
 

 

 

कालीमाटी गाईँपाललकाद्वारा प्रकालित 

स्थानीय राजपत्र 
  खण्ड १, कालीमाटी, विैाख मलहना १० गत े२०७६, सखं्या 

४ 

भाग -१ 

नपेालको सलंवधानको ऄनसुचूी ८ मा ईल्लखे भए बमोलजमको ऄलधकार ऄन्तगगत रही कालीमाटी 

गाईँपाललकाको लविषे गाईँ सभाबाट लमलत २०७६।०१।०५ मा पाररत भएको ऐन स्थानीय सरकार सचंालन 

ऐन २०७४ को दफा १०२ (३) बमोलजम सवगसाधारणको जानकारीको लालग प्रकािन गररएको छ। 

२०७६ सालको ऐन सखं्याः ४ 
 
 
                                                                                                             

गाईँसभाबाट लस्वकृत लमलतः२०७६।०१।०५ 

                                                                प्रमालणकरण 

लमलतः२०७६।०१।०६ 

प्रस्तावनाः सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त ऄनरुूप स्थानीय स्तरमा छररएर रहकेो पँूजी, प्रलवलध 

तथा प्रलतभालाइ स्वाबलम्बन र पारस्पररकताका अधारमा एकीकृत गद ै सदस्यहरूको अर्थथक, 

सामालजक तथा साँस्कृलतक ईन्नयन गनग, समुदायमा अधाररत, सदस्य केलन्ित, लोकतालन्त्रक, स्वायत्त र 

सुिालसत संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धगन गनग, सहकारी खेती, ईद्योग, वस्तु तथा सेवा 

व्यवसायका माध्यमबाट सामालजक न्यायका अधारमा अत्मलनभगर, तीब्र एवं ददगो रुपमा स्थानीय 

ऄथगतन्त्रलाइ सुदढृ तुल्याईन सहकारी संघ संस्थाहरुको दताग, सञ्चालन एवम् लनयमन सम्बन्धी व्यवस्था 

गनग वाञ्छनीय भएकोल,े  

      कालीमाटी गाईँपाललकाको  गाईँसभाले यो ऐन बनाएको छ। 
 

पररच्छेद –१ 

कालीमाटी गाईँपाललकाको सहकारी ऐन,२०७६ 

 



खण्ड १) कालीमाटी गाईँपाललकाको स्थानीय राजपत्र, भाग-१ लमलत २०७६।०१।१० 

 

प्रारलम्भक 
 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “कालीमाटी गाईँपाललकाको सहकारी ऐन, 

२०७६” रहकेो  छ । 

  (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा: लवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथग नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अन्तररक कायगलवलध” भन्नाले सहकारी ससं्थाले दफा १८ बमोलजम बनाएको अन्तररक 

कायगलवलध सम्झनुपछग ।  

(ख) “कसूर” भन्नाले दफा ७९ बमोलजमको कसूर सम्झनुपछग । 

(ग) “तोदकएको” वा “तोदकए बमोलजम” भन्नाले यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयममा तोदकएको वा 

तोदकए बमोलजम सम्झनुपछग । 

(घ) “पररवार” भन्नाले सदस्यको पलत वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमगपुत्र, धमगपुत्री, बाबु, अमा, सौतनेी 

अमा र अफूले पालन पोषण गनुग पने दाज,ु भाईजु,भाआ, बुहारी र दददी, बलहनी सम्झनुपछग। 

तर सो िब्दले ऄंिबण्डा गरी वा मानो छुरिइ अ-अफ्नो पेिा व्यवसाय गरी बसेको पररवारको 

सदस्यलाइ जनाईने छैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनुपछग । 

(च) “मन्त्रालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी लवषय हनेे संघीय मन्त्रालय सम्झनुपछग ।  

(छ) “मुख्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संचालन गरेको व्यवसालयक दियाकलापहरुमा पलछल्लो 

अर्थथक वषगसम्ममा पररचाललत बचतको दालयत्व र पलछल्लो अर्थथक वषगको सदस्य तफग को खररद वा 

लबिी कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रलतित भन्दा बढी लहस्सा भएको कारोवार सम्झनुपछग ।   

(ज) “रलजष्ट्रार” भन्नाले संघको रलजष्ट्रार सम्झनु पछग ।  

(झ) “लेखा सुपरीवेिण सलमलत” भन्नाले दफा ३७ बमोलजमको लेखा सुपरीवेिण सलमलत सम्झनुपछग । 

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

। 

(ट) “लवभाग” भन्नाले संघको सहकारी लवभाग सम्झनुपछग र सो िब्दल ेमन्त्रालयले सहकारी लनयमन 

गनग तोकेको महािाखा समेतलाइ जनाईँछ। 

(ठ) “िेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको िेयर पूजीको ऄंि सम्झनुपछग ।  

(ड) “सञ्चालक” भन्नाले सलमलतको सदस्य सम्झनुपछग र सो िब्दल ेसलमलतको ऄध्यि, ईपाध्यि, 

सलचव र कोषाध्यि समेतलाइ जनाईँछ ।  
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(ड) “सदस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेका व्यलि सम्झनपुछग। 

(ढ) “सलमलत” भन्नाले  दफा ३० को ईपदफा (१) बमोलजमको सञ्चालक सलमलत सम्झनुपछग ।  

(ण) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्वावलम्वन, स्व–ईत्तरदालयत्व, लोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यवद्धता, 

आमान्दारी, खुलापन, सामालजक ईत्तरदालयत्व तथा ऄरुको हरेचाह लगायत ऄन्तरागलष्ट्रय मान्यता प्राप्त 

सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनुपछग । 

(त) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नाले लवलनयममा व्यवस्था भए बमोलजम सञ्चाललत व्यवसालयक 

दियाकलाप सम्झनुपछग ।  

(थ) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नाले स्वैलच्छक तथाखुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतालन्त्रक लनयन्त्रण, 

सदस्यको अर्थथक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, लििा, तालीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच 

पारस्पररक सहयोग र समुदायप्रलतको चासो लगायत ऄन्तरागलष्ट्रय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी 

लसद्धान्त सम्झनुपछग ।  

(द) "संस्था" भन्नाले दफा ३ बमोलजम गठन भइ दफा ६ बमोलजम दताग भएको लवषयगत वा 

बहुईद्दशे्यीय सहकारी संस्था सम्झनु पछग । 

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

(न) “प्राथलमक पँूजी कोष” भन्नाले िेयर पँूजी र जगेडा कोष सम्झनुपछग । 

(प)  "दताग गने ऄलधकारी" भन्नाले दफा ६९ बमोलजमको दताग गने ऄलधकारी सम्झनुपदगछ । 

 

पररच्छेद–२ 

सहकारी ससं्थाको गठन तथा दताग 

 

३. ससं्थाको गठन :(१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागररकहरु अपसमा  लमली लवषयगत 

वा वहुईद्दशे्यीय सहकारी संस्था गठन गनग सके्नछन् ।  

(२)ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भएतापलन श्रलमक, युवा लगायतले अफ्नो श्रम वा 

सीपमा अधाररत भआ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्रजना नपेाली नागररकहरु भए 

पलन संस्था गठन गनग सके्नछन् । 

(३) यस दफामा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार, स्थानीय 

तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको ऄनुदान वा स्वालमत्वमा संचाललत लवद्यालय, लवश्वलवद्यालय वा 

संगरठत संस्थाबाट पाररश्रलमक पाईने पदमा वहाल रहकेा कम्तीमा एकसय जना कमगचारी, लििक वा 

प्राध्यापकहरुले अपसमा लमली प्रचललत कानून बमोलजम दताग भएको अफ्नो पेिागत संगठनका 
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अधारमा सदस्यता, प्रलतलनलधत्व र सेवा संचालनमा तोदकए बमोलजमका ितग बन्दजेहरु पालना गने 

गरी संस्था गठन गनग सके्नछन् । 

तर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहकेो एईटै कायागलयका कम्तीमा तीसजना कमगचारी, लििक वा 

प्राध्यापकहरुले अपसमा लमली सदस्यता, प्रलतलनलधत्व र सेवा संचालनमा तोदकए बमोलजमका ितग 

बन्दजेहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनग सके्नछन् । 

(४)  यस दफा बमोलजम संस्था गठन गदाग एक पररवार एक सदस्यका दरले ईपदफा (१) 

वा(२)मा ईलल्ललखत संख्या पुगेको हुनुपनेछ ।  

तर संस्था दताग भआसकेपलछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यलिले सो संस्थाको सदस्यता ललन 

बाधापनेछैन । 

 ४. दताग नगरी  सहकारी सस्था सचंालन गनग नहुने: कसैले पलन  यस ऐन बमोलजम दताग 

नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन गनग हुदँनै।   

५. दतागको लालग दरखास्त ददनु पन े:(१) यस ऐन बमोलजम गठन भएका सरकारी संस्थाल े

दतागकालालग दताग गने ऄलधकारी समि ऄनुसचूी-१ को ढाँचामा दरखास्त ददनुपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमका दरखास्त साथ दहेाय बमोलजमका कागजातहरू संलग्न गनुग पनेछ 

:– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्तालवत लवलनयम, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यता ऄध्ययन प्रलतवेदन, 

(ग)  सदस्यले ललन स्वीकार गरेको िेयर संख्या र िेयर रकमको लववरण , 

(घ)    सदस्यहरुलाइ पूबग सहकारी लििा ताललम ददएको लनस्सा । 

६. दताग गनुग पन े :(१) दफा ५ को ईपदफा (१) बमोलजम प्राप्त दरखास्त  सलहतको 

कागजातहरु  छानलवन गदाग दहेाय बमोलजम भएको पाआएमा दताग गने ऄलधकारीले दरखास्त परेको 

लमलतले तीस ददनलभत्र त्यस्तो सहकारी संस्था दताग गरी ऄनुसूची-२ को ढाँचामा दताग प्रमाणपत्र ददनु 

पनेछ :– 

(क) दरखास्त साथ पेि भएको लवलनयम यो ऐन तथा यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयम बमोलजम 

रहकेो,  

(ख) प्रस्तालवत सहकारी संस्था सहकारी मूल्य,  मान्यता र लसद्धान्त ऄनुरुप सञ्चालन हुन सके्न 

अधार रहकेो, 

(ग) सहकारी संस्था समुदायमा अधाररत एवम् सदस्य केलन्ित भइ संचालन र लनयन्त्रण हुन सके्न 

स्पष्ट अधार रहकेो । 
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(2) ईपदफा (१) बमोलजम छानलवन गदाग प्रस्तालवत सहकारी संस्थाको लवलनयमको कुनै कुरामा 

संिोधन गनुगपने दलेखएमा दताग गने ऄलधकारीले त्यस्तो संिोधन गनुगपने व्यहोरा खुलाइ दरखास्त 

प्राप्त भएको लमलतले पन्र ददनलभत्र लनवेदकलाइ सूचना गनुग पनेछ । 

(3) यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेलखएको भएतापलन यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखत दताग भइ 

सञ्चालनमा रहकेा b+uLz/0f गाईँपाललका लभत्र कायगिेत्र कायम गररएका सहकारी संस्था यसै ऐन 

बमोलजम दताग भएको मालनने छ । 

(४) यस दफा बमोलजम सहकारी संस्था दताग गदाग दताग गने ऄलधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाल े

पालना गनुग पने गरी कुनै ितग तोक्न सके्नछ ।  

(५) ईपदफा (४) बमोलजम ितग तोदकएकोमा सोको पालना गनुग सम्बलन्धत सहकारी संस्थाको 

कतगव्य हुनेछ। 

७. दताग गनग ऄस्वीकार गनग सके्न :(१) दफा ६ को ईपदफा (१) मा ईलल्ललखत ऄवस्था 

नभएमा, सोही दफा बमोलजम लवलनयम संिोधनको लालग सूचना ददएको ऄबलध लभत्र लनवेदकले 

संिोधन गनग ऄस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको लमलतले तीस ददनलभत्र लबलनयम संिोधन 

नगरेमा वा सूचनामा ईल्लेख भए बमोलजम हुन े गरी लबलनयम  संिोधन नगरेमा दताग गन े

ऄलधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दताग गनग ऄस्वीकार गनग सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम सहकारी संस्था दताग गनग ऄस्वीकार गरेकोमा दताग गने ऄलधकारीले 

कारण खुलाइ तीन ददन लभत्र सोको जानकारी सम्बलन्धत लनवेदकहरूलाइ ददन ुपनेछ ।  

८. सहकारी ससं्था संगरठत ससं्था हुने: (१) सहकारी संस्था ऄलवलच्छन्न ईत्तरालधकारवाला एक 

स्विालसत र सङ्गरठत संस्था हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लालग एईटा छुिै छाप हुनेछ । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको ऄधीनमा रही व्यलि सरह चल ऄचल सम्पलत्त प्राप्त, ईपभोग, 

लविी वा ऄन्य व्यवस्था गनग सके्नछ।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यलि सरह अफ्नो नामबाट नाललस ईजूर गनग र सो ईपर पलन सोही 

नामबाट नाललस ईजूर लाग्न सके्नछ। 

(५) सहकारी संस्थाले व्यलि सरह करार गनग सके्नछ । 

९. सहकारी ससं्थाको कायगिते्र : (१) दताग हुदँाका बखत सहकारी संस्थाको कायग िेत्र दहेाय 

बमोलजम हुनेछः  

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

(ख)  ऄन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा दहेायका अधारमा  तीन वडासम्म, 

(१)  सदस्यहरुवीच स्वाबलम्बनको पारस्पाररक ऄभ्यासको लालग अपसी साझा वन्धन (कमन 

बण्ड), 
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(२)  व्यवसालयक स्तरमा सेवा संचालन गनग अवश्यक सदस्य संख्या, 

(३) संस्था संचालनमा सदस्यको सहभालगतामूलक लोकतालन्त्रक लनयन्त्रण कायम हुने गरी पायक 

पने स्थान । 

(२)  ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भएतापलन संस्थाले दताग भइ व्यवसालयक सवेा 

प्रारम्भ गरेको दइुवषग पलछ दहेायको अधारमा जोलडएको भौगोललक िेत्र कायम रहने गरी अफ्नो 

कायगिेत्र थप वडाहरूमा लवस्तार गनग सके्नछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसालयक दियाकलापको लवकास िममा सदस्यता बढाईन थप कायग िेत्र अवश्यक 

परेको, 

(ख) संस्थाको कायग संचालनमा सदस्यको प्रत्यि लनयन्त्रण कायम राख्न रचनात्मक ईपायहरु 

ऄवलम्बन गररएको, 

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

(३) ईपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन संस्थाको कायगिेत्रका वडाहरूमा 

व्यावसालयक सवेा सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोदकएको रकम वा ऄनुपातभन्दा कम 

रकम वा ऄनुपातको व्यावसालयक सेवा सञ्चालन भएको दलेखएको खण्डमा दताग गने ऄलधकारील े

व्यावसालयक सेवा सञ्चालन भएका वडा मात्र कायगिेत्र कायम गने गरी लवलनयम संिोधन गनग 

लनदिेन ददन सके्नछ । 

(७)  ईपदफा (३) बमोलजम दताग गने ऄलधकारीले लनदिेन ददएकोमा सहकारी संस्थाले एक 

वषगलभत्र लवलनयम संिोधन गरी अफ्नो कायगिेत्र पुनःलनधागरण गनुगपनेछ ।  

(८) यस दफामा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन सहकारी संस्थाले स्वेलच्छक रूपमा 

जुनसुकै समय कायगिेत्र घटाईने गरी पुनःलनधागरण गनग लवलनयम संिोधन गनग सके्नछ ।  

(९) कायगिेत्र पुनः लनधागरण सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोदकएबमोलजम हुनेछ ।   

 

१०. जानकारी ददनुपन:े  b+uLz/0f गाईँपाललका भन्दा बढी कायगिेत्र कायम राखी दताग भइ 

सञ्चालनमा रहकेा संस्थाहरूले b+uLz/0f गाईँपाललकामा सेवा सञ्चालन गदाग सञ्चाललत सेवाको लववरण 

सलहत दताग गने ऄलधकारीलाइ जानकारी ददनुपनेछ । 

  

११. लवषयगत अधारमा वगीकरण: (१)सहकारी संस्थाको वगीकरण दहेाय बमोलजम हुनेछः 

(क) ईत्पादक संस्थाः कृलष,दगु्ध, लचया,कदफ,ईखु,फलफुल र माछापालन लविेषका लवषयगत र 

ऄगुवावाली एवम् ईत्पादनको योजना समेतका अधारमा ऄन्य ईत्पादनमूलक संस्था; 

(ख) ईपभोिा संस्थाः ईपभोिा भण्डार, वचत तथा ऋण,ईजाग र स्वास््य  लविेषका लवषयगत र 

प्राथलमक अवश्यकता एवम् सेवाको योजना समेतका अधारमा ऄन्य ईपभोगजन्य संस्था; 
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(ग) श्रलमक संस्थाः हस्तकला,खाद्य पररकार,औद्योलगक ईत्पादन,भोजनालय र श्रम करार लविेषका 

लवषयगत र सीप वा श्रमको लविेषता एवम् स्वरोजगारीको योजना समेतका अधारमा ऄन्य श्रममा 

अधाररत संस्था; 

(घ) बहुईद्दशे्यीय संस्थाः ईत्पादन, ईपभोग र श्रम वा सीपमा अधाररत स्वरोजगारीका सेवा समेत 

सञ्चालन गने ऄन्य बहुमुखी संस्था । 

(२) ईपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा ईल्लेलखत लवषयमा लवलिष्टीकरण, अम प्रचलन 

र ऄभ्यासको लवकासिम समेतको अधारमा तोदकएबमोलजमका लवषयहरु थप गनग सदकनेछ ।  

(३) ईपदफा (१)र (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन ईपदफा (१) बमोलजम ऄन्य 

संस्थाहरु गठन गनग बाधा पनेछैन ।  
 

१२. कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनग सके्न :(१) दफा ६ बमोलजम दताग 

प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पलछ संस्थाले अफ्नो ईद्दशे्य प्रालप्तका लालग यस ऐन र लवलनयमको ऄधीनमा 

रही अवश्यक कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनग सके्नछ ।  

(३) प्रचललत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेलखएको भएतापलन संस्थाले ईपदफा (१) बमोलजम 

कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनग छुिै संस्था दताग गनुगपने छैन । 

तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनग प्रचललत काननू बमोलजम 

ऄनुमलतपत्र, स्वीकृलत वा आजाजतपत्र ललनु पने रहछे भने सो बमोलजम ऄनुमलतपत्र ,स्वीकृलत वा 

आजाजतपत्र ललएर मात्र कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनुग पनेछ।  

(४) ईपदफा (३) बमोलजम संस्थाले प्रचललत कानून बमोलजम ऄलधकार पाएको लनकाय वा 

ऄलधकारीबाट ऄनुमलतपत्र, स्वीकृलत वा आजाजतपत्र प्राप्त गरेमा पन्र ददनलभत्र सोको जानकारी दताग 

गने ऄलधकारीलाइ ददनु पनेछ । 

(५) दइु वा दइुभन्दा बढी संस्थाले संयुि वा साझेदारीमा अफ्नो ईत्पादन वा सेवाको 

बजारीकरणको लालग यस ऐनको ऄधीनमा रही अवश्यक कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना 

सञ्चालन गनग सके्नछन् । 

(६) ईपदफा (५) बमोलजमको कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गने सम्बन्धी 

ऄन्य व्यबस्था तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

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

लनजले खररद गरेको वा खररद गनग स्वीकार गरेको िेयरको ऄलधकतम रकमसम्म मात्र सीलमत 

रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको ऄन्त्यमा “लललमटेड” भने्न िब्द राख्नु पनेछ ।  

१४. सहकारीका मलू्य, मान्यता र लसद्धान्त पालना गनुग पन:े सहकारी संस्थाको गठन तथा 

सञ्चालन गदाग सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तको पालना गनुग पनेछ ।  

 
 

पररच्छेद–३ 

ससं्थाका ईद्देश्य तथा कायग 
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१५. ससं्थाको ईद्दशे्य : कायगिते्रमा अधाररत र सदस्य केलन्ित भइ अफ्ना सदस्यहरूको अर्थथक, 

सामालजक तथा साँस्कृलतक ईन्नयन गनुग संस्थाको मुख्य ईद्दशे्य हुनेछ ।   

१६. ससं्थाको कायग : संस्थाका कायगहरू दहेाय बमोलजम हुनेछन्:- 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तहरूको पालना गनेगराईन,े 

(ख) सदस्यको लहत प्रवद्धगनगने गरी व्यावसालयक सेवाहरू प्रदान गन,े 

(ग) सदस्यलाइ लििा, सूचना र तालीम प्रदान गन े, 

(ङ) संस्थाले गने ईत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड लनधागरण गरी गुणस्तर सुधार, अर्थथक स्थालयत्व 

र जोलखम व्यवस्थापनसम्बन्धी कायग गने, 

(च) अन्तररक लनयन्त्रण प्रणाली लाग ूगने, 

(छ) संस्थाको व्यवसालयक प्रवद्धगन तथा लवकास सम्बन्धी दियाकलापहरू सञ्चालन गने, 

(ज) मन्त्रालय,रलजष्ट्रार, प्रादलेिक रलजष्ट्रार,स्थानीय तह वा  दताग गने ऄलधकारीको लनदिेन पालना 

गने गराईन,े 

(झ) लवलनयममा ईलल्ललखत कायगहरू गन े । 

 

 
 
 
 

पररच्छेद–४ 

लवलनयम तथा अन्तररक कायगलवलध 

 

१७. लवलनयम बनाईन ु पने : (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयम, 

लनदलेिका, मापदण्ड र कायगलवलधको ऄधीनमा रही अफ्नो कायग सञ्चालनको लालग लवलनयम बनाईनु 

पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको लवलनयम दताग गने ऄलधकारीबाट स्वीकृत भए पलछ लागू हुनेछ । 

१८. अन्तररक कायगलवलध बनाईन सके्न :(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयम, 

लनदलेिका, मापदण्ड, कायगलवधी र लवलनयमको ऄधीनमा रही अवश्यकता ऄनुसार अफ्नो अन्तररक 

कायगलवलध बनाईन सके्नछ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोलजमको अन्तररक कायगलवलध सम्बलन्धत संस्थाको साधारणसभाले स्वीकृत 

गरेपलछ लाग ूहुनेछ । 

१९. लवलनयम र अन्तररक कायगलवलधमा सिंोधन :(१) संस्थाको साधारणसभाको कुल सदस्य 

संख्याको बहुमतबाट लवलनयम र अन्तररक कायगलवलध संिोधन हुन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम संिोधन भएको लवलनयम वा अन्तररक कायगलवलध दताग गन े

ऄलधकारीबाट स्वीकृत भएपलछ लाग ूहुनेछ । 

 
 

पररच्छेद–५ 

सदस्यता 

 

२०. ससं्थाको सदस्यता: (१) ;f]x| वषग ईमेर पूरा गरेका दहेाय बमोलजमका नेपाली नागररकहरु 

संस्थाको सदस्य हुन सके्नछन्ः 

  (ख)  संस्थाको कम्तीमा एक िेयर खररद गरेको, 

  (ग)  संस्थाको लवलनयममा ईलल्ललखत ितगहरु पालना गनग मन्जुर गरेको, 

  (घ)  संस्थाको लजम्मेवारी पालना गनग मन्जुर भएको, 

  (ङ)  संस्थाले गरेको कारोवारसगँ प्रलतस्पधाग हुने गरी कारोवार नगरेको, 

  (च)   संस्थाको सदस्यता ललन योग्य रहकेो स्वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेलखएको भएतापलन नेपाल सरकार, प्रदिे सरकारका 

लनकायहरु, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायगिेत्र लभत्रका सामदुालयक वा सहकारी लवद्यालय, गुठी, 

स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका ईपभोिा समूहहरु संस्थाको सदस्य हुन बाधा पन ेछैन 

।  

(३) यस दफामा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा लेलखएको भएतापलन स्वास््य सहकारी संस्थामा सहकारी 

संस्थाले सदस्यता ललन वाधा पने छैन । 

२१. सदस्यता प्राप्त गनग लनवदेन ददन ु पने: (१) ससं्थाको सदस्यता ललन चाहने सम्बलन्धत 

व्यलिले संस्थाको सलमलत समि लनवेदन ददनु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम लनवेदनपरेको लमलतले पैंतीस ददन लभत्र सलमलतले यो ऐन, यस ऐन 

ऄन्तगगत बनेको लनयम तथा लवलनयमको ऄधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने लनणगय गनुग 

पनेछ । 
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(३) ईपदफा (२) बमोलजम लनणगय गदाग सलमलतले सदस्यता प्रदान नगने लनणगय गरेमा सो को 

कारण खोली सात ददनलभत्र लनवेदकलाइ जानकारी गराईनु पनेछ । 

(४) ईपदफा (३) बमोलजम जानकारी पाएको लमलतले तीस ददनलभत्र सम्बलन्धत ब्यलिल े त्यस्तो 

संस्था दताग गने ऄलधकारीसमि ईजूर गनग सके्नछ। 

(५) ईपदफा (४) बमोलजम प्राप्तईजूरी छानलवन गदाग लनवेदकलाइ सदस्यता प्रदान गनुग पने 

दलेखएमा दताग गने ऄलधकारीले त्यस्तो लनवेदकलाइ सदस्यता प्रदान गनगको लालग सम्बलन्धत 

संस्थालाइ अदिे ददन सके्नछ। 

(६) ईपदफा (५) बमोलजम अदिे भएमा सो अदिे प्राप्त गरेको सात ददन लभत्र सम्बलन्धत 

संस्थाले लनवेदकलाइ सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताग गने ऄलधकारीलाइ गराईनु पनेछ ।  

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

पाईनेछैन ।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हुन ुऄलघ कुनै व्यलि एकै प्रकृलतको एकभन्दा बढी संस्थाको 

सदस्य रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतल ेतीनवषग लभत्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता 

कायम राख्नुपनेछ । 

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

ईपदफा (२) मा ईल्लेख भएदलेख बाहकेको ऄन्य कुनै कृलत्रम व्यलि सदस्य भएको भए पाँचवषग 

लभत्र सदस्यता ऄन्त्य गनुगपनेछ ।  

   

२३. सदस्यताको समालप्त:(१) कुनै सदस्यको सदस्यता दहेायको ऄवस्थामा समाप्त हुनेछः— 

(क) सदस्यले अफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 

(ख) लगातार बार्थषक साधारणसभामा लबना सूचना तीन पटकसम्म ऄनुपलस्थत भएमा, 

(ग) यो ऐन,यस ऐन ऄन्तगगत वनेको लनयम वा लवलनयम बमोलजम सदस्यले पालना गनुगपने 

प्रावधानको बारम्बार ईल्लङ्घन गरेमा, 

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

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन कुनै सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त वा 

भुिान गनुग पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा लनजले ललएको ऋण,लतनुग पने कुनै 

दालयत्व वा ऄन्य 

 कुनै सदस्यको तफग बाट लधतो वा जमानत बसकेोमा सोको दालयत्व फरफारक नभएसम्म लनजको 

सदस्यता समाप्त हुने छैन ।  
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(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन साधारणसभा बोलाईने लनणगय भआसकेपलछ 

साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसैलाइ पलन सदस्यताबाट हटाईन सदकने छैन । 

२४. सलुवधा प्राप्त गनग नसके्न : कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाइ लतनुग पन े कुनै दालयत्व 

लनधागररत समयलभत्र  भुिान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगगत वनेको लनयम तथा लवलनयम 

बमोलजम सदस्यले पालन गनुगपने व्यवस्थाको बारम्बार ईल्लंघन गरेमा त्यस्तो सदस्यले ऄन्य सदस्य 

सरहको सुलबधा प्राप्त गनग सके्न छैन । 

 

पररच्छेद –६ 

साधारणसभा, सलमलत   तथा लखेा सपुररविेण सलमलत 
 

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

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

(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा दहेाय बमोलजम हुनेछ:– 

(क) प्रारलम्भक साधारणसभा, 

(ख) वार्थषक साधारणसभा, 

(ग) लविेष साधारणसभा । 

२६. प्रारलम्भक साधारण सभाको काम, कतगव्य र ऄलधकार: प्रारलम्भक साधारणसभाको काम, कतगव्य 

र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ :– 

(क) प्रारलम्भक साधारणसभा हुने ऄलघल्लो ददनसम्मको काम कारबाही र अर्थथक कारोबारको 

जानकारी ललन,े 

(ख) चालू अर्थथक वषगको लालग वार्थषक कायगिम तथा बजेट स्वीकृत गन,े 

(ग) प्रलतवेदन तथा लवत्तीय लववरण ऄनुमोदन गने, 

(घ) लवलनयममा ईल्लेख भए बमोलजम सलमलत वा लेखा सुपरीवेिण सलमलतको लनवागचन गन,े 

(ङ) अन्तररक कायगलवलध पाररत गने, 

(च) लेखा परीिकको लनयुलि र लनजको पाररश्रलमक लनधागरण गन,े  

(छ) लवलनयममा तोदकए बमोलजमका ऄन्य कायगहरू गने । 

२७. वार्थषक साधारणसभाको काम, कतगव्य र ऄलधकार : वार्थषक साधारणसभाको काम, कतगव्य र 

ऄलधकार दहेाय बमोलजम  हुनेछ :– 
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(क) वार्थषक कायगिम तथा बजटे स्वीकृलत गने, 

(ख) वार्थषक लेखा परीिण प्रलतवेदन ऄनुमोदन गने, 

(ग) सलमलत वा लेखा सुपरीवेिण सलमलतको लनवागचन तथा लवघटन गन,े 

(घ) सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेिण सलमलतको संयोजक वा सदस्यलाइ पदबाट हटाईने, 

(ङ) सलमलत वा लेखा सुपरीवेिण सलमलतको वार्थषक प्रलतवेदन पाररत गन,े 

(च) लवलनयम संिोधन तथा अन्तररक कायगलवलध पाररत गने, 

(छ) लेखा परीिकको लनयुलि र लनजको पाररश्रलमक लनधागरण गन,े 

(ज) संस्था एकीकरण वा लवघटन सम्बन्धी लनणगय गने, 

(झ) पाररश्रलमक लगायतका सुलवधा तोके्न, 

(ञ) ऋण तथा ऄनुदान प्राप्त गने सम्बन्धमा लनणगय गने, 

(ट) सदस्यको दालयत्व लमनाहा ददने, 

(ठ) सलमलतलाइ अवश्यक लनदिेन ददने, 

(ड) लवलनयममा तोदकए बमोलजमका ऄन्य कायगहरू गने । 

२८. साधारणसभाको बठैक :(१) सलमलतले सहकारी ससं्था दताग भएको लमलतले तीन मलहनालभत्र 

प्रारलम्भक साधारणसभा बोलाईनु पनेछ । 

(२) सलमलतले प्रत्येक अर्थथक वषग समाप्त भएको लमलतले छ मलहनालभत्र वार्थषक साधारणसभा 

बोलाईनु पनेछ । 

(३) सलमलतले दहेायको ऄवस्थामा लविेष साधारण सभा बोलाईनु पनेछ :– 

(क) संस्थाको काम लविेषले लविेष साधारण सभा बोलाईनुपने सलमलतवाट लनणगय भएमा, 

(ख) दफा ३८ को ईपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोलजम लेखा सुपरीवेिण सलमलतको 

लसफाररसमा, 

(ग) कुनै सञ्चालकले लविेष साधारणसभा बोलाईन पेि गरेको प्रस्ताव सलमलतद्धारा पाररत भएमा, 

 (घ) लविेष साधारणसभा बोलाईनु पने कारण खुलाआ पलच्चस प्रलतित सदस्यले सलमलत समि 

लनवेदन ददएमा, 

(ङ) दफा २९ कोईपदफा (१) बमोलजम दताग गने ऄलधकारीले लनदिेन ददएमा, 
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(४) ईपदफा (३) मा जनुसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन संस्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट 

अफ्नो लजम्मेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चालनमा समस्या ईत्पन्न भएको ऄवस्थामा दताग गने 

ऄलधकारीलाइ जानकारी ददइ साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहुमत सदस्य ईपलस्थत भइ लविेष 

साधारण सभा गनग सदकनछे । 

२९. लविषे साधारणसभा बोलाईन लनदिेन ददन सके्न: (१) संस्थाको लनरीिण वा सुपरीवेिण 

गदाग वा कसैको ईजूरी परी छानलवन गदाग दहेायको ऄवस्था दलेखन अएमा दताग गने ऄलधकारील े

त्यस्तो सहकारी संस्थाको सलमलतलाइ साधारणसभा बोलाईन लनदिेन ददन सके्नछ :–   

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

(ख)  यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयम, लवलनयम तथा अन्तररक कायगलवलध लवपरीत कायग 

गरेमा, 

(घ) दताग गने ऄलधकारीले ददएको लनदिेनको बारम्बार ईल्लङ्घन गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को ईपदफा (२) बमोलजम दताग गने ऄलधकारील ेअदिे ददएमा। 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम साधारणसभा बोलाईन लनदिेन प्राप्त भएमा सलमलतले सो लनदिेन 

प्राप्त भएको लमलतले पैंतीस ददनलभत्र साधारणसभाको बैठक बोलाईनु पनेछ र साधारणसभाको 

बैठकमा ईजूरी वा लनरीिणका िममा दलेखएका लवषयमा छलफल गरी सोको प्रलतवेदन दताग गन े

ऄलधकारीसमि पेि गनुग पनेछ । 

(३) ईपदफा (१) वा (२) मा ईलल्ललखत ऄवलधलभत्र सलमलतले साधारणसभा नबोलाएमा दताग 

गने ऄलधकारीले त्यस्तो साधारणसभा बोलाईन सके्नछ । 

(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको लालग गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहकेो सदस्य 

संख्याको एकाईन्न प्रलतित हुनेछ ।  

तर पलहलो पटक डादकएको साधारण सभामा गणपुरक संख्या नपुगेमा त्यसको सात ददन लभत्र 

दोस्रो पटक साधारण सभा बोलाईनु पने र यसरी दोस्रो पटक बोलाआएको साधारण सभामा 

संचालक सलमलतको बहुमत सलहत एक लतहाइ साधारण सदस्यहरुको ईपलस्थलत भएमा साधारण 

सभाको गणपुरक संख्या पुगेको मालननेछ । 

(५) ईपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था 

सोहीऄनुसार हुनेछ । 

(६) दइु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गदाग समान कायगसूचीमा 

तोदकए बमोलजम सदस्य संख्याको अधारमा वडा-वडा वा ऄन्य पायकको स्थानमा संचालक 

सदस्यहरुलाइ पठाइ साधारण सभा गनग र त्यस्तो सभाको लनणगय प्रमालणत गनग प्रलतलनलधहरु छनौट 

गरी त्यस्ता प्रलतलनलधहरुको ईपलस्थलतको सभाले ऄलन्तम लनणगय प्रमालणत गने व्यवस्था लमलाईन 

सके्नछ । 
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३०. सञ्चालक सलमलत :(१)  सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट लनवागलचत एक सञ्चालक 

सलमलत रहनेछ ।  

  तर,  एईटै व्यलि लगातार एईटै पदमा दइु पटकभन्दा बढी सञ्चालक हुन पाईने छैन 

। 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतमा ईपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रलतित मलहला 

सदस्यको प्रलतलनलधत्व सुलनलित गनुग पनेछ ।  

(३) एईटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै ऄवलधमा सञ्चालक तथा लेखा सलमलतको पदमा 

ईम्मेदवार बन्न र लनवागलचत हुन सके्न छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमगचारी वा अफ्नो संस्थाले सदस्यता ललएको 

सहकारी संघ वा बैङ्कबाहके ऄको कुनै संस्थाको सचंालक बन्न पाईने छैन । 

तर वार्थषक दइु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो 

सहकारी संस्थामा कमगचारीको रुपमा काम गनग बाधा पने छैन । वार्थषक दइु करोडभन्दा बदढ 

कारोवार गन े संस्थामा कुनै संचालक कमगचारी रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतल े दइु 

वषगलभत्र त्यस्तो संचालकल ेकमगचारीको पद त्याग गरी ऄको कमगचारीको व्यवस्था गनुगपनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनुऄलघ कुनै व्यलि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा ऄको 

संस्थाको कमगचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतले एक वषगलभत्र कुनै एक संस्थाको मात्र 

सञ्चालक वा कमगचारी रहनु पनेछ । 

(७) सलमलतको कायागवलध चार वषगको हुनेछ । 

३१. सञ्चालक सलमलतको लनवागचन :(१) सलमलतले अफ्नो कायागवलध समाप्त हुनु कलम्तमा एक 

मलहना ऄलघ ऄको सलमलतको लनवागचन गराईनु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम सलमलतको लनवागचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो 

जानकारी प्राप्त भएको लमलतले छ मलहनालभत्र सलमलतको लनवागचन गराईन दताग गने ऄलधकारील े

सम्बलन्धत सलमलतलाइ अदिे ददन सके्नछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम दताग गने ऄलधकारीले अदिे ददएकोमा सम्बलन्धत सलमलतले सो अदिे 

बमोलजमको समयावलधलभत्र सलमलतको लनवागचन गराइ दताग गने ऄलधकारलाइ जानकारी गराईन ु

पनेछ। 

(४) ईपदफा (३) बमोलजम सलमलतको लनवागचन नगराएमा दताग गने ऄलधकारले त्यस्तो संस्था 

सदस्य रहकेो मालथल्लो सघं भए सो संघको प्रलतलनलध समेतलाइ सहभागीगराइ सलमलतको लनवागचन 

सम्बन्धी सम्पूणग कायग गने गराईनेछ । 

(५) ईपदफा (४) बमोलजमको लनवागचन कायगमा सहयोग पुर्याईनु सम्बलन्धत सलमलतका 

पदालधकारीहरूको कतगव्य हुनेछ ।  
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(६) ईपदफा (५) बमोलजम लनवागचन गराईँदा लागेको सम्पूणग खचग सम्बलन्धत संस्थाले व्यहोनुग 

पनेछ। 

(७) यस दफा बमोलजम सलमलतको ऄको लनवागचन नभएसम्मको लालग सलमलतले लवलनयममा 

व्यवस्था भए बमोलजम अफ्नो कायग सञ्चालन गनेछ ।  

३२. सलमलतको काम, कतगव्य र ऄलधकार : यस ऐनमा ऄन्यत्र ईलल्ललखत काम, कतगव्य र 

ऄलधकारका ऄलतररि सलमलतको काम, कतगव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनछे :– 

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

(ख) अर्थथक तथा प्रिासकीय कायग गने, गराईन,े 

(ग) प्रारलम्भक साधारणसभा, वार्थषक साधारणसभा तथा लविेष साधारणसभा बोलाईने, 

(घ) साधारणसभाका लनणगयहरू कायागन्वयन गने, गराईन,े 

(ङ) संस्थाको नीलत, योजना, बजेट तथा बार्थषक कायगिमको तजुगमा गरी साधारणसभा समि पेि 

गने, 

(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाईने,  

(छ) िेयर नामसारी तथा दफताग सम्बन्धी कायग गने, 

(ज) सम्बलन्धत संघको सदस्यता ललने, 

(झ) लवलनयम तथा अन्तररक कायगलवलध तयार गरी साधारणसभामा पेि गने,  

(ञ) संस्थाको कायगिेत्रलभत्र संस्थाको कारोबार र व्यवसायको लहत प्रवद्धगनको लालग अवश्यक कायग 

गने,गराईन,े 

३३. सञ्चालक पदमा बहाल नरहन:े दहेायको कुनै ऄवस्थामा सञ्चालक अफ्नो पदमा बहाल रहन 

सके्न छैन:- 

(क) लनजले ददएको राजीनामा सलमलतबाट स्वीकृत भएमा, 

(ख) लनजलाइ दफा ३४ ईपदफा (१) बमोलजम सञ्चालकबाट हटाईने लनणगय भएमा, 

(ग) लनज ऄको संस्थाको सञ्चालक रहमेा, 

(घ) लनज सोही वा ऄको संस्थाको कमगचारी रहमेा, 

तर दफा ३० को ईपदफा (४) को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांिमा लेलखएको कुरामा सोहीबमोलजम 

हुनेछ । 

(ङ) लनज सोही वा ऄको संस्थाको लेखा सुपरीवेिण सलमलतको पदमा रहमेा 
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(च) लनजको मृत्यु भएमा। 

३४. सञ्चालकलाइ पदबाट हटाईन सके्न: (१) साधारणसभाले वहुमतको लनणगयबाट दहेायको कुनै 

ऄवस्थामा सञ्चालकलाइ सलमलतको सञ्चालक पदबाट हटाईन सके्नछ :– 

(क) अर्थथक लहनालमना गरी सम्बलन्धत संस्थालाइ हानी नोक्सानी पुर्याएमा, 

(ख) ऄनलधकृत तवरले सम्बलन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी लवषयको गोपलनयता भङ्ग गरेमा, 

(ग) सम्बलन्धत संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रलतस्पधाग हुने गरी समान प्रकृलतको कारोबार वा 

व्यवसाय गरेमा, 

(घ) सम्बलन्धत संस्थाको ऄलहत हुने कुनै कायग गरेमा,  

(ङ) लनज िारीररक वा मानलसक रुपमा काम गनग नसके्न भएमा, 

(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयम वा लवलनयममा ईलल्ललखत योग्यता 

नरहमेा । 

(२) कुनै सञ्चालकलाइ सलमलतको पदबाट हटाईने लनणगय गनुग ऄलघ त्यस्तो सञ्चालकलाइ 

साधारणसभा समि सफाइ पेि गने मनालसब मादफकको मौका ददआनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोलजमको ऄवलधलभत्र कुनै सञ्चालकले सफाइ पेि नगरेमा वा लनजले पेि 

गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभाले त्यस्तो सञ्चालकलाइ पदबाट हटाईन सके्नछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोलजम सञ्चालकको पदबाट हटाआएको सदस्य सलमलतको दइु कायगकालसम्मको 

लनवागचनमा ईम्मेदवार बन्न पाईने छैन ।    

(५) ईपदफा (३) बमोलजम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारणसभाले बाँकी 

ऄवलधको लालग ऄको सञ्चालकको लनवागचन गनेछ । 

३५. लनजी स्वाथग समावेि भएको लनणगय प्रकृयामा सलंग्न हुन नहुन े :(१) सञ्चालकले अफ्नो 

लनजी स्वाथग समावेि भएको लनणगय प्रदियामा संलग्न हुनुहुदँनै । 

(२) सञ्चालकले अफूलाइमात्र व्यलिगत फाआदा हुनेगरी संस्थामा कुनै कायग गनग गराईन हुदँनै । 

(३) कुनै सञ्चालकले ईपदफा (१) को लबपरीत हुने गरी वा अफ्नो ऄलधकारिेत्रभन्दा बालहर गइ 

कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रलत त्यस्तो सञ्चालक व्यलिगत रूपमा 

ईत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य वा ऄन्य कुनै व्यलिलाइ हानी 

नोक्सानी हुन गएको रहछे भने त्यस्तो हानी नोक्सानी लनजको जायजेथाबाट ऄसूल ईपर गररनेछ । 

३६. सलमलतको लवघटन :(१) साधारणसभाले दहेायको ऄवस्थामा सलमलतको लवघटन गनग 

सके्नछः– 

(क) सलमलतको बदलनयतपूणग कायगबाट संस्थाको कारोबार जोलखममा परेमा, 
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(ख) संस्थाले लतनुगपने दालयत्व तोदकएको समयलभत्र भुिान गनग नसकेमा, 

(ग) लवलनयममा ईलल्ललखत ईद्दशे्य र कायग लवपररतको काम गरेमा,  

(घ) सलमलतले अफ्नो लजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयमावलीमा ईलल्ललखत ितग वा दताग गने  ऄलधकारीले 

ददएको लनदिेनको बारम्बार ईल्लङ्घन गरेमा । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम सलमलत लवघटन भएमा साधारणसभाले नयाँ सलमलतको लनवागचन 

गनेछ । 

(३) सलमलतले यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयम बमोलजम दताग गने ऄलधकारीले ददएको 

लनदिेन पालना नगरेमा वा दफा २९ को ईपदफा (२) बमोलजम पेि भएको प्रलतवेदन समेतको 

अधारमा दताग गने ऄलधकारील ेसलमलतलाइ ईजूरी वा लनरीिणको िममा दलेखएका लवषयवस्तुको 

गालम्भयगताको अधारमा बढीमा छ मलहनाको समय ददइ सुधार गने मौका ददन सके्नछ र त्यस्तो 

समयावलध लभत्र पलन सुधार नगरेमा त्यस्तो सलमलत लवघटन गनेछ । 

(४) ईपदफा (३) बमोलजम सलमलत लवघटन भएमा त्यसरी लवघटन गररएको लमलतले तीन मलहना 

लभत्रमा ऄको सलमलतको लनवागचन सम्पन्न गराईन र त्यस्तो लनवागचन नभएसम्म संस्थाको दलैनक 

कायग सञ्चालन गनग दताग गने ऄलधकारीले तोदकए बमोलजमको एक तदथग सलमलत गठन गनुग पनेछ । 

(५) यस दफा बमोलजम ऄको सलमलतको लनवागचन गराईँदा लागेको सम्पूणग खचग सम्बलन्धत संस्थाल े

व्यहोनेछ । 

३७. लखेा सपुरीविेण सलमलतको गठन :(१) संस्थामा अन्तररक लनयन्त्रण प्रणालीलाइ सुदढृ गनग 

तोदकए बमोलजमको योग्यता पुगेका एकजना संयोजक र दइुजना सदस्यहरू रहने गरी 

साधारणसभाले लनवागचनबाट लेखा सुपरीवेिण सलमलत गठन गनेछ । 

(२) एईटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यलि एकै ऄवलधमा एईटै संस्थाको सञ्चालक वा लेखा 

सुपररवेिण सलमलतको संयोजक वा सदस्य पदमा ईम्मेदवार बन्न र लनवागलचत हुन सके्न छैन । 

३८. लखेा सुपररविेण सलमलतको काम, कतगव्य र ऄलधकार :(१)  लेखा सुपररवेिण सलमलतको 

काम, कतगव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ :– 

(क) प्रत्येक चौमालसकमा सहकारी संस्थाको अन्तररक लेखापरीिण गने, गराईने, 

(ख) अन्तररक लेखापरीिण गदाग लेखापरीिणका अधारभूत लसद्धान्तको पालना गने, गराईन,े 

(ग) लवत्तीय तथा अर्थथक कारोवारको लनरीिण तथा मूल्याङ्कन गने, गराईने, 

(घ) सलमलतको काम कारवाहीको लनयलमत सुपररविेण गने र सलमलतलाइ अवश्यक सुझाव ददने, 

(ङ) साधारणसभाको लनदिेन, लनणगय तथा सलमलतका लनणगय कायागन्वयन भए नभएको ऄनुगमन गन,े 
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(च) लेखा सम्बन्धी प्रलतवेदन र सलमलतको काम कारबाहीको सुपररवेिण सम्बन्धी वार्थषक प्रलतवेदन 

साधारणसभा समि पेि गने,  

(छ) अफूले पटक पटक ददएका सुझाव कायागन्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको लहतमा 

प्रलतकूल ऄसर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा लजन्सी सम्पलत्तको व्यापक रूपमा लहनालमना वा 

ऄलनयलमतता भएको वा संस्था गम्भीर अर्थथक सकंटमा पनग लागेकोमा सोको कारण खुलाइ लविेष 

साधारणसभा बोलाईन सलमलत समि लसफाररस गन े। 

(ज) अवश्यक परेमा अन्तररक लेखा परीिक लनयुलिका लालग तीन जनाको नाम सञ्चालक 

सलमलतमा लसफाररस गने । 

(२) लेखा सुपररवेिण सलमलतको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दलैनक अर्थथक प्रिासलनक कायगमा 

सहभागी हुन पाईने छैन । 

 
 

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचालन 
 

३९. सदस्य केलन्ित भइ बचत तथा ऋणको कारोबार गनुग पने :(१) संस्थाले अफ्ना 

सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गनग, सोको पररचालन गनग र सदस्यलाइ मात्र ऋण प्रदान गनग 

सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भएतापलन बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गन े

गरी दताग भएको संस्था बाहके ऄन्य लवषयगत वा वहुईद्दशे्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य 

कारोवार गनग पाईने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु ऄलघ बहुईद्दशे्यीय वा लवषयगत संस्थाको रुपमा दताग भइ मुख्य कारोवारको 

रुपमा वचत तथा ऋणको कारोवार गद ैअएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन वषग लभत्रमा वचत तथा 

ऋणको मुख्य कारोवार नहुने गरी दताग हुदँाका बखतमा ईल्लेख गररएको मुख्य कारोवार गने गरी 

संस्था सञ्चालन गनुगपनेछ । 

(३) संस्थाले सदस्यलाइ प्रदान गने ऋणमा सेवा िुल्क र नवीकरण िुल्क ललन पाआने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर लबचको ऄन्तर छ प्रलतितभन्दा बढी हुने छैन ।  

(५) संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाइ मूल ऋणमा पँूजीकृत गरी सोको अधारमा 

ब्याज लगाईन पाआने छैन । 

(६)संस्थाले कुनैपलन कम्पनीको िेयर खररद गनग सके्न छैन ।  

तर  
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(१) संस्थाको दालयत्वप्रलत प्रलतकूल नहुने गरी ससं्थाले स्वप्रयोजनको लालग ऄचल सम्पलत्त खरीद 

तथा पूवागधार लनमागण एवं संस्था र सदस्यहरुको लहतमा ईत्पादन र सेवाको िेत्रमा प्राथलमक पँूजी 

कोष पररचालन गनग वाधा पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु ऄलघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको िेयर खररद गरेको भएमा त्यस्तो 

िेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतले एक वषग ऄवलधलभत्र हस्तान्तरण गररसकु्न पनेछ । 

 (३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनुऄलघ दताग 

भएका साना दकसानद्वारा प्रवर्थद्धत लवत्तीय संस्थाको िेयर खररद गनग बाधा पनेछैन । 

(७) संस्थाले िेयर पँूजी कोषको दि गुणासम्म वचत संकलन गनग सके्नछ । 

(८) संस्थाले दताग गदागका बखतका सदस्य बाहके ऄन्य सदस्यलाइ सदस्यता प्राप्त गरेको तीन 

मलहना ऄवलध व्यलतत नभइ ऋण लगानी गनग सके्न छैन । 

४०. सन्दभग व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संघीय कानुन बमोलजम रलजष्ट्रारले बचत तथा 

ऋणको सन्दभग व्याजदर तोक्न सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम तोदकएको सन्दभग ब्याजदर संस्थाका लालग लनदिेक ब्याजदर हुनेछ । 

४१. व्यलिगत बचतको सीमा: संस्थामा सदस्यको व्यलिगत बचतको सीमा तीस लाखसम्म हुनेछ 

। 

 

पररच्छेद –८ 

अर्थथक स्रोत पररचालन 

४२. िेयर लबिी तथा दफताग सम्बन्धी व्यबस्था :(१) संस्थाले अफ्नो सदस्यलाइ िेयर लविी 

गनग सके्नछ।  

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन संस्थाले एकै सदस्यलाइ अफ्नो कुल 

िेयर पँूजीको बीस प्रलतितभन्दा बढी हुने गरी िेयर लबिी गनग सके्न छैन ।  

तर नेपाल सरकार, प्रदिे सरकार वा स्थानीय तहको पूणग वा अंलिक स्वालमत्व वा लनयन्त्रण भएको 

संस्था वा लनकायको हकमा यो बन्दजे लागू हुने छैन। 

(४) संस्थाको िेयरको ऄंदकत मूल्य प्रलत िेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ ।  

(५) संस्थाको िेयरपँूजी लवलनयममा ईल्लेख भए बमोलजम हुनेछ । 

(६) संस्थाले खुला बजारमा िेयर लबिी गनग पाईने छैन । 

(७) संस्थाको मूलधनको रुपमा रहकेो कुनै सदस्यको िेयर सोही संस्थाको ऋण वा दालयत्व बाहके 

ऄन्य कुनै ऋण वा दालयत्व वापत लललाम लबिी गररने छैन । 
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४३. रकम दफताग तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था :(1) कुनै सदस्यले संस्थाको सदस्यता 

त्याग गरी रकम दफताग ललन चाहमेा लनजको कुनै दालयत्व भए त्यस्तो दालयत्व भुिान गरेको 

लमलतले एक मलहनालभत्र लनजको बाँकी रकम तोदकए बमोलजम लनजलाइ दफताग गनुग पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत दफताग माग गरेमा लनजको कुनै दालयत्व भए त्यस्तो 

दालयत्व किा गरी बाँकी रकम तोदकए बमोलजम लनजलाइ दफताग गनुग पनेछ।  

(३) संस्थाले वचत खाताहरु मात्र संचालन गनग सके्नछ ।    

४४. ऋण वा ऄनदुान ललन सके्न: (१) संस्थाले लवदिेी बैंक वा लवत्तीय संस्था वा ऄन्य 

लनकायबाट ऋण वा ऄनदुान ललन वा त्यस्तो लनकायसँग साझेदारीमा काम गनग संघीय कानून 

वमोलजम स्वीकृती ललनु पने छ । 

(२) ईपदफा (१) वमोलजम लवदिेी बैङ्क वा लनकायबाट ऋण वा ऄनुदान ललन स्वीकृतीको 

लालग तोदकए वमोलजमको लववरणहरु सलहत दताग गने ऄलधकारी समि लनवेदन ददनु पनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) वमोलजम लनवेदन प्राप्त भएमा दताग गने ऄलधकारीले गाईँ कायगपाललकामा 

प्रस्ताव पेि गनुग पनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोलजमको प्रस्ताव गाईँ कायगपाललकाले ईपयुि दखेेमा स्वीकृतीको लालग 

मन्त्रालयमा लिफाररस गरर पठाईनेछ ।  

४५. नपेाल सरकारको सरुिण प्राप्त गनग सके्न: (१) ससं्थाले लवदिेी बैङ्क वा लनकायसँग ललन े

ऋणमा सुरिण प्राप्त गनुग पने भएमा संघीय काननू वमोलजम स्वीकृलतको लालग दताग गने ऄलधकारर 

समि प्रस्ताव सलहत लनवदेन ददनु पने छ । 

(२) दफा (१) वमोलजम प्राप्त प्रस्ताव ईपयुि दलेखएमा गाईँ कायगपाललकाले  संघीय काननु 

बमोलजम स्वीकृलतको लालग मन्त्रालयमा लिफाररस गरर पठाईनु पनेछ ।  

 

पररच्छेद –९ 

ससं्थाको कोष 

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

(क) िेयर लबिीबाट प्राप्त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप्त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त ऄनुदान रकम, 

(ङ) लवदिेी सरकार वा ऄन्तरागलष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप्त ऄनुदान वा सहायताको रकम, 
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(च) व्यवसालयक कायगबाट अर्थजत रकम, 

(छ) सदस्यता प्रवेि िुल्क, 

(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने ऄन्य जुनसुकै रकम । 

४७.  जगडेा कोष :(१) संस्थामा एक जगेडा कोष रहनछे । 

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

(क) अर्थथक वषगको खूद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतित रकम,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा लनकायले प्रदान गरेको पँूजीगत ऄनुदान रकम, 

(ग) लस्थर सम्पलत्त लविीबाट प्राप्त रकम, 

(घ)  ऄन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको जगेडा कोष ऄलवभाज्य हुनेछ । 

४८. सरंलित पूजँी दफताग कोषः (१) संस्थामा एक संरलित पँूजी दफताग कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बमोलजमको जगेडा कोषमा सो दफाको ईपदफा (२) को खण्ड (क) बमोलजमको 

रकम छुट्ट्याइ बाँकी रहकेो रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतित रकम ईपदफा (१) बमोलजमको 

कोषमा वार्थषक रुपमा जम्मा गनुग पनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको रकम सदस्यले गरेको संघीय कानुनमा तोदकए बमोलजमको वार्थषक 

कारोवारको अधारमा सम्बलन्धत सदस्यलाइ ईपलव्ध गराईनु पनेछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धगन कोषसम्बन्धी व्यवस्था: (१) संस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धगन गनगको 

लालग दफा ४७ बमोलजम जगेडा कोषमा सो दफाको ईपदफा (२) को खण्ड (क) बमोलजमको रकम 

छुयाइ बाँकी रहकेो रकमको िून्य दिमलव पाँच प्रलतितले हुन अईने रकम संघीय कानुनमा 

व्यवस्था भएबमोलजमको सहकारी प्रवद्धगन कोषमा वार्थषक रुपमा जम्मा गनुग पनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको कोषको ईपयोग संघीय कानुन व्यवस्था भएबमोलजम हुनेछ । 

५०.  ऄन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थाः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा ईलल्ललखत कोषका 

ऄलतररि संस्थामा सहकारी लििा कोष, िेयर लाभांि कोष लगायत तोदकए बमोलजमका ऄन्य 

कोषहरु रहन सके्न छन् । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको कोषको रकम सो कोषको ईद्दशे्य पूर्थतका लालग लवलनयममा तोदकए 

बमोलजम ईपयोग गनग सदकनेछ ।  

तर एक वषगको िेयर लाभांिको रकम िेयर पँूजीको पन्र प्रलतितभन्दा बढी हुने छैन । 
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पररच्छेद –१० 

ऄलभलखे र सचूना 

५१. ऄलभलेख राख्नु पने : (१) संस्थाले साधारण सभा, सलमलत तथा लेखा सपुररबेिण सलमलत 

बैठकका लनणगय तथा काम कारबाहीको ऄद्यावलधक ऄलभलेख सुरलित साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) संस्थाले कारोबारसगँ सम्बलन्धत तथा ऄन्य अवश्यक ऄलभलेखहरू तोदकए बमोलजम सुरलित 

साथ राख्नु पनेछ । 

५२. लववरण ईपलब्ध गराईन ु पने :(१) संस्थाले दहेायका लववरणहरू सलहतको प्रलतवेदन 

अ.व. समाप्त भएको तीन मलहना लभत्र दताग गन ेऄलधकारी समि पेि गनुग पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमालसक र वार्थषक प्रलतवेदन तथा लेखापरीिण प्रलतवेदन 

(ख) बार्थषक कायगिम नीलत तथा योजना, 

(ग) खुद बचत सम्बन्धी नीलत तथा योजना, 

(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कायागवलधको सूची, 

(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(च) िेयर सदस्य संख्या र िेयरपँूजी,   

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

(ज) दताग गने ऄलधकारीले समय समयमा तोदकददएको ऄन्य लववरण । 

 

 

पररच्छेद – ११ 

लखेा र लखेापरीिण 
 

५३. कारोबारको लेखा: संस्थाको  कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा अधाररत र 

कारोबारको यथाथग लस्थलत स्पष्टरुपमा दलेखने गरी संघीय कानून बमोलजम रलजष्ट्रारले लाग ूगरेको 

लेखामान (एकाईलन्टङ स्याण्डडग) र यस ऐन बमोलजम पालना गनुगपने ऄन्य ितग तथा व्यवस्था 

बमोलजम राख्नु पनेछ । 

५४. लखेापरीिण: (१) संस्थाल े प्रत्येक अर्थथक वषगको लेखापरीिण सो अर्थथक वषग समाप्त 

भएको लमलतले तीन मलहनालभत्र प्रचललत कानून बमोलजम आजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीिकद्वारा 

गराईनु पनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको ऄवलध लभत्र कुन ैसंस्थाले लेखापरीिण नगराएको पाआएमा दताग 

गने ऄलधकारीले त्यस्तो ससं्थाको लेखा परीिण आजाजतपत्र  प्राप्त लेखापरीिकबाट गराईन सके्नछ। 
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(३) ईपदफा (२) बमोलजम लेखापरीिण गराईँदा लेखापरीिकलाइ ददनु पने पाररश्रलमक 

लगायतको रकम सम्बलन्धत संस्थाल ेव्यहोनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) वा (२) बमोलजम लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण प्रलतवेदन ऄनुमोदनको 

लालग साधारणसभा समि पेि गनुग पनेछ । 

(५) ईपदफा (४) बमोलजम पेि भएको लेखापरीिण प्रलतवेदन साधारणसभाबाट ऄनुमोदन हुन 

नसकेमा पुनः लेखापरीिणको लालग साधारणसभाल ेदफा ५५ को ऄधीनमा रही ऄको लेखापरीिक 

लनयुि गनेछ । 

५५. लखेापरीिकको लनयलुि :(१) संस्थाको लेखापरीिण सम्बन्धी कायग गनग प्रचललत कानून 

बमोलजम आजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीिकहरू मध्येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापरीिक लनयुलि 

गरी पाररश्रलमक समेत तोके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम लेखापरीिक लनयुि गदाग एईटै व्यलि, फमग वा कम्पनीलाइ लगातार 

तीन अर्थथक वषगभन्दा बढी हुने गरी लनयुि गनग सदकने छैन । 

५६. लखेापरीिकमा लनयिु हुन नसके्न :(१) दहेायका व्यलि लेखापरीिकमा लनयुि हुन तथा 

लनयुि भइ सकेको भए सो पदमा बहाल रहन सके्न छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 

(ख) सम्बलन्धत संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको लनयलमत पाररश्रलमक पाईने गरी लनयुि सल्लाहकार वा कमगचारी, 

(घ) लेखापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषगको ऄवलध भुिान नभएको,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैलतक पतन हुने ऄन्य फौजदारी कसरूमा सजाय पाएको पाँच वषग भुिान 

नभएको,  

(ज) सम्बलन्धत संस्थासँग स्वाथग बालझएको व्यलि । 

(२) लेखापरीिकले अफू लनयुि हुनुऄलघ ईपदफा (१) बमोलजम ऄयोग्य नभएको कुराको संस्था 

समि स्वघोषणा गर्नुपनेछ ।  

(३) कुनै लेखापरीिक अफ्नो कायगकाल समाप्त नहुदँ ैकुनै संस्थाको लेखापरीिण गनग ऄयोग्य भएमा 

वा संस्थाको लेखापरीिकको पदमा कायम रहन नसके्न लस्थलत ईत्पन्न भएमा लनजले लेखापरीिण 

गनुग पने वा गरररहकेो काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी लललखत रुपमा संस्थालाइ ददन ु

पनेछ । 

(४) यस दफाको प्रलतकूल हुनेगरी लनयुि भएको लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण मान्य हुने छैन 

।  
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पररच्छेद – १२ 

छुट,सलुवधा र सहुललयत 

५७. छुट, सलुवधा र सहुललयत: (१) संस्थालाइ प्राप्त हुने छुट, सुलवधा र सहुललयत संघीय काननु 

बमोलजम हुनेछ । 

 (२) ईपदफा (१) मा ईल्लेलखत छुट, सुलवधा र सहुललयत बाहके संस्थालाइ प्राप्त हुने ऄन्य 

छुट, सुलवधा र सहुललयत तोदकए बमोलजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद—१३ 

ऋण ऄसलुी तथा बाकँी बक्यौता 

५८. ऋण ऄसलू गने: (१) कुनै सदस्यले संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा ितग कबुललयतको 

पालना नगरेमा, ललखतको भाखालभत्र ऋणको सावा,ँ ब्याज र हजागना चुिा नगरेमा वा ऋण 

ललएको रकम सम्बलन्धत काममा नलगाइ लहनालमना गरेको दलेखएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण ललदा 

राखेको लधतोलाइ सम्बलन्धत संस्थाले लललाम लबिी गरी वा ऄन्य कुनै व्यवस्था गरी अफ्नो साँवा, 

ब्याज र हजागना ऄसूल ईपर गनग सके्नछ। लधतो सम्बलन्धत संस्थाले सकारे पिात् पलन ऋणीले साँवा 

ब्याज दवु ैभुिानी गरी लधतो बापतको सम्पलत्त दफताग ललन चाहमेा दफताग गनुगपनेछ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा राखेको लधतो कुन ैदकलसमले कसैलाइ हक छोलडददएमा वा ऄन्य कुनै 

कारणबाट त्यस्तो लधतोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाइ लनलित म्याद ददइ थप लधतो 

सुरिण राख्न   लगाईन सदकनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम ऋणीले थप लधतो नराखेमा वा ईपदफा (१) वा (२) बमोलजमको 

लधतोबाट पलन साँवा, ब्याज र हजागनाको रकम ऄसूल ईपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्न े

ऄन्य जायजेथाबाट पलन साँवा, ब्याज र हजागना ऄसूल ईपर गनग सदकनेछ ।  

(४) यस दफा बमोलजम साँवा, ब्याज र हजगना ऄसूल ईपर गदाग लागेको खचगको रकम तथा 

ऄसूल ईपर भएको साँवा, व्याज र हजागनाको रकम किा गरी बाँकी रहन अएको रकम सम्बलन्धत 

ऋणीलाइ दफताग ददनु पनेछ ।  

(५) यस दफा बमोलजम कुनै संस्थाले ऋणीको लधतो वा ऄन्य जायजेथा लललाम लबिी गदाग 

लललाम सकाने व्यलिको नाममा सो लधतो वा जायजेथा प्रचललत कानून बमोलजम रलजष्ट्रिेन वा 

दालखल खारेज गनगको लालग सम्बलन्धत कायागलयमा लेखी पठाईनेछ र सम्बलन्धत कायागलयले पलन 

सोही बमोलजम रलजष्ट्रिेन वा दालखल खारेज गरी सोको जानकारी सम्बलन्धत संस्थालाइ ददनु पनेछ 

। 

(६) यस दफा बमोलजम लधतो राखेको सम्पलत्त लललाम लबिी गदाग कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो 

सम्पलत्त सम्बलन्धत संस्था अफैंले सकार गनग सके्नछ । 
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(७) ईपदफा (६) बमोलजम अफैंले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्धत संस्थाको नाममा 

रलजष्ट्रिेन वा दालखल खारेज गनग सम्बलन्धत कायागलयमा लेखी पठाईनेछ र त्यसरी लेखी अएमा 

सम्बलन्धत कायागलयले सोही बमोलजम रलजष्ट्रिेन वा दालखल खारेज गरी ददनु पनेछ । 

५९.  कालो सचूी सम्बन्धी व्यवस्थाः संस्थाबाट ऋण ललइ  रकमको ऄपचलन गने वा तोदकएको 

समयावलध लभत्र ऋणको साँवा व्याज दफताग नगने व्यलिको नाम नामेिी सलहत कालोसचूी प्रकािन 

सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोलजम हुनेछ । 

६०. कजाग सचूना केन्दर् सम्बन्धी व्यवस्थाः कजाग सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन 

बमोलजम हुनेछ । 

६१ बाकँी बक्यौता ऄसलू ईपर गने : कसैले संस्थालाइ लतनुग बुझाईनु पने रकम नलतरी बाँकी 

राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत दताग गने ऄलधकारीले त्यस्तो व्यलिको जायजेथाबाट 

ऄसूल ईपर गररददन सके्नछ । 

६२. रोक्का राख्न लेखी पठाईने: (१) संस्था वा दताग गने ऄलधकारील ेदफा ५८ र ६१ को 

प्रयोजनको लालग कुनै व्यलिको खाता, जायजेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा लबिी गनग 

नपाईने गरी रोक्का राख्न सम्बलन्धत लनकायमा लेखी पठाईन सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम रोक्काको लालग लेखी अएमा सम्बलन्धत लनकायले प्रचललत कानून 

बमोलजम त्यस्तो व्यलिको खाता,जाय जेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा लबिी गनग नपाईने 

गरी रोक्का राख्नराखी ददन ुपनेछ । 

६३. ऄग्रालधकार रहन:े कुनै व्यलिले संस्थालाइ लतनुग पने ऋण वा ऄन्य कुनै दालयत्व नलतरेमा 

त्यस्तो व्यलिको जायजेथामा नेपाल सरकारको कुन ैहक दाबी भए त्यसको लालग रकम छुिाइ बाँकी 

रहन अएको रकममा संस्थाको ऄग्रालधकार रहनेछ । 

६४.  कायगवाही गनग वाधा नपने: संस्थाले ऋण ऄसुली गने सम्बन्धमा कुनै व्यलि वा सहकारी 

संस्था ईपर चलाएको कुनै कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यलि वा संस्था ईपर यस ऐन तथा 

प्रचललत कानून बमोलजमको कुनै कसूरमा कारवाही चलाईन रोक लगाएको मालनने छैन । 

 
 
 
 
 
 

पररच्छेद– १४ 

एकीकरण,  लबघटन तथा दताग खारेज 

६५. एकीकरण तथा लवभाजन सम्बन्धी व्यबस्था: (१) यस ऐनको ऄलधनमा रही दइु वा 

दइुभन्दा बढी संस्थाहरु एक अपसमा गाभी एकीकरण गनग वा एक संस्थालाइ भौगोललक कायग 

िेत्रको अधारमा दइु वा दइुभन्दा बढी संस्थामा लवभाजन गनग सदकनेछ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोलजम एकीकरण वा लवभाजन गदाग सम्बलन्धत संस्थाको कुल कायम रहकेा 

सदस्य संख्याको दइु लतहाआ बहुमतबाट लनणगय हुनु पनेछ ।           

(३) ईपदफा (२) बमोलजम एकीकरण वा लवभाजन गने लनणगय गदाग एकीकरण वा लवभाजनका 

ितग र कायगलवलध समेत खुलाईनु पनेछ। 

६६.  लवघटन र दताग खारेज: (१) कुनै संस्थामा दहेायको ऄवस्था लवद्यमान भएमा साधारण 

सभाको तत्काल कायम रहकेा दइु लतहाआ बहुमत सदस्यको लनणगयबाट त्यस्तो संस्थाको लवघटन गन े

लनणगय गरी दताग खारेजीको स्वीकृलतका लालग सलमलतले दताग गने ऄलधकारी समि लनवेदन ददनसके्नछ 
:– 

(क) लवलनयममा ईलल्ललखत ईद्दशे्य तथा कायग हालसल गनग सम्भव नभएमा,  

(ख) सदस्यको लहत गनग नसके्न भएमा । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम प्राप्त लनवेदनमा छानलवन गदाग त्यस्तो संस्थाको लवघटन गनग ईपयुि 

दलेखएमा दताग गने ऄलधकारीले त्यस्तो संस्थाको दताग खारेज गनग सके्नछ। 

(३) ईपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन दताग गने ऄलधकारीले दहेायको 

ऄवस्थामा मात्र संस्थाको दताग खारेज गनग सके्नछ :– 

(क) लगातार दइु वषगसम्म कुनै कारोबार नगरी लनष्कृय रहकेो पाआएमा, 

(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयमावली लवपरीतको कायग बारम्बार 

गरेमा, 

(ग) लवलनयममा ईलल्ललखत ईद्दशे्य लवपरीत कायग गरेमा, 

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

(४) ईपदफा (२) वा (३) बमोलजम दताग खारेज गनुग ऄलघ दताग गने ऄलधकारीले त्यस्तो संस्थालाइ 

सुनुवाइको लालग पन्र ददनको समय ददनु पनेछ । 

(५) ईपदफा (२) वा (३) बमोलजम संस्थाको दताग खारेज भएमा त्यस्तो संस्था लवघटन भएको 

मालननेछ ।  

(७) ईपदफा (२) वा (३) बमोलजम संस्थाको दताग खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको दताग 

प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको मालननेछ । 

६७. ललक्वीडटेरको लनयलुि: (१) दफा ६६ बमोलजम कुनै संस्थाको दताग खारेज भएमा दताग गने 

ऄलधकारीले ललक्वीडटेर लनयुि गनेछ ।  

(२) ईपदफामा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भएतापलन संघीय कानुनमा तोदकएको लसमा 

सम्मको सम्पलत्त भएको संस्थाको हकमा दताग गने ऄलधकारीले कुनै ऄलधकृतस्तरका कमगचारीलाइ 

ललक्वीडटेर लनयुलि गनग सके्नछ । 
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६८. ललक्वीडिेन पलछको सम्पलतको ईपयोग: कुन ैसंस्थाको ललक्वीडिेन पिात् सब ैदालयत्व भुिान 

गरी बाँकी रहन गएको सम्पलत्तको ईपयोग संघीय कानुनमा तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

 
 

पररच्छेद –१५ 

दताग गन ेऄलधकारी 
 

६९. दताग गने ऄलधकारी: (१)यस ऐन ऄन्तगगत दताग गने ऄलधकारीले गनुगपने कायगहरू  b+uLz/0f 

गाईँपाललकाको प्रमुख प्रिासदकय ऄलधकृतले गनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको दताग गने ऄलधकारीले यस ऐन बमोलजम अफूमा रहकेो कुनै वा सम्पूणग 

ऄलधकार अफू मातहतको ऄलधकृतस्तरको कमगचारीलाइ प्रत्यायोजन गनग सके्नछ । 

७०. काम, कतगव्य र ऄलधकार : यस ऐनमा ऄन्यत्र ईलल्ललखत काम, कतगव्य तथा ऄलधकारको 

ऄलतररि दताग गने ऄलधकारीको काम, कतगव्य र ऄलधकार तोदकए बमोलजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद –१६ 

लनरीिण तथा ऄनगुमन 
 
 

७१. लनरीिण तथा ऄलभलेख जाचँ गन:े (१) दताग गने ऄलधकारीले संस्थाको जुनसकैु वखत 

लनरीिण तथा ऄलभलेख परीिण गनग, गराईन सके्नछ । 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जुनसुकै वखत तोदकएको भन्दा बढी अर्थथक कारोवार गने संस्थाको 

लहसाव दकताव वा लवत्तीय कारोवारको लनरीिण वा जाँच गनग, गराईन सके्नछ। 

(३) ईपदफा (२) को प्रयोजनको लालग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अफ्ना कुनै ऄलधकारी वा लविेषज्ञ 

खटाइ अबश्यक  लववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट लझकाइ लनरीिण तथा सुपरीवेिण गनग सके्नछ । 

(४) ईपदफा (१) वा (२)बमोलजम लनरीिण वा लहसाब जाचँ गदाग दताग गने ऄलधकारी वा 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ऄलधकार प्राप्त ऄलधकृतले माग गरेको जानकारी सम्बलन्धत संस्थाले ईपलब्ध 

गराईनु पनेछ ।  

(५) ईपदफा (१) वा (२) बमोलजम लनरीिण वा लहसाब जाँच गदाग कुन ैसंस्थाको कामकारबाही 

यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयम, लनदलेिका, मापदण्ड वा कायगलवलध बमोलजम भएको नपाआएमा 

दताग गने ऄलधकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बलन्धत संस्थालाइ अवश्यक लनदिेन ददन सके्नछ र 

त्यस्तो लनदिेनको पालना गनुग त्यस्तो संस्थाको कतगव्य हुनेछ । 

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोलजम संस्थाको लनरीिण तथा सुपरीवेिण गदाग नेपाल राष्ट्र 

बैङ्कल ेप्रचललत कानून बमोलजमको ऄलधकार प्रयोग गनग सके्नछ। 
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(७) यस दफा बमोलजम संस्थाको लनरीिण तथा सुपरीवेिण गदाग प्राप्त हुन अएको जानकारी 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले b+uLz/0f गाईँ  कायगपाललकालाइ ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।   

७२. छानलवन गनग सके्न :(१) कुनै संस्थाको व्यवसालयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको 

लहत लवपरीत काम भएको वा सो संस्थाको ईद्देश्य लवपरीत कायग गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको 

कम्तीमा वीस प्रलतित सदस्यले छानलवनको लालग लनवेदन ददएमा दताग गने ऄलधकारीले त्यस्तो 

संस्थाको छानलवन गनग, गराईन सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम छालनवन गदाग माग गरेको लववरण वा कागजात ईपलब्ध गराइ 

सहयोग गनुग सम्बलन्धत सलमलतको कतगव्य हुनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोलजम गररएको छानलवनको जानकारी सम्बलन्धत संस्थालाइ 

लललखत रुपमा ददनु पनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गन ेससं्था को लनरीिण तथा ऄनगुमन सम्बन्धी लविषे व्यवस्था 

:(१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने संस्थाले तोदकए बमोलजम ऄनुगमन प्रणाली 

ऄवलम्बन गनुग पनेछ । 

(२) दताग गने ऄलधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोदकए बमोलजमको ऄनुगमन 

प्रणालीमा अधाररत भइ लनरीिण तथा ऄनुगमन गनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम संस्थाको लनरीिण तथा ऄनुगमन दताग गने ऄलधकारीले अवश्यकता 

ऄनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका ऄन्य लनकायको सहयोग ललन सके्नछ । 

 

७४.वार्थषक प्रलतवदेन पेि गनुगपने : (१) दताग गने ऄलधकारील ेअर्थथक वषग समाप्त भएको लमलतल े

तीन मलहनालभत्र संस्थाको लनरीिण सम्बन्धी वार्थषक प्रलतवेदन गाईँ कायगपाललका समि पेि गनुग 

पनेछ । 

(२) ईपदफा (१)  बमोलजमको प्रलतवेदनमा दहेायका लववरणहरू खुलाईन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चालनमा रहकेा संस्थाको लववरण, 

(ख) ऄनुगमन गररएका संस्थाको संख्या तथा अर्थथक कारोवारको लववरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयम, लवलनयम तथा अन्तररक 

कायगलवलधको पालनाको ऄवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यले प्राप्त गरेको सेवा सुलवधाको ऄवस्था, 

(ङ) संस्थाको दियाकलापमा सदस्यको सहभालगताको स्तर ऄनुपात, 

(च) संस्थालाइ गाईँपाललकाबाट प्रदान गररएको लवत्तीय ऄनुदान तथा छुट सुलवधाको 

सदपुयोलगताको ऄवस्था,  
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(छ) संस्थाको अर्थथक दियाकलाप तथा लवत्तीय ऄवस्था सम्बन्धी तोदकए बमोलजमका लववरण, 

(ज) संस्थामा अन्तररक लनयन्त्रण प्रणालीको ऄवस्था, 

(झ) संस्थामा सुिासन तथा लजम्मेवारीको ऄवस्था, 

(ञ) संस्थामा रहकेा कोषको लववरण, 

(ट) संरलित पँूजी दफताग कोष लवतरणको ऄवस्था, 

(ठ) सहकारीको नीलत लनमागणमा सहयोग पुग्ने अवश्यक कुराहरू, 

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

(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको दफा १२ बमोलजमको कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजनाको 

लववरण,  

(ण) तोदकए बमोलजमका ऄन्य लववरण । 

७५. अपसी सरुिण सवेा सचंालन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संस्थाले सघंीय काननुमा व्यवस्था 

भएबमोलजम अफ्ना सदस्यहरुको बालीनाली वा वस्तुभाईमा भएको िलतको ऄंिपूर्थत गने गरी 

अपसी सुरिण सेवा संचालन गनग सके्नछ । 

७६. लस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बचत तथा ऋण लवषयगत संस्थाहरू सम्भालवत 

जोलखमबाट संरिणका लालग संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोलजम खडा हुने लस्थरीकरण कोषमा 

सहभागी हुन सके्नछन् । 

पररच्छेद –१७ 

समस्याग्रस्त ससं्थाको व्यवस्थापन 
 
 

७७. ससं्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गनग सदकने: (१) यस ऐन बमोलजम गररएको लनरीिण 

वा लहसाब जाँचबाट कुनै संस्थामा दहेायको ऄवस्था लवद्यमान रहकेो दलेखएमा कायगपाललकाले त्यस्तो 

संस्थालाइ समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गनग सके्नछ:- 

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

(ख) संस्थाले पूरा गनुगपने लवत्तीय दालयत्व पूरा नगरेको वा भुिानी गनुगपने दालयत्व भुिानी गनग 

नसकेको वा भुिानी गनग नसके्न ऄवस्था भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचत लनधागररत ितग बमोलजम दफताग गनग नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयम तथा लवलनयम लवपरीत हुन ेगरी संस्था  सञ्चालन 

भएको, 
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(ङ) संस्था  दामासाहीमा पनग सके्न ऄबस्थामा भएको वा ईल्लेखनीय रुपमा गम्भीर अर्थथक 

करठनाइ भोलगरहकेो, 

(च) कुनै संस्थाले सदस्यको बचत रकम दफताग गनुग पने ऄवलधमा दफताग नगरेको भनी त्यस्तो 

संस्थाका  कम्तीमा वीस प्रलतित वा वीस जना मध्ये जुन कम हुन्छ सो वरावरका सदस्यहरूल े

दताग गने ऄलधकारी समि लनवेदन ददएकोमा छानलवन गदाग खण्ड (क) दलेख (ङ) सम्मको कुनै 

ऄवस्था लवद्यमान भएको दलेखएको । 

(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेलखएको भए तापलन प्रचललत काननू बमोलजम गठन गरेको 

अयोगल े कुनै संस्थालाइ समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनग लसफाररस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी 

पलहचान गरेकोमा वा त्यस्तो अयोगमा परेको ईजुरी संख्या, औलचत्य समेतको अधारमा 

कायगपाललकाले त्यस्तो संस्थालाइ समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनग सके्नछ । 

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

त्यस्तो संस्थाको सम्पलत्त व्यवस्थापन तथा दालयत्व भुिानी सम्बन्धी कायगका  लालग व्यवस्थापन 

सलमलतको गठन गनग दताग गने ऄलधकारीले कायगपाललका समि  लसफाररस गनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम लिफाररस भइ अएमा कायगपाललकाले तोदकए वमोलजम व्यवस्थापन 

सलमलतको गठन गनग सके्न छ ।   

(३) ईपदफा (२) बमोलजम गरठत व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतगव्य र ऄलधकार तोदकए 

बमोलजम हुनेछ । 

 

पररच्छेद–१८ 

कसरू, दण्ड जररवाना तथा पनुराबदेन 

 
 

७९. कसरू गरेको मालनने : कसैले दहेायको कुनै कायग गरेमा यस ऐन ऄन्तगगतको कसूर गरेको 

मालननेछ ।  

(क) दताग नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यलि, फमग वा कम्पनीले अफ्नो 

नाममा सहकारी िब्द वा सो िब्दको ऄंगे्रजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा 

प्रवाह  वा ऄन्य कुनै कायग गरेमा, 

(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयम, लवलनयम बमोलजम बाहके ऄन्य 

कुनै  पलन प्रयोजनको लालग प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोदकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाग जमानत वा सुरिण नराखी ऋण प्रदान 

गरेमा, 
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(घ) सलमलतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमगचारीले संस्थाको सम्पलत्त, बचत वा िेयर रकम लहनालमना 

गरेमा, 

(ङ) ऋण ऄसूल हुन नसके्न गरी सलमलतका कुनै सदस्य, लनजको नातेदार वा ऄन्य व्यलि वा 

कमगचारीलाइ ऋण ददइ रकम लहनालमना गरेमा,  

(च) सलमलतका कुनै सदस्यले एक्लै वा ऄन्य सदस्यको लमलोमतोमा संस्थाको िेयर वा बचत रकम 

अफू खुसी पररचालन गरी संस्थालाइ हानी नोक्सानी पुर्याएमा,  

(छ) झुिा वा गलत लववरण पेि गरी कजाग ललएमा, राखेको लधतो कच्चा भएमा वा ऋण 

लहनालमना गरेमा,  

(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन ऄन्तर्गत बनेका लनयम, लवलनयम  लवपररत लगानी गरेमा वा 

लगानी गने ईद्दशे्यले रकम ईठाएमा,  

(झ) कृलत्रम व्यवसाय खडा गरी वा गराइ ऋण ललएमा वा ददएमा, 

(ञ) लधतोको ऄस्वाभालवक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण ललएमा वा ददएमा, 

(ट) झुिा लववरणको अधारमा पररयोजनाको लागत ऄस्वाभालवक रुपमा बढाइ बढी ऋण ललएमा 

वा  ददएमा, 

(ठ) कुनै व्यलि वा संस्थालाइ एक पटक ददआसकेको सरुिण रीतपूवगक फुकुवा नभइ वा सो 

सुरिणले खामेको मूल्यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सरुिण ऄन्य संस्थामा राखी पुनः ऋण ललए वा 

ददएमा, 

(ड) संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लालग ऋण सुलवधा ललएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाइ ऄन्यत्र 

प्रयोग गरे वा गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेलखएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाआ वा ईडाआ ऄकै 

ऄथग लनस्कने व्यहोरा पारी लमलाइ लेख्न ेवा ऄको लभन्न ैशे्रस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट अफूलाइ 

वा ऄरु कसैलाइ फाआदा वा हालन नोक्सानी गने ईद्दशे्यले कीते गनग वा ऄकागको हालन नोक्सानी 

गने ईद्दशे्यले नगरे वा नभएको झुिा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा लमलत, ऄङ्क वा व्यहोरा 

फरक पारी सहीछाप गरी गराइ कागजात बनाइ वा बनाईन लगाइ जालसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको लधतो स्वरुप रालखने चल ऄचल सम्पलत्त लललाम लबिी वा ऄन्य प्रयोजनको लालग 

मूल्याङ्कन गदाग मूल्याङ्कनकतागल ेबढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी संस्थालाइ हानी नोक्सानी 

पुर्याईने कायग गरे वा गराएमा,  

(त) संस्थालाइ हानी नोक्सानी पुर्याईने ईद्दशे्यले कसैले कुनै काम गराईन वा नगराईन, मोलालहजा 

गनग वा गराईन, कुनै दकलसमको रकम ललन वा ददन, लबना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा 

सेवा ललन वा ददन, दान, दातव्य, ईपहार वा चन्दा ललन वा ददन, गलत ललखत तयार गनग वा 

गराईन, ऄनुवाद गनग वा गराईन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी पुर्याईने बदलनयतले कुनै कायग गरे 

वा गराएमा, 
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(थ) कुनै संस्था वा सोको सदस्य वा बचतकताग वा ती मध्ये कसैलाइ हानी नोक्सानी पुग्ने गरी 

लेखा परीिण गरे गराएमा वा लेखा परीिण गरेको झुिो प्रलतवेदन तयार पारेमा वा पानग 

लगाएमा। 

८०. सजायः (१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरेमा दहेाय बमोलजमको सजाय हुनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषगसम्म कैद र एक लाख रुपैयँासम्म 

जररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दइु बषगसम्म कैद र दइु लाख रुपैयँासम्म जररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा लवगो बराबरको रकम जररवाना गरी तीन बषग सम्म कैद , 

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

कसूरमा लवगो भराइ लवगो बमोलजम जररवाना गरी दहेाय बमोलजमको कैद हुनेछ :- 

(१) दि लाख रुपैयाँसम्म लबगो भए एक वषगसम्म कैद,  

(२) दि लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म लबगो भए दइु वषग दलेख तीन वषगसम्म 

कैद, 

(३) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म लबगो भए तीन वषग दलेख चार वषगसम्म 

कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दि करोड रुपैयासम्म लबगो भए चार वषगदलेख छ वषगसम्म कैद, 

(५) दि करोड रुपैंयाँभन्दा बढी एक ऄबग रुपैयाँसम्म लबगो भए छ वषगदलेख अठ वषगसम्म कैद, 

(६) एक ऄबग रुपैयाँभन्दा बढीजलतसुकै रुपैयाँ लबगो भए पलन अठ वषगदलेख दि वषगसम्म कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमा  दि बषगसम्म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसूर गनग ईद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गनग मद्दत पुर्याईने व्यलिलाइ मुख्य 

कसूरदारलाइ हुने सजायको अधा सजाय हुनेछ । 

(३) दफा ७९ को कसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनग मद्दत पुर्याईनु कुनै लनकाय संस्था भए त्यस्तो 

लनकाय संस्थाको प्रमुख कायगकारी वा पदालधकारी वा कायगकारी हलैसयतमा कायग सम्पादन गन े

व्यलिलाइ यस ऐन बमोलजम हुने सजाय हुनेछ । 

८१.  जररवाना हुन े :(१) दफा ८७ बमोलजम कसकैो ईजूरी परी वा संस्थाको लनरीिण 

ऄनुगमन वा लहसाब दकताबको जाँच गदाग वा ऄन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले दहेायको कुनै कायग 

गरेको पाआएमा दताग गन ेऄलधकारीले त्यस्तो कायगको प्रकृलत र गाम्भीयगको अधारमा त्यस्तो कायग 

गने व्यलिलाइ पाँच लाख  रुपैयँासम्म जररवाना गनछे :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगगत बनेका लनयम लवपरीत सदस्यसँग ब्याज ललएमा, 
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(ख) संस्थाले प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको ऄन्तर छ प्रलतितभन्दा बढी कायम 

गरेमा, 

(ग) संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाइ मूल कजागमा पँूजीकृत गरी सोको अधारमा 

ब्याज लगाएमा, 

(घ) कुनै सदस्यलाइ अफ्नो पँूजीकोषको तोदकए बमोलजमको प्रलतितभन्दा बढी हुने गरी ऋण 

प्रदान गरेमा, 

(ङ) संस्था दताग गदागका बखतका सदस्य बाहके ऄन्य सदस्यलाइ सदस्यता प्राप्त गरेको तीन 

मलहना ऄवलध व्यलतत नभइ ऋण लगानी गरेमा, 

(च) प्राथलमक पँूजी कोषको पन्र गुणा भन्दा बढीहुने गरी बचत संकलन गरेमा, 

(छ) िेयर पँूजीको ऄठार प्रलतितभन्दा बढी िेयर लाभांि लवतरण गरेमा,  

(ज) ससं्थाले अफ्नो कायगिेत्र बालहर गइ कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरेमा, 

(झ) संस्थाले यो ऐन लवपरीत कृलत्रम ब्यलिलाइ अफ्नो सदस्यता ददएमा । 

 (२) ईपदफा (१) मा लेलखएको व्यहोराबाट कसलैे दहेायको कुनै कायग गरेको दताग गने 

ऄलधकारीले त्यस्तो कायगको प्रकृलत र गाम्भीयगको अधारमा त्यस्तो कायग गने व्यलिलाइ तीन लाख 

रुपैयाँसम्म जररवाना गनग सके्नछः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयम बमोलजम ददएको कुनै लनदिेन वा तोदकएको 

मापदण्डको पालना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयम बमोलजम ददनुपने कुनै लववरण, कागजात, 

प्रलतबेदन, सूचना वा जानकारी नददएमा, 

(ग) यस ऐन बमोलजम लनवागचन नगरी सलमलत तथा लेखा सुपरीवेिण सलमलतका पदालधकारीहरु 

अफू खुिी पररवतगन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थाले दफा ६ को ईपदफा (४) बमोलजमको तोदकएको ितग पालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगगत बनेको लनयम लवपररत ऄन्य कायग गरेमा । 

(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोलजमको जररवाना गनुग ऄलघ दताग गने ऄलधकारीले सम्बलन्धत व्यलि 

वा संस्थालाइ सफाइ पेि गनग कम्तीमा पन्र ददनको समयावलध ददनु पनेछ । 

८२.  रोक्का राख्ने :(१) दताग गने ऄलधकारीले सम्बलन्धत संस्थालाइ दफा ८१ बमोलजम जररवाना 

गनुगका ऄलतररि तीन मलहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्न े

तथा सम्पलत्त रोक्का राख्न सम्बलन्धत लनकायलाइ लसफाररस गनग सके्नछ । 
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(२) ईपदफा (१) बमोलजमको लसफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत वा 

बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जानकारी दताग गने ऄलधकारीलाइ ददनु पनेछ ।  

८३.  दोब्बर जररवाना हुने:(१) दफा ८१ बमोलजम जररवाना भएको व्यलि वा संस्थाले पुन: 

सोही कसरू गरेमा त्यस्तो व्यलि वा संस्थालाइ दताग गने ऄलधकारीले दोस्रो पटकदलेख प्रत्येक 

पटकको लालग दोब्बर जररवाना गनेछ ।  

८४.  ऄनसुन्धानको लालग लेखी पठाईन सके्न :दताग गन ेऄलधकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस 

ऐन बमोलजम अफ्नो काम, कतगव्य र ऄलधकारको पालना गदाग कसैले दफा ७९ बमोलजमको कसरू 

गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोलजम ऄनुसन्धान गनगको लालग 

सम्बलन्धत लनकायमा लेखी पठाईन सके्नछ ।  

८५.  मुद्दासम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ८० बमोलजम सजाय हुने कसूरको मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय 

कानुन बमोलजम हुनेछ । 

८६. मुद्दा हनेे ऄलधकारी: दफा ८० बमोलजमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र 

दकनारा लजल्ला ऄदालतबाट हुनेछ । 

८७.  ईजरूी ददने हद म्याद :(१) कसैले दफा ८० बमोलजमको सजाय हुने कसूर गरेको वा गनग 

लागेको थाहा पाईने व्यलिले त्यसरी थाहा पाएको लमलतले नब्बे ददनलभत्र दताग गने ऄलधकारी समि 

ईजूरी ददनु पनेछ । 

(२) कसैले दफा ८० बमोलजम जररवाना हुने कायग गरेको थाहा पाईने व्यलिले त्यसरी थाहा 

पाएको लमलतले नब्ब ेददन लभत्र दताग गने ऄलधकारी समि ईजूरीददनु पनेछ ।  

८८. पनुरावदेन गनग सके्न :(१) दफा ६ बमोलजम संस्था दताग गनग ऄस्वीकार गरेको वा दफा 

8८ बमोलजम संस्था दताग खारेज गरेकोमा लचत्त नबुझ्नेले सो लनणगयको जानकारी पाएको लमलतले 

पैंतीस ददनलभत्र दताग गने ऄलधकारीको लनणगयईपर कायगपाललकासमि पुनरावेदन गनग सके्नछ ।  

(२) दफा ८० बमोलजमको जररवानामा लचत्त नबुझ्ने व्यलिले त्यस्तो लनणगयको जानकारी पाएको 

लमलतले पैंतीस ददनलभत्र दहेाय बमोलजम पुनरावेदन गनग सके्नछ: 

(क) दताग गने ऄलधकारी र कायगपाललकाले गरेको लनणगय ईपर सम्बलन्धत लजल्ला ऄदालतमा, 

(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको लनणगय ईपर सम्बलन्धत ईच्च ऄदालतमा । 

८९. ऄसलू ईपर गररन े : यस पररच्छेद बमोलजम कुनै व्यलिले लतनुग पने जररवाना वा कुन ै

रकम नलतरी बाँकी रहकेोमा त्यस्तो जररवाना वा रकम लनजबाट सरकारी बाँकी सरह ऄसूल ईपर 

गररनेछ । 

 

पररच्छेद–१९ 

लवलवध 
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0९०.  मतालधकारको प्रयोग : कुनै सदस्यले संस्थाको जलतसुकै िेयर खररद गरेको भए 

तापलन सम्बलन्धत संस्थाको कायग सञ्चालनमा एक सदस्य एक मतको अधारमा अफ्नो मतालधकारको 

प्रयोग गनग सके्नछ । 

९१. सामालजक परीिण गराईन सके्न :(१) संस्थाले लवलनयममा ईलल्ललखत ईद्देश्य प्राप्त गनगका 

लालग सलमलतबाट भएका लनणगय र कायग, सदस्यहरूले प्राप्त गरेका सेवा र सन्तुष्टीको स्तर, सेवा 

प्रालप्तबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा अएको अर्थथक, सामालजक, सांस्कृलतक तथा वातावरणीय पिमा 

सकारात्मक पररवतगन लगायतका लवषयमा सामालजक परीिण गराईन सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम भएको सामालजक परीिणको प्रलतवेदन छलफलको लालग सलमलतल े

साधारणसभा समि पेि गनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम पेि भएको सामालजक परीिण प्रलतवेदन छलफल गरी साधारणसभाल े

अवश्यकता ऄनुसार सलमलतलाइ लनदिेन ददन सके्नछ । 

(४) यस दफा बमोलजमको सामालजक परीिण प्रलतवेदनको एक प्रलत सम्बलन्धत संस्थाल ेदताग गने 

ऄलधकारी समि पेि गनुग पनेछ । 

९२. सहकारी लििाः  सहकारी िेत्रको प्रवधगनको लालग लवद्यालय तहको पाठयिममा अधारभूत 

सहकारी सम्वन्धी लवषयवस्तुलाइ समावेि गनग सदकनेछ । 

९३. अर्थथक सहयोग गनग नहुन:े संस्थाको रकमवाट सलमलतको लनणगय वमोलजम सदस्यहरुले 

अर्थथक सहयोग ललन सके्नछन्   

तर सामालजक कायगकोलालग गैर सदस्य व्यलि वा संस्थाहरुलाइ समेत अर्थथक सहयोग गनग वाधा 

पने छैन । 

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लालग 'सामालजक कायग' भन्नाले लििा, स्वास््य, वातावरण संरिण, 

मानवीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धगन सम्बलन्ध कायगलाइ जनाईँछ । 

९४. ऄन्तर सहकारी कारोवार गनग सके्नः  संस्थाहरुले तोदकए बमोलजम एक अपसमा ऄन्तर 

सहकारी कारोवार गनग सके्नछन् ।  

९५. ठेक्कापिा ददन नहुन:े ससं्थाल े अफ्नो  सलमलतको कुनै सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेिण 

सलमलतको संयोजक वा सदस्य वा अफ्नो कमगचारीलाइ ठेक्कापिा ददन हुदनै । 

९६. सरकारी बाकँी सरह ऄसलू ईपर हुने: कुनै संस्थाल ेप्राप्त गरेको सरकारी ऄनुदान वा कुन ै

सेवा सुलवधा दरुुपयोग गरेको पाआएमा प्रचललत कानून बमोलजम सरकारी बाँकी सरह ऄसूल ईपर 

गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्धी प्रचललत ऐन लागू नहुन े: यस ऐन ऄन्तगगत दताग भएको संस्थाको हकमा 

कम्पनी सम्बन्धी प्रचललत ऐन  लाग ूहुने छैन ।  

९८.  प्रचललत काननू बमोलजम कारवाही गनग वाधा नपने : यस ऐनमा लेलखएको कुनै कुराल े

कुनै व्यलि ईपर प्रचललत कानून बमोलजम ऄदालतमा मुद्दा चलाईन बाधा पुर्याएको मालनने छैन । 
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९९. सम्पलत्त िलुद्धकरण लनवारण सम्बन्धी काननुी व्यवस्थाको पालना गनुगपनःे संस्थाले सम्पलत्त 

िुलद्धकरण लनवारण सम्बन्धी संघीय / प्रदिे कानुनमा भएका व्यवस्थाका साथै तत् सम्बन्धमा 

मन्त्रालयल ेजारी गरेको मानदण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको लवत्तीय जानकारी एकाआबाट जारी भएका 

लनदलेिकाहरूको पालना गनुगपनेछ ।  

१००. लनयम बनाईन ेऄलधकार:  यस ऐनको कायागन्वयनको लालग कायगपाललकाले अवश्यक लनयम 

बनाईन सके्नछ । 

१०१.  मापदण्ड, लनदलेिका वा कायगलवलध बनाइ लागू गनग सके्न: (१) यो ऐन वा यस ऐन 

ऄन्तगगत बनेको लनयमको ऄधीनमा रही संस्थाको दताग, सञ्चालन, लनरीिण तथा ऄनुगमन लगायतका 

काम कारबाहीलाइ व्यवलस्थत र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनग कायगपाललकाले अवश्यकता ऄनुसार 

मापदण्ड, लनदलेिका वा कायगलवलध बनाइ लाग ूगनग सके्नछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको मापदण्ड बनाईँदा अवश्यकता ऄनुसार रलजष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, 

मन्त्रालय र सम्बलन्धत ऄन्य लनकायको परामिग ललन सदकनेछ । 
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ऄनुसूची १ 

                              दताग दरखास्तको नमनुा 

लमलत : २०... । ... 

श्री दताग गने ऄलधकारी ज्यू ! 

कालीमाटी गाईँ कायगपाललकाको कायागलय ........ । 
 

लवषय : सहकारी संस्थाको दताग । 

महोदय, 

हामी दहेायका व्यलिहरू दहेायका कुरा खोली दहेायको संस्था दताग गरी पाईन लनवेदन गदगछौ ँ । 

ईद्दशे्य ऄनुरूप संस्थाल ेतत्काल गने कायगहरूको योजना र प्रस्तालवत संस्थाको लवलनयम दआुग प्रलत 

यसै साथ संलग्न राखी पेस गरेका छौ ँ। 

संस्थासम्बन्धी लववरण 

(क) प्रस्तालवत संस्थाको नाम : 

(ख) ठेगाना : 

(ग) ईद्दशे्य : 

(घ) मुख्य कायग : 

(ङ) कायगिेत्र : 

(च) दालयत्व : 

(छ) सदस्य सङ्ख्या : 

(१) मलहला ........ जना 

(२) पुरुष .........  जना 

(छ) प्राप्त सेयर पँुजीको रकम : रु. .... 

(ज) प्राप्त प्रवेि िुल्कको रकम : रु. ..... । 
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ऄनुसूची २ 

                          संस्था दताग प्रमाण-पत्रको नमनुा 

 

कालीमाटी गाईँ कायगपाललकाको कायागलय हकुेली, सल्यान 

सहकारी दताग प्रमाण-पत्र 

दताग न.ं : 

कालीमाटी गाईँपाललका सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ... बमोलजम श्री ... ... .. ... 

... ... ... ... ... ... ... ... लाइ सीलमत दालयत्व भएको संस्थामा दताग गरी 

स्वीकृत लवलनयमसलहत यो प्रमाण-पत्र प्रदान गररएको छ । 

 

वगीकरण : ... ... ... ... ... ... ... ... 

दताग गरेको लमलत : 

दस्तखत : 

दताग गने ऄलधकारीको नाम : 

कायागलयको छाप : 

 

                                                                   

अज्ञाल े

                                                               

मािगल कुमार ओली 

प्रमखु प्रिासकीय ऄलधकृत 

 
 

                                                                     


