि सके्नछन् । 
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(५)  उपर्दफा (४) बमोगजमको कारोवार,व्यवसाय,उद्योि वा पररयोजना सञ्चालन िने 

सम्बन्धी अन्य व्यबस्था तोदकए बमोगजम हुनेछ । 

१३. र्दागयत्व सीगमत हुनेाः‐ 

(१)  सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सर्दस्यको र्दागयत्व गनजले खररर्द िरेको 

वा खररर्द िनि स्वीकार िरेको शेयरको अगधकतम रकम सम्म माि सीगमत रहनेछ ।  

(२)  सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “गलगमटेड” भन्ने शब्र्द 

राख्नु पनेछ ।  

१४. सहकारीका मूल्य,मान्यता र गसद्धान्त पालना िनुि पनेाः‐ सहकारी संस्थाको िठन तथा 

सञ्चालन िर्दाि सहकारीका मूल्य,मान्यता र गसद्धान्तको पालना िनुि पनेछ । 
 

पररच्छेर्द‐३ 

संस्थाका उद्देश्य तथा कायि 
 

१५. संस्थाको उद्देश्याः‐कायििेिमा आधाररत र सर्दस्य केगन्ित भई आफ्ना सर्दस्यहरूको 

आर्थिक,सामागजक तथा साँस्कृगतक उन्नयन िनुि संस्थाको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।   

१६. संस्थाको कायिाः‐संस्थाका कायिहरू रे्दहाय बमोगजम हुनेछाः‐ 

(क)  सहकारीका मूल्य,मान्यता र गसद्धान्तहरूको पालना िने,िराउने, 

(ख)  सर्दस्यको गहत प्रवद्धिन िने िरी व्यावसागयक सेवाहरू प्रर्दान िने, 

(ि)  सर्दस्यलाई गशिा,सूचना र तालीम प्रर्दान िने , 

(ङ)  संस्थाले िने उत्पार्दन तथा सेवाको मापर्दण्ड गनधािरण िरी िुणस्तर सुधार,आर्थिक 

स्थागयत्व र जोगखम व्यवस्थापन सम्बन्धी कायि िने, 

(च)  आन्तररक गनयन्िण प्रणाली लािू िने, 

(छ)  संस्थाको व्यवसागयक प्रवद्धिन तथा गवकास सम्बन्धी दियाकलापहरू सञ्चालन िने, 

(ज)  राज्यले अवलम्वन िरेका सरकार,सहकारी र गनजी िेिको गतन खम्वे आर्थिक 

गवकासको गनगतित अवधाराणालाइ कायािन्वयन िने, 

(झ)  गवगनयममा उगल्लगखत अन्य कायिहरू िने । 

 

पररच्छेर्द‐४ 

गवगनयम तथा आन्तररक कायिगवगध 

१७. गवगनयम बनाउनु पनेाः‐ 

(१)  संस्थाले यो ऐन,यस ऐन अन्तिित बनेको गनयम,गनरे्दगशका,मापर्दण्ड र कायिगवगधको 

अधीनमा रही आफ्नो कायि सञ्चालनको लागि गवगनयम बनाउनु पनेछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजमको गवगनयम र्दताि िने अगधकारी बाट स्वीकृत भए पगछ 

लािू हुनेछ । 

१८. आन्तररक कायिगवगध बनाउन सके्नाः‐ 

(१)  संस्थाले यो ऐन,यस ऐन अन्तिित बनेको गनयम,गनरे्दगशका,मापर्दण्ड,कायिगवधी र 

गवगनयमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार आफ्नो आन्तररक कायिगवगध बनाउन 

सके्नछ । 
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(२)  उपर्दफा (१) बमोगजमको आन्तररक कायिगवगध सम्बगन्धत संस्थाको साधारण 

सभाले स्वीकृत िरे पगछ लािू हुनेछ । 

१९. गवगनयम र आन्तररक कायिगवगधमा संशोधनाः‐ 

(१)  संस्थाको साधारण सभाको कुल सर्दस्य संख्याको बहुमतबाट गवगनयम र आन्तररक 

कायिगवगध संशोधन हुन सके्नछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजम संशोधन भएको गवगनयम वा आन्तररक कायिगवगध र्दताि 

िने अगधकारीबाट स्वीकृत भएपगछ लािू हुनेछ । 

 

पररच्छेर्द‐५ 

सर्दस्यता 

२०. संस्थाको सर्दस्यतााः‐ 

(१)  अठार वषि उमेर पूरा िरेका रे्दहाय बमोगजमका नेपाली नािररकहरु संस्थाको सर्दस्य 

हुन सके्नछाः‐ 

(क)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररर्द िरेको, 

(ख)  संस्थाको गवगनयममा उगल्लगखत शतिहरु पालना िनि मन्जुर िरेको, 

(ि)  संस्थाको गजम्मेवारी पालना िनि मन्जुर भएको, 

(घ)  संस्थाले िरेको कारोवार सँि प्रगतस्पधाि हुने िरी कारोवार निरेको, 

(ङ)  संस्थाको सर्दस्यता गलन योग्य रहेको स्वघोषणा िरेको । 

(२)  यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा लेगखएको भएतापगन नेपाल सरकार,प्ररे्दश 

सरकारका गनकायहरु,स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायििेि गभिका सामुर्दागयक 

वा सहकारी गवद्यालय,िुठी,स्थानीय क्लब,स्थानीय तहमा िठन भएका उपभोिा 

समूह तथा गनयमानुसार र्दताि भएका स्थागनय सामागजक संघ संस्थाहरु संस्थाको 

सर्दस्य हुन बाधा पने छैन ।  

(३)  यस र्दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा लेगखएको भएतापगन स्वास््य सहकारी संस्था र 

गवगशष्टीकृत सहकारी संस्थाहरुमा सहकारी संस्थाहरुले सर्दस्यता गलन वाधा पने छैन 

।  

२१. सर्दस्यता प्राप्त िनि गनवेर्दन दर्दनु पनेाः‐ 

(१)  संस्थाको सर्दस्यता गलन चाहने सम्बगन्धत व्यगिले संस्थाको सगमगत समि गनवेर्दन 

दर्दनु पनेछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजम गनवेर्दन परेको गमगतले पैंतीस दर्दन गभि सगमगतले यो 

ऐन,यस ऐन अन्तिित बनेको गनयम तथा गवगनयमको अधीनमा रही सर्दस्यता प्रर्दान 

िने वा निने गनणिय िनुि पनेछ । 

(३)  उपर्दफा (२) बमोगजम गनणिय िर्दाि सगमगतले सर्दस्यता प्रर्दान निने गनणिय िरेमा 

सो को कारण खोली सात दर्दन गभि गनवेर्दकलाई जानकारी िराउनु पनेछ । 

(४)  उपर्दफा (३) बमोगजम जानकारी पाएको गमगतले तीस दर्दन गभि सम्बगन्धत 

ब्यगिले त्यस्तो संस्था र्दताि िने अगधकारी समि उजूर िनि सके्नछ। 
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(५)  उपर्दफा (४) बमोगजम प्राप्त उजूरी छानगवन िर्दाि गनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान 

िनुि पने रे्दगखएमा र्दताि िने अगधकारीले त्यस्तो गनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान िनिको 

लागि सम्बगन्धत संस्थालाई आरे्दश दर्दन सके्नछ। 

(६)  उपर्दफा (५) बमोगजम आरे्दश भएमा सो आरे्दश प्राप्त िरेको सात दर्दन गभि 

सम्बगन्धत संस्थाले गनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान िरी सोको जानकारी र्दताि िने 

अगधकारीलाई िराउनु पनेछ ।  

२२. सर्दस्य हुन नपाउनेाः‐ 

(१)  कुनै व्यगि एकै प्रकृगतको एक भन्र्दा वढी संस्थाको सर्दस्य हुन पाउने छैन । तर यो 

ऐन प्रारम्भ हुनु अगघ कुनै व्यगि एकै प्रकृगतको एक भन्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्य 

रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको गमगतले तीन वषि गभि कुनै एक संस्थाको माि 

सर्दस्यता कायम राख्नु पनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुँर्दाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको गनकाय वा र्दफा २० 

को उपर्दफा (२) मा उल्लेख भए रे्दगख बाहेकको अन्य कुनै कृगिम व्यगि सर्दस्य 

भएको भए पाँच वषि गभि सर्दस्यता अन्त्य िनुि पनेछ ।  

२३. सर्दस्यताको समागप्ताः‐ 

(१)  कुनै सर्दस्यको सर्दस्यता रे्दहायको अवस्थामा समाप्त हुनेछाः‐ 

(क)  सर्दस्यले आफ्नो सर्दस्यता त्याि िरेमा, 

(ख)  लिातार बार्षिक साधारण सभामा गबना सूचना तीन पटक सम्म अनुपगस्थत 

भएमा, 

(ि)  यो ऐन,यस ऐन अन्तिित वनेको गनयम वा गवगनयम बमोगजम सर्दस्यले 

पालना िनुिपने प्रावधानको बारम्बार उलंघन िरेमा, 

(घ)  संस्थाको सर्दस्यको हकमा र्दफा २० बमोगजमको योग्यता नभएमा। 

(२)  उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन कुनै सर्दस्यले संस्था बाट 

प्राप्ते वा भुिान िनुि पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभए सम्म वा गनजले 

गलएको ऋण,गतनुि पने कुनै र्दागयत्व वा अन्य कुनै सर्दस्यको तफि बाट गधतो वा 

जमानत बसेकोमा सोको र्दागयत्व फरफारक नभए सम्म गनजको सर्दस्यता समाप्त 

हुने छैन ।  

(३)  यस र्दफामा जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन साधारण सभा बोलाउने गनणिय 

भइसके पगछ साधारण सभा सम्पन्न नभए सम्म कसैलाई पगन सर्दस्यताबाट हटाउन 

सदकने छैन । 

२४. सुगवधा प्राप्त िनि नसके्नाः‐कुनै सर्दस्यले सहकारी संस्थालाई गतनुि पने कुनै र्दागयत्व गनधािररत 

समयगभि  भुिान निरेमा वा यो ऐन,यस ऐन अन्तिित वनेको गनयमावली तथा गवगनयम 

बमोगजम सर्दस्यले पालन िनुिपने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लंघन िरेमा त्यस्तो सर्दस्यले 

अन्य सर्दस्य सरहको सुगबधा प्राप्त िनि सके्न छैन । 
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पररच्छेर्द –६ 

साधारणसभा,सगमगत तथा लेखा सुपररवेिण सगमगत 

२५. साधारणसभााः‐ 

(१)  सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्िको रुपमा साधारणसभा हुनेछ। 

(२)  सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू साधारणसभाका सर्दस्य हुने छन्। 

(३)  सहकारी संस्थाको साधारण सभा रे्दहाय बमोगजम हुनेछाः‐ 

(क) प्रारगम्भक साधारणसभा, 

(ख) वार्षिक साधारणसभा, 

(ि) गवशेष साधारणसभा । 

२६. प्रारगम्भक साधारण सभाको काम,कतिव्य र अगधकाराः‐ प्रारगम्भक साधारण सभाको 

काम,कतिव्य र अगधकार रे्दहाय बमोगजम हुनेछाः‐ 

(क)  प्रारगम्भक साधारणसभा हुने अगघल्लो दर्दनसम्मको काम कारबाही र आर्थिक 

कारोबारको जानकारी गलने, 

(ख)  चालू आर्थिक वषिको लागि वार्षिक कायििम तथा बजेट स्वीकृत िने, 

(ि)  प्रगतवेर्दन तथा गवत्तीय गववरण अनुमोर्दन िने, 

(घ)  गवगनयममा उल्लेख भए बमोगजम सगमगत वा लेखा सुपरी वेिण सगमगतको 

गनवािचन िने, 

(ङ)  आन्तररक कायिगवगध पाररत िने, 

(च)  लेखा परीिकको गनयुगि र गनजको पाररश्रगमक गनधािरण िने, 

(छ)  गवगनयममा तोदकए बमोगजमका अन्य कायिहरू िने । 

२७. वार्षिक साधारण सभाको काम,कतिव्य र अगधकाराः‐वार्षिक साधारण सभाको काम,कतिव्य 

र अगधकार रे्दहाय बमोगजम  हुनेछाः‐ 

(क) वार्षिक कायििम तथा बजेट स्वीकृगत िने, 

(ख) वार्षिक लेखा परीिण प्रगतवेर्दन अनुमोर्दन िने, 

(ि) सगमगत वा लेखा सुपरीवेिण सगमगतको गनवािचन तथा गवघटन िने, 

(घ) सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेिण सगमगतको संयोजक वा सर्दस्यलाई पर्दबाट हटाउने, 

(ङ) सगमगत वा लेखा सुपरीवेिण सगमगतको वार्षिक प्रगतवेर्दन पाररत िने, 

(च) गवगनयम संशोधन तथा आन्तररक कायिगवगध पाररत िने, 

(छ)  लेखा परीिकको गनयुगि र गनजको पाररश्रगमक गनधािरण िने, 

(ज)  संस्था एकीकरण वा गवघटन सम्बन्धी गनणिय िने, 

(झ)  पाररश्रगमक लिायतका सुगवधा तोके्न, 

(ञ)  ऋण तथा अनुर्दान प्राप्त िने सम्बन्धमा गनणिय िने, 

(ट) सर्दस्यको र्दागयत्व गमनाहा दर्दने, 

(ठ)  सगमगत लाई आवश्यक गनरे्दशन दर्दने, 

(ड)  गवगनयममा तोदकए बमोगजमका अन्य कायिहरू िने । 

२८. साधारण सभाको बैठकाः‐ 
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(१)  सगमगतले सहकारी संस्था र्दताि भएको गमगतले तीन मगहना गभि प्रारगम्भक 

साधारण सभा बोलाउनु पनेछ । 

(२)  सगमगतले प्रत्येक आर्थिक वषि समाप्त भएको गमगतले छ मगहना गभि वार्षिक 

साधारण सभा बोलाउनु पनेछ । 

(३)  सगमगतले रे्दहायको अवस्थामा गवशेष साधारण सभा बोलाउनु पनेछाः‐ 

(क) संस्थाको काम गवशेषले गवशेष साधारण सभा बोलाउनु पने सगमगतवाट 

गनणिय भएमा, 

(ख)  र्दफा ३८ को उपर्दफा(१) को खण्ड (छ) बमोगजम लेखा सुपरी वेिण 

सगमगतको गसफाररसमा, 

(ि)  कुनै सञ्चालकले गवशेष साधारण सभा बोलाउन पेश िरेको प्रस्ताव 

सगमगतद्धारा पाररत भएमा, 

(घ)  गवशेष साधारण सभा बोलाउनु पने कारण खुलाइ पगच्चस प्रगतशत सर्दस्यले 

सगमगत समि गनवेर्दन दर्दएमा, 

(ङ) र्दफा २९ को उपर्दफा (१)बमोगजम र्दताि िने अगधकारीले गनरे्दशन दर्दएमा, 

(४)  उपर्दफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन संस्थाको सञ्चालक वा 

व्यवस्थापक बाट आफ्नो गजम्मेवारी पूरा निरी संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न 

भएको अवस्थामा र्दताि िने अगधकारीलाई जानकारी दर्दई शेयर सर्दस्यहरूको 

बहुमतको उपगस्थतमा गवशेष साधारण सभा िनि सदकनेछ । 

२९. गवशेष साधारण सभा बोलाउन गनरे्दशन दर्दन सके्नाः‐ 

(१)  संस्थाको गनरीिण वा सुपरीवेिण िर्दाि वा कसैको उजूरी परी छानगवन िर्दाि 

रे्दहायको अवस्था रे्दगखन आएमा र्दताि िने अगधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको 

सगमगतलाई गवशेष साधारण सभा बोलाउन गनरे्दशन दर्दन सके्नछाः‐ 

(क)  सहकारीको मूल्य,मान्यता तथा गसद्धान्त गवपररत कायि िरेमा, 

(ख)  यो ऐन,यस ऐन अन्तिित बनेको गनयम,गवगनयम तथा आन्तररक कायिगवगध 

गवपरीत कायि िरेमा, 

(ि)  र्दताि िने अगधकारीले दर्दएको गनरे्दशनको बारम्बार उल्लङ्घन िरेमा, 

(घ)  र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बमोगजम र्दताि िने अगधकारीले आरे्दश दर्दएमा। 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजम गवशेष साधारणसभा बोलाउन गनरे्दशन प्राप्त भएमा 

सगमगतले सो गनरे्दशन प्राप्त भएको गमगतले पैंतीस दर्दनगभि साधारणसभाको बैठक 

बोलाउनु पनेछ र साधारणसभाको बैठकमा उजूरी वा गनरीिणका िममा रे्दगखएका 

गवषयमा छलफल िरी सोको प्रगतवेर्दन र्दताि िने अगधकारीसमि पेश िनुि पनेछ । 

(३)  उपर्दफा (१) वा (२) मा उगल्लगखत अवगधगभि सगमगतले साधारण सभा 

नबोलाएमा र्दताि िने अगधकारीले त्यस्तो साधारणसभा बोलाउन सके्नछ । 

(४)  सहकारी संस्थाको साधारण सभाको लागि िणपूरक संख्या तत्काल कायम रहेको 

शेयर सर्दस्य संख्याको एकाउन्न प्रगतशत हुनेछ । तर पगहलो पटक डादकएको 

साधारण सभामा िणपुरक संख्या नपुिेमा त्यसको सात दर्दन गभि र्दोस्रो पटक 

साधारण सभा बोलाउनु पने र यसरी र्दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा 
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संचालक सगमगतको बहुमत सगहत पगच्चस प्रगतशत शेयर सर्दस्यहरुको  उपगस्थगत 

भएमा साधारण सभाको िणपुरक संख्या पुिेको मागननेछ । 

(५)  उपर्दफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन र्दफा २८ को (४)मा भएको 

व्यवस्था सोही अनुसार हुनेछ । 

(६)  र्दईु हजार वा सो भन्र्दा बढी सर्दस्य भएको संस्थाले साधारण सभा िर्दाि समान कायि 

सूचीमा तोदकए बमोगजम सर्दस्य संख्याको आधारमा वडा वडा वा अन्य पायकको 

स्थानमा संचालक सर्दस्यहरुलाई पठाई साधारण सभा िनि र त्यस्तो सभाको गनणिय 

प्रमागणत िनि प्रगतगनगधहरु छनौट िरी त्यस्ता प्रगतगनगधहरुको उपगस्थगतको सभाले 

अगन्तम गनणिय प्रमागणत िने व्यवस्था गमलाउन सके्नछ । 

३०. संचालक सगमगताः–  

(१)  सहकारी संस्थामा साधारण सभा बाट गनवािगचत एक सञ्चालक सगमगत रहनेछ । 

तर,एउटै व्यगि लिातार एउटै पर्दमा र्दईु पटकभन्र्दा बढी सञ्चालक हुन पाउने छैन । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजमको सगमगतमा उपलब्ध भए सम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रगतशत 

मगहला सर्दस्यको प्रगतगनगधत्व सुगनगित िनुि पनेछ ।  

(३)  एउटै घर पररवारको सर्दस्यहरू एकै अवगधमा सञ्चालक तथा लेखा सगमगतको पर्दमा 

उम्मेर्दवार बन्न र गनवािगचत हुन सके्न छैन । 

(४)  कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमिचारी वा आफ्नो संस्थाले सर्दस्यता 

गलएको सहकारी संघ वा बैंक बाहेक अको कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैन 

।तर वार्षिक र्दईु करोड रुपैया भन्र्दा कमको कारोवार िने सहकारी संस्थाको 

सन्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा व्यवस्थापदकय सञ्चालक भई कमिचारीको 

रुपमा काम िनि बाधा पने छैन ।  

(५)  वार्षिक र्दईु करोड भन्र्दा बदढ कारोवार िने संस्थामा कुनै संचालक कमिचारी रहेको 

भए यो ऐन प्रारम्भ भएको गमगतले र्दईु वषि गभि त्यस्तो संचालकले कमिचारीको पर्द 

त्याि िरी अको कमिचारीको व्यवस्था िनुि पनेछ ।  

(६)  यो ऐन प्रारम्भ हुनुअगघ कुनै व्यगि एक भन्र्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा 

अको संस्थाको कमिचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको गमगतले एक वषि गभि कुनै 

एक संस्थाको माि सञ्चालक वा कमिचारी रहनु पनेछ । 

(७)  सगमगतको कायिअवगध चार वषिको हुनेछ । 

३१. सञ्चालक सगमगतको गनवािचनाः‐ 

(१)  सगमगतले आफ्नो कायािवगध समाप्त हुनु कगम्तमा एक मगहना अगघ अको सगमगतको 

गनवािचन िराउनु पनेछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजम सगमगतको गनवािचन निराएको जानकारी प्राप्त भएमा 

त्यस्तो जानकारी प्राप्त  भएको गमगतले छ मगहना गभि सगमगतको गनवािचन िराउन 

र्दताि िने अगधकारीले सम्बगन्धत सगमगतलाई आरे्दश दर्दन सके्नछ । 

(३)  उपर्दफा (२) बमोगजम र्दताि िने अगधकारीले आरे्दश दर्दएकोमा सम्बगन्धत 

सगमगतले सो आरे्दश बमोगजमको समयावगधगभि सगमगतको गनवािचन िराई र्दताि 

िने अगधकारलाई जानकारी िराउनु पनेछ । 
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(४)  उपर्दफा (३) बमोगजम सगमगतको गनवािचन निराएमा र्दताि िने अगधकारले 

त्यस्तो संस्था सर्दस्य रहेको मागथल्लो संघ भए सो संघको प्रगतगनगध समेतलाई 

सहभािी िराई सगमगतको गनवािचन सम्बन्धी सम्पूणि कायि िने, िराउनेछ । 

(५)  उपर्दफा (४) बमोगजमको गनवािचन कायिमा सहयोि परु् याउने सम्बगन्धत 

सगमगतका पर्दागधकारीहरूको कतिव्य हुनेछ ।  

(६)  उपर्दफा (५) बमोगजम गनवािचन िराउँर्दा लािेको सम्पूणि खचि सम्बगन्धत 

संस्थाले व्यहोनुि पनेछ । 

(७)  यस र्दफा बमोगजम सगमगतको अको गनवािचन नभए सम्मको लागि सगमगतले 

गवगनयममा व्यवस्था भए बमोगजम आफ्नो कायि सञ्चालन िनेछ ।  

३२. सगमगतको काम,कतिव्य र अगधकाराः‐ यस ऐनमा अन्यि उगल्लगखत काम,कतिव्य र 

अगधकारका अगतररि सगमगतको काम,कतिव्य र अगधकार रे्दहाय बमोगजम हुनेछाः‐ 

(क)  सहकारीका मूल्य,मान्यता र गसद्धान्त बमोगजम सहकारी संस्थाको सञ्चालन िने, 

(ख)  आर्थिक तथा प्रशासकीय कायि िने,िराउने, 

(ि)  प्रारगम्भक साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा तथा गवशेष साधारण सभा 

बोलाउने, 

(घ)  साधारण सभाका गनणियहरू कायािन्वयन िने,िराउने, 

(ङ)  संस्थाको नीगत,योजना,बजेट तथा बार्षिक कायििमको तजुिमा िरी साधारण सभा 

समि पेश िने, 

(च)  संस्थाको सर्दस्यता प्रर्दान िने तथा सर्दस्यता बाट हटाउने, 

(छ)  शेयर नामसारी तथा दफताि सम्बन्धी कायि िने, 

(ज)  सम्बगन्धत संघको सर्दस्यता गलने, 

(झ)  गवगनयम तथा आन्तररक कायिगवगध तयार िरी साधारण सभामा पेश िने, 

(ञ)  संस्थाको कायििेि गभि संस्थाको कारोबार र व्यवसायको गहत प्रवद्धिनको लागि 

आवश्यक कायि िने,िराउने, 

३३. सञ्चालक पर्दमा बहाल नरहनेाः‐रे्दहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो पर्दमा बहाल 

रहन सके्न छैनाः– 

(क)  गनजले दर्दएको राजीनामा सगमगतबाट स्वीकृत भएमा, 

(ख)  गनजलाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बमोगजम सञ्चालकबाट हटाउने गनणिय भएमा, 

(ि)  गनज अको संस्थाको सञ्चालक रहेमा, 

(घ)  गनज सोही वा अको संस्थाको कमिचारी रहेमा,तर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को 

प्रगतबन्धात्मक वाक्यांशमा लेगखएको कुरामा सोही बमोगजम हुनेछ, 

(ङ)  गनज सोही वा अको संस्थाको लेखा सुपरीवेिण सगमगतको पर्दमा रहेमा, 

(च)  गनजको मृत्यु भएमा। 

३४. सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सके्नाः–  

(१)  साधारण सभाले वहुमतको गनणियबाट रे्दहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालकलाई 

सगमगतको सञ्चालक पर्दबाट हटाउन सके्नछाः– 

(क)  आर्थिक गहनागमना िरी सम्बगन्धत संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा, 
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(ख)  अनागधकृत तवरले सम्बगन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी गवषयको 

िोपगनयता भङ्ि िरेमा, 

(ि)  सम्बगन्धत संस्थाको कारोबार र व्यवसाय सँि प्रगतस्पधाि हुने िरी समान 

प्रकृगतको कारोबार वा व्यवसाय िरेमा, 

(घ)  सम्बगन्धत संस्थाको अगहत हुने कुनै कायि िरेमा, 

(ङ)  गनज शारीररक वा मानगसक रुपमा काम िनि नसके्न भएमा, 

(च)  कुनै सञ्चालकमा यो ऐन,यस ऐन अन्तिित बनेको गनयमावली वा गवगनयममा 

उगल्लगखत योग्यता नरहेमा । 

(२)  कुनै सञ्चालकलाई सगमगतको पर्दबाट हटाउने गनणिय िनुि अगघ त्यस्तो सञ्चालकलाई 

साधारणसभा समि सफाई पेश िने मनागसब मादफकको मौका दर्दइनेछ ।  

(३)  उपर्दफा (२) बमोगजमको अवगधगभि कुनै सञ्चालकले सफाई पेश निरेमा वा 

गनजले पेश िरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभाले त्यस्तो 

सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सके्नछ ।  

(४)  उपर्दफा (३) बमोगजम सञ्चालकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य सगमगतको र्दईु 

कायिकाल सम्मको गनवािचनमा उम्मेर्दवार बन्न पाउने छैन ।    

(५)  उपर्दफा (३) बमोगजम कुनै सञ्चालक पर्दबाट हटेमा त्यस्तो पर्दमा साधारण 

सभाले बाँकी अवगधको लागि अको सञ्चालकको गनवािचन िनेछ । 

३५. गनजी स्वाथि समावेश भएको गनणिय प्रकृयामा संलग्न हुन नहुनेाः‐ 

(१)  सञ्चालकले आफ्नो गनजी स्वाथि समावेश भएको गनणिय प्रदियामा संलग्न हुनुहुँरै्दन । 

(२)  सञ्चालकले आफूलाईमाि व्यगिित फाइर्दा हुनेिरी संस्थामा कुनै कायि िनि, िराउन 

हुँरै्दन । 

(३)  कुनै सञ्चालकले उपर्दफा (१) को गबपरीत हुने िरी वा आफ्नो अगधकारिेिभन्र्दा 

बागहर िई कुनै काम कारबाही िरे, िराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रगत त्यस्तो 

सञ्चालक व्यगिित रूपमा उत्तरर्दायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट 

संस्थाकोसर्दस्य वा अन्य कुनै व्यगिलाई हानी नोक्सानी हुन िएको रहेछ भने 

त्यस्तो हानी नोक्सानी गनजको जायजेथाबाट असूल उपर िररनेछ । 

३६. सगमगतको गवघटनाः‐ 

(१)  साधारणसभाले रे्दहायको अवस्थामा सगमगतको गवघटन िनि सके्नछाः‐ 

(क)  सगमगतको बर्दगनयतपूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोगखममा परेमा, 

(ख)  संस्थाले गतनुिपने र्दागयत्व तोदकएको समयगभि भुिान िनि नसकेमा, 

(ि)  गवगनयममा उगल्लगखत उद्देश्य र कायि गवपररतको काम िरेमा, 

(घ) सगमगतले आफ्नो गजम्मेवारी पूरा निरेमा, 

(ङ)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तिित बनेको गनयमावलीमा उगल्लगखत शति वा र्दताि 

िने  अगधकारीले दर्दएको गनरे्दशनको बारम्बार उल्लङ्घन िरेमा । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजम सगमगत गवघटन भएमा साधारणसभाले नयाँ सगमगतको 

गनवािचन िनेछ । 

(३)  सगमगतले यो ऐन वा यस ऐन अन्तिित बनेको गनयमावली बमोगजम र्दताि िने 

अगधकारीले दर्दएको गनरे्दशन पालना निरेमा वा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) 
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बमोगजम पेश भएको प्रगतवेर्दन समेतको आधारमा र्दताि िने अगधकारीले 

सगमगतलाई उजूरी वा गनरीिणको िममा रे्दगखएका गवषयवस्तुको िागम्भयिताको 

आधारमा बढीमा छ मगहनाको समय दर्दई सुधार िने मौका दर्दन सके्नछ र त्यस्तो 

समयावगध गभि पगन सुधार निरेमा त्यस्तो सगमगत गवघटन िनेछ । 

(४)  उपर्दफा (३) बमोगजम सगमगत गवघटन भएमा त्यसरी गवघटन िररएको गमगतले 

तीन मगहना गभिमा अको सगमगतको गनवािचन सम्पन्न िराउन र त्यस्तो गनवािचन 

नभएसम्म संस्थाको रै्दगनक कायि सञ्चालन िनि र्दताि िने अगधकारीले तोदकए 

बमोगजमको एक तर्दथि सगमगत िठन िनुि पनेछ । 

(५)  यस र्दफा बमोगजम अको सगमगतको गनवािचन िराउँर्दा लािेको सम्पूणि खचि 

सम्बगन्धत संस्थाले व्यहोनेछ । 

३७. लेखा सुपरीवेिण सगमगतको िठनाः‐ 

(१)  संस्थामा आन्तररक गनयन्िण प्रणालीलाई सुर्दढृ िनि तोदकए बमोगजमको योग्यता 

पुिेका एकजना संयोजक र र्दईुजना सर्दस्यहरू रहने िरी साधारण सभाले गनवािचन 

बाट लेखा सुपरीवेिण सगमगत िठन िनेछ । 

(२)  एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी व्यगि एकै अवगधमा एउटै संस्थाको सञ्चालक वा 

लेखा सुपररवेिण सगमगतको संयोजक वा सर्दस्य पर्दमा उम्मेर्दुवार बन्न र गनवािगचत 

हुन सके्न छैन । 

३८. लेखा सुपररवेिण सगमगतको काम,कतिव्य र अगधकाराः‐ 

(१)  लेखा सुपररवेिण सगमगतको काम,कतिव्य र अगधकार रे्दहाय बमोगजम हुनेछाः‐ 

(क)  प्रत्येक चौमागसक सहकारी संस्थाको आन्तररक लेखा परीिण िने,िराउने, 

(ख) आन्तररक लेखापरीिण िर्दाि लेखा परीिणका आधारभूत गसद्धान्तको 

पालना िने,िराउने, 

(ि)  गवत्तीय तथा आर्थिक कारोवारको गनरीिण तथा मूल्याङ्कन िने,िराउने, 

(घ) सगमगतको काम कारवाहीको गनयगमत सुपररवेिण िने र सगमगतलाई 

आवश्यक सुझाव दर्दने, 

(ङ)  साधारण सभाको गनरे्दशन,गनणिय तथा सगमगतका गनणिय कायािन्वयन भए, 

नभएको अनुिमन िने, 

(च)  लेखा सम्बन्धी प्रगतवेर्दन र सगमगतको काम कारबाहीको सुपररवेिण 

सम्बन्धी वार्षिक प्रगतवेर्दन साधारणसभा समि पेश िने, 

(छ)  आफूले पटक पटक दर्दएका सुझाव कायािन्वयन नभएको कारणबाट कुनै 

संस्थाको गहतमा प्रगतकूल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको निर्द वा गजन्सी 

सम्पगत्तको व्यापक रूपमा गहनागमना वा अगनयगमतता भएको वा संस्था 

िम्भीर आर्थिक संकटमा पनि लािेकोमा सोको कारण खुलाई गवशेष 

साधारणसभा बोलाउन सगमगत समि गसफाररस िने । 

(ज) आवश्यक परेमा आन्तररक लेखा परीिक गनयुगिका लागि तीन जनाको नाम 

सञ्चालक सगमगतमा गसफाररस िने । 

(२)  लेखा सुपररवेिण सगमगतको संयोजक वा सर्दस्य संस्थाको रै्दगनक आर्थिक प्रशासगनक 

कायिमा सहभािी हुन पाउने छैन । 
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पररच्छेर्द–७ 

बचत तथा ऋण पररचालन 

३९. सर्दस्य केगन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार िनुि पनेाः‐ 

(१)  संस्थाले आफ्ना सर्दस्यहरूको माि बचत स्वीकार िनि,सोको पररचालन िनि र 

सर्दस्यलाई माि ऋण प्रर्दान िनि सके्नछ । 

(२)  उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भएतापगन बचत तथा ऋणको मुख्य 

कारोबार िने िरी र्दताि भएको संस्था बाहेक अन्य गवषयित वा वहुउद्देश्यीय 

संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार िनि पाउने छैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु 

अगघ बहुउद्देश्यीय वा गवषयित संस्थाको रुपमा र्दताि भई मुख्य कारोवारको रुपमा 

वचत तथा ऋणको कारोवार िरै्द आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन वषि गभिमा 

वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार नहुने िरी र्दताि हुँर्दाका बखतमा उल्लेख िररएको 

मुख्य कारोवार िने िरी संस्था सन्चालन िनुिपनेछ। 

(३)  संस्थाले सर्दस्यलाई प्रर्दान िने ऋणमा सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क गलन पाइने छैन 

। 

(४)  बचत र ऋणको ब्याजर्दर गबचको अन्तर छ प्रगतशतभन्र्दा बढी हुने छैन ।  

(५)  संस्थाले प्रर्दान िरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूँजीकृत िरी सोको 

आधारमा ब्याज लिाउन पाइने छैन । 

(६) संस्थाले कुनैपगन कम्पनीको शेयर खररर्द िनि सके्न छैन । तराः‐ 

(१)  संस्थाको र्दागयत्वप्रगत प्रगतकूल नहुने िरी संस्थाले स्वप्रयोजनको लागि अचल 

सम्पगत्त खरीर्द तथा पूवािधार गनमािण एवं संस्था र सर्दस्यहरुको गहतमा 

उत्पार्दन र सेवाको िेिमा प्राथगमक पूँजी कोष पररचालन िनि वाधा पने छैन 

। 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खररर्द िरेको 

भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको गमगतले एक वषि अवगध गभि 

हस्तान्तरण िररसकु्न पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भएतापगनसंस्थाले यो ऐन प्रारम्भ 

हुनुअगघ र्दताि भएका साना दकसानद्वारा प्रगद्वत गवत्तीय संस्थाको शेयर खररर्द 

िनि बाधा पनेछैन । 

(७)  संस्थाले शेयर पूँजी कोषको र्दश िुणा सम्म वचत संकलन िनि सके्नछ । 

(८)  संस्थाले र्दताि िर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप्त िरेको 

तीन मगहना अवगध व्यगतत नभई ऋण लिानी िनि सके्न छैन । 

४०. सन्र्दभि व्याजर्दर सम्बन्धी व्यवस्थााः‐ 

(१)  संघीय कानुन बमोगजम रगजिारले बचत तथा ऋणको सन्र्दभि व्याजर्दर तोक्न सके्नछ 

। 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजम तोदकएको सन्र्दभि ब्याजर्दर संस्थाका लागि गनरे्दशक 

ब्याजर्दर हुनेछ । 

४१. व्यगिित बचतको सीमााः‐संस्थामा सर्दस्यको व्यगिित बचतको सीमा पचास लाख वा 

शेयर रकमके गवस िुना सम्म हुनेछ । 
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पररच्छेर्द –९ 

आर्थिक स्रोत पररचालन 

४२. शेयर गबिी तथा दफताि सम्बन्धी व्यबस्थााः‐ 

(१)  संस्थाले आफ्नो सर्दस्यलाई शेयर गविी िनि सके्नछ।  

(२)  उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन संस्थाले एकै सर्दस्यलाई 

आफ्नो कुल शेयर पूँजीको बीस प्रगतशत भन्र्दा बढी हुने िरी शेयर गबिी िनि सके्न 

छैन ।  

(३) तर नेपाल सरकार,प्ररे्दश सरकार वा स्थानीय तहको पूणि वा आंगशक स्वागमत्व वा 

गनयन्िण भएको संस्था वा गनकायको हकमा यो बन्रे्दज लािू हुने छैन। 

(४)  संस्थाको शेयरको अंदकत मूल्य प्रगत शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ ।  

(५)  संस्थाको शेयर पूँजी गवगनयममा उल्लेख भए बमोगजम हुनेछ । 

(६)  संस्थाले खुला बजारमा शेयर गबिी िनि पाउने छैन । 

(७)  संस्थाको मूलधनको रुपमा रहेको कुनै सर्दस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा 

र्दागयत्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा र्दागयत्व वापत गललाम गबिी िररने छैन । 

४३. रकम दफताि तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थााः–  

(१)  कुनै सर्दस्यले संस्थाको सर्दस्यता त्याि िरी रकम दफताि गलन चाहेमा गनजको कुनै 

र्दागयत्व भए त्यस्तो र्दागयत्व भुिान िरेको गमगतले एक मगहना गभि गनजको बाँकी 

रकम तोदकए बमोगजम गनजलाई दफताि िनुि पनेछ । 

(२)  कुनै सर्दस्यले संस्थामा जम्मा िरेको बचत दफताि माि िरेमा गनजको कुनै र्दागयत्व 

भए त्यस्तो र्दागयत्व किा िरी बाँकी रकम तोदकए बमोगजम गनजलाई दफताि िनुि 

पनेछ।  

(३)  संस्थाले वचत खाताहरु माि संचालन िनि सके्नछ ।    

४४. ऋण वा अनुर्दान गलन सके्नाः–  

(१)  संस्थाले गवरे्दशी बैंक वा गवत्तीय संस्था वा अन्य गनकायबाट ऋण वा अनुर्दान गलन 

वा त्यस्तो गनकायसँि साझेर्दारीमा काम िनि संघीय कानून वमोगजम स्वीकृती गलनु 

पने छ । 

(२) उपर्दफा (१) वमोगजम गवरे्दशी बैंक वा गनकायबाट ऋण वा अनुर्दान गलन 

स्वीकृतीको लागि तोदकए वमोगजमको गववरणहरु सगहत र्दताि िने अगधकारी समि 

गनवेर्दन दर्दनु पनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) वमोगजम गनवेर्दन प्राप्त भएमा र्दताि िने अगधकारीले िाउँ 

कायिपागलकामा प्रस्ताव पेश िनुि पनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोगजमको प्रस्ताव िाउँ कायिपागलकाले उपयुि रे्दखेमा 

स्वीकृतीकोलागि मन्िालयमा गशफाररस िरर पठाउनेछ ।  

४५. नेपाल सरकारको सुरिण प्राप्त िनि सके्नाः–  

(१)  संस्थाले गवरे्दशी बैंक वा गनकायसँि गलने ऋणमा सुरिण प्राप्त िनुि पने भएमा 

संघीय कानून वमोगजम स्वीकृगतको लागि र्दताि िने अगधकारर समि प्रस्ताव सगहत 

गनवेर्दन दर्दनु पने छ। 
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(२)  र्दफा (१) वमोगजम प्राप्त प्रस्ताव उपयुि रे्दगखएमा िाउँ कायिपागलकाले संघीय 

कानुन बमोगजम स्वीकृगतको लागि मन्िालयमा गशफाररस िरर पठाउनु पनेछ ।  
 

पररच्छेर्द–१० 

संस्थाको कोष 
 

४६. संस्थाको कोषाः– संस्थाको कोषमा रे्दहाय बमोगजमको रकम रहनेछाः– 

(क) शेयर गबिीबाट प्राप्त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्रप्त रकम, 

(ि) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम, 

(घ) संगिय सरकार, प्ररे्दश सरका र गस्थनय तह बाट प्राप्त अनुर्दान रकम, 

(ङ) गवरे्दशी सरकार वा अन्तरािगिय संघ संस्था बाट प्राप्त  अनुर्दान वा सहायताको रकम, 

(च) व्यवसागयक कायिबाट आर्जित रकम, 

(छ) सर्दस्यता प्रवेश शुल्क, 

(ज)  संस्थाको नाममा प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम ।  

४७.  जिेडा कोषाः‐ 

(१)  संस्थामा एक जिेडा कोष रहनेछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजमको कोषमा रे्दहाय बमोगजमका रकम रहने छनाः‐ 

(क) आर्थिक वषिको खूर्द बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रगतशत रकम, 

(ख) कुनै संस्था,संघ वा गनकायले प्रर्दान िरेको पूँजीित अनुर्दान रकम, 

(ि) गस्थर सम्पगत्त गविीबाट प्राप्त रकम, 

(घ)  गवउँ पूँजी लिायत अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३)  उपर्दफा (१) बमोगजमको जिेडा कोष अगवभाज्य हुनेछ । 

४८. संरगित पूँजी दफताि कोषाः–  

(१)  संस्थामा एक संरगित पूँजी दफताि कोष रहनेछ । 

(२)  र्दफा ४९ बमोगजमको जिेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२)को खण्ड (क) 

बमोगजमको रकम छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रगतशत रकम 

उपर्दफा (१) बमोगजमको कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा िनुि पनेछ । 

(३)  उपर्दफा (१) बमोगजमको रकम सर्दस्यले िरेको संघीय कानुनमा तोदकए 

बमोगजमको वार्षिक कारोवारको आधारमा सम्बगन्धत सर्दस्यलाई उपलव्ध िराउनु 

पनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धिन कोष सम्बन्धी व्यवस्थााः–  

(१)  संस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धिन िनिको लागि र्दफा ४७ बमोगजम जिेडा 

कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोगजमको रकम छुयाई 

बाँकी रहेको रकमको शून्य र्दशमलव पाँच प्रगतशतले हुन आउने रकम संघीय 

कानुनमा व्यवस्था भए बमोगजमको सहकारी प्रवद्धिन कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा 

िनुि पनेछ ।  
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(२)  उपर्दफा (१) बमोगजमको कोषको उपयोि संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोगजम 

हुनेछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थााः–  

(१) र्दफा ४५,४६,४७ र ४८ मा उगल्लगखत कोषका अगतररि संस्थामा सहकारी गशिा 

कोष,शेयर लाभांश कोष लिायत तोदकए बमोगजमका अन्य कोषहरु रहन सके्न छन् । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूर्तिका लागि 

गवगनयममा तोदकए बमोगजम उपयोि िनि सदकनेछ । तर एक वषिको शेयर 

लाभांशको रकम शेयर पूँजीको पन्र प्रगतशतभन्र्दा बढी हुने छैन । 
 

पररच्छेर्द–११ 

अगभलेख र सूचना 

५१. अगभलेख राख्नु पनेाः–  

(१)  संस्थाले साधारण सभा,सगमगत तथा लेखा सुपररबेिण सगमगतको बैठकहरूको 

गनणिय तथा काम कारबाहीको अद्यावगधक अगभलेख सुरगित साथ राख्नु पनेछ । 

(२)  संस्थाले कारोबार सँि सम्बगन्धत तथा अन्य आवश्यक अगभलेखहरू तोदकए 

बमोगजम सुरगित साथ राख्नु पनेछ । 

५२. गववरण उपलब्ध िराउनु पनेाः‐संस्थाले रे्दहायका गववरणहरू सगहतको प्रगतवेर्दन समय 

समाप्त भएको तीन मगहना गभि र्दताि िने अगधकारी समि पेश िनुि पनेछाः‐ 

(क) कारोबारको अधिवार्षिक र वार्षिक प्रगतवेर्दन तथा लेखापरीिण प्रगतवेर्दन, 

(ख) बार्षिक कायििम,नीगत तथा योजना, 

(ि) खुर्द बचत सम्बन्धी नीगत तथा योजना, 

(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कायािवगधको सूची, 

(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(च) शेयर सर्दस्य संख्या र शेयर पूँजी, 

(छ) सञ्चालक वा सर्दस्यले गलएको ऋण गतनि बाँकी रहेको रकम, 

(ज)  र्दताि िने अगधकारीले समय समयमा तोदक दर्दएको अन्य गववरण । 

 

पररच्छेर्द‐१२ 

लेखा र लेखापरीिण 

५३. कारोबारको लेखााः‐संस्थाको  कारोबारको लेखा र्दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधाररत र 

कारोबारको यथाथि गस्थगत स्पष्ट रुपमा रे्दगखने िरी संघीय कानून बमोगजम रगजिारले लािू 

िरेको लेखामान (एकाउगन्टङ स्याण्डडि) र यस ऐन बमोगजम पालना िनुिपने अन्य शति 

तथा व्यवस्था बमोगजम राख्नु पनेछ । 

५४. लेखापरीिणाः‐ 

(१)  संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वषिको लेखापरीिण सो आर्थिक वषि समाप्त भएको गमगतले 

तीन मगहनागभि प्रचगलत कानून बमोगजम इजाजत पि प्राप्त लेखापरीिक द्वारा 

िराउनु पनेछ । 
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(२)  उपर्दफा (१) बमोगजमको अवगध गभि कुनै संस्थाले लेखापरीिण निराएको 

पाइएमा र्दताि िने अगधकारीले त्यस्तो संस्थाको लेखा परीिण इजाजतपिप्राप्त 

लेखापरीिकबाट िराउन सके्नछ। 

(३)  उपर्दफा (२) बमोगजम लेखापरीिण िराउँर्दा लेखापरीिकलाई दर्दनु पने 

पाररश्रगमक लिायतको रकम सम्बगन्धत संस्थाले व्यहोनेछ ।  

(४)  उपर्दफा (१) वा (२) बमोगजम लेखापरीिकले िरेको लेखापरीिण प्रगतवेर्दन 

अनुमोर्दनको लागि साधारणसभा समि पेश िनुि पनेछ । 

(५)  उपर्दफा (४) बमोगजम पेश भएको लेखापरीिण प्रगतवेर्दन साधारणसभा बाट 

अनुमोर्दन हुन नसकेमा पुनाः लेखापरीिणको लागि साधारणसभाले र्दफा ५५ को 

अधीनमा रही अको लेखापरीिक गनयुि िनेछ । 

५५. लेखापरीिकको गनयुगिाः‐ 

(१)  संस्थाको लेखापरीिण सम्बन्धी कायि िनि प्रचगलत कानून बमोगजम इजाजतपि 

प्राप्त लेखापरीिकहरू मध्येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापरीिक गनयुगि िरी 

पाररश्रगमक समेत तोके्नछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजम लेखापरीिक गनयुि िर्दाि एउटै व्यगि,फमि वा कम्पनीलाई 

लिातार तीन आर्थिक वषिभन्र्दा बढी हुने िरी गनयुि िनि सदकने छैन । 

५६. लेखापरीिकमा गनयुि हुन नसके्नाः‐ 

(१)  रे्दहायका व्यगि लेखापरीिकमा गनयुि हुन तथा गनयुि भई सकेको भए सो पर्दमा 

बहाल रहन सके्न छैनाः‐ 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 

(ख) सम्बगन्धत संस्थाको सर्दस्य, 

(ि)  सहकारी संस्थाको गनयगमत पाररश्रगमक पाउने िरी गनयुि सल्लाहकार वा 

कमिचारी, 

(घ)  लेखापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषिको अवगध भुिान 

नभएको, 

(ङ) र्दामासाहीमा परेको, 

(च)  भ्रष्टाचार,ठिी वा नैगतक पतन हुने अन्य फौजर्दारी कसूरमा सजाय पाएको 

पाँच वषि भुिान नभएको, 

(ज)  सम्बगन्धत संस्था सँि स्वाथि बागझएको व्यगि । 

(२)  लेखापरीिकले आफू गनयुि हुनुअगघ उपर्दफा (१) बमोगजम अयोग्य नभएको 

कुराको संस्था समि स्वघोषणा िनुिपनेछ ।  

(३)  कुनै लेखापरीिक आफ्नो कायिकाल समाप्त नहुँरै्द कुनै संस्थाको लेखापरीिण िनि 

अयोग्य भएमा वा संस्थाको लेखापरीिकको पर्दमा कायम रहन नसके्न गस्थगत उत्पन्न 

भएमा गनजले लेखापरीिण िनुि पने वा िरररहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको 

जानकारी गलगखत रुपमा संस्थालाई दर्दनु पनेछ । 

(४)  यस र्दफाको प्रगतकूल हुनेिरी गनयुि भएको लेखापरीिकले िरेको लेखापरीिण 

मान्य हुने छैन ।  
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पररच्छेर्द ‐१३ 

छुट,सुगवधा र सहुगलयत 

५७. छुट,सुगवधा र सहुगलयताः‐ 

(१) संस्थालाई प्राप्त हुने छुट,सुगवधा र सहुगलयत संघीय कानुन बमोगजम हुनेछ । 

(२)  उपर्दफा (१) मा उल्लेगखत छुट,सुगवधा र सहुगलयत बाहेक संस्थालाई प्राप्त हुने 

अन्य अनुर्दान, छुट,सुगवधा र सहुगलयत तोदकए बमोगजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेर्द—१४ 

ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता 

५८. ऋण असूल िनेाः‐ 

(१) कुनै सर्दस्यले संस्थासँि िरेको ऋण सम्झौता वा शति कबुगलयतको पालना 

निरेमा,गलखतको भाखा गभि ऋणको सावाँ,ब्याज र हजािना चुिा निरेमा वा 

ऋण गलएको रकम सम्बगन्धत काममा नलिाई गहनागमना िरेको रे्दगखएमा त्यस्तो 

सर्दस्यले ऋण ललंर्दा राखेको गधतोलाई सम्बगन्धत संस्थाले गललाम गबिी िरी वा 

अन्य कुनै व्यवस्था िरी आफ्नो साँवा,ब्याज र हजािना असूल उपर िनि सके्नछ। गधतो 

सम्बगन्धत संस्थाले सकारे पस्चात् पगन ऋणीले साँवा ब्याज र्दवुै भुिानी िरी गधतो 

बापतको सम्पगत्त दफताि गलन चाहेमा दफताि िनुिपनेछ । 

(२)  कुनै सर्दस्यले संस्थामा राखेको गधतो कुनै दकगसमले कसैलाई हक छोगडदर्दएमा वा 

अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो गधतोको मूल्य घट्ट्न िएमा त्यस्तो ऋणीलाई गनगस्चत 

म्यार्द दर्दई थप गधतो सुरिण राख्न  लिाउन सदकनेछ । 

(३)  उपर्दफा (२) बमोगजम ऋणीले थप गधतो नराखेमा वा उपर्दफा (१) वा (२) 

बमोगजमको गधतोबाट पगन साँवा,ब्याज र हजािनाको रकम असूल उपर हुन नसकेमा 

त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पगन साँवा,ब्याज र हजािना 

असूलउपर िनि सदकनेछ।  

(४)  यस र्दफा बमोगजम साँवा,ब्याज र हजिना असूल उपर िर्दाि लािेको खचिको रकम 

तथा असूल उपर भएको साँवा,व्याज र हजािनाको रकम किा िरी बाँकी रहन 

आएको रकम सम्बगन्धत ऋणीलाई दफताि दर्दनु पनेछ ।  

(५)  यस र्दफा बमोगजम कुनै संस्थाले ऋणीको गधतो वा अन्य जायजेथा गललाम गबिी 

िर्दाि गललाम सकाने व्यगिको नाममा सो गधतो वा जायजेथा प्रचगलत कानून 

बमोगजम रगजिशेन वा र्दागखल खारेज िनिको लागि सम्बगन्धत कायािलयमा लेखी 

पठाउनेछ र सम्बगन्धत कायािलयले पगन सोही बमोगजम रगजिशेन वा र्दागखल 

खारेज िरी सोको जानकारी सम्बगन्धत संस्थालाई दर्दनु पनेछ । 

(६)  यस र्दफा बमोगजम गधतो राखेको सम्पगत्त गललाम गबिी िर्दाि कसैले सकार निरेमा 

त्यस्तो सम्पगत्त सम्बगन्धत संस्था आफैं ले सकार िनि सके्नछ । 

(७)  उपर्दफा (६) बमोगजम आफैं ले सकार िरेमा त्यस्तो सम्पगत्त सम्बगन्धत संस्थाको 

नाममा रगजिशेन वा र्दागखल खारेज िनि सम्बगन्धत कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र 

त्यसरी लेखी आएमा सम्बगन्धत कायािलयले सोही बमोगजम रगजिशेन वा र्दागखल 

खारेज िरी दर्दनु पनेछ । 
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५९. कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्थााः‐ संस्थाबाट ऋण गलई  रकमको अपचलन िने वा तोदकएको 

समयावगध गभि ऋणको साँवा व्याज दफताि निने व्यगिको नाम नामेशी सगहत कालोसूची 

प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोगजम हुनेछ । 

६०. कजाि सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यवस्थााः‐ कजाि सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन 

बमोगजम हुनेछ । 

६१. बाँकी बक्यौता असूल उपर िनेाः‐ कसैले संस्थालाई गतनुि बुझाउनु पने रकम नगतरी बाँकी 

राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत र्दताि िने अगधकारीले त्यस्तो व्यगिको 

जायजेथाबाट असूल उपर िररदर्दन सके्नछ। 

६२.  रोक्का राख्नलेखी पठाउनेाः–  

(१) संस्था वा र्दताि िने अगधकारीले र्दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लागि कुनै व्यगिको 

खाता,जायजेथाको स्वागमत्व हस्तान्तरण,नामसारी वा गबिी िनि नपाउने िरी 

रोक्का राख्न  सम्बगन्धत गनकायमा लेखी पठाउन सके्नछ ।  

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजम रोक्काको लागि लेखी आएमा सम्बगन्धत गनकायले प्रचगलत 

कानून बमोगजम त्यस्तो व्यगिको खाता,जाय जेथाको स्वागमत्व 

हस्तान्तरण,नामसारी वा गबिी िनि नपाउने िरी रोक्का राखी दर्दनु पनेछ । 

६३. अग्रागधकार रहनेाः– कुनै व्यगिले संस्थालाई गतनुि पने ऋण वा अन्य कुनै र्दागयत्व नगतरेमा 

त्यस्तो व्यगिको जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्यसको लागि रकम 

छुिाई बाँकी रहन आएको रकममा संस्थाको अग्रागधकार रहनेछ । 

६४.  कायिवाही िनि वाधा नपनेाः– संस्थाले ऋण असुली िने सम्बन्धमा कुनै व्यगि वा सहकारी 

संस्था उपर चलाएको कुनै कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यगि वा संस्था उपर यस ऐन 

तथा प्रचगलत कानून बमोगजमको कुनै कसूरमा कारवाही चलाउन रोक लिाएको मागनने 

छैन । 
 

पररच्छेर्द–१५ 

एकीकरण,गबघटन तथा र्दताि खारेज 

६५. एकीकरण तथा गवभाजन सम्बन्धी व्यबस्थााः‐ 

(१)  यस ऐनको अगधनमा रही र्दईु वा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा िाभी 

एकीकरण िनि वा एक संस्थालाई भौिोगलक कायि िेिको आधारमा र्दईु वा र्दईु 

भन्र्दा बढी संस्थामा गवभाजन िनि सदकनेछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजम एकीकरण वा गवभाजन िर्दाि सम्बगन्धत संस्थाको कुल 

कायम रहेका सर्दस्य संख्याको र्दईु गतहाइ बहुमतबाट गनणिय हुनु पनेछ । 

(३)  उपर्दफा (२) बमोगजम एकीकरण वा गवभाजन िने गनणिय िर्दाि एकीकरण वा 

गवभाजनका शति र कायिगवगध समेत खुलाउनु पनेछ। 

६६.  गवघटन र र्दताि खारेजाः‐ 

(१) कुनै संस्थामा रे्दहायको अवस्था गवद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम 

रहेका र्दईु गतहाइ बहुमत सर्दस्यको गनणियबाट त्यस्तो संस्थाको गवघटन िने गनणिय 

िरी र्दताि खारेजीको स्वीकृगतका लागि सगमगतले र्दताि िने अगधकारी समि गनवेर्दन 

दर्दनसके्नछाः‐ 
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(क) गवगनयममा उगल्लगखत उद्देश्य तथा कायि हागसल िनि सम्भव नभएमा,  

(ख) सर्दस्यको गहत िनि नसके्न भएमा। 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजम प्राप्त गनवेर्दनमा छानगवन िर्दाि त्यस्तो संस्थाको गवघटन 

िनि उपयुि रे्दगखएमा र्दताि िने अगधकारीले त्यस्तो संस्थाको र्दताि खारेज िनि सके्नछ। 

(३)  उपर्दफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन र्दताि िने अगधकारीले 

रे्दहायको अवस्थामा माि संस्थाको र्दताि खारेज िनि सके्नछाः‐ 

(क) लिातार र्दईु वषिसम्म कुनै कारोबार निरी गनष्कृय रहेको पाइएमा, 

(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तिित बनेको गनयमावली गवपरीतको 

कायि बारम्बार िरेमा, 

(ि)  गवगनयममा उगल्लगखत उद्देश्य गवपरीत कायि िरेमा, 

(घ)  सहकारी मूल्य,मान्यता र गसद्धान्त गवपरीत कायि िरेमा । 

(४)  उपर्दफा (२) वा (३) बमोगजम र्दताि खारेज िनुि अगघ र्दताि िने अगधकारीले 

त्यस्तो संस्थालाई सुनुवाईको लागि पन्र दर्दनको समय दर्दनु पनेछ । 

(५)  उपर्दफा (२) वा (३) बमोगजम संस्थाको र्दताि खारेज भएमा त्यस्तो संस्था 

गवघटन भएको मागननेछ ।  

(६)  उपर्दफा (२) वा (३) बमोगजम संस्थाको र्दताि खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको 

र्दताि प्रमाणपि स्वताः रद्द भएको मागननेछ । 

६७. गलक्वीडेटरको गनयुगिाः‐ 

(१) र्दफा ६६ बमोगजम कुनै संस्थाको र्दताि खारेज भएमा र्दताि िने अगधकारीको 

गसफाररसमा कायिपगलकाले गलक्वीडेटर गनयुि िनेछ ।  

(२)  उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भएतापगन संघीय कानुनमा तोदकएको 

गसमा सम्मको सम्पगत्त भएको संस्थाको हकमा कायिपागलकाले कुनै अगधकृत स्तरका 

कमिचारीलाई गलक्वीडेटर गनयुगि िनि सके्नछ । 

६८. गलक्वीडेशन पगछको सम्पगतको उपयोिाः‐ कुनै संस्थाको गलक्वीडेशन पस्चात् सबै र्दागयत्व 

भुिान िरी बाँकी रहन िएको सम्पगत्तको उपयोि संघीय कानुनमा तोदकए बमोगजम हुनेछ 

। 
 

 

 

 

पररच्छेर्द–१६ 

र्दताि िने अगधकारी 

६९. र्दताि िने अगधकारीाः‐ 

(१)  यस ऐन अन्तिित र्दताि िने अगधकारीले िनुिपने कायिहरू धवलागिरी िाउँपागलकाको 

प्रमुख प्रशासदकय अगधकृतले िनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोगजमको र्दताि िने अगधकारीले यस ऐन बमोगजम आफूमा रहेको 

कुनै वा सम्पूणि अगधकार आफू मातहतको अगधकृतस्तरको कमिचारीलाई प्रत्यायोजन 

िनि सके्नछ । 

७०. काम, कतिव्य र अगधकाराः‐ यस ऐनमा अन्यि उगल्लगखत काम, कतिव्य तथा अगधकारको 

अगतररि र्दताि िने अगधकारीको काम, कतिव्य र अगधकार तोदकए बमोगजम हुनेछ । 
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पररच्छेर्द –१७ 

गनरीिण तथा अनुिमन 
 

७१. गनरीिण तथा अगभलेख जाँच िनेाः‐ 

(१) र्दताि िने अगधकारीले संस्थाको जुनसुकै वखत गनरीिण तथा अगभलेख परीिण 

िनि,िराउन सके्नछ । 

(२)  नेपाल राि बैंकले जुनसुकै वखत तोदकएको भन्र्दा बढी आर्थिक कारोवार िने 

संस्थाको गहसाव दकताव वा गवत्तीय कारोवारको गनरीिण वा जाँच िनि,िराउन 

सके्नछ। 

(३)  उपर्दफा (२) को प्रयोजनको लागि नेपाल राि बैंकले आफ्ना कुनै अगधकारी वा 

गवशेषज्ञ खटाई आबश्यक गववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट गझकाई गनरीिण तथा 

सुपरीवेिण िनि सके्नछ । 

(४)  उपर्दफा (१) वा (२) बमोगजम गनरीिण वा गहसाब जाँच िर्दाि र्दताि िने 

अगधकारी वा नेपाल राि बैङ्कको अगधकार प्राप्त अगधकृतले माि िरेको जानकारी 

सम्बगन्धत संस्थाले उपलब्ध िराउनु पनेछ ।  

(५)  उपर्दफा (१) वा (२) बमोगजम गनरीिण वा गहसाब जाँच िर्दाि कुनै संस्थाको 

काम कारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तिित बनेको गनयमावगल, गनरे्दगशका, मापर्दण्ड वा 

कायिगवगध बमोगजम भएको नपाइएमा र्दताि िने अगधकारी वा नेपाल राि बैङ्कले 

सम्बगन्धत संस्थालाई आवश्यक गनरे्दशन दर्दन सके्नछ र त्यस्तो गनरे्दशनको पालना िनुि 

त्यस्तो संस्थाको कतिव्य हुनेछ । 

(६)  नेपाल राि बैंकले यस र्दफा बमोगजम संस्थाको गनरीिण तथा सुपरीवेिण िर्दाि 

नेपाल राि बैंकले प्रचगलत कानून बमोगजमको अगधकार प्रयोि िनि सके्नछ। 

(७)  यस र्दफा बमोगजम संस्थाको गनरीिण तथा सुपरीवेिण िर्दाि प्राप्त हुन आएको 

जानकारी नेपाल राि बैंकले धवलागिरी िाउँ कायिपागलकालाई उपलब्ध िराउनु 

पनेछ ।   

७२. छानगवन िनि सके्नाः‐ 

(१)  कुनै संस्थाको व्यवसागयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको,सर्दस्यको गहत गवपरीत 

काम भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य गवपरीत कायि िरेको भनी त्यस्तो संस्थाको 

कम्तीमा वीस प्रगतशत सर्दस्यले छानगवनको लागि गनवेर्दन दर्दएमा र्दताि िने 

अगधकारीले त्यस्तो संस्थाको छानगवन िनि,िराउन सके्नछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजम छागनवन िर्दाि माि िरेको गववरण वा कािजात उपलब्ध 

िराई सहयोि िनुि सम्बगन्धत सगमगतको कतिव्य हुनेछ ।  

(३)  उपर्दफा (१) वा (२) बमोगजम िररएको छानगवनको जानकारी सम्बगन्धत 

संस्थालाई गलगखत रुपमा दर्दनु पनेछ । 

७३.  बचत तथा ऋणको कारोबार िने संस्था को गनरीिण तथा अनुिमन सम्बन्धी गवशेष 

व्यवस्थााः‐ 

(१)  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार िने संस्थाले तोदकए बमोगजम अनुिमन प्रणाली 

अवलम्बन िनुि पनेछ । 
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(२)  र्दताि िने अगधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार िने संस्थालाई तोदकए 

बमोगजमको अनुिमन प्रणालीमा आधाररत भई गनरीिण तथा अनुिमन िनेछ । 

(३)  उपर्दफा (२) बमोगजम संस्थाको गनरीिण तथा अनुिमन र्दताि िने अगधकारीले 

आवश्यकता अनुसार नेपाल राि बैंक लिायतका अन्य गनकायको सहयोि गलन सके्नछ 

। 

७४. वार्षिक प्रगतवेर्दन पेश िनुिपनेाः‐ 

(१) र्दताि िने अगधकारीले आर्थिक वषि समाप्त भएको गमगतले तीन मगहनागभि संस्थाको 

गनरीिण सम्बन्धी वार्षिक प्रगतवेर्दन धवलागिरी िाउँ कायिपागलका समि पेश िनुि 

पनेछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजमको प्रगतवेर्दनमा रे्दहायका गववरणहरू खुलाउनु पनेछाः‐ 

(क) सञ्चालनमा रहेका संस्थाको गववरण, 

(ख) अनुिमन िररएका संस्थाको संख्या तथा आर्थिक कारोवारको गववरण, 

(ि)  संस्थामा सहकारी गसद्धान्त र यो ऐन,यस ऐन अन्तिित बनेको 

गनयमावगल,गवगनयम तथा आन्तररक कायिगवगधको पालनाको अवस्था, 

(घ)  संस्थाका सर्दस्यले प्राप्त िरेको सेवा सुगवधाको अवस्था, 

(ङ) संस्थाको दियाकलापमा सर्दस्यको सहभागिताको स्तर अनुपात, 

(च)  संस्थालाई धवलागिरी िाउँपागलकाबाट प्रर्दान िररएको गवत्तीय अनुर्दान 

तथा छुट सुगवधाको सर्दपुयोगिताको अवस्था, 

(छ) संस्थाको आर्थिक दियाकलाप तथा गवत्तीय अवस्था सम्बन्धी तोदकए 

बमोगजमका गववरण, 

(ज)  संस्थामा आन्तररक गनयन्िण प्रणालीको अवस्था, 

(झ)  संस्थामा सुशासन तथा गजम्मेवारीको अवस्था, 

(ञ) संस्थामा रहेका कोषको गववरण, 

(ट)  संरगित पूँजी दफताि कोष गवतरणको अवस्था, 

(ठ)  सहकारीको नीगत गनमािणमा सहयोि पुग्ने आवश्यक कुराहरू, 

(ड)  सहकारी संस्थाको र्दताि,खारेजी तथा गवघटन सम्बन्धी गववरण, 

(ढ) संस्थाले सञ्चालन िरेको र्दफा १२ बमोगजमको कारोवार,व्यवसाय,उद्योि 

वा पररयोजनाको गववरण,  

(ण)  तोदकए बमोगजमका अन्य गववरण । 

७५.  आपसी सुरिण सेवा संचालन सम्बन्धी व्यवस्थााः‐संस्थाले संघीय कानुनमा व्यवस्था भए 

बमोगजम आफ्ना सर्दस्यहरुको बालीनाली वा वस्तुभाउँमा भएको िगतको अंशपूर्ति िने िरी 

आपसी सुरिण सेवा संचालन िनि सके्नछ । 

७६.  गस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्थााः– बचत तथा ऋण लिायतका गवषयित संस्थाहरू 

सम्भागवत जोगखमबाट संरिणका लागि संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोगजम खडा हुने 

गस्थरीकरण कोषमा सहभािी हुन सके्नछन् । 
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पररच्छेर्द –१८ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७७. संस्था समस्या ग्रस्त भएको घोषणा िनि सदकनेाः‐ 

(१)  यस ऐन बमोगजम िररएको गनरीिण वा गहसाब जाँचबाट कुनै संस्थामा रे्दहायको 

अवस्था गवद्यमान रहेको रे्दगखएमा कायिपागलकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त 

संस्थाको रुपमा घोषणा िनि सके्नछाः‐ 

(क) संस्थाले पूरा िनुिपने गवत्तीय र्दागयत्व पूरा निरेको वा भुिानी िनुिपने 

र्दागयत्व भुिानी िनि नसकेको वा भुिानी िनि नसके्न अवस्था भएको, 

(ख) सर्दस्यको गहत गवपरीत हुने िरी कुनै कायि िरेको, 

(ि)  सर्दस्यहरूको बचत गनधािररत शति बमोगजम दफताि िनि नसकेको, 

(घ)  यो ऐन,यस ऐन अन्तिित बनेको गनयम तथा गवगनयम गवपरीत हुने िरी 

संस्था सञ्चालन भएको, 

(ङ) संस्था र्दामासाहीमा पनि सके्न अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रुपमा 

िम्भीर आर्थिक करठनाई भोगिरहेको, 

(च)  कुनै संस्थाले सर्दस्यको बचत रकम दफताि िनुि पने अवगधमा दफताि निरेको 

भनी त्यस्तो संस्थाका  कम्तीमा वीस प्रगतशत वा वीस जना मध्ये जुन कम 

हुन्छ सो वरावरका सर्दस्यहरूले र्दताि िने अगधकारी समि गनवेर्दन 

दर्दएकोमा छानगवन िर्दाि खण्ड (क) रे्दगख (ङ) सम्मको कुनै अवस्था 

गवद्यमान भएको रे्दगखएको । 

(२)  उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेगखएको भए तापगन प्रचगलत कानून बमोगजम 

िठन िरेको आयोिले कुनै संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा िनि गसफाररस 

िरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पगहचान िरेकोमा वा त्यस्तो आयोिमा परेको उजुरी 

संख्या,औगचत्य समेतको आधारमा कायिपागलकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त 

संस्था घोषणा िनि सके्नछ । 

७८.  व्यवस्थापन सगमगतको िठनाः‐ 

(१) र्दफा ७६ बमोगजम समस्या ग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पगत्त 

व्यवस्थापन तथा र्दागयत्व भुिानी सम्बन्धी कायिका लागि व्यवस्थापन सगमगतको 

िठन िनि र्दताि िने अगधकारीले सगमगतको गनणियनुसार कायिपागलकामा  गसफाररस 

िनेछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजम गशफाररस भई आएमा कायिपागलकाले तोदकए वमोगजम 

व्यवस्थापन सगमगतको िठन िनि सके्नछ ।   

(३)  उपर्दफा (२) बमोगजम िरठत व्यवस्थापन सगमगतको काम,कतिव्य र अगधकार तोदकए 

बमोगजम हुनेछ । 
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पररच्छेर्द–१९ 

कसूर,र्दण्ड जररवाना तथा पुनराबेर्दन 

७९.  कसूर िरेको मागननेाः‐ कसैले रे्दहायको कुनै कायि िरेमा यस ऐन अन्तिितको कसूर िरेको 

मागननेछ ।  

(क) र्दताि निरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चालन िरेमा वा कुनै व्यगि,फमि वा कम्पनीले 

आफ्नो नाममा सहकारी शब्र्द वा सो शब्र्दको अंग्रेजी रुपान्तरण राखी कुनै 

कारोबार,व्यवसाय,सेवा प्रवाह  वा अन्य कुनै कायि िरेमा, 

(ख) सर्दस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तिित बनेको गनयम,गवगनयम बमोगजम बाहेक 

अन्य कुनै  पगन प्रयोजनको लागि प्रयोि िरेमा, 

(ि) तोदकएको भन्र्दा बढी रकम ऋण प्रर्दान िर्दाि जमानत वा सुरिण नराखी ऋण 

प्रर्दान िरेमा, 

(घ)  सगमगतको सर्दस्य,व्यवस्थापक वा कमिचारीले संस्थाको सम्पगत्त,बचत वा शेयर 

रकम गहनागमना िरेमा, 

(ङ) ऋण असूल हुन नसके्न िरी सगमगतका कुनै सर्दस्य,गनजको नातेर्दार वा अन्य व्यगि 

वा कमिचारीलाई ऋण दर्दई रकम गहनागमना िरेमा, 

(च) सगमगतका कुनै सर्दस्यले एक्लै वा अन्य सर्दस्यको गमलोमतोमा संस्थाको शेयर वा 

बचत रकम आफू खुसी पररचालन िरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुयाियएमा, 

(छ) झुिा वा िलत गववरण पेश िरी कजाि गलएमा,राखेको गधतो कच्चा भएमा वा ऋण 

गहनागमना िरेमा, 

(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तिित बनेका गनयम,गवगनयम  गवपररत लिानी िरेमा 

वा लिानी िने उद्देश्यले रकम उठाएमा, 

(झ)  कृगिम व्यवसाय खडा िरी वा िराई ऋण गलएमा वा दर्दएमा, 

(ञ) गधतोको अस्वाभागवक रुपमा बढी मूल्याङ्कन िरी ऋण गलएमा वा दर्दएमा, 

(ट) झुिा गववरणको आधारमा पररयोजनाको लाित अस्वाभागवक रुपमा बढाई बढी 

ऋण गलएमा वा दर्दएमा, 

(ठ)  कुनै व्यगि वा संस्थालाई एक पटक दर्दइसकेको सुरिण रीतपूविक फुकुवा नभई वा 

सो सुरिणले खामेको मूल्य भन्र्दा बढी हुनेिरी सोही सुरिण अन्य संस्थामा राखी 

पुनाः ऋण गलए वा दर्दएमा, 

(ड)  संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि ऋण सुगवधा गलएको हो सोही प्रयोजनमा नलिाई 

अन्यि प्रयोि िरे वा िराएमा, 

(ढ)  संस्थाको कुनै कािजात वा खातामा लेगखएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाइ वा 

उडाइ अकै अथि गनस्कने व्यहोरा पारी गमलाई लेख्ने वा अको गभन्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता 

काम िरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइर्दा वा हागन नोक्सानी िने उद्देश्यले 

कीते िनि वा अकािको हागन नोक्सानी िने उद्देश्यले निरे वा नभएको झुिा कुरा िरे 

वा भएको हो भनी वा गमगत, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप िरी, िराई 

कािजात बनाई वा बनाउन लिाई जालसाजी िरे वा िराएमा, 
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(ण) ऋणको गधतो स्वरुप रागखने चल अचल सम्पगत्त गललाम गबिी वा अन्य प्रयोजनको 

लागि मूल्याङ्कन िर्दाि मूल्याङ्कन कतािले बढी,कम वा िलत मूल्याङ्कन िरी 

संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याउने कायि िरे वा िराएमा, 

(त) संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर् याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम िनि 

वािराउन,मोलागहजा िनि वा िराउन,कुनै दकगसमको रकम गलन वा दर्दन,गबना 

मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल,वस्तु वा सेवा गलन वा दर्दन,र्दान,र्दातव्य,उपहार वा 

चन्र्दा गलन वा दर्दन,िलत गलखत तयार िनि वा िराउन,अनुवार्द िनि वा िराउन वा 

िैर कानूनी लाभ वा हानी पुरयाउन बर्दगनयतले कुनै कायि िरे वा िराएमा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सर्दस्य वा बचतकताि वा ती मध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पुग्ने 

िरी लेखा परीिण िरे, िराएमा वा लेखा परीिण िरेको झुिो प्रगतवेर्दन तयार 

पारेमा वा पानि लिाएमा। 

८०. सजायाः‐ 

(१)  कसैले र्दफा ७९ को कसूर िरेमा रे्दहाय बमोगजमको सजाय हुनेछाः‐ 

(क)  खण्ड (क), (ि), (ड) र (थ) को कसूरमा एक बषिसम्म कैर्द र एक 

लाख रुपैयँा सम्म जररवाना, 

(ख)  खण्ड (ठ) को कसूरमा र्दईु बषिसम्म कैर्द र र्दईु लाख रुपैयँा सम्म जररवाना, 

(ि)  खण्ड (ख) को कसूरमा गविो बराबरको रकम जररवाना िरी तीन बषि 

सम्म कैर्द , 

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

र (त) को कसूरमा गविो भराई गविो बमोगजम जररवाना िरी रे्दहाय 

बमोगजमको कैर्द हुनेछाः– 

(१)  र्दश लाख रुपैयाँसम्म गबिो भए एक वषिसम्म कैर्द, 

(२)  र्दश लाख रुपैयाँभन्र्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म गबिो भए र्दईु 

वषि रे्दगख तीन वषिसम्म कैर्द, 

(३)  पचास लाख रुपैयाँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म गबिो भए तीन 

वषि रे्दगख चार वषिसम्म कैर्द, 

(४)  एक करोड रुपैयाँभन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयासम्म गबिो भए चार 

वषिरे्दगख छ वषिसम्म कैर्द, 

(५)  र्दश करोड रुपैंयाँभन्र्दा बढी एक अबि रुपैयाँसम्म गबिो भए छ 

वषिरे्दगख आठ वषिसम्म कैर्द, 

(६)  एक अबि रुपैयाँभन्र्दा बढीजगतसुकै रुपैयाँ गबिो भए पगन आठ 

वषिरे्दगख र्दश वषिसम्म कैर्द । 

(ङ)  खण्ड (ढ) को  कसूरमा  र्दश बषिसम्म कैर्द । 

(२)  र्दफा ७९ को कसूर िनि उद्योि िने वा त्यस्तो कसूर िनि मद्दत पुयािजउने व्यगिलाई 

मुख्य कसूरर्दारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । 

(३)  र्दफा ७९ को कसूर िने वा त्यस्तो कसूर िनि मद्दत पुयािर्दउनु कुनै गनकाय संस्था भए 

त्यस्तो गनकाय संस्थाको प्रमुख कायिकारी वा पर्दागधकारी वा कायिकारी हैगसयतमा 

कायि सम्पार्दन िने व्यगिलाई यस ऐन बमोगजम हुने सजाय हुनेछ । 
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८१.  जररवाना हुनेाः‐ 

(१) र्दफा ८८ बमोगजम कसैको उजूरी परी वा संस्थाको गनरीिण अनुिमन वा गहसाब 

दकताबको जाँच िर्दाि वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै कायि िरेको 

पाइएमा र्दताि िने अगधकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृगत र िाम्भीयिको आधारमा 

त्यस्तो कायि िने व्यगिलाई पाँच लाख रुपैयँा सम्म जररवाना िनेछाः– 

(क)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तिित बनेका गनयम गवपरीत सर्दस्यसँि ब्याज 

गलएमा, 

(ख)  संस्थाले प्रर्दान िने बचत र ऋणको ब्याजर्दर बीचको अन्तर छ प्रगतशत 

भन्र्दा बढी कायम िरेमा, 

(ि)  संस्थाले प्रर्दान िरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कजािमा पूँजीकृत िरी 

सोको आधारमा ब्याज लिाएमा, 

(घ) कुनै सर्दस्यलाई आफ्नो पूँजीकोषको तोदकए बमोगजमको प्रगतशत भन्र्दा बढी 

हुने िरी ऋण प्रर्दान िरेमा, 

(ङ)  संस्था र्दताि िर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप्त 

िरेको तीन मगहना अवगध व्यगतत नभई ऋण लिानी िरेमा, 

(च)  प्राथागमक पूँजी कोषको र्दश िुणा भन्र्दा बढीहुने िरी बचत संकलन िरेमा, 

(छ)  शेयर पूँजीको पन्र प्रगतशत भन्र्दा बढी शेयर लाभांश गवतरण िरेमा, 

(ज)  संस्थाले आफ्नो कायििेि बागहर िई कारोबार िरेमा वा िैर सर्दस्यसंि 

कारोवार िरेमा, 

(झ)  संस्थाले यो ऐन गवपरीत कृगिम ब्यगिलाई आफ्नो सर्दस्यता दर्दएमा । 

(२)  उपर्दफा (१) मा लेगखएको व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै कायि िरेमा र्दताि िने 

अगधकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृगत र िाम्भीयिताको आधारमा त्यस्तो कायि िने 

व्यगिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जररवाना िनि सके्नछाः‐ 

(क)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तिित बनेको गनयमावगल बमोगजम दर्दएको कुनै 

गनरे्दशन वा तोदकएको मापर्दण्डको पालना निरेमा, 

(ख)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तिित बनेको गनयमावगल बमोगजम दर्दनुपने कुनै 

गववरण,कािजात,प्रगतबेर्दन,सूचना वा जानकारी नदर्दएमा, 

(ि) यस ऐन बमोगजम गनवािचन निरी सगमगत तथा लेखा सुपरीवेिण सगमगतका 

पर्दागधकारीहरु आफू खुशी पररवतिन िरेमा, 

(घ)  कुनै संस्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बमोगजमको तोदकएको शति पालन 

निरेमा, 

(ङ)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तिित बनेको गनयमावगल गवपररत अन्य कायि िरेमा । 

(३)  उपर्दफा (१) वा (२) बमोगजमको जररवाना िनुि अगघ र्दताि िने अगधकारीले 

सम्बगन्धत व्यगि वा संस्थालाई सफाई पेश िनि कम्तीमा पन्र दर्दनको समयावगध 

दर्दनु पनेछ । 
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८२.  रोक्का राख्नेाः‐ 

(१) र्दताि िने अगधकारीले सम्बगन्धत संस्थालाई र्दफा ८१ बमोगजम जररवाना िनुिका अगतररि 

तीन मगहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार,सम्पगत तथा बैंक खाता रोक्का राख्ने तथा 

सम्पगत्त रोक्का राख्न सम्बगन्धत गनकायलाई गसफाररस िनि सके्नछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजमको गसफाररस प्राप्त् भएमा त्यस्तो संस्थाको 

कारोबार,सम्पगत वा बैंक खाता रोक्का राखी सो को जानकारी र्दताि िने 

अगधकारीलाई दर्दनु पनेछ ।  

८३.  र्दोब्बर जररवाना हुनेाः‐र्दफा ८१ बमोगजम जररवाना भएको व्यगि वा संस्थाले पुनाः सोही 

कसूर िरेमा त्यस्तो व्यगि वा संस्थालाई र्दताि िने अगधकारीले र्दोस्रो पटकरे्दगख प्रत्येक 

पटकको लागि र्दोब्बर जररवाना िनेछ ।  

८४.  अनुसन्धानको लागि लेखी पठाउन सके्नाः‐र्दताि िने अगधकारी वा नेपाल राि बैंकले यस ऐन 

बमोगजम आफ्नो काम,कतिव्य र अगधकारको पालना िर्दाि कसैले र्दफा ८० बमोगजमको 

कसूर िरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोगजम अनुसन्धान िनिको 

लागि सम्बगन्धत गनकायमा लेखी पठाउन सके्नछ । 

८५. मुद्दासम्बन्धी व्यवस्थााः‐र्दफा ८० बमोगजम सजाय हुने कसूरको मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था 

संघीय कानुन बमोगजम हुनेछ । 

८६. मुद्दा हेने अगधकारीाः‐र्दफा ८० बमोगजमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र 

दकनारा गजल्ला अर्दालतबाट हुनेछ । 

८७.  उजूरी दर्दने हर्द म्यार्दाः‐ 

(१) कसैले र्दफा ८० बमोगजमको सजाय हुने कसूर िरेको वा िनि लािेको थाहा पाउने 

व्यगिले त्यसरी थाहा पाएको गमगतले नब्बे दर्दनगभि र्दताि िने अगधकारी समि 

उजूरी दर्दनु पनेछ । 

(२)  कसैले र्दफा ८० बमोगजम जररवाना हुने कायि िरेको थाहा पाउने व्यगिले त्यसरी 

थाहा पाएको गमगतले नब्बे दर्दन गभि र्दताि िने अगधकारी समि उजूरी दर्दनु पनेछ ।  

८८. पुनाःरावेर्दन िनि सके्नाः‐ 

(१) र्दफा ६ बमोगजम संस्था र्दताि िनि अस्वीकार िरेको वा र्दफा ६६ बमोगजम संस्था 

र्दताि खारेज िरेकोमा गचत्त नबुझ्नेले सो गनणियको जानकारी पाएको गमगतले पैंतीस 

दर्दनगभि र्दताि िने अगधकारीको गनणिय उपर कायिपागलका समि पुनरावेर्दन िनि 

सके्नछ । 

(२)  र्दफा ८- बमोगजमको जररवानामा गचत्त नबुझ्ने व्यगिले त्यस्तो गनणियको जानकारी 

पाएको गमगतले पैंतीस दर्दनगभि रे्दहाय बमोगजम पुनरावेर्दन िनि सके्नछाः‐ 

(क)  र्दताि िने अगधकारी र कायिपागलकाले िरेको गनणिय उपर सम्बगन्धत गजल्ला 

अर्दालतमा, 

(ख)  नेपाल राि बैंकले िरेको गनणिय उपर सम्बगन्धत उच्च अर्दालतमा। 

८९. असूल उपर िररनेाः‐ यस पररच्छेर्द बमोगजम कुनै व्यगिले गतनुि पने जररवाना वा कुनै रकम 

नगतरी बाँकी रहेकोमा त्यस्तो जररवाना वा रकम गनजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल 

उपर िररनेछ । 
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पररच्छेर्द २० 

सहकारी व्यवसाय पविद्धन सम्बन्धी व्यवस्था 

 

९०. स्थानीय सहकारी व्यवसाय पविद्धन सगमगताः‐ 

(१) सहकारी िेिको समग्र गवकास तथा पविद्धन लिायतका कायि िनि धवलागिरी 

िाउँपागलकामा एक स्थानीय सहकारी व्यवसायपविद्धन सगमगत रहनेछ । 

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजमको सगमगतमा रे्दहाय बमोगमजका सर्दस्यहरु रहने छनाः‐ 

(१)  अध्यि वा तोदकएको आर्थिक गवकास सगमगतको संयोजक अध्यि 

 (२)  तोदकएको आर्थिक गवकास सगमगतको सर्दस्य उपाध्यि 

(३)  प्रमूख प्रशागसकय अगधकृत  सर्दस्य 

(४)  सगमगतले मनोनयन िरेको गवज्ञ २ जना सर्दस्य 

(५)  सहकारीको अध्यिहरु वाट तोदकएको  १ जना सर्दस्य 

(६)  सगमगतले तोदकएको १ (मगहला वा र्दगलत) समेत २ जना सर्दस्य 

(७)  िाउँ पागलकाको आर्थिक गवकास शाखा प्रमूख  सर्दस्य 

सगचव 

 

(३)  सगमगतले सम्बगन्धत िेिको गवशेषज्ञ तथा अन्य व्यगिलाई सगमगतको बैठकमा 

आमन्िण िनि सके्नछ । 

(४)  सगमगतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायिगवगध सगमगत आंफैले गनधािरण िरे बमोगजम  

हुनेछ । 

(५)  सगमगतले यस ऐनको उद्देश्य कायािन्वयन िनि आवश्यकता अनुसार गवगभन्न 

उप‐सगमगतहरु िठन िनि सके्नछ ।  

(६)  सगमगतको सगचवालय िाउँ पागलकाको आर्थिक वकाश सगमगतके सगचवालयमा 

रहनेछ । 

(७)  सगमगतको काम,कतिव्य र अगधकार  यस ऐनमा अन्यि व्यवस्था भएरे्दगख वाहेक 

सगमगतको काम,कतिव्य र अगधकार रे्दहाय बमोगजम हुनेछाः‐ 

(क) स्थानीय स्तरमा सहकारी व्यवसाय पविद्धनिनि आवश्यक नीगत तथा योजना 

तजुिमा िने, 

(ख) सहकारी व्यवसाय पविद्धन िनि संघीय तथा प्रारे्दगशक गनकायसँि समन्वय र 

सहकायि िने, 

(ि) सहकारी व्यवसायको पविद्धन िने सम्बन्धमा आवश्यक कायि िने, 

(घ) सहकारी व्यवसायको पविद्धन िने सम्बन्धमा कायििम संचालन िने, 

(ङ) सहकारी व्यवसाय पविद्धन कोषको सञ्चालन िने, 

(च) सहकारी व्यवसाय पविद्धन िनि आवश्यक पने सीप,प्रगवगध तथा अन्य 

आवश्यक गवषयको उगचत व्यवस्था िनि पविद्धनात्मक कायिहरु िने, 

(छ) तोदकए बमोगजमको अन्य आवश्यक कायििने । 

९१. सहकारी व्यवसायलाई सुगवधा दर्दनेाः‐ 
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(१) िाउँपागलकाले सहकारी व्यवसायका लागि रे्दहाय बमोगजम छुट तथा सुगवधा दर्दन 

सके्नछाः‐ 

(क) स्थानीय कर गनकासी शुल्क, 

(ख) सहकारी व्यवसाय पविद्धन सम्बन्धी प्रगवगध प्रयोि र गवस्तारमा अनुर्दान 

जस्तै ढुवानी साधन,यागन्िक उपकरण आदर्द । 

(२) उपर्दफा (१) बमोगजम दर्दइने छुट तथा सुगवधाहरु तोदकए बमोगजम हुनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोगजम दर्दइने सुगवधाको अगतररि अन्य सुगवधा सगमगतको 

गसफाररसमा कायिपागलकाले तोके बमोगजम हुनेछ । 

९२. कृगष सहकारी ऋणाः–  

(१) कुनै पगन बैंक वा गवत्तीय संस्थाले सो संस्थाको गवगनयम बमोगजम कृगष तथा 

िैह्काष्ठ व वनपैडावर (जडीवुटी) उत्पार्दन,संकलन,प्रशोधन तथा पविद्धनका लागि 

गवगभन्न गशषिकहरूमा स्थागनय सहकारीहरूलाइ ऋण उपलव्ध िराउन सके्नछ ।  

(२) प्रचगलत नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेगखएको भएतापगन यस ऐन बमोगजमको 

व्यावसागयक कृगष करार सम्बन्धी सम्झौतालाई गधतोको रूपमा स्वीकार िरी कुनै 

बैंक वा गवत्तीय संस्थाले उपर्दफा (१) बमोगजमको ऋण उपलव्ध िराउन सके्नछ ।  

(३)  उपर्दफा (२) बमोगजम उपलव्ध िराउने ऋणलाई सरकारको अगत प्राथमदकता 

िेिमा कजाि लिानी िरेको सरह मानी सो वापत उि बैंक वा गवत्तीय संस्थाले 

पाउने सुगवधा समेत पाउन सके्नछ ।  

(४)  कुनै बैंक वा गवत्तीय संस्थाले उपर्दफा (२) बमोगजम िरेको लिानी उठ्न नसके्न 

भई अपलेखन िनुि पने भएमा सो अपलेखन िरेको वषिको खुर्द कर योग्य आयबाट 

सो अकं बरावरको रकम घटाउन सके्नछ ।  

 

पररच्छेर्द २१ 

कोषको स्थापना तथा सञ्चालन 

९३.  कोषको स्थापनााः‐ 

(१) सहकारी बाट कृगष तथा िैह्र काष्ठ व वन पैडावर (जडीवुटी) व्यवसाय प्रविधन िनिका 

लागि एक छुटिै कृगष तथा िैह्र काष्ठ व वन पैडावर (जडीवुटी) व्यवसाय प्रविधन 

कोषको स्थापना िररनेछ ।  

(२)  उपर्दफा (१) बमोगजमको कोषमा रे्दहायका रकमहरु रहनेछनाः‐ 

(क) संघीय तथा प्रारे्दगशक सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख)  िाउँ पागलका बाट गवगनयोगजत रकम, 

(ि) नेपाल सरकार बाट गवरे्दशी सरकार,अन्तरागिय संघ संस्था सँि सम्झौता 

िरी स्थानीय तहमा गवगनयोगजत रकम वापत प्राप्त रकम, 

(घ) िररवी गनवारण संि सम्वगन्धत अन्य स्रोतहरुबाट प्राप्त रकम । 

(३)  उपर्दफा (२) को खण्ड (ि) बमोगजमको रकम प्राप्त िनुि अगघ संघीय अथि 

मन्िालयको स्वीकृगत गलनु पनेछ ।  

९४. कोषको सञ्चालनाः‐ 
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(१) िाउँपागलकाको नीगत,कानुन तथा गनरे्दशन बमोगजम  सहकारीवाट कृगष तथा िैह्र 

काष्ठ व वन पैडावर (जडीवुटी) व्यवसायको प्रविधन िनि गवउ पूँजी लिायतका 

कायािहरुको लािी कोषको रकम खचि िररनेछ । 

(२) कोषको कायललय आर्थिक गवकास सगमगतको सगचवालयमा रहनेछ । 

९५.  कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थााः–  

(१) सगमगतको तफि बाट िररने सम्पूणि खचि र्दफा ९४ बमोगजमको कोषबाट तोदकए 

बमेगजम िररनेछ । 

(२)  सगमगतको कोषमा रहेको रकम सगमगतले प्रचगलत कानून बमोगजम िाउँपागलकाले 

तोदकएको बैंकमा खाता खोली जम्मा िररनेछ । 

(३)  सगमगतको कोषको सञ्चालनाः– प्रशागसकय अधकृत,सगमगतको सर्दस्य–सगचव र 

अर्थिक प्रशासन शाखा प्रमूखको संयुि र्दस्तखतवाट खाता संचालन िररनेछ । तर 

गतन मध्य कुनै र्दईुको र्दस्तखत बाट आर्थिक कारोवार िररनेछ ।  

(४)  कोषको संचालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोदकए बमोगजम हुनेछ । 

९६.  लेखा र लेखापरीिणाः‐ 

(१) कोषको आय व्ययको लेखा प्रचगलत कानून बमोगजम राख्नु पनेछ ।  

(२)  कोषको लेखापरीिण महालेखा परीिक बाट हुनेछ । 

 

पररच्छेर्द–२१ 

गवगवध 

९७.  मतागधकारको प्रयोिाः‐कुनै सर्दस्यले संस्थाको जगतसुकै शेयर खररर्द िरेको भए तापगन 

सम्बगन्धत संस्थाको कायि संचालनमा एक सर्दस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मतागधकारको 

प्रयोि िनि सके्नछ । 

९८. सामागजक परीिण िराउन सके्नाः‐ 

(१) संस्थाले गवगनयममा उगल्लगखत उद्देश्य प्राप्त िनिका लागि सगमगतबाट भएका गनणिय 

र कायि,सर्दस्यहरूले प्राप्त िरेका सेवा र सन्तुष्टीको स्तर,सेवा प्राप्तबाट सर्दस्यहरूको 

जीवनस्तरमा आएको आर्थिक,सामागजक,सांस्कृगतक तथा वातावरणीय पिमा 

सकारात्मक पररवतिन लिायतका गवषयमा सामागजक परीिण िराउन सके्नछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोगजम भएको सामागजक परीिणको प्रगतवेर्दन छलफलको लागि 

सगमगतले साधारणसभा समि पेश िनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोगजम पेश भएको सामागजक परीिण प्रगतवेर्दन छलफल िरी 

साधारणसभाले आवश्यकता अनुसार सगमगतलाई गनरे्दशन दर्दन सके्नछ । 

(४) यस र्दफा बमोगजमको सामागजक परीिण प्रगतवेर्दनको एक प्रगत सम्बगन्धत संस्थाले 

र्दताि िने अगधकारी समि पेश िनुि पनेछ । 

९९. सहकारी गशिााः‐सहकारी िेिको प्रबद्धिनलागि गवद्यालय तहको पाठयिममा आधारभूत 

सहकारी सम्वन्धी गवषयवस्तुलाई समावेश िनि सदकनेछ । 

१००. आर्थिक सहयोि िनि हुनेाः‐संस्थाको रकमवाट सगमगतको गनणिय वमोगजम सर्दस्यहरुले 

आर्थिक सहयोि गलन सके्नछन् । तर सामागजक कायिको लागि िैर सर्दस्य व्यगि वा 

संस्थाहरुलाई समेत आर्थिक सहयोि िनि वाधा पने छैन । 
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स्पष्टीकरणाः‐यस र्दफाको प्रयोजनको लागि सामागजक कायि भन्नाले गशिा,स्वास््य,वातावरण 

संरिण,मानवीय सहायता,सहकाररता प्रबद्धिन सम्बगन्ध कायिलाई जनाउँछ । 

१०१. अन्तर सहकारी कारोवार िनि सके्नाः‐संस्थाहरुले तोदकए बमोगजम एक आपसमा अन्तर 

सहकारी कारोवार िनि सके्नछन् ।  

१०२. ठेक्कापिा दर्दन नहुनेाः‐संस्थाले आफ्नो  सगमगतको कुनै सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेिण 

सगमगतको संयोजक वा सर्दस्य वा आफ्नो कमिचारीलाई ठेक्कापिा दर्दन हुरै्दन । 

१०३. सरकारी बाँकी सरह असूल उपर हुनेाः‐कुनै संस्थाले प्राप्त िरेको सरकारी अनुर्दान वा कुनै 

सेवा सुगवधा र्दरुुपयोि िरेको पाइएमा प्रचगलत कानून बमोगजम सरकारी बाँकी सरह 

असूल उपर िररनेछ।  

१०४. कम्पनी सम्बन्धी प्रचगलत ऐन लािू नहुनेाः‐यस ऐन अन्तिित र्दताि भएको संस्थाको हकमा 

कम्पनी सम्बन्धी प्रचगलत ऐन लािू हुने छैन ।  

१०५. प्रचगलत कानून बमोगजम कारवाही िनि वाधा नपनेाः‐यस ऐनमा लेगखएको कुनै कुराले कुनै 

व्यगि उपर प्रचगलत कानून बमोगजम अर्दालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पुर्यािएको मागनने छैन । 

१०६. सम्पगत्त शुगद्धकरण गनवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना िनुिपनेाः‐संस्थाले सम्पगत्त 

शुगद्धकरण गनवारण सम्बन्धी संघीय र प्ररे्दश कानुनमा भएका व्यवस्थाका साथै तत् 

सम्बन्धमा मन्िालयले जारी िरेको मानर्दण्ड र नेपाल राि बैंकको गवत्तीय जानकारी 

एकाइबाट जारी भएका गनरे्दगशकाहरूको पालना िनुिपनेछ ।  

१०७. गनयमावगल बनाउने अगधकाराः‐यस ऐनको कायािन्वयनकोलागि कायिपागलकाले आवश्यक 

सहकारी गनयमावगल बनाउनेछ ।  

१०८. मापर्दण्ड,गनरे्दगशका वा कायिगवगध बनाई लािू िनि सके्नाः‐ 

(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तिित बनेको गनयमावगलको अधीनमा रही संस्था 

र्दताि,सञ्चालन,गनरीिण तथा अनुिमन लिायतका काम कारबाहीलाई व्यवगस्थत र 

प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन िनि कायिपागलकाले आवश्यकता अनुसार 

मापर्दण्ड,गनरे्दगशका वा कायिगवगध बनाई लािू िनि सके्नछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोगजमको मापर्दण्ड बनाउँर्दा आवश्यकता अनुसार सम्वगन्धत संघ 

संस्थाहरू, रागिय सहकारर बैंक, नेपाल राि बैंक,सहकारी मन्िालय र सम्बगन्धत 

अन्य गनकायहरूको परामशि गलन सदकनेछ । 
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अनुसूची १ 

र्दताि र्दरखास्तको नमुना 
 

गमगताः– २०...।... ।.... 

श्री प्रशासदकय अगधकृत ज्यू 

धवलागिरी िाउँ पागलकाको कायािलय, 

म्याग्र्दी। 

गवषयाः– सहकारी संस्थाको र्दताि सम्वन्धमा । 

महोर्दय, 

 हामी रे्दहायका व्यगिहरू रे्दहायका कुरा खोली रे्दहायको संस्था र्दताि िरी पाउन गनवेर्दन 

िर्दिछौ ँ । उद्देश्य अनुरूप संस्थाले तत्काल िने कायिहरूको योजना र प्रस्तागवत संस्थाको गवगनयम 

र्दईु प्रगत यसै साथ संलग्न राखी पेस िरेका छौं। 
  

संस्थासम्बन्धी गववरणाः‐ 
 

(क)  प्रस्तागवत संस्थाको नामाः‐ 

(ख)  ठेिानााः‐ 

(ि)   उद्देश्याः‐ 

(घ)  मुख्य कायिाः‐  

(ङ)  कायििेिाः‐ 

(च)  र्दागयत्वाः‐ 

(छ)  सर्दस्य सङ्ख्यााः‐ 

 (१)  मगहला ............ जना 

 (२)  पुरुष .............. जना 

(ज)  प्राप्त सेयर पुँजीको रकमाः–  रु ..............  

(झ)  प्राप्त प्रवेश शुल्कको रकमाः–  रु  ................  
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अनुसूची २ 

संस्था र्दताि प्रमाण–पिको नमुना 

 
 

 

सहकारी र्दताि प्रमाण–पि 

र्दताि नाः– ......... 

 

   धवलागिरी िाउँपागलका सहकारी ऐन,२०७५  को र्दफा ६८ र ६९ बमोगजम श्री 

............................................ ....... लाई 

सीगमत र्दागयत्व भएको संस्थामा र्दताि िरी स्वीकृत गवगनयम सगहत यो र्दताि प्रमाण‐पि प्रर्दान 

िररएको छ ।  
 

संस्थाकोविीकरणाः‐ ......................... 
 

र्दताि िरेको गमगताः‐ 

कायािलयको छापाः‐ 

     र्दस्तखताः‐ 

र्दताि िने अगधकारीको नामाः‐ 

र्दताि िने अगधकारीको पर्दाः‐ 
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