
 

 

 
 

ःथानीय राजपऽ 
गल्छी गाउँपािलका ारा ूकािशत 

   खण्ड : 2  सङ्ख्या : 4     िमित : २०७5/03/25 

भाग : १ 

गल्छी गाउँपािलका सहकारी ऐन, २०७५  
ूःतावनाः सहकारी मूल्य, मान्यता र िस ान्त अनु प ःथानीयःतरमा 
छिरएर रहेको पूजँी, ू िविध तथा ू ितभालाई ःवाबलम्बन र पारःपिरकताका 
आधारमा एकीकृत गद सदःयह को आिथर्क, सामािजक तथा साँःकृितक 
उ यन गनर्, समदुायमा आधािरत, सदःय केिन्ित, लोकतािन्ऽक, ःवाय  र 
सशुािसत संगठनको पमा सहकारी संःथाह को ूव र्न गनर्, सहकारी 
खेती, उ ोग, वःत ुतथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामािजक न्यायका 
आधारमा आत्मिनभर्र, तीॄ एवं िदगो पमा ःथानीय अथर्तन्ऽलाई सु ढ 
तलु्याउन सहकारी संघ संःथाह को दतार्, स ालन एवम ्िनयमन सम्बन्धी 
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व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकोले, गल्छी गाउँपािलका को दोौो गाउँसभाले 
यो ऐन बनाएको छ। 

पिरच्छेद –१ 

ूारिम्भक 

१. संिक्ष  नाम र ूारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “गल्छी गाउँपािलका 
सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हनेुछ । 

२. पिरभाषा: िवषय वा ूस ले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आन्तिरक कायर्िविध” भ ाले सहकारी संःथाले दफा १८ 
बमोिजम बनाएको आन्तिरक कायर्िविध सम्झनपुछर् ।  

(ख) “कसरु” भ ाले दफा ७९ बमोिजमको कसूर सम्झनपुछर् । 

(ग) “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ ाले यस ऐन अन्तगर्त 
बनेको िनयममा तोिकएको वा तोिकए बमोिजम 
सम्झनपुछर् । 

(घ) “पिरवार” भ ाले सदःयको पित वा प ी, छोरा, बहुारी, छोरी, 
धमर्पऽु, धमर्पऽुी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन 
पोषण गनुर् पन दाज,ु भाउज,ु भाइ, बहुारी र िददी, बिहनी 
सम्झनपुछर्। 

तर सो शब्दले अंशबण्डा गरीवा मानो छुि ई आ-
आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको पिरवारको सदःयलाई 
जनाउने छैन ।  

(ङ) “बचत” भ ाले सदःयले सहकारी संःथामा जम्मा गरेको 
रकम सम्झनपुछर् । 



खण्ड : 2 सङ्ख्या : 4 िमित : २०७5/03/25 

3 

(च) “मन्ऽालय” भ ाले सहकारी सम्बन्धी िवषय हेन संघीय 
मन्ऽालय सम्झनपुछर् ।  

(छ) “मखु्य कारोबार” भ ाले संःथाले संचालन गरेको व्यवसाियक 
िबयाकलापह मा पिछल्लो आिथर्क वषर्सम्ममा पिरचािलत 
बचतको दाियत्व र पिछल्लो आिथर्क वषर्को सदःय तफर् को 
खिरद वा िबबी कारोवारमा कम्तीमा तीस ू ितशतभन्दा बढी 
िहःसा भएको कारोवार सम्झनपुछर् ।   

(ज) “रिज ार” भ ाले संघको रिज ार सम्झन ुपछर् ।  

(झ) “लेखा सपुरीवेक्षण सिमित” भ ाले दफा ३७ बमोिजमको 
लेखा सपुरीवेक्षण सिमित सम्झनपुछर् । 

(ञ) “िविनयम” भ ाले सम्बिन्धत सहकारी संःथाको दफा १७ 
बमोिजम बनाएको िविनयम सम्झनपुछर् । 

(ट) “िवभाग” भ ाले संघको सहकारी िवभाग सम्झनपुछर् र सो 
शब्दले मन्ऽालयले सहकारी िनयमन गनर् तोकेको महाशाखा 
समेतलाई जनाउँछ। 

(ठ) “शेयर” भ ाले सहकारी संःथाको शेयर पूजीको अंश 
सम्झनपुछर् ।  

(ड) “स ालक” भ ाले सिमितको सदःय सम्झनपुछर् र सो शब्दले 
सिमितको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिचव र कोषाध्यक्ष समेतलाई 
जनाउँछ ।  

(ड) “सदःय” भ ाले सहकारी सःथाको सदःयता ूाप् त गरेका 
व्यिक्त सम्झनपुछर्। 

(ढ) “सिमित” भ ाले  दफा ३० को उपदफा (१) बमोिजमको 
स ालक सिमित सम्झनपुछर् ।  
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(ण) “सहकारी मूल्य” भ ाले ःवावलम्वन, ःव–उ रदाियत्व, 
लोकतन्ऽ, समानता, समता, ऐक्यव ता, इमान्दारी, खलुापन, 
सामािजक उ रदाियत्व तथा अ को हेरचाह लगायत 
अन्तरार्ि य मान्यता ूाप् त सहकारी सम्बन्धी मूल्य 
सम्झनपुछर् । 

(त) “संःथाको व्यवसाय” भ ाले िविनयममा व्यवःथा भए 
बमोिजम स ािलत व्यवसाियक िबयाकलाप सम्झनपुछर् ।  

(थ) “सहकारी िस ान्त” भ ाले ःवैिच्छक तथाखलुा सदःयता, 
सदःय ारा लोकतािन्ऽक िनयन्ऽण, सदःयको आिथर्क 
सहभागीता, ःवाय ता र ःवतन्ऽता, िशक्षा, तालीम र सूचना, 
सहकारी-सहकारी बीच पारःपिरक सहयोग र समदुायूितको 
चासो लगायत अन्तरार्ि य मान्यता ूाप् त सहकारी सम्बन्धी 
िस ान्त सम्झनपुछर् ।  

(द) "संःथा" भ ाले दफा ३ बमोिजम गठन भई दफा ६ 
बमोिजम दतार् भएको िवषयगत वा बहउु ेँयीय सहकारी 
संःथा सम्झन ुपछर् । 

(ध) “साधारण सभा” भ ाले सहकारी संःथाको साधारण सभा 
सम्झनपुछर् । 

(न) “ूाथिमक पूजँी कोष” भ ाले शेयर पूजँी र जगेडा कोष 
सम्झनपुछर् । 

(प)  "दतार् गन अिधकारी" भ ाले दफा ६९ बमोिजमको दतार् गन 
अिधकारी सम्झनपुदर्छ । 
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पिरच्छेद–२ 

सहकारी संःथाको गठन तथा दतार् 
३. संःथाको गठन : (१) कम्त◌ीमा तीस जना नेपाली नागिरकह  

आपसमा  िमल◌ी िवषयगत वा वहउु ेँयीय सहकारी संःथा गठन 
गनर् सक्नेछन ्।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन 
ौिमक, यवुा लगायतले आफ्नो ौम वा सीपमा आधािरत भइ 
व्यवसाय गन सहकारी संःथाको हकमा पन्ीजना नेपाली 
नागिरकह  भए पिन संःथा गठन गनर् सक्नेछन ्। 

(३) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
नेपाल सरकार, ूदेश सरकार, ःथानीय तह वा त्यःता सरकार वा 
तहको अनदुान वा ःवािमत्वमा संचािलत िव ालय, िव िव ालय वा 
संगिठत संःथाबाट पािरौिमक पाउने पदमा वहाल रहेका कम्तीमा 
एकसय जना कमर्चारी, िशक्षक वा ूाध्यापकह ले आपसमा िमली 
ूचिलत कानून बमोिजम दतार् भएको आफ्नो पेशागत संगठनका 
आधारमा सदःयता, ूितिनिधत्व र सेवा संचालनमा तोिकए 
बमोिजमका शतर् बन्देजह  पालना गन गरी संःथा गठन गनर् 
सक्नेछन ्। 

तर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहेको एउटै कायार्लयका 
कम्तीमा तीसजना कमर्चारी, िशक्षक वा ूाध्यापकह ले आपसमा 
िमली सदःयता, ूितिनिधत्व र सेवा संचालनमा तोिकए बमोिजमका 
शतर् बन्देजह  पालना गन गरी संःथा गठन गनर् सक्नेछन ्। 

(४)  यस दफा बमोिजम संःथा गठन गदार् एक पिरवार 
एक सदःयका दरले उपदफा (१) वा(२)मा उिल्लिखत संख्या 
पगेुको हनुपुनछ ।  
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तर संःथा दतार् भइसकेपिछ एकै पिरवारका एकभन्दा बढी 
व्यिक्तलेसो संःथाको सदःयता िलन बाधापनछैन । 

४. दतार् नगरी  सहकारी सःथा संचालन गनर् नहनेु: कसैले पिन  यस 
ऐन बमोिजम दतार् नगरी सहकारी ःथापना तथा स ालन गनर् 
हुँदैन।   

५. दतार्को लािग दरखाःत िदन ुपन : (१) यस ऐन बमोिजम गठन 
भएका सरकारी संःथाले दतार्कालािग दतार् गन अिधकारी समक्ष 
अनसूुची-१ को ढाँचामा दरखाःत िदनपुनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमका दरखाःत साथ देहाय 
बमोिजमका कागजातह  संलग्न गनुर् पनछ :– 

(क) सहकारी संःथाको ूःतािवत िविनयम, 

(ख) सहकारी संःथा स ालनको सम्भाब्यता अध्ययन 
ूितवेदन, 

(ग) सदःयले िलन ःवीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर 
रकमको िववरण । 

६. दतार् गनुर् पन : (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम ूाप् त 
दरखाःत  सिहतको कागजातह   छानिवन गदार् देहाय बमोिजम 
भएको पाइएमा दतार् गन अिधकारीले दरखाःत परेको िमितले तीस 
िदनिभऽ त्यःतो सहकारी संःथा दतार् गरी अनसूुची-२ को ढाँचामा 
दतार् ूमाणपऽ िदन ुपनछ :– 

(क) दरखाःत साथ पेश भएको िविनयम यो ऐन तथा यस 
ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम रहेको,  

(ख) ूःतािवत सहकारी संःथा सहकारी मूल्य,  मान्यता र 
िस ान्त अनु प स ालन हनु सक्ने आधार रहेको, 



खण्ड : 2 सङ्ख्या : 4 िमित : २०७5/03/25 

7 

(ग) सहकारी संःथा समदुायमा आधािरत एवम ् सदःय 
केिन्ित भई संचालन र िनयन्ऽण हनु सक्ने ःप  
आधार रहेको । 

(2) उपदफा (१) बमोिजम छानिवन गदार् ूःतािवत 
सहकारी संःथाको िविनयमको कुनै कुरामा संशोधन गनुर्पन देिखएमा 
दतार् गन अिधक◌ारीले त्यःतो संशोधन गनुर्पन व्यहोरा खलुाई 
दरखाःत ूाप् त भएको िमितले पन्ी िदनिभऽ िनवेदकलाई सूचना 
गनुर् पनछ । 

(3) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन 
यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत दतार् भई स ालनमा रहेका  
गाउँपािलका  िभऽ कायर्क्षेऽ कायम गिरएका  सहकारी संःथा यसै 
ऐन बमोिजम दतार् भएको मािनने छ । 

(४) यस दफा बमोिजम सहकारी संःथा दतार् गदार् दतार् गन 
अिधकारीले त्यःतो सहकारी संःथाले पालना गनुर् पन गरी कुनै शतर् 
तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम शतर् तोिकएकोमा सोको पालना 
गनुर् सम्बिन्धत सहकारी संःथाको कतर्व्य हनेुछ। 

७. दतार् गनर् अःवीकार गनर् सक्ने : (१) दफा ६ को उपदफा (१) 
मा उिल्लिखत अवःथा नभएमा, सोही दफा बमोिजम िविनयम 
संशोधनको लािग सूचना िदएको अबिध िभऽ िनवेदकले संशोधन 
गनर् अःवीकार गरेमा त्यःतो सूचना पाएको िमितले तीस िदनिभऽ 
िबिनयम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा उल्लेख भए बमोिजम हनेु 
गरी िबिनयम संशोधन नगरेमा दतार् गन अिधकारीले त्यःतो सहकारी 
संःथा दतार् गनर् अःवीकार गनर् सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम सहकारी संःथा दतार् गनर् 
अःवीकार गरेकोमा दतार् गन अिधकारीले कारण खलुाई तीन िदन 
िभऽ सोको जानकारी सम्बिन्धत िनवेदकह लाई िदन ुपनछ ।  

८. सहकारी संःथा संगिठत संःथा हनेु: (१) सहकारी संःथा अिविच्छ  
उ रािधकारवाला एक ःवशािसत र स िठत संःथा हनेुछ । 

(२) सहकारी संःथाको काम कारबाहीको लािग एउटा छु ै 
छाप हनेुछ । 

(३) सहकारी संःथाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यिक्त सरह 
चल अचल सम्पि  ूाप् त, उपभोग, िवबी वा अन्य व्यवःथा गनर् 
सक्नेछ।  

(४) सहकारी संःथाले व्यिक्त सरह आफ्नो नामबाट नािलस 
उजूर गनर् र सो उपर पिन सोही नामबाट नािलस उजूर लाग्न 
सक्नेछ। 

(५) सहकारी संःथाले व्यिक्त सरह करार गनर् सक्नेछ । 

९. सहकारी संःथाको कायर्क्षऽे : (१) दतार् हुँदाका बखत 
सहकारी संःथाको कायर् क्षेऽ देहाय बमोिजम हनेुछः  

(क) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार गन संःथाको 
हकमा एक वडा देिख गाउँपािलका भर,  

(ख) अन्य संःथाको हकमा एक वडा वा देहायका आधारमा 
तीन वडासम्म : 

(१) सदःयह वीच ःवाबलम्बनको पारःपािरक 
अभ्यासको लािग आपसी साझा वन्धन (कमन 
बण्ड), 
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(२) व्यवसाियक ःतरमा सेवा संचालन गनर् 
आवँयक सदःय संख्या, 

(३) संःथा संचालनमा सदःयको सहभािगतामूलक 
लोकतािन्ऽक िनयन्ऽण कायम हनेुगरी पायक 
पन ःथान। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन 
संःथाले दतार् भई व्यवसाियक सेवा ूारम्भ गरेको दईुवषर् पिछ 
देहायको आधारमा जोिडएको भौगोिलक क्षेऽ कायम रहने गरी 
आफ्नो कायर्क्षेऽ थप वडाह मा िवःतार गनर् सक्नेछ ।  

(क) संःथाको व्यवसाियक िबयाकलापको िवकास बममा 
सदःयता बढाउन थप कायर् क्षेऽ आवँयक परेको, 

(ख) संःथाको कायर् संचालनमा सदःयको ूत्यक्ष िनयन्ऽण 
कायम राख्न रचनात्मक उपायह  अवलम्बन गिरएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गन सहकारी 
संःथाको हकमा मापदण्ड अनसुार भएको । 

(३)  उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन संःथाको कायर्क्षेऽका वडाह मा व्यावसाियक सेवा स ालन 
नभएको वा जम्मा कारोबारको तोिकएको रकम वा अनपुातभन्दा 
कम रकम वा अनपुातको व्यावसाियक सेवा स ालन भएको 
देिखएको खण्डमा दतार् गन अिधकारीले व्यावसाियक सेवा स ालन 
भएका वडा माऽ कायर्क्षेऽ कायम गन गरी िविनयम संशोधन गनर् 
िनदशन िदन सक्नेछ । 
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(४) उपदफा (३) बमोिजम दतार् गन अिधकारीले िनदशन 
िदएकोमा सहकारी संःथाले एक वषर्िभऽ िविनयम संशोधन गरी 
आफ्नो कायर्क्षेऽ पनुःिनधार्रण गनुर्पनछ ।  

(५) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
सहकारी संःथाले ःवेिच्छक पमा जनुसकैु समय कायर्क्षऽे घटाउने 
गरी पनुःिनधार्रण गनर् िविनयम संशोधन गनर् सक्नेछ ।  

(६) कायर्क्षेऽ पनुः िनधार्रण सम्बन्धी अन्य व्यवःथा 
तोिकएबमोिजम हनेुछ ।   

१०. जानकारी िदनपुन: गल्छी गाउँपािलका भन्दा बढी कायर्क्षेऽ कायम 
राखी दतार् भई स ालनमा रहेका संःथाह ले गल्छी गाउँपािलकामा 
सेवा स ालन गदार् स ािलत सेवाको िववरण सिहत दतार् गन 
अिधकारीलाई जानकारी िदनपुनछ । 

११. िवषयगत आधारमा वगीर्करण: (१)सहकारी संःथाको वगीर्करण 
देहाय बमोिजम हनेुछः 

(क) उत्पादक संःथाः कृिष, दूग्ध, िचया, किफ, उख,ु 
फलफुल र माछापालन िवशेषका िवषयगत र अगवुा 
वाली एवम ्उत्पादनको योजना समेतका आधारमा 
अन्य उत्पादनमूलक संःथा र उत्पादन मूलक 
योजनामा आधािरत सामूिहक बचत तथा ऋण; 

(ख) उपभोक्ता संःथाः उपभोक्ता भण्डार, वचत तथा 
ऋण,उजार् र ःवाःथ्य  िवशेषका िवषयगत र ूाथिमक 
आवँयकता एवम ्सेवाको योजना समेतका आधारमा 
अन्य उपभोगजन्य संःथा; 
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(ग) ौिमक संःथाः हःतकला,खा  पिरकार,औ ोिगक 
उत्पादन,भोजनालय र ौम करार िवशेषका िवषयगत 
र सीप वा ौमको िवशेषता एवम ् ःवरोजगारीको 
योजना समेतका आधारमा अन्य ौममा आधािरत 
संःथा; 

(घ) बहउु ेँ यीय संःथाः उत्पादन, उपभोग र ौम वा 
सीपमा आधािरत ःवरोजगारीका सेवा समेत स ालन 
गन अन्य बहमुखुी संःथा । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्लेिखत 
िवषयमा िविश ीकरण, आम ूचलन र अभ्यासको िवकासबम 
समेतको आधारमा तोिकएबमोिजमका िवषयह  थप गनर् 
सिकनेछ ।  

(३) उपदफा (१)र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिन उपदफा (१) बमोिजम अन्य संःथाह  गठन गनर् बाधा 
पनछैन ।  

१२. कारोवार, व्यवसाय, उ ोग वा पिरयोजना स ालन गनर् सक्ने :  

(१) दफा ६ बमोिजम दतार् ू माणपऽ ू ाप् त गरे पिछ संःथाले 
आफ्नो उ ेँय ूाि का लािग यस ऐन र िविनयमको अधीनमा रही 
आवँयक कारोवार, व्यवसाय, उ ोग वा पिरयोजना स ालन गनर् 
सक्नेछ । 

(2) ूचिलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन 
संःथाले उपदफा (१) बमोिजम कारोवार, व्यवसाय, उ ोग वा 
पिरयोजना स ालन गनर् छु ै संःथा दतार् गनुर्पन छैन । 
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तर त्यःतो कारोवार, व्यवसाय, उ ोग वा पिरयोजना स ालन 
गनर् ूचिलत कानून बमोिजम अनमुितपऽ, ःवीकृित वा इजाजतपऽ 
िलन ु पन रहेछ भने सो बमोिजम अनमुितपऽ ,ःवीकृित वा 
इजाजतपऽ िलएर माऽ कारोवार, व्यवसाय, उ ोग वा पिरयोजना 
स ालन गनुर् पनछ।  

(3) उपदफा (2) बमोिजम संःथाले ूचिलत कानून 
बमोिजम अिधकार पाएको िनकाय वा अिधकारीबाट अनमुितपऽ, 
ःवीकृित वा इजाजतपऽ ूाप् त गरेमा पन्ी िदनिभऽ सोको जानकारी 
दतार् गन अिधकारीलाई िदन ुपनछ । 

(4) दईु वा दईुभन्दा बढी संःथाले संयकु्त वा साझेदारीमा 
आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको लािग यस ऐनको 
अधीनमा रही आवँयक कारोवार, व्यवसाय, उ ोग वा पिरयोजना 
स ालन गनर् सक्नेछन ्। 

(5) उपदफा (4) बमोिजमको कारोवार, व्यवसाय, उ ोग 
वा पिरयोजना स ालन गन सम्बन्धी अन्य व्यबःथा तोिकए 
बमोिजम हनेुछ । 

१३. दाियत्व सीिमत हनेु : (१) सहकारी संःथाको कारोबारको 
सम्बन्धमा सदःयको दाियत्व िनजले खिरद गरेको वा खिरद गनर् 
ःवीकार गरेको शेयरको अिधकतम रकमसम्म माऽ सीिमत 
रहनेछ ।  

(२) सहकारी संःथाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा 
“िलिमटेड” भ े शब्द राख्न ुपनछ ।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र िस ान्त पालना गनुर् पन : सहकारी 
संःथाको गठन तथा स ालन गदार् सहकारीका मूल्य, मान्यता र 
िस ान्तको पालना गनुर् पनछ ।  
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पिरच्छेद–३ 

संःथाका उ ेँय तथा कायर् 
१५. संःथाको उ ेँ य : कायर्क्षऽेमा आधािरत र सदःय केिन्ित भई 

आफ्ना सदःयह को आिथर्क, सामािजक तथा साँःकृितक उ यन 
गनुर् संःथाको मखु्य उ ेँय हनेुछ ।   

१६. संःथाको कायर् : संःथाका कायर्ह  देहाय बमोिजम हनेुछन:्- 
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र िस ान्तह को पालना 

गनगराउने, 

(ख) सदःयको िहत ूव र्नगन गरी व्यावसाियक सेवाह  ूदान 
गन, 

(ग) सदःयलाई िशक्षा, सूचना र तालीम ूदान गन , 

(ङ) संःथाले गन उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड िनधार्रण गरी 
गणुःतर सधुार, आिथर्क ःथाियत्व र जोिखम व्यवःथापन 
सम्बन्धी कायर् गन,  

(च) आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली लागू गन, 

(छ) संःथाको व्यवसाियक ूव र्न तथा िवकास सम्बन्धी 
िबयाकलापह  स ालन गन, 

(ज) मन्ऽालय, रिज ार, ूादेिशक रिज ार,ःथानीय तह वादतार् 
गन अिधकारीको िनदशन पालना गन गराउने, 

(झ) िविनयममा उिल्लिखत कायर्ह  गन । 

  



खण्ड : 2 सङ्ख्या : 4 िमित : २०७5/03/25 

14 

पिरच्छेद–४ 

िविनयम तथा आन्तिरक कायर्िविध 

१७. िविनयम बनाउन ुपन : (१) संःथाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त 
बनेको िनयम, िनदिशका, मापदण्ड र कायर्िविधको अधीनमा रही 
आफ्नो कायर् स ालनको लािग िविनयम बनाउन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िविनयम दतार् गन 
अिधकारीबाट ःवीकृत भए पिछ लागू हनेुछ । 

१८. आन्तिरक कायर्िविध बनाउन सक्ने :(१) संःथाले यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगर्त बनेको िनयम, िनदिशका, मापदण्ड, कायर्िवधी र िविनयमको 
अधीनमा रही आवँयकता अनसुार आफ्नो आन्तिरक कायर्िविध 
बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आन्तिरक कायर्िविध 
सम्बिन्धत संःथाको साधारणसभाले ःवीकृत गरेपिछ लागू हनेुछ । 

१९. िविनयम र आन्तिरक कायर्िविधमा संशोधन :(१) संःथाको 
साधारणसभाको कुल सदःय संख्याको बहमुतबाट िविनयम र 
आन्तिरक कायर्िविध संशोधन हनु सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम संशोधन भएको िविनयम वा 
आन्तिरक कायर्िविध दतार् गन अिधकारीबाट ःवीकृत भएपिछ लागू 
हनेुछ । 
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पिरच्छेद–५ 

सदःयता 
२०. संःथाको सदःयता : (१) अठार वषर् उमेर पूरा गरेका देहाय 

बमोिजमका नेपाली नागिरकह  संःथाको सदःय हनु सक्नेछनः् 
(क) संःथाको कम्तीमा एक शेयर खिरद गरेको, 
(ख) संःथाको िविनयममा उिल्लिखत शतर्ह  पालना गनर् 

मन्जरु गरेको, 
(ग) संःथाको िजम्मेवारी पालना गनर् मन्जरु भएको, 
(घ) संःथाले गरेको कारोवारसँग ूितःपधार् हनेु गरी 

कारोवार नगरेको, 
(ङ) संःथाको सदःयता िलन योग्य रहेको ःवघोषणा 

गरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन 
नेपाल सरकार, ूदेश सरकारका िनकायह , ःथानीय तहका साथै 
संःथाको कायर्क्षेऽ िभऽका सामदुाियक वा सहकारी िव ालय, गठुी, 
ःथानीय क्लब, ःथानीय तहमा गठन भएका उपभोक्ता समूहह  
संःथाको सदःय हनु बाधा पन छैन ।  

(३) यस दफामा अन्यऽ जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन 
ःवाःथ्य सहकारी संःथामा सहकारी संःथाले सदःयता िलन वाधा 
पन छैन । 

२१. सदःयता ूाप् त गनर् िनवेदन िदन ुपन : (१) संःथाको सदःयता 
िलन चाहने सम्बिन्धत व्यिक्तले संःथाको सिमित समक्ष िनवेदन 
िदन ुपनछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदनपरेको िमितले पतीस 
िदन िभऽ सिमितले यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम तथा 
िविनयमको अधीनमा रही सदःयता ूदान गन वा नगन िनणर्य गनुर् 
पनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम िनणर्य गदार् सिमितले सदःयता 
ूदान नगन िनणर्य गरेमा सो को कारण खोली सात िदनिभऽ 
िनवेदकलाई जानकारी गराउन ुपनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम जानकारी पाएको िमितले तीस 
िदनिभऽ सम्बिन्धत ब्यिक्तले त्यःतो संःथा दतार् गन अिधकारीसमक्ष 
उजूर गनर् सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम ूाप् तउजूरी छानिवन गदार् 
िनवेदकलाई सदःयता ूदान गनुर् पन देिखएमा दतार् गन 
अिधकार◌ीले त्यःतो िनवेदकलाई सदःयता ूदान गनर्को लािग 
सम्बिन्धत संःथालाई आदेश िदन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोिजम आदेश भएमा सो आदेश ूाप् त 
गरेको सात िदन िभऽ सम्बिन्धत संःथाले िनवेदकलाई सदःयता 
ूदान गरी सोको जानकारी दतार् गन अिधकारीलाई गराउन ु
पनछ ।  

२२. सदःय हनु नपाउने : (१) कुनै व्यिक्त एकै ूकृितक◌ो एकभन्दा 
वढी संःथाको सदःय हनु पाउने छैन ।  

तर यो ऐन ूारम्भ हनु ुअिघ कुनै व्यिक्त एकै ूकृितको 
एकभन्दा बढी संःथाको सदःय रहेको भए यो ऐन ूारम्भ भएको 
िमितले तीनवषर् िभऽ कुनै एक संःथाको माऽ सदःयता कायम राख्न ु
पनछ । 
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(२) यो ऐन ूारम्भ हुँदाका बखत कुनै संःथामा नेपाल 
सरकारको िनकाय वा दफा २० को उपदफा (२) मा उल्लेख 
भएदेिख बाहेकको अन्य कुनै कृिऽम व्यिक्त सदःय भएको भए 
पाँचवषर् िभऽ सदःयता अन्त्य गनुर्पनछ।  

२३. सदःयताको समाि  : (१) कुनै सदःयको सदःयता देहायको 
अवःथामा समा  हनेुछः— 

(क) सदःयले आफ्नो सदःयता त्याग गरेमा, 
(ख) लगातार बािषर्क साधारणसभामा िबना सूचना तीन 

पटकसम्म अनपुिःथत भएमा, 
(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगर्त वनेको िनयम वा िविनयम 

बमोिजम सदःयले पालना गनुर्पन ू ावधानको बारम्बार 
उल्ल न गरेमा, 

(घ) संःथाको सदःयको हकमा दफा २० बमोिजमको 
योग्यता नभएमा। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
कुनै सदःयले संःथाबाट ू ाप् त वा भकु्तान गनुर् पन कुनै रकम भएमा 
सो फरफारक नभएसम्म वा िनजले िलएको ऋण,ितनुर् पन कुनै 
दाियत्व वा अन्य कुनै सदःयको तफर् बाट िधतो वा जमानत बसेकोमा 
सोको दाियत्व फरफारक नभएसम्म िनजको सदःयता समा  हनेु 
छैन ।  

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
साधारणसभा बोलाउने िनणर्य भइसकेपिछ साधारणसभा सम्प  
नभएसम्म कसैलाई पिन सदःयताबाट हटाउन सिकने छैन । 
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२४. सिुवधा ूाप् त गनर् नसक्ने : कुनै सदःयले सहकारी संःथालाई ितनुर् 
पन कुनै दाियत्व िनधार्िरत समयिभऽ  भकु्तान नगरेमा वा यो ऐन, 
यस ऐन अन्तगर्त वनेको िनयम तथा िविनयम बमोिजम सदःयले 
पालन गनुर्पन व्यवःथाको बारम्बार उल्लंघन गरेमा त्यःतो सदःयले 
अन्य सदःय सरहको सिुबधा ूाप् त गनर् सक्ने छैन । 

पिरच्छेद –६ 

साधारणसभा, सिमिततथा लेखा सपुरि◌वेक्षण सिमित 

२५. साधारणसभा: (१) सहकारी संःथाको सव च्च अ को पमा 
साधारणसभा हनेुछ । 

(२) सहकारी संःथाका सबै सदःयह  साधारणसभाका 
सदःय हनेु छन ्। 

(३) सहकारी संःथाको साधारणसभा देहाय बमोिजम हनेुछ:– 

(क) ूारिम्भक साधारणसभा, 
(ख) वािषर्क साधारणसभा, 
(ग) िवशेष साधारणसभा  

२६. ूारिम्भक साधारण सभाको काम, कतर्व्य र अिधकार: ूारिम्भक 
साधारणसभाको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछ :– 

(क) ूारिम्भक साधारणसभा हनेु अिघल्लो िदनसम्मको 
काम कारबाही र आिथर्क कारोबारको जानकारी िलने, 

(ख) चालू आिथर्क वषर्को लािग वािषर्क कायर्बम तथा 
बजेट ःवीकृत गन, 

(ग) ूितवेदन तथा िव ीय िववरण अनमुोदन गन, 
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(घ) िविनयममा उल्लेख भए बमोिजम सिमित वा लेखा 
सपुरीवेक्षण सिमितको िनवार्चन गन, 

(ङ) आन्तिरक कायर्िविध पािरत गन, 

(च) लेखा परीक्षकको िनयिुक्त र िनजको पािरौिमक 
िनधार्रण गन,  

(छ) िविनयममा तोिकए बमोिजमका अन्य कायर्ह  गन । 

२७. वािषर्क साधारणसभाको काम, कतर्व्य र अिधकार : वािषर्क 
साधारणसभाको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछ :– 

(क) वािषर्क कायर्बम तथा बजेट ःवीकृित गन, 

(ख) वािषर्क लेखा परीक्षण ूितवेदन अनमुोदन गन, 

(ग) सिमित वा लेखा सपुरीवेक्षण सिमितको िनवार्चन तथा 
िवघटन गन, 

(घ) स ालक वा लेखा सपुरीवेक्षण सिमितको संयोजक वा 
सदःयलाई पदबाट हटाउने, 

(ङ) सिमित वा लेखा सपुरीवेक्षण सिमितको वािषर्क 
ूितवेदन पािरत गन, 

(च) िविनयम संशोधन तथा आन्तिरक कायर्िविध पािरत 
गन, 

(छ) लेखा परीक्षकको िनयिुक्त र िनजको पािरौिमक 
िनधार्रण गन, 

(ज) संःथा एकीकरण वा िवघटन सम्बन्धी िनणर्य गन, 

(झ) पािरौिमक लगायतका सिुवधा तोक्ने, 

(ञ) ऋण तथा अनदुान ूा  गन सम्बन्धमा िनणर्य गन, 
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(ट) सदःयको दाियत्व िमनाहा िदने, 

(ठ) सिमितलाई आवँयक िनदशन िदने, 

(ड) िविनयममा तोिकए बमोिजमका अन्य कायर्ह  गन । 

२८. साधारणसभाको बैठक: (१) सिमितले सहकारी संःथा दतार् भएको 
िमितले तीन मिहनािभऽ ूारिम्भक साधारणसभा बोलाउन ुपनछ । 

(२) सिमितले ूत्येक आिथर्क वषर् समा  भएको िमितले छ 
मिहनािभऽ वािषर्क साधारणसभा बोलाउन ुपनछ । 

(३) सिमितले देहायको अवःथामा िवशेष साधारण सभा 
बोलाउन ुपनछ :– 

(क) संःथाको काम िवशेषले िवशेष साधारण सभा 
बोलाउनपुन सिमितवाट िनणर्य भएमा, 

(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोिजम 
लेखा सपुरीवेक्षण सिमितको िसफािरसमा, 

(ग) कुनै स ालकले िवशेष साधारणसभा बोलाउन पेश 
गरेको ूःताव सिमित ारा पािरत भएमा, 

 (घ) िवशेष साधारणसभा बोलाउन ु पन कारण खलुाइ 
पिच्चस ूितशत सदःयले सिमित समक्ष िनवेदन 
िदएमा, 

(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोिजम दतार् गन 
अिधकारीले िनदशन िदएमा, 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
संःथाको स ालक वा व्यवःथापकबाट आफ्नो िजम्मेवारी पूरा नगरी 
संःथा स ालनमा समःया उत्प  भएको अवःथामा दतार् गन 
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अिधकारीलाई जानकारी िदई साधारण सदःयह  मध्येबाट बहमुत 
सदःय उपिःथत भई िवशेष साधारण सभा गनर् सिकनेछ । 

२९. िवशेष साधारणसभा बोलाउन िनदशन िदन सक्ने: (१) संःथाको 
िनरीक्षण वा सपुरीवेक्षण गदार् वा कसैको उजूरी परी छानिवन गदार् 
देहायको अवःथा देिखन आएमा दतार् गन अिधकारीले त्यःतो 
सहकारी संःथाको सिमितलाई साधारणसभा बोलाउन िनदशन िदन 
सक्नेछ :–   

(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा िस ान्त िवपिरत कायर् 
गरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम, िविनयम तथा 
आन्तिरक कायर्िविध िवपरीत कायर् गरेमा, 

(घ) दतार् गन अिधकारीले िदएको िनदशनको बारम्बार 
उल्ल न गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोिजम दतार् गन 
अिधकारीले आदेश िदएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम साधारणसभा बोलाउन िनदशन 
ूाप् त भएमा सिमितले सो िनदशन ूाप् त भएको िमितले पतीस 
िदनिभऽ साधारणसभाको बैठक बोलाउन ुपनछ र साधारणसभाको 
बैठकमा उजूरी वा िनरीक्षणका बममा देिखएका िवषयमा छलफल 
गरी सोको ूितवेदन दतार् गन अिधकारीसमक्ष पेश गनुर् पनछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उिल्लिखत अविधिभऽ 
सिमितले साधारणसभा नबोलाएमा दतार् गन अिधकारीले त्यःतो 
साधारणसभा बोलाउन सक्नेछ । 
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(४) सहकारी संःथाको साधारणसभाको लािग गणपूरक 
संख्या तत्काल कायम रहेको सदःय संख्याको एकाउ  ूितशत 
हनेुछ ।  

तर पिहलो पटक डािकएको साधारण सभामा गणपरुक संख्या 
नपगेुमा त्यसको सात िदन िभऽ दोॐो पटक साधारण सभा बोलाउन ु
पन र यसरी दोॐो पटक बोलाइएको साधारण सभामा संचालक 
सिमितको बहमुत सिहत एक ितहाई साधारण सदःयह को 
उपिःथित भएमा साधारण सभाको गणपरुक संख्या पगेुको 
मािननेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
दफा २८ को (४) मा भएको व्यवःथा सोहीअनसुार हनेुछ । 

(६) दईु हजार वा सोभन्दा बढी सदःय भएको संःथाले 
साधारण सभा गदार् समान कायर्सूचीमा तोिकए बमोिजम सदःय 
संख्याको आधारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको ःथानमा संचालक 
सदःयह लाई पठाई साधारण सभा गनर् र त्यःतो सभाको िनणर्य 
ूमािणत गनर् ूितिनिधह  छनौट गरी त्यःता ूितिनिधह को 
उपिःथितको सभाले अिन्तम िनणर्य ूमािणत गन व्यवःथा िमलाउन 
सक्नेछ । 

३०. स ालक सिमित: (१)  सहकारी संःथामा साधारणसभाबाट िनवार्िचत 
एक स ालक सिमित रहनेछ ।  

तर,  एउटै व्यिक्त लगातार एउटै पदमा तीन पटकभन्दा 
बढी स ालक हनु पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा उपलब्ध भएसम्म 
कम्तीमा ते ीस ूितशत मिहला सदःयको ूितिनिधत्व सिुनि त 
गनुर् पनछ ।  
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(३) एउटै पिरवारको एकभन्दा बढी सदःय एकै अविधमा 
स ालक तथा लेखा सिमितको पदमा उम्मेदवार ब  र िनवार्िचत 
हनु सक्ने छैन । 

(४) कुनै संःथाको स ालक सोही संःथाको कमर्चारी वा 
आफ्नो संःथाले सदःयता िलएको सहकारी संघ वा बै बाहेक अक  
कुनै संःथाको संचालक ब  पाउने छैन । 

तर वािषर्क दईु करोड पैयाभन्दा कमको कारोवार गन 
सहकारी संःथाको स ालकले त्यःतो सहकारी संःथामा कमर्चारीको 
पमा काम गनर् बाधा पन छैन । वािषर्क दईु करोडभन्दा बिढ 
कारोवार गन संःथामा कुनै संचालक कमर्चारी रहेको भए यो ऐन 
ूारम्भ भएको िमितले दईु वषर्िभऽ त्यःतो संचालकले कमर्चारीको 
पद त्याग गरी अक  कमर्चारीको व्यवःथा गनुर्पनछ ।  

(६) यो ऐन ूारम्भ हनुअुिघ कुनै व्यिक्त एकभन्दा बढी 
संःथाको स ालक वा सोही वा अक  संःथाको कमर्चारी भएकोमा 
यो ऐन ूारम्भ भएको िमितले एक वषर्िभऽ कुनै एक संःथाको माऽ 
स ालक वा कमर्चारी रहन ुपनछ । 

(७) सिमितको कायार्विध चार वषर्को हनेुछ । 

३१. स ालक सिमितको िनवार्चन: (१) सिमितले आफ्नो कायार्विध 
समा  हनु ुकिम्तमा एक मिहना अिघ अक  सिमितको िनवार्चन 
गराउन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमितको िनवार्चन नगराएको 
जानकारी ूाप् त भएमा त्यःतो जानकारी ूाप् त भएको िमितले छ 
मिहनािभऽ सिमितको िनवार्चन गराउन दतार् गन अिधकारीले 
सम्बिन्धत सिमितलाई आदेश िदन सक्नेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम दतार् गन अिधकारीले आदेश 
िदएकोमा सम्बिन्धत सिमितले सो आदेश बमोिजमको समयाविधिभऽ 
सिमितको िनवार्चन गराई दतार् गन अिधकारलाई जानकारी गराउन ु
पनछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम सिमितको िनवार्चन नगराएमा 
दतार् गन अिधकारले त्यःतो संःथा सदःय रहेको मािथल्लो संघ 
भए सो संघको ू ितिनिध समेतलाई सहभागीगराई सिमितको िनवार्चन 
सम्बन्धी सम्पूणर् कायर् गन गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको िनवार्चन कायर्मा सहयोग 
परु् याउन ुसम्बिन्धत सिमितका पदािधकारीह को कतर्व्य हनेुछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम िनवार्चन गराउँदा लागेको 
सम्पूणर् खचर् सम्बिन्धत संःथाले व्यहोनुर् पनछ। 

(७) यस दफा बमोिजम सिमितको अक  िनवार्चन 
नभएसम्मको लािग सिमितले िविनयममा व्यवःथा भए बमोिजम 
आफ्नो कायर् स ालन गनछ ।  

३२. सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार : यस ऐनमा अन्यऽ उिल्लिखत 
काम, कतर्व्य र अिधकारका अितिरक्त सिमितको काम, कतर्व्य र 
अिधकार देहाय बमोिजम हनेुछ :– 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र िस ान्त बमोिजम 
सहकारी संःथाको स ालन गन, 

(ख) आिथर्क तथा ूशासकीय कायर् गन, गराउने, 

(ग) ूारिम्भक साधारणसभा, वािषर्क साधारणसभा तथा 
िवशेष साधारणसभा बोलाउने, 

(घ) साधारणसभाका िनणर्यह  कायार्न्वयन गन, गराउने, 
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(ङ) संःथाको नीित, योजना, बजेट तथा बािषर्क कायर्बमको 
तजुर्मा गरी साधारणसभा समक्ष पेश गन, 

(च) संःथाको सदःयता ूदान गन तथा सदःयताबाट 
हटाउने,  

(छ) शेयर नामसारी तथा िफतार् सम्बन्धी कायर् गन, 

(ज) सम्बिन्धत संघको सदःयता िलने, 

(झ) िविनयम तथा आन्तिरक कायर्िविध तयार गरी 
साधारणसभामा पेश गन,  

(ञ) संःथाको कायर्क्षेऽिभऽ संःथाको कारोबार र 
व्यवसायको िहत ूव र्नको लािग आवँयक कायर् 
गन, गराउने, 

३३. स ालक पदमा बहाल नरहने: देहायको कुनै अवःथामा स ालक 
आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन:- 

(क) िनजले िदएको राजीनामा सिमितबाट ःवीकृत भएमा, 
(ख) िनजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोिजम 

स ालकबाट हटाउने िनणर्य भएमा, 
(ग) िनज अक  संःथाको स ालक रहेमा, 
(घ) िनज सोही वा अक  संःथाको कमर्चारी रहेमा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को 
ूितबन्धात्मक वाक्यांशमा लेिखएको कुरामा 
सोहीबमोिजम हनेुछ । 

(ङ) िनज सोही वा अक  संःथाको लेखा सपुरीवेक्षण 
सिमितको पदमा रहेमा 

(च) िनजको मतृ्य ुभएमा। 
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३४. स ालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) साधारणसभाले वहमुतको 
िनणर्यबाट देहायको कुनै अवःथामा स ालकलाई सिमितको 
स ालक पदबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आिथर्क िहनािमना गरी सम्बिन्धत संःथालाई हानी 
नोक्सानी परु् याएमा, 

(ख) अनिधकृत तवरले सम्बिन्धत संःथाको कारोबार 
सम्बन्धी िवषयको गोपिनयता भ  गरेमा, 

(ग) सम्बिन्धत संःथाको कारोबार र व्यवसायसँग 
ूितःपधार् हनेु गरी समान ूकृितको कारोबार वा 
व्यवसाय गरेमा, 

(घ) सम्बिन्धत संःथाको अिहत हनेु कुनै कायर् गरेमा,  
(ङ) िनज शारीिरक वा मानिसक पमा काम गनर् नसक्ने 

भएमा, 
(च) कुनै स ालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको 

िनयम वा िविनयममा उिल्लिखत योग्यता नरहेमा । 

(२) कुनै स ालकलाई सिमितको पदबाट हटाउने िनणर्य 
गनुर् अिघ त्यःतो स ालकलाई साधारणसभा समक्ष सफाई पेश गन 
मनािसब मािफकको मौका िदइनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको अविधिभऽ कुनै स ालकले 
सफाई पेश नगरेमा वा िनजले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक 
नभएमा साधारणसभाले त्यःतो स ालकलाई पदबाट हटाउन 
सक्नेछ ।  
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(४) उपदफा (३) बमोिजम स ालकको पदबाट हटाइएको 
सदःय सिमितको दईु कायर्कालसम्मको िनवार्चनमा उम्मेदवार ब  
पाउने छैन ।    

(५) उपदफा (३) बमोिजम कुनै स ालक पदबाट हटेमा 
त्यःतो पदमा साधारणसभाले बाँकी अविधको लािग अक  
स ालकको िनवार्चन गनछ । 

३५. िनजी ःवाथर् समावेश भएको िनणर्य ूकृयामा संलग्न हनु नहनेु  :  
(१) स ालकले आफ्नो िनजी ःवाथर् समावेश भएको िनणर्य 

ूिबयामा संलग्न हनुहुुँदैन । 

(२) स ालकले आफूलाईमाऽ व्यिक्तगत फाइदा हनेुगरी 
संःथामा कुनै कायर् गनर् गराउन हुँदैन । 

(३) कुनै स ालकले उपदफा (१) को िबपरीत हनेु गरी 
वा आफ्नो अिधकारक्षेऽभन्दा बािहर गई कुनै काम कारबाही गरे 
गराएमा त्यःतो काम कारबाही ूित त्यःतो स ालक व्यिक्तगत 
पमा उ रदायी हनेुछ र त्यःतो काम कारबाहीबाट संःथाको, 

सदःय वा अन्य कुनै व्यिक्तलाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ 
भने त्यःतो हानी नोक्सानी िनजको जायजेथाबाट असूल उपर 
गिरनेछ । 

३६. सिमितको िवघटन: (१) साधारणसभाले देहायको अवःथामा 
सिमितको िवघटन गनर् सक्नेछः– 

(क) सिमितको बदिनयतपूणर् कायर्बाट संःथाको कारोबार 
जोिखममा परेमा, 

(ख) संःथाले ितनुर्पन दाियत्व तोिकएको समयिभऽ भकु्तान 
गनर् नसकेमा, 
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(ग) िविनयममा उिल्लिखत उ ेँय र कायर् िवपिरतको काम 
गरेमा,  

(घ) सिमितले आफ्नो िजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयमावलीमा 

उिल्लिखत शतर् वा दतार् गन  अिधकारीले िदएको 
िनदशनको बारम्बार उल्ल न गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमित िवघटन भएमा 
साधारणसभाले नयाँ सिमितको िनवार्चन गनछ । 

(३) सिमितले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम 
बमोिजम दतार् गन अिधकारीले िदएको िनदशन पालना नगरेमा वा 
दफा २९ को उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको ू ितवेदन समेतको 
आधारमा दतार् गन अिधकारीले सिमितलाई उजूरी वा िनरीक्षणको 
बममा देिखएका िवषयवःतकुो गािम्भयर्ताको आधारमा बढीमा छ 
मिहनाको समय िदई सधुार गन मौका िदन सक्नेछ र त्यःतो 
समयाविध िभऽ पिन सधुार नगरेमा त्यःतो सिमित िवघटन 
गनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम सिमित िवघटन भएमा त्यसरी 
िवघटन गिरएको िमितले तीन मिहना िभऽमा अक  सिमितको 
िनवार्चन सम्प  गराउन र त्यःतो िनवार्चन नभएसम्म संःथाको 
दैिनक कायर् स ालन गनर् दतार् गन अिधकारीले तोिकए बमोिजमको 
एक तदथर् सिमित गठन गनुर् पनछ । 

(५) यस दफा बमोिजम अक  सिमितको िनवार्चन गराउँदा 
लागेको सम्पूणर् खचर् सम्बिन्धत संःथाले व्यहोनछ । 
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३७. लेखा सपुरीवेक्षण सिमितको गठन : (१) संःथामा आन्तिरक 
िनयन्ऽण ूणालीलाई सु ढ गनर् तोिकए बमोिजमको योग्यता पगेुका 
एकजना संयोजक र दईुजना सदःयह  रहने गरी साधारणसभाले 
िनवार्चनबाट लेखा सपुरीवेक्षण सिमित गठन गनछ । 

(२) एउटै पिरवारको एकभन्दा बढी व्यिक्त एकै अविधमा 
एउटै संःथाको स ालक वा लेखा सपुरि◌वेक्षण सिमितको संयोजक 
वा सदःय पदमा उम्मेदवार ब  र िनवार्िचत हनु सक्ने छैन । 

३८. लेखा सपुिरवेक्षण सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार : (१) लेखा 
सपुिरवेक्षण सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार देहाय बमोिजम 
हनेुछ :– 

(क) ूत्येक चौमािसकमा सहकारी संःथाको आन्तिरक 
लेखापरीक्षण गन, गराउने, 

(ख) आन्तिरक लेखापरीक्षण गदार् लेखापरीक्षणका 
आधारभतू िस ान्तको पालना गन, गराउने, 

(ग) िव ीय तथा आिथर्क कारोवारको िनरीक्षण तथा 
मूल्या न गन, गराउने, 

(घ) सिमितको काम कारवाहीको िनयिमत सपुरि◌वेक्षण 
गन र सिमितलाई आवँयक सझुाव िदने, 

(ङ) साधारणसभाको िनदशन, िनणर्य तथा सिमितका िनणर्य 
कायार्न्वयन भए नभएको अनगुमन गन, 

(च) लेखा सम्बन्धी ूितवेदन र सिमितको काम 
कारबाहीको सपुरि◌वेक्षण सम्बन्धी वािषर्क ूितवेदन 
साधारणसभा समक्ष पेश गन,  
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(छ) आफूले पटक पटक िदएका सझुाव कायार्न्वयन 
नभएको कारणबाट कुनै संःथाको िहतमा ूितकूल 
असर परेमा वा त्यःतो संःथाको नगद वा िजन्सी 
सम्पि को व्यापक पमा िहनािमना वा अिनयिमतता 
भएको वा संःथा गम्भीर आिथर्क संकटमा पनर् 
लागेकोमा सोको कारण खलुाई िवशेष साधारणसभा 
बोलाउन सिमित समक्ष िसफािरस गन । 

(ज) आवँयक परेमा आन्तिरक लेखा परीक्षक िनयिुक्तका 
लािग तीन जनाको नाम स ालक सिमितमा िसफािरस 
गन । 

(२) लेखा सपुरि◌वेक्षण सिमितको संयोजक वा सदःय 
संःथाको दैिनक आिथर्क ूशासिनक कायर्मा सहभागी हनु पाउने 
छैन । 

पिरच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पिरचालन 

३९. सदःय केिन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुर् पन : 
(१) संःथाले आफ्ना सदःयह को माऽ बचत ःवीकार गनर्, 

सोको पिरचालन गनर् र सदःयलाई माऽ ऋण ूदान गनर् 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन 
बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गन गरी दतार् भएको संःथा 
बाहेक अन्य िवषयगत वा वहउु ेँयीय संःथाले बचत तथा ऋणको 
मखु्य कारोवार गनर् पाउने छैन।  
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तर यो ऐन ूारम्भ हनु ु अिघ बहउु ेँयीय वा िवषयगत 
संःथाको पमा दतार् भई मखु्य कारोवारको पमा वचत तथा 
ऋणको कारोवार गद आएको भए त्यःतो संःथाले तीन वषर् िभऽमा 
वचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार नहनेु गरी दतार् हुँदाका बखतमा 
उल्लेख गिरएको मखु्य कारोवार गन गरी संःथा स ालन 
गनुर्पनछ । 

(३) संःथाले सदःयलाई ूदान गन ऋणमा सेवा शलु्क र 
नवीकरण शलु्क िलन पाइने छैन । 

तर ूदान गन ऋणको ०.५ ूितशत वा संघीय कानूनमा 
तोिकएको दर मध्ये जनु घटी हनु्छ सो बराबरको सेवा शलु्क 
स ालक सिमितबाट िनणर्य गरी िलन सिकनेछ । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर िबचको अन्तर छ 
ूितशतभन्दा बढी हनेु छैन ।  

(५) संःथाले ूदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल 
ऋणमा पूजँीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन पाइने 
छैन । 

(६) संःथाले कुनैपिन कम्पनीको शेयर खिरद गनर् सक्ने 
छैन ।  

तर  

(१) संःथाको दाियत्वूित ूितकूल नहनेु गरी संःथाले 
ःवूयोजनको लािग अचल सम्पि  खरीद तथा 
पूवार्धार िनमार्ण एवं संःथा र सदःयह को िहतमा 
उत्पादन र सेवाको क्षेऽमा ूाथिमक पूजँी कोष 
पिरचालन गनर् वाधा पन छैन । 
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(२) यो ऐन ूारम्भ हनु ुअिघ कुनै संःथाले कुनै कम्पनीको 
शेयर खिरद गरेको भएमा त्यःतो शेयर यो ऐन ू ारम्भ 
भएको िमितले एक वषर् अविधिभऽ हःतान्तरण 
गिरसक्न ुपनछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
तापिनसंःथाले यो ऐन ूारम्भ हनुअुिघ दतार् भएका 
साना िकसान ारा ूवि र्त िव ीय संःथाको शेयर 
खिरद गनर् बाधा पनछैन । 

(७) संःथाले शेयर पूजँी कोषको दश गणुासम्म वचत 
संकलन गनर् सक्नेछ । 

(८) संःथाले दतार् गदार्का बखतका सदःय बाहेक अन्य 
सदःयलाई सदःयता ूाप् त गरेको तीन मिहना अविध व्यितत नभई 
ऋण लगानी गनर् सक्ने छैन । 

४०. सन्दभर् व्याजदर सम्बन्धी व्यवःथाः (१) संघीय काननु बमोिजम 
रिज ारले बचत तथा ऋणको सन्दभर् व्याजदर तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको सन्दभर् ब्याजदर 
संःथाका लािग िनदशक ब्याजदर हनेुछ । 

४१. व्यिक्तगत बचतको सीमा: संःथामा सदःयको व्यिक्तगत बचतको 
सीमा तीस लाखसम्म हनेुछ । 
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पिरच्छेद –९ 

आिथर्क ॐोत पिरचालन 

४२. शेयर िबबी तथा िफतार् सम्बन्धी व्यबःथा : (१) संःथाले आफ्नो 
सदःयलाई शेयर िवबी गनर् सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
संःथाले एकै सदःयलाई आफ्नो कुल शेयर पूजँीको बीस 
ूितशतभन्दा बढी हनेु गरी शेयर िबबी गनर् सक्ने छैन ।  

तर नेपाल सरकार, ूदेश सरकार वा ःथानीय तहको पूणर् 
वा आंिशक ःवािमत्व वा िनयन्ऽण भएको संःथा वा िनकायको 
हकमा यो बन्देज लागू हनेु छैन। 

(३) संःथाको शेयरको अंिकत मूल्य ूित शेयर एक सय 
पैयाँ हनेुछ ।  

(४) संःथाको शेयरपूजँी िविनयममा उल्लेख भए बमोिजम 
हनेुछ । 

(५) संःथाले खलुा बजारमा शेयर िबबी गनर् पाउने छैन । 

(६) संःथाको मूलधनको पमा रहेको कुनै सदःयको शेयर 
सोही संःथाको ऋण वा दाियत्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा दाियत्व 
वापत िललाम िबबी गिरने छैन । 

४३. रकम िफतार् तथा खाता स ालन सम्बन्धी व्यवःथा : (1) कुनै 
सदःयले संःथाको सदःयता त्याग गरी रकम िफतार् िलन चाहेमा 
िनजको कुनै दाियत्व भए त्यःतो दाियत्व भकु्तान गरेको िमितले 
एक मिहनािभऽ िनजको बाँकी रकम तोिकए बमोिजम िनजलाई 
िफतार् गनुर् पनछ । 
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(२) कुनै सदःयले संःथामा जम्मा गरेको बचत िफतार् माग 
गरेमा िनजको कुनै दाियत्व भए त्यःतो दाियत्व क ा गरी बाँकी 
रकम तोिकए बमोिजम िनजलाई िफतार् गनुर् पनछ।  

(३) संःथाले वचत खाताह  माऽ संचालन गनर् सक्नेछ ।    

४४. ऋण वा अनदुान िलन सक्ने: (१) संःथाले िवदेशी बक वा िव ीय 
संःथा वा अन्य िनकायबाट ऋण वा अनदुान िलन वा त्यःतो 
िनकायसँग साझेदारीमा काम गनर् संघीय कानून वमोिजम ःवीकृती 
िलन ुपन छ । 

(२) उपदफा (१) वमोिजम िवदेशी बै  वा िनकायबाट ऋण 
वा अनदुान िलन ःवीकृतीको लािग तोिकएवमोिजमको िववरणह  
सिहत दतार् गन अिधकारी समक्ष िनवेदन िदन ुपनछ ।  

(३) उपदफा (२) वमोिजम िनवेदन ूा  भएमा दतार् गन 
अिधकारीले गाउँ/नगर कायर्पािलकामा ूःताव पेश गनुर् पनछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजमको ूःताव गाउँ/नगर 
कायर्पािलकाले उपयकु्त देखेमा ःवीकृतीकोलािग मन्ऽालयमा 
िशफािरस गिर पठाउनेछ ।  

४५. नेपाल सरकारको सरुक्षण ूाप् त गनर् सक्ने: (१) संःथाले िवदेशी 
बै  वा िनकायसँग िलने ऋणमा सरुक्षण ूाप् त गनुर् पन भएमा 
संघीय कानून वमोिजम ःवीकृितकोलािग दतार् गन अिधकािर समक्ष 
ूःताव सिहत िनवेदन िदन ुपन छ । 

(२) दफा (१) वमोिजम ूा  ूःताव उपयकु्त देिखएमा 
गाउँ/नगर कायर्पािलकाले  संघीय काननु बमोिजम ःवीकृितको 
लािग मन्ऽालयमा िशफािरस गिर पठाउन ुपनछ ।  
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पिरच्छेद –१० 

संःथाको कोष 

४६ संःथाको कोष : (१) संःथाको कोषमा देहाय बमोिजमको रकम 
रहनेछ :– 

(क) शेयर िबबीबाट ूाप् त रकम, 

(ख) बचतको पमा ूाप् त रकम, 

(ग) ऋणको पमा ूाप् त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट ूाप् त अनदुान रकम, 

(ङ) िवदेशी सरकार वा अन्तरार्ि य संघसंःथाबाट ूाप् त 
अनदुान वा सहायताको रकम, 

(च) व्यवसाियक कायर्बाट आिजर्त रकम, 

(छ) सदःयता ूवेश शलु्क, 

(ज) संःथाको नाममा ूा  हनेु अन्य जनुसकैु रकम । 

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

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहाय बमोिजमका 
रकम रहने छन ्:– 

(क) आिथर्क वषर्को खूद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस 
ूितशत रकम,  

(ख) कुनै संःथा, संघ वा िनकायले ूदान गरेको पूजँीगत 
अनदुान रकम, 

(ग) िःथर सम्पि  िवबीबाट ूाप् त रकम, 

(घ)  अन्य ॐोतबाट ूाप् त रकम । 
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(३) उपदफा (१) बमोिजमको जगेडा कोष अिवभाज्य 
हनेुछ । 

४८. संरिक्षत पूजँी िफतार् कोषः (१) संःथामा एक संरिक्षत पूजँी िफतार् 
कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बमोिजमको जगेडा कोषमा सो दफाको 
उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोिजमको रकम छुट् ाई बाँकी 
रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस ूितशत रकम उपदफा (१) 
बमोिजमको कोषमा वािषर्क पमा जम्मा गनुर् पनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकम सदःयले गरेको संघीय 
काननुमा तोिकए बमोिजमको वािषर्क कारोवारको आधारमा 
सम्बिन्धत सदःयलाई उपलव्ध गराउन ुपनछ ।  

४९. सहकारी ूव र्न कोषसम्बन्धी व्यवःथा: (१) संःथाले सहकारी 
व्यवसायको ू व र्न गनर्को लािग दफा ४७ बमोिजम जगेडा कोषमा 
सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोिजमको रकम छु ाई 
बाँकी रहेको रकमको शून्य दशमलव पाँच ूितशतले हनु आउने 
रकम संघीय काननुमा व्यवःथा भएबमोिजमको सहकारी ूव र्न 
कोषमावािषर्क पमा जम्मा गनुर् पनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको उपयोग संघीय 
काननु व्यवःथा भएबमोिजम हनेुछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबःथाः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ 
मा उिल्लिखत कोषका अितिरक्त संःथामा सहकारी िशक्षा कोष, 
शेयर लाभांश कोष लगायत तोिकए बमोिजमका अन्य कोषह  रहन 
सक्ने छन ्। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको रकम सो कोषको 
उ ेँय पूितर्का लािग िविनयममा तोिकए बमोिजम उपयोग गनर् 
सिकनेछ ।  

तर एक वषर्को शेयर लाभांशको रकम संघीय कानूनमा 
उल्लेिखत सीमा भन्दा बढी हनेु छैन । 

पिरच्छेद –११ 

अिभलेख र सूचना 
५१. अिभलेख राख्न ुपन : (१) संःथाले साधारण सभा, सिमित तथा लेखा 

सपुिरबेक्षण सिमित बैठकका िनणर्य तथा काम कारबाहीको 
अ ाविधक अिभलेख सरुिक्षत साथ राख्न ुपनछ । 

(२) संःथाले कारोबारसँग सम्बिन्धत तथा अन्य आवँयक 
अिभलेखह  तोिकए बमोिजम सरुिक्षत साथ राख्न ुपनछ । 

५२. िववरण उपलब्ध गराउन ुपन : (१) संःथाले देहायका िववरणह  
सिहतको ूितवेदन आ.व. समा  भएको तीन मिहना िभऽ दतार् गन 
अिधकारी समक्ष पेश गनुर् पनछ :– 

(क) कारोबारको चौमािसक र वािषर्क ूितवेदन तथा 
लेखापरीक्षण ूितवेदन 

(ख) बािषर्क कायर्बम नीित तथा योजना, 
(ग) खदु बचत सम्बन्धी नीित तथा योजना, 
(घ) स ालकको नाम तथा बाँकी कायार्विधको सूची, 
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 
(च) शेयर सदःय संख्या र शेयरपूजँी,   
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(छ) स ालक वा सदःयले िलएको ऋण ितनर् बाँकी रहेको 
रकम, 

(ज) दतार् गन अिधकारीले समय समयमा तोिकिदएको अन्य 
िववरण । 

पिरच्छेद – १२ 

लेखा र लेखापरीक्षण 

५३. कारोबारको लेखा: संःथाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा 
ूणालीमा आधािरत र कारोबारको यथाथर् िःथित ःप पमा देिखने 
गरी संघीय कानून बमोिजम रिज ारले लागू गरेको लेखामान 
(एकाउिन्टङ ः ाण्डडर्) र यस ऐन बमोिजम पालना गनुर्पन अन्य 
शतर् तथा व्यवःथा बमोिजम राख्न ुपनछ । 

५४. लेखापरीक्षण: (१) संःथाले ूत्येक आिथर्क वषर्को लेखापरीक्षण सो 
आिथर्क वषर् समा  भएको िमितले तीन मिहनािभऽ ूचिलत कानून 
बमोिजम इजाजतपऽ ूाप् त लेखापरीक्षक ारा गराउन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अविध िभऽ कुनै संःथाले 
लेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा दतार् गन अिधकारीले त्यःतो 
संःथाको लेखा परीक्षण इजाजतपऽूाप् त लेखापरीक्षकबाट गराउन 
सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम लेखापरीक्षण गराउँदा 
लेखापरीक्षकलाई िदन ुपन पािरौिमक लगायतको रकम सम्बिन्धत 
संःथाले व्यहोनछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम लेखापरीक्षकले गरेको 
लेखापरीक्षण ूितवेदन अनमुोदनको लािग साधारणसभासमक्ष पेश 
गनुर् पनछ । 
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(५) उपदफा (४) बमोिजम पेश भएको लेखापरीक्षण 
ूितवेदन साधारणसभाबाट अनमुोदन हनु नसकेमा पनुः 
लेखापरीक्षणको लािग साधारणसभाले दफा ५५ को अधीनमा रही 
अक  लेखापरीक्षक िनयकु्त गनछ । 

५५. लेखापरीक्षकको िनयिुक्त : (१) संःथाको लेखापरीक्षण सम्बन्धी 
कायर् गनर् ूचिलत कानून बमोिजम इजाजतपऽ ूाप् त 
लेखापरीक्षकह  मध्येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापरीक्षक 
िनयिुक्त गरी पािरौिमक समेत तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम लेखापरीक्षक िनयकु्त गदार् एउटै 
व्यिक्त, फमर् वा कम्पनीलाई लगातार तीन आिथर्क वषर्भन्दा बढी 
हनेु गरी िनयकु्त गनर् सिकने छैन । 

५६. लेखापरीक्षकमा िनयकु्त हनु नसक्ने : (१) देहायका व्यिक्त 
लेखापरीक्षकमा िनयकु्त हनु तथा िनयकु्त भई सकेको भए सो पदमा 
बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संःथाको स ालक, 
(ख) सम्बिन्धत संःथाको सदःय, 

(ग) सहकारी संःथाको िनयिमत पािरौिमक पाउने गरी 
िनयकु्त सल्लाहकार वा कमर्चारी, 

(घ) लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन 
वषर्को अविध भकु्तान नभएको,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 
(च) ॅ ाचार, ठगी वा नैितक पतन हनेु अन्य फौजदारी 

कसूरमा सजाय पाएको पाँच वषर् भकु्तान नभएको,  
(ज) सम्बिन्धत संःथासँग ःवाथर् बािझएको व्यिक्त । 
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(२) लेखापरीक्षकले आफू िनयकु्त हनुअुिघ उपदफा (१) 
बमोिजम अयोग्य नभएको कुराको संःथा समक्ष ःवघोषणा 
गर◌्नपुनछ ।  

(३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कायर्काल समा  नहुँदै कुनै 
संःथाको लेखापरीक्षण गनर् अयोग्य भएमा वा संःथाको 
लेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने िःथित उत्प  भएमा 
िनजले लेखापरीक्षण गनुर् पन वा गिररहेको काम तत्काल रोकी सो 
कुराको जानकारी िलिखत पमा संःथालाई िदन ुपनछ । 

(४) यस दफाको ूितकूल हनेुगरी िनयकु्त भएको 
लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण मान्य हनेु छैन ।  

पिरच्छेद – १३ 

छुट, सिुवधा र सहिुलयत 

५७. छुट, सिुवधा र सहिुलयत: (१) संःथालाई ूा  हनेु छुट, सिुवधा र 
सहिुलयत संघीय काननु बमोिजम हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेिखत छुट, सिुवधा र सहिुलयत 
बाहेक संःथालाई ूा  हनेु अन्य छुट, सिुवधा र सहिुलयत तोिकए 
बमोिजम हनेुछ ।  

पिरच्छेद—१४ 

ऋण असलुी तथा बाकँी बक्यौता 
५८. ऋण असूल गन: (१) कुनै सदःयले संःथासँग गरेको ऋण सम्झौता 

वा शतर् कबिुलयतको पालना नगरेमा, िलखतको भाखािभऽ ऋणको 
सावाँ, ब्याज र हजार्ना चकु्ता नगरेमा वा ऋण िलएको रकम 
सम्बिन्धत काममा नलगाई िहनािमना गरेको देिखएमा त्यःतो 
सदःयले ऋण िलंदा राखेको िधतोलाई सम्बिन्धत संःथाले िललाम 



खण्ड : 2 सङ्ख्या : 4 िमित : २०७5/03/25 

41 

िबबी गरी वा अन्य कुनै व्यवःथा गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र 
हजार्ना असूल उपर गनर् सक्नेछ। िधतो सम्बिन्धत संःथाले सकारे 
प ात ्पिन ऋणीले साँवा ब्याज दवैु भकु्तानी गरी िधतो बापतको 
सम्पि  िफतार् िलन चाहेमा िफतार् गनुर्पनछ । 

(२) कुनै सदःयले संःथामा राखेको िधतो कुनै िकिसमले 
कसैलाई हक छोिडिदएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यःतो िधतोको 
मूल्य घट्न गएमा त्यःतो ऋणीलाई िनि त म्याद िदई थप िधतो 
सरुक्षण राख् न   लगाउन सिकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम ऋणीले थप िधतो नराखेमा वा 
उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको िधतोबाट पिन साँवा, ब्याज र 
हजार्नाको रकम असूल उपर हनु नसकेमा त्यःतो ऋणीको हक 
लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पिन साँवा, ब्याज र हजर्◌ाना असूल उपर 
गनर् सिकनेछ ।  

(४) यस दफा बमोिजम साँवा, ब्याज र हजर्ना असूल उपर 
गदार् लागेको खचर्को रकम तथा असूल उपर भएको साँवा, व्याज 
र हजार्नाको रकम क ा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बिन्धत 
ऋणीलाई िफतार् िदन ुपनछ ।  

(५) यस दफा बमोिजम कुनै संःथाले ऋणीको िधतो वा 
अन्य जायजेथा िललाम िबबी गदार् िललाम सकान व्यिक्तको नाममा 
सो िधतो वा जायजेथा ू चिलत कानून बमोिजम रिज ेशन वा दािखल 
खारेज गनर्को लािग सम्बिन्धत कायार्लयमा लेखी पठाउनेछ र 
सम्बिन्धत कायार्लयले पिन सोही बमोिजम रिज ेशन वा दािखल 
खारेज गरी सोको जानकारी सम्बिन्धत संःथालाई िदन ुपनछ । 
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(६) यस दफा बमोिजम िधतो राखेको सम्पि  िललाम िबबी 
गदार् कसैले सकार नगरेमा त्यःतो सम्पि  सम्बिन्धत संःथा आफले 
सकार गनर् सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोिजम आफले सकार गरेमा त्यःतो 
सम्पि  सम्बिन्धत संःथाको नाममा रिज ेशन वा दािखल खारेज 
गनर् सम्बिन्धत कायार्लयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा 
सम्बिन्धत कायार्लयले सोही बमोिजम रिज ेशन वा दािखल खारेज 
गरी िदन ुपनछ । 

५९. कालो सूची सम्बन्धी व्यवःथाः संःथाबाट ऋण िलई  रकमको 
अपचलन गन वा तोिकएको समयाविध िभऽ ऋणको साँवा व्याज 
िफतार् नगन व्यिक्तको नाम नामेशी सिहत कालोसूची ूकाशन 
सम्बन्धी व्यवःथा संघीय काननु बमोिजम हनेुछ । 

६०. कजार् सूचना केन् र सम्बन्धी व्यवःथाः कजार् सूचना केन्ि सम्बन्धी 
व्यवःथा संघीय काननु बमोिजम हनेुछ । 

६१ बाकँी बक्यौता असूल उपर गन : कसैले संःथालाई ितनुर् बझुाउन ु
पन रकम नितरी बाँकी राखेमा त्यःतो रकम र सोको ब्याज समेत 
दतार् गन अिधकारीले त्यःतो व्यिक्तको जायजेथाबाट असूल उपर 
गिरिदन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राख् न लेखी पठाउने: (१) संःथा वा दतार् गन अिधकारीले 
दफा ५८ र ६१ को ूयोजनको लािग कुनै व्यिक्तको खाता, 
जायजेथाको ःवािमत्व हःतान्तरण, नामसारी वा िबबी गनर् नपाउने 
गरी रोक्का राख् न सम्बिन्धत िनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम रोक्काको लािग लेखी आएमा 
सम्बिन्धत िनकायले ूचिलत कानून बमोिजम त्यःतो व्यिक्तको 
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खाता, जाय जेथाको ःवािमत्व हःतान्तरण, नामसारी वा िबबी गनर् 
नपाउने गरी रोक्का राख् नराखी िदन ुपनछ । 

६३. अमािधकार रहने: कुनै व्यिक्तले संःथालाई ितनुर् पन ऋण वा अन्य 
कुनै दाियत्व नितरेमा त्यःतो व्यिक्तको जायजेथामा नेपाल 
सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लािग रकम छु ाई बाँकी 
रहन आएको रकममा संःथाको अमािधकार रहनेछ । 

६४.  कायर्वाही गनर् वाधा नपन: संःथाले ऋण असलुी गन सम्बन्धमा 
कुनै व्यिक्त वा सहकारी संःथा उपर चलाएको कुनै कारवाहीका 
कारणबाट त्यःतो व्यिक्त वा संःथा उपर यस ऐन तथा ूचिलत 
कानून बमोिजमको कुनै कसूरमा कारवाही चलाउन रोक लगाएको 
मािनने छैन । 

पिरच्छेद– १५ 

एकीकरण,  िबघटन तथा दतार् खारेज 

६५. एकीकरण तथा िवभाजन सम्बन्धी व्यबःथा: (१) यस ऐनको 
अिधनमा रही दईु वा दईुभन्दा बढी संःथाह  एक आपसमा गाभी 
एकीकरण गनर् वा एक संःथालाई भौगोिलक कायर् क्षेऽको आधारमा 
दईु वा दईुभन्दा बढी संःथामा िवभाजन गनर् सिकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम एकीकरण वा िवभाजन गदार् 
सम्बिन्धत संःथाको कुल कायम रहेका सदःय संख्याको दईु ितहाइ 
बहमुतबाट िनणर्य हनु ुपनछ ।           

(३) उपदफा (२) बमोिजम एकीकरण वा िवभाजन गन 
िनणर्य गदार् एकीकरण वा िवभाजनका शतर् र कायर्िविध समेत 
खलुाउन ुपनछ। 
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६६.  िवघटन र दतार् खारेज: (१) कुनै संःथामा देहायको अवःथा 
िव मान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका दईु ितहाइ 
बहमुत सदःयको िनणर्यबाट त्यःतो संःथाको िवघटन गन िनणर्य 
गरी दतार् खारेजीको ःवीकृितका लािग सिमितले दतार् गन अिधकारी 
समक्ष िनवेदन िदनसक्नेछ :– 

(क) िविनयममा उिल्लिखत उ ेँय तथा कायर् हािसल गनर् 
सम्भव नभएमा,  

(ख) सदःयको िहत गनर् नसक्ने भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम ूाप् त िनवेदनमा छानिवन गदार् 
त्यःतो संःथाको िवघटन गनर् उपयकु्त देिखएमा दतार् गन 
अिधकारीले त्यःतो संःथाको दतार् खारेज गनर् सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
दतार् गन अिधकारीले देहायको अवःथामा माऽ संःथाको दतार् खारेज 
गनर् सक्नेछ :– 

(क) लगातार दईु वषर्सम्म कुनै कारोबार नगरी िनंकृय 
रहेको पाइएमा, 

(ख) कुनै संःथाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको 
िनयमावली िवपरीतको कायर् बारम्बार गरेमा, 

(ग) िविनयममा उिल्लिखत उ ेँय िवपरीत कायर् गरेमा, 
(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र िस ान्त िवपरीत कायर् 

गरेमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम दतार् खारेज गनुर् अिघ 
दतार् गन अिधकारीले त्यःतो संःथालाई सनुवुाईको लािग पन्ी 
िदनको समय िदन ुपनछ । 
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(५) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम संःथाको दतार् खारेज 
भएमा त्यःतो संःथा िवघटन भएको मािननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम संःथाको दतार् खारेजी 
भएमा त्यःतो संःथाको दतार् ूमाणपऽ ःवतः र  भएको 
मािननेछ । 

६७. िलक्वीडेटरको िनयिुक्त: (१) दफा ६६ बमोिजम कुनै संःथाको 
दतार् खारेज भएमा दतार् गन अिधकारीले िलक्वीडेटर िनयकु्त 
गनछ ।  

(२) उपदफामा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन 
संघीय काननुमा तोिकएको िसमा सम्मको सम्प ि◌ भएको 
स◌ंःथाको हकमा दतार् गन अिधकारीले कुनै अिधकृतःतरका 
कमर्चारीलाई िलक्वीडेटर िनयिुक्त गनर् सक्नेछ । 

६८. िलक्वीडेशन पिछको सम्पितको उपयोग: कुनै संःथाको िलक्वीडेशन 
प ात ्सबै दाियत्व भकु्तान गरी बाँकी रहन गएको सम्पि को 
उपयोग संघीय काननुमा तोकि◌ए बमोिजम हनेुछ । 

पिरच्छेद –१६ 

दतार् गन अिधकारी 
६९. दतार् गन अिधकारी: (१) यस ऐन अन्तगर्त दतार् गन अिधकारीले 

गनुर्पन कायर्ह  गाउँपािलका ूमखु ूशासिकय अिधकृतले 
गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको दतार् गन अिधकारीले यस ऐन 
बमोिजम आफूमा रहेको कुनै वा सम्पूणर् अिधकार आफू मातहतको 
अिधकृतःतरको कमर्चारीलाई ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ । 
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७०. काम, कतर्व्य र अिधकार : यस ऐनमा अन्यऽ उिल्लिखत काम, 
कतर्व्य तथा अिधकारको अितिरक्त दतार् गन अिधकारीको काम, 
कतर्व्य र अिधकार तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

पिरच्छेद –१७ 

िनरीक्षण तथा अनगुमन 

७१. िनरीक्षण तथा अिभलेख जाचँ गन: (१) दतार् गन अिधकारीले 
संःथाको जनुसकैु वखत िनरीक्षण तथा अिभलेख परीक्षण गनर्, 
गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाल रा  ब ले जनुसकैु वखत तोिकएको भन्दा बढी 
आिथर्क कारोवार गन संःथाको िहसाव िकताव वा िव ीय 
कारोवारको िनरीक्षण वा जाँच गनर्, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) को ूयोजनको लािग नेपाल रा  बै ले 
आफ्ना कुनै अिधकारी वा िवशेष  खटाई आबँयक िववरण वा 
सूचनाह  संःथाबाट िझकाई िनरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गनर् 
सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बमोिजम िनरीक्षण वा िहसाब 
जाँच गदार् दतार् गन अिधकारी वा नेपाल रा  बै को अिधकार ूा  
अिधकृतले माग गरेको जानकारी सम्बिन्धत संःथाले उपलब्ध 
गराउन ुपनछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम िनरीक्षण वा िहसाब 
जाँच गदार् कुनै संःथाको कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त 
बनेको िनयम, िनदिशका, मापदण्ड वा कायर्िविध बमोिजम भएको 
नपाइएमा दतार् गन अिधकारी वा नेपाल रा  बै ले सम्बिन्धत 
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संःथालाई आवँयक िनदशन िदन सक्नेछ र त्यःतो िनदशनको 
पालना गनुर् त्यःतो संःथाको कतर्व्य हनेुछ । 

(६) नेपाल रा  बै ले यस दफा बमोिजम संःथाको िनरीक्षण 
तथा सपुरीवेक्षण गदार् नेपाल रा  बै ले ू चिलत कानून बमोिजमको 
अिधकार ूयोग गनर् सक्नेछ। 

(७) यस दफा बमोिजम संःथाको िनरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण 
गदार् ूाप् त हनु आएको जानकारी नेपाल रा  बै ले  गाउँ/नगर 
कायर्पािलकालाई उपलब्ध गराउन ुपनछ ।   

७२. छानिवन गनर् सक्ने : (१) कुनै संःथाको व्यवसाियक कारोबार 
सन्तोषजनक नभएको, सदःयको िहत िवपरीत काम भएको वा सो 
संःथाको उ ेँय िवपरीत कायर् गरेको भनी त्यःतो संःथाको 
कम्तीमा वीस ूितशत सदःयले छानिवनको लािग िनवेदन िदएमा 
दतार् गन अिधकारीले त्यःतो संःथाको छानिवन गनर्, गराउन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम छािनवन गदार् माग गरेको 
िववरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गनुर् सम्बिन्धत 
सिमितको कतर्व्य हनेुछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम गिरएको छानिवनको 
जानकारी सम्बिन्धत संःथालाई िलिखत पमा िदन ुपनछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गन संःथा को िनरीक्षण तथा अनगुमन 
सम्बन्धी िवशेष व्यवःथा : (१) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार 
गन संःथाले तोिकए बमोिजम अनगुमन ूणाली अवलम्बन गनुर् 
पनछ । 
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(२) दतार् गन अिधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गन 
संःथाको तोिकए बमोिजमको अनगुमन ूणालीमा आधािरत भई 
िनरीक्षण तथा अनगुमन गनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम संःथाको िनरीक्षण तथा 
अनगुमन दतार् गन अिधकारीले आवँयकता अनसुार नेपाल रा  
बै  लगायतका अन्य िनकायको सहयोग िलन सक्नेछ । 

७४. वािषर्क ूितवेदन पेश गनुर्पन : (१) दतार् गन अिधकारीले आिथर्क 
वषर् समा  भएको िमितले तीन मिहनािभऽ संःथाको िनरीक्षण 
सम्बन्धी वािषर्क ूितवेदन गाउँ/नगर कायर्पािलका समक्ष पेश गनुर् 
पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ूितवेदनमा देहायका 
िववरणह  खलुाउन ुपनछ:– 

(क) स ालनमा रहेका संःथाको िववरण, 

(ख) अनगुमन गिरएका संःथाको संख्या तथा आिथर्क 
कारोवारको िववरण, 

(ग) संःथामा सहकारी िस ान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त 
बनेको िनयम, िविनयम तथा आन्तिरक कायर्िविधको 
पालनाको अवःथा, 

(घ) संःथाका सदःयले ूाप् त गरेको सेवा सिुवधाको 
अवःथा, 

(ङ) संःथाको िबयाकलापमा सदःयको सहभािगताको ःतर 
अनपुात, 

(च) संःथालाई गाउँपािलका बाट ूदान गिरएको िव ीय 
अनदुान तथा छुट सिुवधाको सदपुयोिगताको अवःथा,  
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(छ) संःथाको आिथर्क िबयाकलाप तथा िव ीय अवःथा 
सम्बन्धी तोिकए बमोिजमका िववरण, 

(ज) संःथामा आन्तिरक िनयन्ऽण ूणालीको अवःथा, 
(झ) संःथामा सशुासन तथा िजम्मेवारीको अवःथा, 
(ञ) संःथामा रहेका कोषको िववरण, 

(ट) संरिक्षत पूजँी िफतार् कोष िवतरणको अवःथा, 
(ठ) सहकारीको नीित िनमार्णमा सहयोग पगु्ने आवँयक 

कुराह , 

(ड) सहकारी संःथाको दतार्, खारेजी तथा िवघटन सम्बन्धी 
िववरण, 

(ढ) संःथाले स ालन गरेको दफा १२ बमोिजमको 
कारोवार, व्यवसाय, उ ोग वा पिरयोजनाको िववरण, 

(ण) तोिकए बमोिजमका अन्य िववरण । 

७५. आपसी सरुक्षण सेवा संचालन सम्बन्धी व्यवःथाः (१) संःथाले 
संघीय काननुमा व्यवःथा भएबमोिजम आफ्ना सदःयह को 
बालीनाली वा वःतभुाउमा भएको क्षितको अंशपूितर् गन गरी आपसी 
सरुक्षण सेवा संचालन गनर् सक्नेछ । 

७६. िःथरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवःथाः (१) बचत तथा ऋण िवषयगत 
संःथाह  सम्भािवत जोिखमबाट संरक्षणका लािग संघीय काननुमा 
व्यवःथा भएबमोिजम खडा हनेु िःथरीकरण कोषमा सहभागी हनु 
सक्नेछन ्। 
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पिरच्छेद –१८ 

समःयामःत संःथाको व्यवःथापन 

७७. संःथा समःयामःत भएको घोषणा गनर् सिकने: (१) यस ऐन 
बमोिजम गिरएको िनरीक्षण वा िहसाब जाँचबाट कुनै संःथामा 
देहायको अवःथा िव मान रहेको देिखएमा कायर्पािलकाले त्यःतो 
संःथालाई समःयामःत संःथाको पमा घोषणा गनर् सक्नेछ:- 

(क) सदःयको िहत िवपरीत हनेु गरी कुनै कायर् गरेको, 
(ख) संःथाले पूरा गनुर्पन िव ीय दाियत्व पूरा नगरेको वा 

भकु्तानी गनुर्पन दाियत्व भकु्तानी गनर् नसकेको वा 
भकु्तानी गनर् नसक्ने अवःथा भएको, 

(ग) सदःयह को बचत िनधार्िरत शतर् बमोिजम िफतार् गनर् 
नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम तथा िविनयम 
िवपरीत हनेु गरी संःथा  स ालन भएको, 

(ङ) संःथा दामासाहीमा पनर् सक्ने अबःथामा भएको वा 
उल्लेखनीय पमा गम्भीर आिथर्क किठनाई 
भोिगरहेको, 

(च) कुनै संःथाले सदःयको बचत रकम िफतार् गनुर् पन 
अविधमा िफतार् नगरेको भनी त्यःतो संःथाका  
कम्तीमा वीस ूितशत वा वीस जना मध्ये जनु कम 
हनु्छ सो वरावरका सदःयह ले दतार् गन अिधकारी 
समक्ष िनवेदन िदएकोमा छानिवन गदार् खण्ड (क) 
देिख (ङ) सम्मको कुनै अवःथा िव मान भएको 
देिखएको । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
ूचिलत कानून बमोिजम गठन गरेको आयोगले कुनै संःथालाई 
समःयामःत संःथा घोषणा गनर् िसफािरस गरेमा वा समःयामःत 
भनी पिहचान गरेकोमा वा त्यःतो आयोगमा परेको उजरुी संख्या, 
औिचत्य समेतको आधारमा कायर्पािलकाले त्यःतो संःथालाई 
समःयामःत संःथा घोषणा गनर् सक्नेछ। 

७८. व्यवःथापन सिमितको गठन: (१) दफा ७७ बमोिजम समःयामःत 
संःथा घोषणा भएकोमा त्यःतो संःथाको सम्पि  व्यवःथापन तथा 
दाियत्व भकु्तानी सम्बन्धी कायर्कालािग व्यवःथापन सिमितको गठन 
गनर् दतार् गन अिधकारीले कायर्पािलका समक्ष  िसफािरस गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िशफािरस भई आएमा 
कायर्पािलकाले तोिकए वमोिजम व्यवःथापन सिमितको गठन गनर् 
सक्ने छ ।   

(३) उपदफा (२) बमोिजम गिठत व्यवःथापन सिमितको 
काम, कतर्व्य र अिधकार तोिकए बमोिजम हनेुछ । 

पिरच्छेद–१९ 

कसूर, दण्ड जिरवाना तथा पनुराबेदन 

७९. कसूर गरेको मािनने : कसैले देहायको कुनै कायर् गरेमा यस ऐन 
अन्तगर्तको कस◌ूर गरेको मािननेछ ।  

(क) दतार् नगरी वा खारेज भएको संःथा स ालन गरेमा वा कुनै 
व्यिक्त, फमर् वा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा 
सो शब्दको अंमजेी पान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, 
सेवा ूवाह  वा अन्य कुनै कायर् गरेमा, 
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(ख) सदःयको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम, 
िविनयम बमोिजम बाहेक अन्य कुनै  पिन ूयोजनको लािग 
ूयोग गरेमा,  

(ग) तोिकएको भन्दा बढी रकम ऋण ूदान गदार् जमानत वा 
सरुक्षण नराखी ऋण ूदान गरेमा, 

(घ) सिमितको सदःय, व्यवःथापक वा कमर्चारीले संःथाको 
सम्पि , बचत वा शेयर रकम िहनािमना गरेमा, 

(ङ) ऋण असूल हनु नसक्ने गरी सिमितका कुनै सदःय, िनजको 
नातेदार वा अन्य व्यिक्त वा कमर्चारीलाई ऋण िदई रकम 
िहनािमना गरेमा,  

(च) सिमितका कुनै सदःयले एक्लै वा अन्य सदःयको 
िमलोमतोमा संःथाको शेयर वा बचत रकम आफू खसुी 
पिरचालन गरी संःथालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा,  

(छ) झु ा वा गलत िववरण पेश गरी कजार् िलएमा, राखेको िधतो 
कच्चा भएमा वा ऋण िहनािमना गरेमा,  

(ज) संःथाले यस ऐन र यस ऐन अन्तरग्त बनेका िनयम, िविनयम  
िवपिरत लगानी गरेमा वा लगानी गन उ ेँयले रकम 
उठाएमा,  

(झ) कृिऽम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण िलएमा वा िदएमा, 
(ञ) िधतोको अःवाभािवक पमा बढी मूल्या न गरी ऋण िलएमा 

वा िदएमा, 
(ट) झु ा िववरणको आधारमा पिरयोजनाको लागत अःवाभािवक 

पमा बढाई बढी ऋण िलएमा वा  िदएमा, 
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(ठ) कुनै व्यिक्त वा संःथालाई एक पटक िदइसकेको सरुक्षण 
रीतपूवर्क फुकुवा नभई वा सो सरुक्षणले खामेको मूल्यभन्दा 
बढी हनेुगरी सोही सरुक्षण अन्य संःथामा राखी पनुः ऋण 
िलए वा िदएमा, 

(ड) संःथाबाट जनु ूयोजनको लािग ऋण सिुवधा िलएको हो 
सोही ूयोजनमा नलगाई अन्यऽ ूयोग गरे वा गराएमा, 

(ढ) संःथाको कुनै कागजात वा खातामा लेिखएको कुनै कुरा 
कुनै तिरकाले हटाइ वा उडाइ अक अथर् िनःकने व्यहोरा 
पारी िमलाई लेख्न ेवा अक  िभ ै ौेःता राख्न ेजःता काम 
गरेबाट आफूलाई वा अ  कसैलाई फाइदा वा हािन 
नोक्सानी गन उ ेँयले कीत गनर् वा अकार्को हािन नोक्सानी 
गन उ ेँयले नगरे वा नभएको झु ा कुरा गरे वा भएको हो 
भनी वा िमित, अ  वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी 
गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा 
गराएमा,  

(ण) ऋणको िधतो ःव प रािखने चल अचल सम्पि  िललाम 
िबबी वा अन्य ूयोजनको लािग मूल्या न गदार् 
मूल्या नकतार्ले बढी, कम वा गलत मूल्या न गरी संःथालाई 
हानी नोक्सानी परु् याउने कायर् गरे वा गराएमा,  

(त) संःथालाई हानी नोक्सानी परु् याउने उ ेँयले कसैले कुनै 
काम गराउन वा नगराउन, मोलािहजा गनर् वा गराउन, कुनै 
िकिसमको रकम िलन वा िदन, िबना मूल्य वा कम मूल्यमा 
कुनै माल, वःत ुवा सेवा िलन वा िदन, दान, दातव्य, उपहार 
वा चन्दा िलन वा िदन, गलत िलखत तयार गनर् वा गराउन, 
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अनवुाद गनर् वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी 
परु् याउने बदिनयतले कुनै कायर् गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनै संःथा वा सोको सदःय वा बचतकतार् वा ती मध्ये 
कसैलाई हानी नोक्सानी पगु्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा 
वा लेखा परीक्षण गरेको झु ो ूितवेदन तयार पारेमा वा पानर् 
लगाएमा। 

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

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषर्सम्म 
कैद र एक लाख पयासम्म जिरवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बषर्सम्म कैद र दईु लाख 
पयासम्म जिरवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा िवगो बराबरको रकम 
जिरवाना गरी तीन बषर् सम्म कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), 
(ण) र (त) को कसूरमा िवगो भराई िवगो बमोिजम 
जिरवाना गरी देहाय बमोिजमको कैद हनेुछ :- 
(१) दश लाख पैयाँसम्म िबगो भए एक वषर्सम्म 

कैद,  

(२) दश लाख पैयाँभन्दा बढी पचास लाख 
पैयाँसम्म िबगो भए दईु वषर् देिख तीन 
वषर्सम्म कैद, 
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(३) पचास लाख पैयाँभन्दा बढी एक करोड 
पैयाँसम्म िबगो भए तीन वषर् देिख चार 
वषर्सम्म कैद, 

(४) एक करोड पैयाँभन्दा बढी दश करोड 
पैयासम्म िबगो भए चार वषर्देिख छ वषर्सम्म 
कैद, 

(५) दश करोड पयाँभन्दा बढी एक अबर् 
पैयाँसम्म िबगो भए छ वषर्देिख आठ वषर्सम्म 
कैद, 

(६) एक अबर् पैयाँभन्दा बढीजितसकैु पैयाँ िबगो 
भए पिन आठ वषर्देिख दश वषर्सम्म कैद, 

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

(२) दफा ७९ को कसूर गनर् उ ोग गन वा त्यःतो कसूर 
गनर् म त परु् याउने व्यिक्तलाई मखु्य कसूरदारलाई हनेु सजायको 
आधा सजाय हनेुछ । 

(३) दफा ७९ को कसूर गन वा त्यःतो कसूर गनर् म त 
परु् याउन ुकुनै िनकाय संःथा भए त्यःतो िनकाय संःथाको ूमखु 
कायर्कारी वा पदािधकारी वा कायर्कारी हैिसयतमा कायर् सम्पादन 
गन व्यिक्तलाई यस ऐन बमोिजम हनेु सजाय हनेुछ । 

८१.  जिरवाना हनेु : (१) दफा ८७ बमोिजम कसैको उजूरी परी वा 
संःथाको िनरीक्षण अनगुमन वा िहसाब िकताबको जाँच गदार् वा 
अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायर् गरेको पाइएमा 
दतार् गन अिधकारीले त्यःतो कायर्को ू कृित र गाम्भीयर्को आधारमा 
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त्यःतो कायर् गन व्यिक्तलाई पाँच लाख  पयासम्म जिरवाना 
गनछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका िनयम िवपरीत 
सदःयसँग ब्याज िलएमा, 

(ख) संःथाले ूदान गन बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको 
अन्तर छ ूितशतभन्दा बढी कायम गरेमा, 

(ग) संःथाले ूदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल 
कजार्मा पूजँीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज लगाएमा, 

(घ) कुनै सदःयलाई आफ्नो पूजँीकोषको तोिकए 
बमोिजमको ूितशतभन्दा बढी हनेु गरी ऋण ूदान 
गरेमा, 

(ङ) संःथा दतार् गदार्का बखतका सदःय बाहेक अन्य 
सदःयलाई सदःयता ूाप् त गरेको तीन मिहना अविध 
व्यितत नभई ऋण लगानी गरेमा, 

(च) ूाथिमक पूजँी कोषको दश गणुा भन्दा बढीहनेु गरी 
बचत संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पूजँीको पन्ी ूितशतभन्दा बढी शेयर लाभांश 
िवतरण गरेमा,  

(ज) संःथाले आफ्नो कायर्क्षेऽ बािहर गई कारोबार गरेमा 
वा गैर सदःयसंग कारोवार गरेमा, 

(झ) संःथाले यो ऐन िवपरीत कृिऽम ब्यिक्तलाई आफ्नो 
सदःयता िदएमा । 

(२) उपदफा (१) मा लेिखएको व्यहोराबाट कसैले देहायको 
कुनै कायर् गरेको दतार् गन अिधकारीले त्यःतो कायर्को ूकृित र 
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गाम्भीयर्को आधारमा त्यःतो कायर् गन व्यिक्तलाई तीन लाख 
पैयाँसम्म जिरवाना गनर् सक्नेछः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम 
िदएको कुनै िनदशन वा तोिकएको मापदण्डको पालना 
नगरेमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम बमोिजम 
िदनपुन कुनै िववरण, कागजात, ूितबेदन, सूचना वा 
जानकारी निदएमा, 

(ग) यस ऐन बमोिजम िनवार्चन नगरी सिमित तथा लेखा 
सपुरीवेक्षण सिमितका पदािधकारीह  आफू खशुी 
पिरवतर्न गरेमा  

(घ) कुनै संःथाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोिजमको 
तोिकएको शतर् पालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयम िवपिरत 
अन्य कायर् गरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको जिरवाना गनुर् अिघ 
दतार् गन अिधकारीले सम्बिन्धत व्यिक्त वा संःथालाई सफाई पेश 
गनर् कम्तीमा पन्ी िदनको समयाविध िदन ुपनछ । 

८२. रोक्का राख्न े: (१) दतार् गन अिधकारीले सम्बिन्धत संःथालाई दफा 
८१ बमोिजम जिरवाना गनुर्का अितिरक्त तीन मिहनासम्म त्यःतो 
संःथाको कारोबार, सम्पित तथा बै  खाता रोक्का राख्न ेतथा सम्पि  
रोक्का राख् न सम्बिन्धत िनकायलाई िसफािरस गनर् सक्नेछ । 



खण्ड : 2 सङ्ख्या : 4 िमित : २०७5/03/25 

58 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िसफािरस ू ाप् त भएमा त्यःतो 
संःथाको कारोबार, सम्पित वा बै  खाता रोक्का राखी सो को 
जानकारी दतार् गन अिधकारीलाई िदन ुपनछ ।  

८३.  दोब्बर जिरवाना हनेु: (१) दफा ८१ बमोिजम जिरवाना भएको 
व्यिक्त वा संःथाले पनु: सोही कसूर गरेमा त्यःतो व्यिक्त वा 
संःथालाई दतार् गन अिधकारीले दोॐो पटकदेिख ूत्येक पटकको 
लािग दोब्बर जिरवाना गनछ । 

८४.  अनसुन्धानको लािग लेखी पठाउन सक्ने : दतार् गन अिधकारी वा 
नेपाल रा  बै ले यस ऐन बमोिजम आफ्नो काम, कतर्व्य र 
अिधकारको पालना गदार् कसैले दफा ७९ बमोिजमको कसूर गरेको 
थाहा पाएमा त्यःतो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोिजम 
अनसुन्धान गनर्को लािग सम्बिन्धत िनकायमा लेखी पठाउन 
सक्नेछ ।  

८५.  मु ासम्बन्धी व्यवःथाः दफा ८० बमोिजम सजाय हनेु कसूरको 
मु ा सम्बन्धी व्यवःथा संघीय काननु बमोिजम हनेुछ । 

८६. मु ा हेन अिधकारी: दफा ८० बमोिजमको सजाय हनेु कसूर 
सम्बन्धी मु ाको कारवाही र िकनारा िजल्ला अदालतबाट हनेुछ । 

८७.  उजूरी िदने हद म्याद : (१) कसैले दफा ८० बमोिजमको सजाय 
हनेु कसूर गरेको वा गनर् लागेको थाहा पाउने व्यिक्तले त्यसरी 
थाहा पाएको िमितले नब्बे िदनिभऽ दतार् गन अिधकारी समक्ष उजूरी 
िदन ुपनछ । 

(२) कसैले दफा ८० बमोिजम जिरवाना हनेु कायर् गरेको 
थाहा पाउने व्यिक्तले त्यसरी थाहा पाएको िमितले नब्बे िदन िभऽ 
दतार् गन अिधकारी समक्ष उजूरीिदन ुपनछ ।  
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८८. पनुरावेदन गनर् सक्ने : (१) दफा ६ बमोिजम संःथा दतार् गनर् 
अःवीकार गरेको वा दफा 8८ बमोिजम संःथा दतार् खारेज 
गरेकोमा िच  नबझु्नेले सो िनणर्यको जानकारी पाएको िमितले 
पतीस िदनिभऽ दतार् गन अिधकारीको िनणर्यउपर कायर्पािलकासमक्ष 
पनुरावेदन गनर् सक्नेछ ।  

(२) दफा ८० बमोिजमको जिरवानामा िच  नबझु्ने व्यिक्तले 
त्यःतो िनणर्यको जानकारी पाएको िमितले पतीस िदनिभऽ देहाय 
बमोिजम पनुरावेदन गनर् सक्नेछ: 

(क) दतार् गन अिधकारी र कायर्पािलकाले गरेको िनणर्य 
उपर सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमा, 

(ख) नेपाल रा  बै ले गरेको िनणर्य उपरसम्बिन्धत उच्च 
अदालतमा । 

८९. असूल उपर गिरने : यस पिरच्छेद बमोिजम कुनै व्यिक्तले ितनुर् पन 
जिरवाना वा कुनै रकम नितरी बाँकी रहेकोमा त्यःतो जिरवाना वा 
रकम िनजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गिरनेछ । 

पिरच्छेद–२० 

िविवध 

९०.  मतािधकारको ू योग : कुनै सदःयले संःथाको जितसकैु शेयर खिरद 
गरेको भए तापिन सम्बिन्धत संःथाको कायर् स ालनमा एक सदःय 
एक मतको आधारमा आफ्नो मतािधकारको ूयोग गनर् सक्नेछ । 

९१. सामािजक परीक्षण गराउन सक्ने : (१) संःथाले िविनयममा 
उिल्लिखत उ ेँय ूाप् त गनर्का लािग सिमितबाट भएका िनणर्य र 
कायर्, सदःयह ले ूाप् त गरेका सेवा र सन्तु ीको ःतर, सेवा 
ूािप् तबाट सदःयह को जीवनःतरमा आएको आिथर्क, सामािजक, 
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सांःकृितक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक पिरवतर्न 
लगायतका िवषयमा सामािजक परीक्षण गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको सामािजक परीक्षणको 
ूितवेदन छलफलको लािग सिमितले साधारणसभा समक्ष पेश 
गनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको सामािजक परीक्षण 
ूितवेदन छलफल गरी साधारणसभाले आवँयकता अनसुार 
सिमितलाई िनदशन िदन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोिजमको सामािजक परीक्षण ूितवेदनको 
एक ूित सम्बिन्धत संःथाले दतार् गन अिधकारी समक्ष पेश गनुर् 
पनछ । 

९२. सहकारी िशक्षाः  सहकारी क्षेऽको ूवधर्नको लािग िव ालय तहको 
पाठयबममा आधारभतू सहकारी सम्वन्धी िवषयवःतलुाई समावेश 
गनर् सिकनेछ । 

९३. आिथर्क सहयोग गनर् नहनेु: संःथाको रकमवाट सिमितको िनणर्य 
वमोिजम सदःयह ले आिथर्क सहयोग िलन सक्नेछन ्।  

तर सामािजक कायर्कोलािग गैर सदःय व्यिक्त वा 
संःथाह लाई समेत आिथर्क सहयोग गनर् वाधा पन छैन । 

ःप ीकरणः यस दफाको ूयोजनको लािग 'सामािजक कायर्' 
भ ाले िशक्षा, ःवाःथ्य, वातावरण संरक्षण, मानवीय 
सहायता, सहकािरता ूब र्न सम्बिन्ध कायर्लाई 
जनाउँछ । 

९४. अन्तर सहकारी कारोवार गनर् सक्नेः संःथाह ले तोिकए बमोिजम 
एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोवार गनर् सक्नेछन ्।  
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९५. ठेक्काप ा िदन नहनेु: संःथाले आफ्नो  सिमितको कुनै स ालक वा 
लेखा सपुरीवेक्षण सिमितको संयोजक वा सदःय वा आफ्नो 
कमर्चारीलाई ठेक्काप ा िदन हदैुन । 

९६. सरकारी बाँकी सरह असूल उपर हनेु: कुनै संःथाले ूाप् त गरेको 
सरकारी अनदुान वा कुनै सेवा सिुवधा दु पयोग गरेको पाइएमा 
ूचिलत कानून बमोिजम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर 
गिरनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्धी ूचिलत ऐन लागू नहनेु : यस ऐन अन्तगर्त दतार् 
भएको संःथाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी ूचिलत ऐन  लागू हनेु 
छैन ।  

९८.  ूचिलत कानून बमोिजम कारवाही गनर् वाधा नपन : यस ऐनमा 
लेिखएको कुनै कुराले कुनै व्यिक्त उपर ूचिलत कानून बमोिजम 
अदालतमा मु ा चलाउन बाधा परु् याएको मािनने छैन । 

९९. सम्पि  शिु करण िनवारण सम्बन्धी काननुी व्यवःथाको पालना 
गनुर्पनः संःथाले सम्पि  शिु करण िनवारण सम्बन्धी संघीय/ूदेश 
काननुमा भएका व्यवःथाका साथै तत ्सम्बन्धमा मन्ऽालयले जारी 
गरेको मानदण्ड र नेपाल रा  बकको िव ीय जानकारी एकाइबाट 
जारी भएका िनदिशकाह को पालना गनुर्पनछ ।  

१००. िनयम बनाउने अिधकार: यस ऐनको कायार्न्वयनकोलािग 
कायर्पािलकाले आवँयक िनयम बनाउन सक्नेछ । 

१०१.  मापदण्ड, िनदिशका वा कायर्िविध बनाई लागू गनर् सक्ने: (१) यो 
ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको िनयमको अधीनमा रही संःथाको 
दतार्, स ालन, िनरीक्षण तथा अनगुमन लगायतका काम 
कारबाहीलाई व्यविःथत र ूभावकारी पमा स ालन गनर् 
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कायर्पािलकाले आवँयकता अनसुार मापदण्ड, िनदिशका वा 
कायर्िविध बनाई लागू गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको मापदण्ड बनाउँदा 
आवँयकता अनसुार रिज ार, नेपाल रा  बै , मन्ऽालय र 
सम्बिन्धत अन्य िनकायको परामशर् िलन सिकनेछ । 
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अनसूुची १ 

दतार् दरखाःतको नमनुा 
िमित : २०... । ....।.... 

ौी  दतार्  अिधकारी ज्यू, 
गल्छी  गाउँकायर्पािलकाको कायार्लय .....................। 

िवषयः सहकारी  संःथाको  दतार् । 

महोदय, 

हामी  देहायका  व्यिक्तह   देहायका  कुरा  खोली  देहायको  संःथा  
दतार्  गरी  पाउन  िनवेदन  गदर्छ  । उ ेँय अनु प  संःथाले  तत्काल  
गन  कायर्को  योजना  र  ूःतािवत  संःथाको  िविनयम दईु  ूित  यसै  
साथ  संलग्न  राखी  पेस  गरेका  छ  । 

संःथा सम्बन्धी  िववरण 

(क) ूःतािवत  संःथाको  नामः- 
(ख) ठेगानाः- 
(ग) उ ेँयः- 
(घ) मखु्य  कायर्ः- 
(ङ) कायर्क्षेऽः- 
(च) दाियत्वः- 
(छ) सदःय  संख्याः- 

(१) मिहला ........................ जना 
(2) पु ष ........................ जना 

(ज) ूा   सेयर  पुजँीको  रकमः- .............  
(झ) ूा   ूवेश  शलु्कको रकमः- ............. 
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अनसूुची २ 

गल्छी गाउँ  कायर्पािलकाको  कायार्लय  

बैरेनी धािदङ् 

सहकारी दतार् ूमाण–पऽ 

दतार् नं. .............. 
 
गल्छी  गाउँपािलका  सहकारी  ऐन, २०७५  को  दफा ............. 

बमोिजम  ौी ............................................... लाई  सीिमत  दाियत्व  
भएको  संःथामा  दतार्  गरी  ःवीकृत  िविनयम सिहत  यो  ूमाण–पऽ  
ूदान गिरएको  छ ।  

 
 वगीर्करणः .................... 
 दतार्  गरेको  िमित : 

 दःतखत : 

 दतार्  गन  अिधकारीको  नाम :
 कायार्लयको  छाप : 

 

 

 आ ाले, 
 पणु्य िबबम पौडेल 

 ूमखु ूशासकीय अिधकृत 

 

गल्छी गाउँपािलका धािद को सहकारी ऐन, २०७५ मूल्य . 2५/- 
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