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छथर जोरपाट� गाउँपा�लकाको सहकार� ऐन, २०७५  

 

�स्तावनाः सहकार� मूल्य, मान्यता र �सद्धान्त अनरुूप स्थानीय स्तरमा छ�रएर रहेको पँूजी, प्र�व�ध तथा प्र�तभालाई स्वाबलम्बन र 

पारस्प�रकताका आधारमा एक�कृत गद� सदस्यहरूको आ�थर्क, सामािजक तथा सासँ्कृ�तक उन्नयन गनर्, समुदायमा आधा�रत, सदस्य 

केिन्द्रत, लोकतािन्त्रक, स्वाय� र सुशा�सत संगठनको रूपमा सहकार� संस्थाहरूको प्रवद्र्धन गनर्, सहकार� खेती, उद्योग, वस्त ुतथा सवेा 

व्यवसायका माध्यमबाट सामािजक न्यायका आधारमा आत्म�नभर्र, तीब्र एव ं�दगो रुपमा स्थानीय अथर्तन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सहकार� 

संघ संस्थाहरुको दतार्, सञ्चालन एवम ्�नयमन सम्बन्धी व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय भएकोले नेपालको सं�वधानको धारा २२१ अनुसार सोह� 

सं�वधानको अनुसूची ८ को सचूी न.ं २ को अ�धकारलाई कायार्न्वयन गनर् तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को 

उपदफा (२) (ख) वमोिजमको अ�धकारलाई कायार्न्वयन गनर् सोह� ऐनको दफा १०२ वमोिजम छथर जोरपाट� गाउँपा�लकाको दोस्रो गाउँ 

सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

    प�रच्छेद –१ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “ छथर जोरपाट� गाउँपा�लकाको  सहकार� ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन गाउँ सभाबाट स्वीकृत भई स्थानीय राजपत्रमा प्रका�शत भए पश्चात छथर जोरपाट� 

गाउँपा�लका भर लागू हुनेछ । 

२. प�रभाषा: �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आन्त�रक कायर्�व�ध” भ�ाले सहकार� संस्थाले दफा १८ वमोिजम बनाएको आन्त�रक कायर्�व�ध 

सम्झनपुछर् ।  

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

(ग) गाउँपा�लका भ�ाले छथर जोरपाट� गाउँ�पलका धनकुटालाई जनाउँछ  

-घ_“तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयममा तो�कएको वा तो�कए बमोिजम 

सम्झनपुछर् । 

(घ) “प�रवार” भ�ाले सदस्यको प�त वा प�ी, छोरा, बहुार�, छोर�, धमर्प�ु, धमर्प�ुी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र 

आफूले पालन पोषण गनुर् पन� दाज,ु भाउज,ु भाइ, बहुार� र �दद�, ब�हनी सम्झनपुछर्। तर सो शब्दले 

अंशबण्डा गर� वा मानो छु��ई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गर� बसेको प�रवारको सदस्यलाई जनाउन े

छैन ।  

(ङ) “बचत” भ�ाले सदस्यले सहकार� संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनपुछर् । 

(च) “मन्�ालय” भ�ाले सहकार� सम्बन्धी �वषय हेन� संघीय मन्�ालय सम्झनपुछर् / ;f] zJbn] ;DalGwt ljifo 

x]g]{ k|b]z ;/sf/sf] dGqfno / :yflgo ;/sf/sf] dxf zfvf jf zfvf ;d]tnfO{ hgfp5 . 
(छ) “मखु्य कारोबार” भ�ाले संस्थाले संचालन गरेको व्यवसा�यक ��याकलापहरुमा प�छल्लो आ�थर्क 

वषर्सम्ममा प�रचा�लत बचतको दा�यत्व र प�छल्लो आ�थर्क वषर्को सदस्यतफर् को ख�रद वा �ब�� 

कारोवारमा कम्तीमा तीस ��तशतभन्दा बढ� �हस्सा भएको कारोवार सम्झनपुछर् ।   

(ज) “रिज�ार” भ�ाले संघ jf k|b]z jf ufpFkflnsfsf] रिज�ारलाइ सम्झन ुपछर् ।  

(झ) “लेखा सपुर�वेक्षण स�म�त” भ�ाले दफा ३७ बमोिजमको लेखा सपुर�वेक्षण स�म�त सम्झनपुछर् । 

(ञ) “�व�नयम” भ�ाले सम्बिन्धत सहकार� संस्थाको दफा १७ बमोिजम बनाएको �व�नयम सम्झनपुछर् । 

(ट) “�वभाग” भ�ाले संघ वा �देश वा गाउँपा�लकाको सहकार� �वभाग वा शाखा सम्झनपुछर्। 

(ठ) “शेयर” भ�ाले सहकार� संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनपुछर् ।  



 

2 
 

(ड) “स�ालक” भ�ाले स�म�तको सदस्य सम्झनपुछर् र सो शब्दले स�म�तको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिचव र 

कोषाध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ ।  

(ड) “सदस्य” भ�ाले सहकार� सस्थाको सदस्यता �ाप् त गरेका व्यि� सम्झनपुछर्। 

(ढ) “स�म�त” भ�ाले  दफा ३० को उपदफा (१) बमोिजमको स�ालक स�म�त सम्झनपुछर् ।  

(ण) “सहकार� मूल्य” भ�ाले स्वावलम्वन, स्व–उ�रदा�यत्व, लोकतन्�, समानता, समता, ऐक्यव�ता, इमान्दार�, 

खलुापन, सामािजक उ�रदा�यत्व तथा अरुको हेरचाह लगायत अन्तरार्��य  मान्यता �ाप् त 

सहकार� सम्बन्धी मूल्य सम्झनपुछर् । 

(त) “संस्थाको व्यवसाय” भ�ाले �व�नयममा व्यवस्था भए बमोिजम स�ा�लत व्यवसा�यक ��याकलाप 

सम्झनपुछर् ।  

(थ) “सहकार� �स�ान्त” भ�ाले स्वैिच्छक तथाखलुा सदस्यता, सदस्य�ारा लोकतािन्�क �नयन्�ण, सदस्यको 

आ�थर्क सहभागीता, स्वाय�ता र स्वतन्�ता, िशक्षा, ताल�म र सूचना, सहकार�-सहकार� बीच पारस्प�रक 

सहयोग र समदुाय��तको चासो लगायत अन्तरार्��य मान्यता �ाप् त सहकार� सम्बन्धी �स�ान्त 

सम्झनपुछर् ।  

(द) "संस्था" भ�ाले दफा ३ बमोिजम गठन भई दफा ६ बमोिजम दतार् भएको �वषयगत वा बहउु�ेश्यीय 

सहकार� संस्था सम्झन ुपछर् । 

(ध) “साधारण सभा” भ�ाले सहकार� संस्थाको साधारण सभा सम्झनपुछर् । 

(न) “�ाथ�मक पूजँी कोष” भ�ाले शेयर पूजँी र जगेडा कोष सम्झनपुछर् । 

(प)  "दतार् गन� अ�धकार�" भ�ाले दफा ६९ बमोिजमको दतार् गन� अ�धकार� सम्झनपुदर्छ । 

प�रच्छेद–२ 

सहकार� संस्थाको गठन तथा दतार् 

३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीमा तीस जना नेपाल� नाग�रकहरु आपसमा �मल� �वषयगत वा वहउु�ेश्यीय सहकार� 

संस्था गठन गनर् सक्नेछन ्।  

(२)उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न ��मक, यवुा, एकल म�हला, अस�, अपा�, खेला�ड 

लगायतले आफ्नो �म वा सीपमा आधा�रत भइ व्यवसाय गन� सहकार� संस्थाको हकमा पन्�जना नेपाल� नाग�रकहरु 

भए प�न संस्था गठन गनर् सक्नछेन। 

(३) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न संघीय सरकार, �देश सरकार, स्थानीय तह वा 

त्यस्ता सरकार वा तहको अनदुान वा स्वा�मत्वमा संचा�लत �व�ालय, �व��व�ालय वा संग�ठत संस्थाबाट पा�र��मक 

पाउने पदमा वहाल रहेका कम्तीमा एकसय जना कमर्चार�, िशक्षक वा �ाध्यापकहरुले आपसमा �मल� �च�लत कानून 

बमोिजम दतार् भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आधारमा सदस्यता, ��त�न�धत्व र सेवा संचालनमा तो�कए बमोिजमका 

शतर् बन्देजहरु पालना गन� गर� संस्था गठन गनर् सक्नेछन ्। 

तर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहेको एउटै कायार्लयका कम्तीमा तीसजना कमर्चार�, िशक्षक वा 

�ाध्यापकहरुले आपसमा �मल� सदस्यता, ��त�न�धत्व र सेवा संचालनमा तो�कए बमोिजमका शतर् बन्देजहरु पालना गन� 

गर� संस्था गठन गनर् सक्नेछन ्। 

(४)  यस दफा बमोिजम संस्था गठन गदार् एक प�रवार एक सदस्यका दरले उपदफा (१) वा(२)मा 

उिल्लिखत संख्या पगुेको हनुपुन�छ ।  
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तर संस्था दतार् भइसकेप�छ एकै प�रवारका एकभन्दा बढ� व्यि�ले सो संस्थाको सदस्यता �लन बाधापन�छैन 

। 

४. दतार् नगर�  सहकार� सस्था संचालन गनर् नहनु:े कसैले प�न  यस ऐन बमोिजम दतार् नगर� सहकार� स्थापना तथा 

स�ालन गनर् हुँदैन।   

५. दतार्को ला�ग दरखास्त �दन ु पन� :(१) यस ऐन बमोिजम गठन भएका सहकार� संस्थाले दतार्काला�ग दतार् गन� 

अ�धकार� समक्ष अनसूुची-१ को ढाँचामा दरखास्त �दनपुन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमका दरखास्त साथ देहाय बमोिजमका कागजातहरू संलग्न गनुर् पन�छ :– 

(क)  सहकार� संस्थाको �स्ता�वत �व�नयम, 

(ख)  सहकार� संस्था स�ालनको सम्भाब्यता अध्ययन ��तवेदन, 

(ग)  सदस्यले �लन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको �ववरण । 

(घ)  संस्थापक सदस्यहरूको नेपाल� नाग�रकताको �माण प�को ��त�ल�प ।  

(ङ) सम्बिन्धत वडामा एकै �कृ�तको सहकार� स�ालन गन� भएमा निजकको सहकार�को सहम�त र सो 

वडाको �सफा�रस  

६. दतार् गनुर् पन� :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम �ाप् त दरखास्त  स�हतको कागजातहरु  छान�वन गदार् देहाय 

बमोिजम भएको पाइएमा दतार् गन� अ�धकार�ले दरखास्त परेको �म�तले तीस �दन�भ� त्यस्तो सहकार� संस्था दतार् गर� 

अनसूुची-२ को ढाँचामा दतार् �माणप� �दन ुपन�छ :– 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको �व�नयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम बमोिजम रहेको,  

(ख) �स्ता�वत सहकार� संस्था सहकार� मूल्य,  मान्यता र �स�ान्त अनरुुप स�ालन हनु सक्न ेआधार 

रहेको, 

(ग) सहकार� संस्था समदुायमा आधा�रत एवम ्सदस्य केिन्�त भई संचालन र �नयन्�ण हनु सक्ने स्प� 

आधार रहेको । 

(2) उपदफा (१) बमोिजम छान�वन गदार् �स्ता�वत सहकार� संस्थाको �व�नयमको कुनै कुरामा संशोधन 

गनुर्पन� देिखएमा दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो संशोधन गनुर्पन� व्यहोरा खलुाई दरखास्त �ाप् त भएको �म�तले पन्� 

�दन�भ� �नवेदकलाई सूचना गनुर् पन�छ । 

(3) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न यो ऐन �ारम्भ हुँदाका बखत दतार् भई स�ालनमा 

रहेका छथर जोरपाट� गाउँपा�लका �भ� कायर्क्षे� कायम ग�रएका सहकार� संस्था सिुचकृत भएप�छ यसै ऐन बमोिजम 

दतार् भएको मा�नने छ र वा�षर्क रूपमा न�वकरण गनुर्पनन�छ । 

(४) यस दफा बमोिजम सहकार� संस्था दतार् गदार् दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो सहकार� संस्थाले पालना गनुर् 

पन� गर� कुनै शतर् तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम शतर् तो�कएकोमा सोको पालना गनुर् सम्बिन्धत सहकार� संस्थाको कतर्व्य 

हनुेछ। 

७. दतार् गनर् अस्वीकार गनर् सक्न े:(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उिल्लिखत अवस्था नभएमा, सोह� दफा बमोिजम 

�व�नयम संशोधनको ला�ग सूचना �दएको अब�ध �भ� �नवेदकले संशोधन गनर् अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको 

�म�तले तीस �दन�भ� �व�नयम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा उल्लेख भए वमोिजम हनुे गर� �ब�नयम संशोधन नगरेमा 

दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो सहकार� संस्था दतार् गनर् अस्वीकार गनर् सक्नछे । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम सहकार� संस्था दतार् गनर् अस्वीकार गरेकोमा दतार् गन� अ�धकार�ले कारण 

खलुाई तीन �दन �भ� सोको जानकार� सम्बिन्धत �नवेदकहरूलाई �दन ुपन�छ ।  

८. सहकार� संस्था संग�ठत संस्था हनु:े (१) सहकार� संस्था अ�विच्छ� उ�रा�धकारवाला एक स्वशा�सत र स��ठत संस्था 

हनुेछ । 

(२) सहकार� संस्थाको काम कारबाह�को ला�ग एउटा छु�ै छाप हनुेछ । 

(३) सहकार� संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रह� व्यि� सरह चल अचल सम्पि� �ाप् त, उपभोग, �व�� वा 

अन्य व्यवस्था गनर् सक्नेछ।  

(४) सहकार� संस्थाले व्यि� सरह आफ्नो नामबाट ना�लस उजूर गनर् र सो उपर प�न सोह� नामबाट 

ना�लस उजूर लाग्न सक्नेछ। 

(५) सहकार� संस्थाले व्यि� सरह करार गनर् सक्नेछ । 

९. सहकार� संस्थाको कायर्क्ष�े : (१) दतार् हुँदाका बखत सहकार� संस्थाको कायर् क्षे� देहाय बमोिजम हनुेछः  

(क)  बचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार गन� संस्थाको हकमा किम्तमा एक वडा,  

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

(ग)  सदस्यहरुवीच स्वाबलम्बनको पारस्पा�रक अभ्यासको ला�ग आपसी साझा वन्धन (कमन बण्ड), 

(घ)  व्यवसा�यक स्तरमा सेवा संचालन गनर् आवश्यक सदस्य संख्या, 

(ङ) संस्था संचालनमा सदस्यको सहभा�गतामूलक लोकतािन्�क �नयन्�ण कायम हनुे गर� पायक पन� 

स्थान । 

 
 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न संस्थाले दतार् भई व्यवसा�यक सेवा �ारम्भ 

गरेको दईुवषर् प�छ देहायको आधारमा जो�डएको भौगो�लक क्षे� कायम रहने गर� आफ्नो कायर्क्षे� थप वडाहरूमा 

�वस्तार गनर् सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसा�यक ��याकलापको �वकास �ममा सदस्यता बढाउन थप कायर् क्षे� आवश्यक 

परेको, 

(ख) संस्थाको कायर् संचालनमा सदस्यको �त्यक्ष �नयन्�ण कायम रा� रचनात्मक उपायहरु अवलम्बन 

ग�रएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गन� सहकार� संस्थाको हकमा मापदण्ड अनसुार भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न संस्थाको कायर्क्षे�का वडाहरूमा 

व्यावसा�यक सेवा स�ालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तो�कएको रकम वा अनपुातभन्दा कम रकम वा अनपुातको 

व्यावसा�यक सेवा स�ालन भएको देिखएको खण्डमा दतार् गन� अ�धकार�ले व्यावसा�यक सेवा स�ालन भएका वडा मा� 

कायर्क्षे� कायम गन� गर� �व�नयम संशोधन गनर् �नद�शन �दन सक्नेछ । 

(४)  उपदफा (३) बमोिजम दतार् गन� अ�धकार�ले �नद�शन �दएकोमा सहकार� संस्थाले एक वषर्�भ� 

�व�नयम संशोधन गर� आफ्नो कायर्क्षे� पनुः�नधार्रण गनुर्पन�छ ।  

(५) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सहकार� संस्थाले स्वेिच्छक रूपमा जनुसकैु 

समय कायर्क्षे� घटाउने गर� पनुः�नधार्रण गनर् �व�नयम संशोधन गनर् सक्नेछ ।  

(६) कायर्क्षे� पनुः �नधार्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ ।   
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१०. जानकार� �दनपुन�: यस गाउँपा�लका क्षे� भन्दा बढ� कायर्क्षे� कायम राखी दतार् भई स�ालनमा रहेका संस्थाहरूले सेवा 

स�ालन गदार् स�ा�लत सेवाको �ववरण स�हत गाउँपा�लकालाइर् जानकार� �दनपुन�छ । 

  

११. �वषयगत आधारमा वग�करण: (१)सहकार� संस्थाको वग�करण देहाय बमोिजम हनुेछः 

(क) उत्पादक संस्थाः कृ�ष,दगु्ध, िचया,क�फ,उख,ुफलफुल र माछापालन �वशेषका �वषयगत र अगवुावाल� 

एवम ्उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनमूलक संस्था; 

(ख) उपभो�ा संस्थाः उपभो�ा भण्डार, वचत तथा ऋण,उजार् र स्वास्थ्य  �वशेषका �वषयगत र �ाथ�मक 

आवश्यकता एवम ्सेवाको योजना समेतका आधारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था; 

(ग) ��मक वा खेलकुद तथा सासं्कृ�तक संस्थाः हस्तकला,खा� प�रकार,औ�ो�गक उत्पादन,भोजनालय र 

�म करार �वशेषका �वषयगत र सीप वा �मको �वशेषता एवम ्स्वरोजगार�को योजना, खेलकुद 

�वकास तथा संस्कृ�त आ�दमा आधा�रत संस्था; 

(घ) बहउु�शे्यीय संस्थाः उत्पादन, उपभोग र �म वा सीपमा आधा�रत स्वरोजगार�का सेवा समेत स�ालन 

गन� अन्य बहमुखुी संस्था । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) (ख) र (ग) मा उल्लेिखत �वषयमा �विश�ीकरण, आम �चलन र अभ्यासको 

�वकास�म समेतको आधारमा तो�कए बमोिजमका �वषयहरु थप गनर् स�कनेछ ।  

 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न उपदफा (१) बमोिजम अन्य संस्थाहरु गठन गनर् 

बाधा पन�छैन ।  

 

१२. कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनर् सक्न े:(१) दफा ६ बमोिजम दतार् �माणप� �ाप् त गरे 

प�छ संस्थाले आफ्नो उ�शे्य �ा��का ला�ग यस ऐन र �व�नयमको अधीनमा रह� आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, 

उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनर् सक्नेछ ।  

(३) �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न संस्थाले उपदफा (१) बमोिजम कारोवार, 

व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनर् छु�ै संस्था दतार् गनुर्पन� छैन । 

तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनर् �च�लत कानून बमोिजम 

अनमु�तप�, स्वीकृ�त वा इजाजतप� �लन ु पन� रहेछ भने सो बमोिजम अनमु�तप� ,स्वीकृ�त वा इजाजतप� 

�लएर मा� कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनुर् पन�छ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम संस्थाले �च�लत कानून बमोिजम अ�धकार पाएको �नकाय वा 

अ�धकार�बाट अनमु�तप�, स्वीकृ�त वा इजाजतप� �ाप् त गरेमा पन्� �दन�भ� सोको जानकार� गाउँपा�लकालाइर् 

�दन ुपन�छ । 

(५) दईु वा दईुभन्दा बढ� संस्थाले संय�ु वा साझेदार�मा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजार�करणको 

ला�ग यस ऐनको अधीनमा रह� आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनर् सक्नेछन ्। 

(६) उपदफा (५) बमोिजमको कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गन� सम्बन्धी अन्य 

व्यबस्था तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

१३. दा�यत्व सी�मत हनु े:(१) सहकार� संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दा�यत्व �नजले ख�रद गरेको वा ख�रद 

गनर् स्वीकार गरेको शेयरको अ�धकतम रकमसम्म मा� सी�मत रहनेछ ।  

(२) सहकार� संस्थाको नाममा “सहकार�” र नामको अन्त्यमा “�ल�मटेड” भ�े शब्द रा� ुपन�छ ।  
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१४. सहकार�का मूल्य, मान्यता र �स�ान्त पालना गनुर् पन�: सहकार� संस्थाको गठन तथा स�ालन गदार् सहकार�का मूल्य, 

मान्यता र �स�ान्तको पालना गनुर् पन�छ ।  
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प�रच्छेद–३ 

संस्थाका उ�शे्य तथा कायर् 

१५. संस्थाको उ�शे्य : कायर्क्षे�मा आधा�रत र सदस्य केिन्�त भई आफ्ना सदस्यहरूको आ�थर्क, सामािजक तथा 

साँस्कृ�तक उ�यन गनुर् संस्थाको मखु्य उ�ेश्य हनुेछ ।   

१६. संस्थाको कायर् : संस्थाका कायर्हरू देहाय बमोिजम हनुेछन:्- 

(क) सहकार�का मूल्य, मान्यता र �स�ान्तहरूको पालना गन� गराउने, 

(ख) सदस्यको �हत �व�र्नगन� गर� व्यावसा�यक सेवाहरू �दान गन�, 

(ग) सदस्यलाई िशक्षा, सूचना र ताल�म �दान गन� , 

(ङ) संस्थाले गन� उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड �नधार्रण गर� गणुस्तर सधुार, आ�थर्क स्था�यत्व र जोिखम 

व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर् गन�,  

(च) आन्त�रक �नयन्�ण �णाल� लागू गन�, 

(छ) संस्थाको व्यवसा�यक �व�र्न तथा �वकास सम्बन्धी ��याकलापहरू स�ालन गन�, 

(ज) मन्�ालय, रिज�ार, �ादेिशक रिज�ार, गाउँपा�लका वा दतार् गन� अ�धकार�को �नद�शन पालना गन� 

गराउने, 

(झ) �व�नयममा उिल्लिखत कायर्हरू गन� । 

 
 

प�रच्छेद–४ 

�व�नयम तथा आन्त�रक कायर्�व�ध 

१७. �व�नयम बनाउन ु पन� : (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, �नद� िशका, मापदण्ड र कायर्�व�धको 

अधीनमा रह� आफ्नो कायर् स�ालनको ला�ग �व�नयम बनाउन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �व�नयम दतार् गन� अ�धकार�बाट स्वीकृत भए प�छ लागू हनुेछ । 

१८. आन्त�रक कायर्�व�ध बनाउन सक्न े :(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, �नद� िशका, मापदण्ड, 

कायर्�वधी र �व�नयमको अधीनमा रह� आवश्यकता अनसुार आफ्नो आन्त�रक कायर्�व�ध बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आन्त�रक कायर्�व�ध सम्बिन्धत संस्थाको साधारणसभाले स्वीकृत गरेप�छ लागू 

हनुेछ । 

१९. �व�नयम र आन्त�रक कायर्�व�धमा संशोधन :(१) संस्थाको साधारणसभाको कुल सदस्य संख्याको बहमुतबाट �व�नयम र 

आन्त�रक कायर्�व�ध संशोधन हनु सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम संशोधन भएको �व�नयम वा आन्त�रक कायर्�व�ध दतार् गन� अ�धकार�बाट स्वीकृत 

भएप�छ लागू हनुेछ । 

प�रच्छेद–५ 

सदस्यता 

२०. संस्थाको सदस्यता: (१) अठार वषर् उमेर पूरा गरेका देहाय बमोिजमका नेपाल� नाग�रकहरु संस्थाको सदस्य हनु 

सक्नेछनः् 

  (क)  संस्थाको कम्तीमा दश �क�ा शेयर ख�रद गरेको, 

  (ख)  संस्थाको �व�नयममा उिल्लिखत शतर्हरु पालना गनर् मन्जरु गरेको, 

  (ग)  संस्थाको िजम्मेवार� पालना गनर् मन्जरु भएको, 
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  (घ)  संस्थाले गरेको कारोवारसँग ��तस्पधार् हनुे गर� कारोवार नगरेको, 

  (ङ)   संस्थाको सदस्यता �लन योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न संघीय सरकार, �देश सरकारका �नकायहरु, 

स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायर्क्षे� �भ�का सामदुा�यक वा सहकार� �व�ालय, गठु�, स्थानीय क्लब, गाउँपा�लका 

गठन भएका उपभो�ा समूहहरु संस्थाको सदस्य हनु बाधा पन� छैन ।  

(३) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न स्वास्थ्य सहकार� संस्थामा सहकार� संस्थाले 

सदस्यता �लन वाधा पन� छैन । 

२१. सदस्यता �ाप् त गनर् �नवेदन �दन ुपन�: (१) संस्थाको सदस्यता �लन चाहने सम्बिन्धत व्यि�ले संस्थाको स�म�त समक्ष 

�नवेदन �दन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदनपरेको �म�तले पन्� �दन �भ� स�म�तले यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको 

�नयम तथा �व�नयमको अधीनमा रह� सदस्यता �दान गन� वा नगन� �नणर्य गनुर् पन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम �नणर्य गदार् स�म�तले सदस्यता �दान नगन� �नणर्य गरेमा सो को कारण खोल� 

सात �दन�भ� �नवेदकलाई जानकार� गराउन ुपन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम जानकार� पाएको �म�तले तीस �दन�भ� सम्बिन्धत ब्यि�ले त्यस्तो संस्था दतार् 

गन� अ�धकार�समक्ष उजूर गनर् सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम �ाप् तउजूर� छान�वन गदार् �नवेदकलाई सदस्यता �दान गनुर् पन� मना�सव कारण 

देिखएमा दतार् गन� अ�धकार◌ीले त्यस्तो �नवेदकलाई सदस्यता �दान गनर्को ला�ग सम्बिन्धत संस्थाको साधारण सभामा 

पेश गन� आदेश �दन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोिजम आदेश भएमा सो आदेश �ाप् त भइर् साधरण सभा भएको सात �दन �भ� 

सम्बिन्धत संस्थाले �नवेदकलाई सदस्यता �दान गर� सोको जानकार� दतार् गन� अ�धकार�लाई गराउन ुपन�छ ।  

२२. सदस्य हनु नपाउन े: (१) कुनै व्यि� एकै �कृ�तक◌ो एकभन्दा वढ� संस्थाको सदस्य हनु पाउने छैन । 

  तर यो ऐन �ारम्भ हनु ुअिघ कुनै व्यि� एकै �कृ�तको एकभन्दा बढ� संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन 

�ारम्भ भएको �म�तले तीनवषर् �भ� कुनै एक संस्थाको मा� सदस्यता कायम रा� ुपन�छ । 

(२) यो ऐन �ारम्भ हुँदाका बखत कुनै संस्थामा संघीय सरकारको �नकाय वा दफा २० को उपदफा (२) 

मा उल्लेख भएदेिख बाहेकको अन्य कुनै कृ��म व्यि� सदस्य भएको भए पाँचवषर् �भ� सदस्यता अन्त्य गनुर्पन�छ ।  

   

२३. सदस्यताको समा��:(१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समा� हनुेछः— 

(क) सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 

(ख) लगातार बा�षर्क साधारणसभामा �बना सूचना तीन पटकसम्म अनपुिस्थत भएमा, 

(ग) यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त वनेको �नयम वा �व�नयम बमोिजम सदस्यले पालना गनुर्पन� �ावधानको 

बारम्बार उल्ल�न गरेमा, 

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

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै सदस्यले संस्थाबाट �ाप् त वा भ�ुान गनुर् पन� 

कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा �नजले �लएको ऋण,�तनुर् पन� कुनै दा�यत्व वा अन्य कुनै सदस्यको 

तफर् बाट �धतो वा जमानत बसेकोमा सोको दा�यत्व फरफारक नभएसम्म �नजको सदस्यता समा� हनुे छैन ।  

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न साधारणसभा बोलाउन े�नणर्य भइसकेप�छ साधारणसभा 

सम्प� नभएसम्म कसैलाई प�न सदस्यताबाट हटाउन स�कने छैन । 
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२४. स�ुवधा �ाप् त गनर् नसक्न े : कुनै सदस्यले सहकार� संस्थालाई �तनुर् पन� कुनै दा�यत्व �नधार्�रत समय�भ�  भ�ुान 

नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त वनेको �नयम तथा �व�नयम बमोिजम सदस्यले पालन गनुर्पन� व्यवस्थाको 

बारम्बार उल्लंघन गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको स�ुबधा �ाप् त गनर् सक्ने छैन । 

 

प�रच्छेद –६ 

साधारणसभा, स�म�ततथा लेखा सपुरि◌वेक्षण स�म�त 

 

२५. साधारणसभा: (१) सहकार� संस्थाको सव�च्च अ�को रुपमा साधारणसभा हनुेछ । 

(२) सहकार� संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारणसभाका सदस्य हनुे छन ्। 

(३) सहकार� संस्थाको साधारणसभा देहाय बमोिजम हनुेछ:– 

(क) �ारिम्भक साधारणसभा, 

(ख) वा�षर्क साधारणसभा, 

(ग) �वशेष साधारणसभा । 

२६. �ारिम्भक साधारण सभाको काम, कतर्व्य र अ�धकार: �ारिम्भक साधारणसभाको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय 

बमोिजम हनुेछ :– 

(क) �ारिम्भक साधारणसभा हनुे अिघल्लो �दनसम्मको काम कारबाह� र आ�थर्क कारोबारको जानकार� �लने, 

(ख) चालू आ�थर्क वषर्को ला�ग वा�षर्क कायर्�म तथा बजेट स्वीकृत गन�, 

(ग) ��तवेदन तथा �व�ीय �ववरण अनमुोदन गन�, 

(घ) �व�नयममा उल्लेख भए बमोिजम स�म�त वा लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको �नवार्चन गन�, 

(ङ) आन्त�रक कायर्�व�ध पा�रत गन�, 

(च) लेखा पर�क्षकको �नयिु� र �नजको पा�र��मक �नधार्रण गन�,  

(छ) �व�नयममा तो�कए बमोिजमका अन्य कायर्हरू गन� । 

२७. वा�षर्क साधारणसभाको काम, कतर्व्य र अ�धकार : वा�षर्क साधारणसभाको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम  

हनुेछ :– 

(क) वा�षर्क कायर्�म तथा बजेट स्वीकृ�त गन�, 

(ख) वा�षर्क लेखा पर�क्षण ��तवेदन अनमुोदन गन�, 

(ग) स�म�त वा लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको �नवार्चन तथा �वघटन गन�, 

(घ) स�ालक वा लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने, 

(ङ) स�म�त वा लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको वा�षर्क ��तवेदन पा�रत गन�, 

(च) �व�नयम संशोधन तथा आन्त�रक कायर्�व�ध पा�रत गन�, 

(छ) लेखा पर�क्षकको �नयिु� र �नजको पा�र��मक �नधार्रण गन�, 

(ज) संस्था एक�करण वा �वघटन सम्बन्धी �नणर्य गन�, 

(झ) पा�र��मक लगायतका स�ुवधा तोक्ने, 

(ञ) ऋण तथा अनदुान �ा� गन� सम्बन्धमा �नणर्य गन�, 

(ट) सदस्यको दा�यत्व �मनाहा �दने, 

(ठ) स�म�तलाई आवश्यक �नद�शन �दने, 
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(ड) �व�नयममा तो�कए बमोिजमका अन्य कायर्हरू गन� । 

२८. साधारणसभाको बैठक :(१) स�म�तले सहकार� संस्था दतार् भएको �म�तले तीन म�हना�भ� �ारिम्भक साधारणसभा 

बोलाउन ुपन�छ । 

(२) स�म�तले �त्येक आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले छ म�हना�भ� वा�षर्क साधारणसभा बोलाउन ुपन�छ 

। 

(३) स�म�तले देहायको अवस्थामा �वशेष साधारण सभा बोलाउन ुपन�छ :– 

(क) संस्थाको काम �वशेषले �वशेष साधारण सभा बोलाउनपुन� स�म�तवाट �नणर्य भएमा, 

(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोिजम लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको �सफा�रसमा, 

(ग) कुनै स�ालकले �वशेष साधारणसभा बोलाउन पेश गरेको �स्ताव स�म�त�ारा पा�रत भएमा, 

 (घ) �वशेष साधारणसभा बोलाउन ु पन� कारण खलुाइ पिच्चस ��तशत सदस्यले स�म�त समक्ष �नवेदन 

�दएमा, 

(ङ) दफा २९ को उपदफा (१) बमोिजम दतार् गन� अ�धकार�ले �नद�शन �दएमा, 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न संस्थाको स�ालक वा व्यवस्थापकबाट आफ्नो 

िजम्मेवार� पूरा नगर� संस्था स�ालनमा समस्या उत्प� भएको अवस्थामा दतार् गन� अ�धकार�लाई 

जानकार� �दई साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहमुत सदस्य उपिस्थत भई �वशेष साधारण सभा गनर् 

स�कनेछ । 

२९. �वशेष साधारणसभा बोलाउन �नद�शन �दन सक्न:े (१) संस्थाको �नर�क्षण वा सपुर�वेक्षण गदार् वा कसैको उजूर� पर� 

छान�वन गदार् देहायको अवस्था देिखन आएमा दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो सहकार� संस्थाको स�म�तलाई साधारणसभा 

बोलाउन �नद�शन �दन सक्नेछ :–   

(क)  सहकार�को मूल्य, मान्यता तथा �स�ान्त �वप�रत कायर् गरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, �व�नयम तथा आन्त�रक कायर्�व�ध �वपर�त कायर् गरेमा, 

(घ) दतार् गन� अ�धकार�ले �दएको �नद�शनको बारम्बार उल्ल�न गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोिजम दतार् गन� अ�धकार�ले आदेश �दएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम साधारणसभा बोलाउन �नद�शन �ाप् त भएमा स�म�तले सो �नद�शन �ाप् त भएको 

�म�तले प�तीस �दन�भ� साधारणसभाको बैठक बोलाउन ुपन�छ र साधारणसभाको बैठकमा उजूर� वा �नर�क्षणका �ममा 

देिखएका �वषयमा छलफल गर� सोको ��तवेदन दतार् गन� अ�धकार�समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उिल्लिखत अव�ध�भ� स�म�तले साधारणसभा नबोलाएमा दतार् गन� अ�धकार�ले 

त्यस्तो साधारणसभा बोलाउन सक्नेछ । 

(४) सहकार� संस्थाको साधारणसभाको ला�ग गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 

एकाउ� ��तशत हनुेछ ।  

तर प�हलो पटक डा�कएको साधारण सभामा गणपरुक संख्या नपगुेमा त्यसको सात �दन �भ� दो�ो पटक 

साधारण सभा बोलाउन ुपन� र यसर� दो�ो पटक बोलाइएको साधारण सभामा संचालक स�म�तको बहमुत स�हत एक 

�तहाई साधारण सदस्यहरुको उपिस्थ�त भएमा साधारण सभाको गणपरुक संख्या पगुेको मा�ननेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था 

सोह�अनसुार हनुेछ । 
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(६) दईु हजार वा सोभन्दा बढ� सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गदार् समान कायर्सूचीमा तो�कए 

बमोिजम सदस्य संख्याको आधारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानमा संचालक सदस्यहरुलाई पठाई साधारण सभा 

गनर् र त्यस्तो सभाको �नणर्य �मािणत गनर् ��त�न�धहरु छनौट गर� त्यस्ता ��त�न�धहरुको उपिस्थ�तको सभाले अिन्तम 

�नणर्य �मािणत गन� व्यवस्था �मलाउन सक्नेछ । 

३०. स�ालक स�म�त :(१)  सहकार� संस्थामा साधारणसभाबाट �नवार्िचत एक स�ालक स�म�त रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यि� लगातार एउटै पदमा दईु पटकभन्दा बढ� स�ालक स�म�तको अध्यक्ष हनु पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा ते�ीस ��तशत म�हला सदस्यको 

��त�न�धत्व स�ुनि�त गनुर् पन�छ ।  

(३) एउटै प�रवारको एकभन्दा बढ� सदस्य एकै अव�धमा स�ालक तथा लेखा स�म�तको पदमा उम्मेदवार 

ब� र �नवार्िचत हनु सक्ने छैन । 

(४) कुनै संस्थाको स�ालक सोह� संस्थाको कमर्चार� वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता �लएको सहकार� संघ वा 

बै�बाहेक अक� कुनै संस्थाको संचालक ब� पाउने छैन । 

तर वा�षर्क दईु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार गन� सहकार� संस्थाको स�ालकले त्यस्तो सहकार� 

संस्थामा कमर्चार�को रुपमा काम गनर् बाधा पन� छैन । वा�षर्क दईु करोडभन्दा ब�ढ कारोवार गन� संस्थामा कुनै 

संचालक कमर्चार� रहेको भए यो ऐन �ारम्भ भएको �म�तले दईु वषर्�भ� त्यस्तो संचालकले कमर्चार�को पद त्याग गर� 

अक� कमर्चार�को व्यवस्था गनुर्पन�छ ।  

(६) यो ऐन �ारम्भ हनुअुिघ कुनै व्यि� एकभन्दा बढ� संस्थाको स�ालक वा सोह� वा अक� संस्थाको 

कमर्चार� भएकोमा यो ऐन �ारम्भ भएको �म�तले एक वषर्�भ� कुनै एक संस्थाको मा� स�ालक वा कमर्चार� रहन ु

पन�छ । 

(७) स�म�तको कायार्व�ध तीन वषर्को हनुेछ । 

३१. स�ालक स�म�तको �नवार्चन :(१) स�म�तले आफ्नो कायार्व�ध समा� हनु ुकिम्तमा एक म�हना अिघ अक� स�म�तको 

�नवार्चन गराउन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स�म�तको �नवार्चन नगराएको जानकार� �ाप् त भएमा त्यस्तो जानकार� �ाप् त 

भएको �म�तले छ म�हना�भ� स�म�तको �नवार्चन गराउन दतार् गन� अ�धकार�ले सम्बिन्धत स�म�तलाई आदेश �दन 

सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम दतार् गन� अ�धकार�ले आदेश �दएकोमा सम्बिन्धत स�म�तले सो आदेश 

बमोिजमको समयाव�ध�भ� स�म�तको �नवार्चन गराई दतार् गन� अ�धकारलाई जानकार� गराउन ुपन�छ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम स�म�तको �नवार्चन नगराएमा दतार् गन� अ�धकारले त्यस्तो संस्था सदस्य रहेको 

मा�थल्लो संघ भए सो संघको ��त�न�ध समेतलाई सहभागीगराई स�म�तको �नवार्चन सम्बन्धी सम्पूणर् कायर् गन� 

गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको �नवार्चन कायर्मा सहयोग परु् याउन ु सम्बिन्धत स�म�तका पदा�धकार�हरूको 

कतर्व्य हनुेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम �नवार्चन गराउँदा लागेको सम्पूणर् खचर् सम्बिन्धत संस्थाले व्यहोनुर् पन�छ। 

(७) यस दफा बमोिजम स�म�तको अक� �नवार्चन नभएसम्मको ला�ग स�म�तले �व�नयममा व्यवस्था भए 

बमोिजम आफ्नो कायर् स�ालन गन�छ ।  
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३२. स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार : यस ऐनमा अन्य� उिल्लिखत काम, कतर्व्य र अ�धकारका अ�त�र� स�म�तको 

काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ :– 

(क) सहकार�का मूल्य, मान्यता र �स�ान्त बमोिजम सहकार� संस्थाको स�ालन गन�, 

(ख) आ�थर्क तथा �शासक�य कायर् गन�, गराउने, 

(ग) �ारिम्भक साधारणसभा, वा�षर्क साधारणसभा तथा �वशेष साधारणसभा बोलाउने, 

(घ) साधारणसभाका �नणर्यहरू कायार्न्वयन गन�, गराउने, 

(ङ) संस्थाको नी�त, योजना, बजेट तथा बा�षर्क कायर्�मको तजुर्मा गर� साधारणसभा समक्ष पेश गन�, 

(च) संस्थाको सदस्यता �दान गन� तथा सदस्यताबाट हटाउने,  

(छ) शेयर नामसार� तथा �फतार् सम्बन्धी कायर् गन�, 

(ज) सम्बिन्धत संघको सदस्यता �लने, 

(झ) �व�नयम तथा आन्त�रक कायर्�व�ध तयार गर� साधारणसभामा पेश गन�,  

(ञ) संस्थाको कायर्क्षे��भ� संस्थाको कारोबार र व्यवसायको �हत �व�र्नको ला�ग आवश्यक कायर् 

गन�,गराउन,े 

३३. स�ालक पदमा बहाल नरहन:े देहायको कुनै अवस्थामा स�ालक आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन:- 

(क) �नजले �दएको राजीनामा स�म�तबाट स्वीकृत भएमा, 

(ख) �नजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोिजम स�ालकबाट हटाउने �नणर्य भएमा, 

(ग) �नज अक� संस्थाको स�ालक रहेमा, 

(घ) �नज सोह� वा अक� संस्थाको कमर्चार� रहेमा, 

तर दफा ३० को उपदफा (४) को ��तबन्धात्मक वाक्यांशमा लेिखएको कुरामा सोह�बमोिजम 

हनुेछ । 

(ङ) �नज सोह� वा अक� संस्थाको लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको पदमा रहेमा 

(च) �नजको मतृ्य ुभएमा। 

३४. स�ालकलाई पदबाट हटाउन सक्न:े (१) साधारणसभाले वहमुतको �नणर्यबाट देहायको कुनै अवस्थामा स�ालकलाई 

स�म�तको स�ालक पदबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आ�थर्क �हना�मना गर� सम्बिन्धत संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा, 

(ख) अन�धकृत तवरले सम्बिन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी �वषयको गोप�नयता भ� गरेमा, 

(ग) सम्बिन्धत संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग ��तस्पधार् हनुे गर� समान �कृ�तको कारोबार वा व्यवसाय 

गरेमा, 

(घ) सम्बिन्धत संस्थाको अ�हत हनुे कुनै कायर् गरेमा,  

(ङ) �नज शार��रक वा मान�सक रुपमा काम गनर् नसक्ने भएमा, 

(च) कुनै स�ालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम वा �व�नयममा उिल्लिखत योग्यता नरहेमा । 

(२) कुनै स�ालकलाई स�म�तको पदबाट हटाउने �नणर्य गनुर् अिघ त्यस्तो स�ालकलाई साधारणसभा समक्ष 

सफाई पेश गन� मना�सब मा�फको मौका �दइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको अव�ध�भ� कुनै स�ालकले सफाई पेश नगरेमा वा �नजले पेश गरेको सफाई 

सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभाले त्यस्तो स�ालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  
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(४) उपदफा (३) बमोिजम स�ालकको पदबाट हटाइएको सदस्य स�म�तको दईु कायर्कालसम्मको 

�नवार्चनमा उम्मेदवार ब� पाउने छैन ।    

(५) उपदफा (३) बमोिजम कुनै स�ालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारणसभाले बाँक� अव�धको ला�ग 

अक� स�ालकको �नवार्चन गन�छ । 

३५. �नजी स्वाथर् समावेश भएको �नणर्य �कृयामा संलग्न हनु नहनु े: (१) स�ालकले आफ्नो �नजी स्वाथर् समावेश भएको 

�नणर्य ���यामा संलग्न हनुहुुँदैन । 

(२) स�ालकले आफूलाईमा� व्यि�गत फाइदा हनुेगर� संस्थामा कुनै कायर् गनर् गराउन हुँदैन । 

(३) कुनै स�ालकले उपदफा (१) को �बपर�त हनुे गर� वा आफ्नो अ�धकारक्षे�भन्दा बा�हर गई कुनै काम 

कारबाह� गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाह� ��त त्यस्तो स�ालक व्यि�गत रूपमा उ�रदायी हनुेछ र त्यस्तो काम 

कारबाह�बाट संस्थाको, सदस्य वा अन्य कुनै व्यि�लाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी 

�नजको जायजेथाबाट असूल उपर ग�रनेछ । 

३६. स�म�तको �वघटन :(१) साधारणसभाले देहायको अवस्थामा स�म�तको �वघटन गनर् सक्नेछः– 

(क) स�म�तको बद�नयतपूणर् कायर्बाट संस्थाको कारोबार जोिखममा परेमा, 

(ख) संस्थाले �तनुर्पन� दा�यत्व तो�कएको समय�भ� भ�ुान गनर् नसकेमा, 

(ग) �व�नयममा उिल्लिखत उ�ेश्य र कायर् �वप�रतको काम गरेमा,  

(घ) स�म�तले आफ्नो िजम्मेवार� पूरा नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयमावल�मा उिल्लिखत शतर् वा दतार् गन�  अ�धकार�ले �दएको 

�नद�शनको बारम्बार उल्ल�न गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स�म�त �वघटन भएमा साधारणसभाले नयाँ स�म�तको �नवार्चन गन�छ । 

(३) स�म�तले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम बमोिजम दतार् गन� अ�धकार�ले �दएको �नद�शन 

पालना नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको ��तवेदन समेतको आधारमा दतार् गन� अ�धकार�ले 

स�म�तलाई उजूर� वा �नर�क्षणको �ममा देिखएका �वषयवस्तकुो गािम्भयर्ताको आधारमा बढ�मा छ म�हनाको समय 

�दई सधुार गन� मौका �दन सक्नेछ र त्यस्तो समयाव�ध �भ� प�न सधुार नगरेमा त्यस्तो स�म�त �वघटन गन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम स�म�त �वघटन भएमा त्यसर� �वघटन ग�रएको �म�तले तीन म�हना �भ�मा अक� 

स�म�तको �नवार्चन सम्प� गराउन र त्यस्तो �नवार्चन नभएसम्म संस्थाको दै�नक कायर् स�ालन गनर् दतार् गन� 

अ�धकार�ले तो�कए बमोिजमको एक तदथर् स�म�त गठन गनुर् पन�छ । 

(५) यस दफा बमोिजम अक� स�म�तको �नवार्चन गराउँदा लागेको सम्पूणर् खचर् सम्बिन्धत संस्थाले व्यहोन�छ 

। 

३७. लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको गठन :(१) संस्थामा आन्त�रक �नयन्�ण �णाल�लाई सदुृढ गनर् तो�कए बमोिजमको 

योग्यता पगुेका एकजना संयोजक र दईुजना सदस्यहरू रहने गर� साधारणसभाले �नवार्चनबाट लेखा सपुर�वेक्षण स�म�त 

गठन गन�छ । 

(२) एउटै प�रवारको एकभन्दा बढ� व्यि� एकै अव�धमा एउटै संस्थाको स�ालक वा लेखा सपुरि◌वेक्षण 

स�म�तको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार ब� र �नवार्िचत हनु सक्ने छैन । 

३८. लेखा सपु�रवेक्षण स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार :(१)  लेखा सपु�रवेक्षण स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार 

देहाय बमोिजम हनुेछ :– 

(क) �त्येक चौमा�सकमा सहकार� संस्थाको आन्त�रक लेखापर�क्षण गन�, गराउने, 
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(ख) आन्त�रक लेखापर�क्षण गदार् लेखापर�क्षणका आधारभतू �स�ान्तको पालना गन�, गराउने, 

(ग) �व�ीय तथा आ�थर्क कारोवारको �नर�क्षण तथा मूल्या�न गन�, गराउने, 

(घ) स�म�तको काम कारवाह�को �नय�मत सपुरि◌वेक्षण गन� र स�म�तलाई आवश्यक सझुाव �दने, 

(ङ) साधारणसभाको �नद�शन, �नणर्य तथा स�म�तका �नणर्य कायार्न्वयन भए नभएको अनगुमन गन�, 

(च) लेखा सम्बन्धी ��तवेदन र स�म�तको काम कारबाह�को सपुरि◌वेक्षण सम्बन्धी वा�षर्क ��तवेदन 

साधारणसभा समक्ष पेश गन�,  

(छ) आफूले पटक पटक �दएका सझुाव कायार्न्वयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको �हतमा ��तकूल असर 

परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा िजन्सी सम्पि�को व्यापक रूपमा �हना�मना वा अ�नय�मतता भएको 

वा संस्था गम्भीर आ�थर्क संकटमा पनर् लागेकोमा सोको कारण खलुाई �वशेष साधारणसभा बोलाउन 

स�म�त समक्ष �सफा�रस गन� । 

(ज) आवश्यक परेमा आन्त�रक लेखा पर�क्षक �नयिु�का ला�ग तीन जनाको नाम स�ालक स�म�तमा 

�सफा�रस गन� । 

(२) लेखा सपुरि◌वेक्षण स�म�तको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दै�नक आ�थर्क �शास�नक कायर्मा सहभागी 

हनु पाउने छैन । 

 

प�रच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण प�रचालन 

३९. सदस्य केिन्�त भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुर् पन� : (१) संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मा� बचत स्वीकार गनर्, 

सोको प�रचालन गनर् र सदस्यलाई मा� ऋण �दान गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गन� गर� दतार् 

भएको संस्था बाहेक अन्य �वषयगत वा वहउु�ेश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार गनर् पाउने छैन।  

तर यो ऐन �ारम्भ हनु ुअिघ बहउु�ेश्यीय वा �वषयगत संस्थाको रुपमा दतार् भई मखु्य कारोवारको रुपमा 

वचत तथा ऋणको कारोवार गद� आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन वषर् �भ�मा वचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार 

नहनुे गर� दतार् हुँदाका बखतमा उल्लेख ग�रएको मखु्य कारोवार गन� गर� संस्था स�ालन गनुर्पन�छ । 

(३) संस्थाले सदस्यलाई �दान गन� ऋणमा सेवा शलु्क र नवीकरण शलु्क �लन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर �बचको अन्तर छ ��तशतभन्दा बढ� हनुे छैन ।  

(५) संस्थाले �दान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूँजीकृत गर� सोको आधारमा ब्याज 

लगाउन पाइने छैन । 

(६) संस्थाले कुनैप�न कम्पनीको शेयर ख�रद गनर् सक्ने छैन ।  

तर  

(क) संस्थाको दा�यत्व��त ��तकूल नहनुे गर� संस्थाले स्व�योजनको ला�ग अचल सम्पि� खर�द तथा 

पूवार्धार �नमार्ण एवं संस्था र सदस्यहरुको �हतमा उत्पादन र सेवाको क्षे�मा �ाथ�मक पूजँी कोष 

प�रचालन गनर् वाधा पन� छैन । 

(ख) यो ऐन �ारम्भ हनु ुअिघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर ख�रद गरेको भएमा त्यस्तो शेयर यो 

ऐन �ारम्भ भएको �म�तले एक वषर् अव�ध �भ� हस्तान्तरण ग�रसक्न ुपन�छ । 

(ग) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न संस्थाले यो ऐन �ारम्भ हनुअुिघ दतार् भएका 

साना �कसान�ारा �व��र्त �व�ीय संस्थाको शेयर ख�रद गनर् बाधा पन�छैन । 
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(७) संस्थाले शेयर पूजँी कोषको दश गणुासम्म वचत संकलन गनर् सक्नेछ । 

(८) संस्थाले दतार् गदार्का बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता �ाप् त गरेको तीन म�हना अव�ध 

व्य�तत नभई ऋण लगानी गनर् सक्ने छैन । 

४०. सन्दभर् व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) स्थानीय काननु बमोिजम रिज�ारले बचत तथा ऋणको सन्दभर् व्याजदर तोक्न 

सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको सन्दभर् ब्याजदर संस्थाका ला�ग �नद�शक ब्याजदर हनुेछ । 

४१. व्यि�गत बचतको सीमा: संस्थामा सदस्यको व्यि�गत बचतको सीमा तो�कए वमोिजम हनुेछ ।  

 

प�रच्छेद –८ 

आ�थर्क �ोत प�रचालन 

४२. शेयर �ब�� तथा �फतार् सम्बन्धी व्यबस्था :(१) संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर �व�� गनर् सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर 

पूजँीको बीस ��तशतभन्दा बढ� हनुे गर� शेयर �ब�� गनर् सक्ने छैन ।  

तर संघीय सरकार, �देश सरकार वा स्थानीय तहको पूणर् वा आंिशक स्वा�मत्व वा �नयन्�ण भएको संस्था वा 

�नकायको हकमा यो बन्देज लागू हनुे छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको अं�कत मूल्य ��त शेयर एक सय रुपैयाँ हनुेछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूजँी �व�नयममा उल्लेख भए बमोिजम हनुेछ । 

(६) संस्थाले खलुा बजारमा शेयर �ब�� गनर् पाउन ेछैन । 

(७) संस्थाको मूलधनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोह� संस्थाको ऋण वा दा�यत्व बाहेक अन्य 

कुनै ऋण वा दा�यत्व वापत �ललाम �ब�� ग�रने छैन । 

४३. रकम �फतार् तथा खाता स�ालन सम्बन्धी व्यवस्था :(1) कुनै सदस्यले संस्थाको सदस्यता त्याग गर� रकम �फतार् �लन 

चाहेमा �नजको कुनै दा�यत्व भए त्यस्तो दा�यत्व भ�ुान गरेको �म�तले एक म�हना�भ� �नजको बाँक� रकम तो�कए 

बमोिजम �नजलाई �फतार् गनुर् पन�छ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत �फतार् माग गरेमा �नजको कुनै दा�यत्व भए त्यस्तो दा�यत्व 

र शेयर सदस्य त्याग गरेवापत तो�कएको सेवा शलु्क समेत क�ा गर� बाँक� रकम तो�कए बमोिजम �नजलाई �फतार् 

गनुर् पन�छ।  

(३) संस्थाले वचत खाताहरु मा� संचालन गनर् सक्नछे ।    

४४. ऋण वा अनदुान �लन सक्न:े (१) संस्थाले �वदेशी ब�क वा �व�ीय संस्था वा अन्य �नकायबाट ऋण वा अनदुान �लन 

वा त्यस्तो �नकायसँग साझेदार�मा काम गनर् संघीय कानून वमोिजम स्वीकृती �लन ुपन� छ । 

(२) उपदफा (१) वमोिजम �वदेशी बै� वा �नकायबाट ऋण वा अनदुान �लन स्वीकृतीको ला�ग तो�कए 

वमोिजमको �ववरणहरु स�हत दतार् गन� अ�धकार� समक्ष �नवेदन �दन ुपन�छ ।  

(३) उपदफा (२) वमोिजम �नवेदन �ा� भएमा दतार् गन� अ�धकार�ले गाउँ कायर्पा�लकामा �स्ताव पेश गनुर् 

पन�छ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजमको �स्ताव गाउँ कायर्पा�लकाले उपय�ु देखेमा स्वीकृतीकोला�ग मन्�ालयमा 

िशफा�रस ग�र पठाउनेछ ।  

४५. संघीय सरकारको सरुक्षण �ाप् त गनर् सक्न:े (१) संस्थाले �वदेशी बै� वा �नकायसँग �लने ऋणमा सरुक्षण �ाप् त गनुर् पन� 

भएमा संघीय कानून वमोिजम स्वीकृ�तकोला�ग दतार् गन� अ�धका�र समक्ष �स्ताव स�हत �नवेदन �दन ुपन� छ । 
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(२) दफा (१) वमोिजम �ा� �स्ताव उपय�ु देिखएमा गाउँ कायर्पा�लकाले संघीय काननु बमोिजम स्वीकृ�तको ला�ग 

मन्�ालयमा िशफा�रस ग�र पठाउन ुपन�छ ।  

 

प�रच्छेद –९ 

संस्थाको कोष 

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

(क) शेयर �ब��बाट �ाप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा �ाप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा �ाप् त रकम, 

(घ) संघीय, �ादेिशक, र स्थानीय सरकारबाट �ाप् त अनदुान रकम, 

(ङ) �वदेशी सरकार वा अन्तरार्��य संघसंस्थाबाट �ाप् त अनदुान वा सहायताको रकम, 

(च) व्यवसा�यक कायर्बाट आिजर्त रकम, 

(छ) सदस्यता �वेश शलु्क, 

(ज) संस्थाको नाममा �ा� हनुे अन्य जनुसकैु रकम । 

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

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

(क) आ�थर्क वषर्को खूद नाफा रकमको कम्तीमा पच्चीस ��तशत रकम,  

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

(ग) िस्थर सम्पि� �व��बाट �ाप् त रकम, 

(घ)  अन्य �ोतबाट �ाप् त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको जगेडा कोष अ�वभाज्य हनुेछ । 

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

(२) दफा ४७ बमोिजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोिजमको रकम 

छुट्�ाई बाँक� रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस ��तशत रकम उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा वा�षर्क रुपमा 

जम्मा गनुर् पन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकम सदस्यले गरेको संघीय काननुमा तो�कए बमोिजमको वा�षर्क 

कारोवारको आधारमा सम्बिन्धत सदस्यलाई उपलव्ध गराउन ुपन�छ ।  

४९. सहकार� �व�र्न कोषसम्बन्धी व्यवस्था: (१) संस्थाले सहकार� व्यवसायको �व�र्न गनर्को ला�ग दफा ४७ बमोिजम 

जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोिजमको रकम छु�ाई बाँक� रहेको रकमको पाँच 

��तशतले हनु आउने रकम स्थानीय काननुमा व्यवस्था भए बमोिजमको सहकार� �व�र्न कोषमा वा�षर्क रुपमा जम्मा 

गनुर् पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको उपयोग स्थानीय काननुमा व्यवस्था भए बमोिजम हनुेछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थाः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उिल्लिखत कोषका अ�त�र� संस्थामा सहकार� 

िशक्षा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तो�कए बमोिजमका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको रकम सो कोषको उ�ेश्य पू�तर्का ला�ग �व�नयममा तो�कए बमोिजम 

उपयोग गनर् स�कनेछ ।  
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तर एक वषर्को शेयर लाभांशको रकम शेयर पूँजीको पन्� ��तशतभन्दा बढ� हनुे छैन । 

 

प�रच्छेद –१० 

अ�भलेख र सूचना 

५१. अ�भलेख रा� ुपन� : (१) संस्थाले साधारण सभा, स�म�त तथा लेखा सपु�रबेक्षण स�म�त बैठकका �नणर्य तथा काम 

कारबाह�को अ�ाव�धक अ�भलेख सरुिक्षत साथ रा� ुपन�छ । 

(२) संस्थाले कारोबारसँग सम्बिन्धत तथा अन्य आवश्यक अ�भलेखहरू तो�कए बमोिजम सरुिक्षत साथ रा� ु

पन�छ । 

५२. �ववरण उपलब्ध गराउन ुपन� :(१) संस्थाले देहायका �ववरणहरू स�हतको ��तवेदन आ.व. समा� भएको तीन म�हना 

�भ� दतार् गन� अ�धकार� समक्ष पेश गनुर् पन�छ :– 

(क) कारोबारको चौमा�सक र वा�षर्क ��तवेदन तथा लेखापर�क्षण ��तवेदन 

(ख) बा�षर्क कायर्�म नी�त तथा योजना, 

(ग) खदु बचत सम्बन्धी नी�त तथा योजना, 

(घ) स�ालकको नाम तथा बाँक� कायार्व�धको सूची, 

(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकार�, 

(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूँजी,   

(छ) स�ालक वा सदस्यले �लएको ऋण �तनर् बाँक� रहेको रकम, 

(ज) दतार् गन� अ�धकार�ले समय समयमा तो�क�दएको अन्य �ववरण । 

प�रच्छेद – ११ 

लेखा र लेखापर�क्षण 

 

५३. कारोबारको लेखा: संस्थाको  कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा �णाल�मा आधा�रत र कारोबारको यथाथर् िस्थ�त 

स्प�रुपमा देिखने गर� संघीय कानून बमोिजम रिज�ारले लागू गरेको लेखामान (एकाउिन्टङ स्�ाण्डडर्) र यस ऐन 

बमोिजम पालना गनुर्पन� अन्य शतर् तथा व्यवस्था बमोिजम रा� ुपन�छ । 

५४. लेखापर�क्षण: (१) संस्थाले �त्येक आ�थर्क वषर्को लेखापर�क्षण सो आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले तीन म�हना�भ� 

�च�लत कानून बमोिजम इजाजतप� �ाप् त लेखापर�क्षक�ारा गराउन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अव�ध �भ� कुनै संस्थाले लेखापर�क्षण नगराएको पाइएमा दतार् गन� 

अ�धकार�ले त्यस्तो संस्थाको लेखा पर�क्षण इजाजतप��ाप् त लेखापर�क्षकबाट गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम लेखापर�क्षण गराउँदा लेखापर�क्षकलाई �दन ुपन� पा�र��मक लगायतको रकम 

सम्बिन्धत संस्थाले व्यहोन�छ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम लेखापर�क्षकले गरेको लेखापर�क्षण ��तवेदन अनमुोदनको ला�ग 

साधारणसभासमक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम पेश भएको लेखापर�क्षण ��तवेदन साधारणसभाबाट अनमुोदन हनु नसकेमा पनुः 

लेखापर�क्षणको ला�ग साधारणसभाले दफा ५५ को अधीनमा रह� अक� लेखापर�क्षक �नय�ु गन�छ । 

५५. लेखापर�क्षकको �नयिु� :(१) संस्थाको लेखापर�क्षण सम्बन्धी कायर् गनर् �च�लत कानून बमोिजम इजाजतप� �ाप् त 

लेखापर�क्षकहरू मध्येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापर�क्षक �नयिु� गर� पा�र��मक समेत तोक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम लेखापर�क्षक �नय�ु गदार् एउटै व्यि�, फमर् वा कम्पनीलाई लगातार तीन 

आ�थर्क वषर्भन्दा बढ� हनुे गर� �नय�ु गनर् स�कने छैन । 

५६. लेखापर�क्षकमा �नय�ु हनु नसक्न े:(१) देहायका व्यि� लेखापर�क्षकमा �नय�ु हनु तथा �नय�ु भई सकेको भए सो 

पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकार� संस्थाको स�ालक, 

(ख) सम्बिन्धत संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकार� संस्थाको �नय�मत पा�र��मक पाउने गर� �नय�ु सल्लाहकार वा कमर्चार�, 

(घ) लेखापर�क्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषर्को अव�ध भ�ुान नभएको,  

(ङ) दामासाह�मा परेको, 

(च) ��ाचार, ठगी वा नै�तक पतन हनुे अन्य फौजदार� कसूरमा सजाय पाएको पाँच वषर् भ�ुान नभएको,  

(ज) सम्बिन्धत संस्थासँग स्वाथर् बािझएको व्यि� । 

(२) लेखापर�क्षकले आफू �नय�ु हनुअुिघ उपदफा (१) बमोिजम अयोग्य नभएको कुराको संस्था समक्ष 

स्वघोषणा गर◌्नपुन�छ ।  

(३) कुनै लेखापर�क्षक आफ्नो कायर्काल समा� नहुँदै कुनै संस्थाको लेखापर�क्षण गनर् अयोग्य भएमा वा 

संस्थाको लेखापर�क्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने िस्थ�त उत्प� भएमा �नजले लेखापर�क्षण गनुर् पन� वा ग�ररहेको 

काम तत्काल रोक� सो कुराको जानकार� �लिखत रुपमा संस्थालाई �दन ुपन�छ । 

(४) यस दफाको ��तकूल हनुेगर� �नय�ु भएको लेखापर�क्षकले गरेको लेखापर�क्षण मान्य हनुे छैन ।  

 

प�रच्छेद – १२ 

छुट,स�ुवधा र सह�ुलयत 

५७. छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत: (१) संस्थालाई �ा� हनुे छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत स्थानीय काननु बमोिजम हनुेछ । 

 (२) उपदफा (१) मा उल्लेिखत छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत बाहेक संस्थालाई �ा� हनुे अन्य छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत 

तो�कए बमोिजम हनुेछ ।  
 

प�रच्छेद—१३ 

ऋण असलु� तथा बाकँ� बक्यौता 

५८. ऋण असूल गन�: (१) कुनै सदस्यले संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शतर् कब�ुलयतको पालना नगरेमा, �लखतको 

भाखा�भ� ऋणको सावाँ, ब्याज र हजार्ना च�ुा नगरेमा वा ऋण �लएको रकम सम्बिन्धत काममा नलगाई �हना�मना 

गरेको देिखएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण �लंदा राखेको �धतोलाई सम्बिन्धत संस्थाले �ललाम �ब�� गर� वा अन्य कुनै 

व्यवस्था गर� आफ्नो साँवा, ब्याज र हजार्ना असूल उपर गनर् सक्नेछ। �धतो सम्बिन्धत संस्थाले सकारे प�ात ्प�न 

ऋणीले साँवा ब्याज दवैु भ�ुानी गर� �धतो बापतको सम्पि� �फतार् �लन चाहेमा �फतार् गनुर्पन�छ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा राखेको �धतो कुनै �क�समले कसैलाई हक छो�ड�दएमा वा अन्य कुनै कारणबाट 

त्यस्तो �धतोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई �नि�त म्याद �दई थप �धतो सरुक्षण राख् न   लगाउन स�कनेछ 

। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम ऋणीले थप �धतो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको �धतोबाट प�न 

साँवा, ब्याज र हजार्नाको रकम असूल उपर हनु नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट प�न साँवा, 

ब्याज र हजर्◌ाना असूल उपर गनर् स�कनेछ ।  
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(४) यस दफा बमोिजम साँवा, ब्याज र हजर्ना असूल उपर गदार् लागेको खचर्को रकम तथा असूल उपर 

भएको साँवा, व्याज र हजार्नाको रकम क�ा गर� बाँक� रहन आएको रकम सम्बिन्धत ऋणीलाई �फतार् �दन ुपन�छ ।  

(५) यस दफा बमोिजम कुनै संस्थाले ऋणीको �धतो वा अन्य जायजेथा �ललाम �ब�� गदार् �ललाम सकान� 

व्यि�को नाममा सो �धतो वा जायजेथा �च�लत कानून बमोिजम रिज�ेशन वा दािखल खारेज गनर्को ला�ग सम्बिन्धत 

कायार्लयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बिन्धत कायार्लयले प�न सोह� बमोिजम रिज�ेशन वा दािखल खारेज गर� सोको 

जानकार� सम्बिन्धत संस्थालाई �दन ुपन�छ । 

(६) यस दफा बमोिजम �धतो राखेको सम्पि� �ललाम �ब�� गदार् कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पि� 

सम्बिन्धत संस्था आफ� ले सकार गनर् सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोिजम आफ� ले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पि� सम्बिन्धत संस्थाको नाममा रिज�ेशन वा 

दािखल खारेज गनर् सम्बिन्धत कायार्लयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसर� लेखी आएमा सम्बिन्धत कायार्लयले सोह� 

बमोिजम रिज�ेशन वा दािखल खारेज गर� �दन ुपन�छ । 

५९.  कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्थाः संस्थाबाट ऋण �लई  रकमको अपचलन गन� वा तो�कएको समयाव�ध �भ� ऋणको साँवा 

व्याज �फतार् नगन� व्यि�को नाम नामेशी स�हत कालोसूची �काशन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोिजम हनुछे 

। 

६०. कजार् सूचना केन्� सम्बन्धी व्यवस्थाः कजार् सूचना केन्� सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोिजम हनुेछ । 

६१ बाकँ� बक्यौता असूल उपर गन� : कसैले संस्थालाई �तनुर् बझुाउन ु पन� रकम न�तर� बाँक� राखेमा त्यस्तो रकम र 

सोको ब्याज समेत दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो व्यि�को जायजेथाबाट असूल उपर ग�र�दन सक्नेछ । 

६२. रो�ा राख् न लेखी पठाउन:े (१) संस्था वा दतार् गन� अ�धकार�ले दफा ५८ र ६१ को �योजनको ला�ग कुनै व्यि�को 

खाता, जायजेथाको स्वा�मत्व हस्तान्तरण, नामसार� वा �ब�� गनर् नपाउन ेगर� रो�ा राख् न सम्बिन्धत �नकायमा लेखी 

पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम रो�ाको ला�ग लेखी आएमा सम्बिन्धत �नकायले �च�लत कानून बमोिजम त्यस्तो 

व्यि�को खाता,जाय जेथाको स्वा�मत्व हस्तान्तरण, नामसार� वा �ब�� गनर् नपाउने गर� रो�ा राख् नराखी �दन ुपन�छ । 

(३) ;~rfns ;ldltsf kbflwsf/L tyf cfly{s sf/f]af/ ug]{ clVtof/ k|fKt kbflwsf/Lx?n] cfly{s clgodtf u/]sf] a'lemg cfPdf ;f] 

JolQmx?sf] rn crn ;Dklt btf{ ug]{ clwsf/Ln] /f]Ssf /fVg n]vL k7fpg ;Sg]5 .  

६३. अ�ा�धकार रहन:े कुनै व्यि�ले संस्थालाई �तनुर् पन� ऋण वा अन्य कुनै दा�यत्व न�तरेमा त्यस्तो व्यि�को जायजेथामा 

संघीय सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको ला�ग रकम छु�ाई बाँक� रहन आएको रकममा संस्थाको अ�ा�धकार 

रहनेछ । 

६४.  कायर्वाह� गनर् वाधा नपन�: संस्थाले ऋण असलु� गन� सम्बन्धमा कुनै व्यि� वा सहकार� संस्था उपर चलाएको कुनै 

कारवाह�का कारणबाट त्यस्तो व्यि� वा संस्था उपर यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजमको कुनै कसूरमा 

कारवाह� चलाउन रोक लगाएको मा�नने छैन । 

प�रच्छेद– १४ 

एक�करण,  �बघटन तथा दतार् खारेज 

६५. एक�करण तथा �वभाजन सम्बन्धी व्यबस्था: (१) यस ऐनको अ�धनमा रह� दईु वा दईुभन्दा बढ� संस्थाहरु एक 

आपसमा गाभी एक�करण गनर् वा एक संस्थालाई भौगो�लक कायर् क्षे�को आधारमा दईु वा दईुभन्दा बढ� संस्थामा 

�वभाजन गनर् स�कनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम एक�करण वा �वभाजन गदार् सम्बिन्धत संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य 

संख्याको दईु �तहाइ बहमुतबाट �नणर्य हनु ुपन�छ ।           
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(३) उपदफा (२) बमोिजम एक�करण वा �वभाजन गन� �नणर्य गदार् एक�करण वा �वभाजनका शतर् र 

कायर्�व�ध समेत खलुाउन ुपन�छ। 

६६.  �वघटन र दतार् खारेज: (१) कुनै संस्थामा देहायको अवस्था �व�मान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका 

दईु �तहाइ बहमुत सदस्यको �नणर्यबाट त्यस्तो संस्थाको �वघटन गन� �नणर्य गर� दतार् खारेजीको स्वीकृ�तका ला�ग 

स�म�तले दतार् गन� अ�धकार� समक्ष �नवेदन �दनसक्नेछ :– 

(क) �व�नयममा उिल्लिखत उ�ेश्य तथा कायर् हा�सल गनर् सम्भव नभएमा,  

(ख) सदस्यको �हत गनर् नसक्न ेभएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �ाप् त �नवेदनमा छान�वन गदार् त्यस्तो संस्थाको �वघटन गनर् उपय�ु देिखएमा 

दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो संस्थाको दतार् खारेज गनर् सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न दतार् गन� अ�धकार�ले देहायको अवस्थामा मा� 

संस्थाको दतार् खारेज गनर् सक्नछे :– 

(क) लगातार दईु वषर्सम्म कुनै कारोबार नगर� �नष्कृय रहेको पाइएमा, 

(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयमावल� �वपर�तको कायर् बारम्बार गरेमा, 

(ग) �व�नयममा उिल्लिखत उ�ेश्य �वपर�त कायर् गरेमा, 

(घ) सहकार� मूल्य, मान्यता र �स�ान्त �वपर�त कायर् गरेमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम दतार् खारेज गनुर् अिघ दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो संस्थालाई सनुवुाईको 

ला�ग पन्� �दनको समय �दन ुपन�छ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम संस्थाको दतार् खारेज भएमा त्यस्तो संस्था �वघटन भएको मा�ननेछ ।  

(६) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम संस्थाको दतार् खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको दतार् �माणप� स्वतः र� 

भएको मा�ननेछ । 

६७. �लक्वीडेटरको �नयिु�: (१) दफा ६६ बमोिजम कुनै संस्थाको दतार् खारेज भएमा दतार् गन� अ�धकार�ले �लक्वीडेटर 

�नय�ु गन�छ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न संघीय काननुमा तो�कएको �समा सम्मको सम्प�त भएको संस्थाको 

हकमा दतार् गन� अ�धकार�ले कुनै अ�धकृतस्तरका कमर्चार�लाई �लक्वीडेटर �नयिु� गनर् सक्नछे । 

६८. �लक्वीडेशन प�छको सम्प�तको उपयोग: कुनै संस्थाको �लक्वीडेशन प�ात ्सबै दा�यत्व भ�ुान गर� बाँक� रहन गएको 

सम्पि�को उपयोग स्थानीय काननुमा तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

प�रच्छेद –१५ 

दतार् गन� अ�धकार� 
 

६९. दतार् गन� अ�धकार�: (१)यस ऐन अन्तगर्त दतार् गन� अ�धकार�ले गनुर्पन� कायर्हरू छथर जोरपाट� गाउँपा�लकाको �मखु 

�शास�कय अ�धकृतले गन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको दतार् गन� अ�धकार�ले यस ऐन बमोिजम आफूमा रहेको कुनै वा सम्पूणर् 

अ�धकार आफू मातहतको अ�धकृतस्तरको कमर्चार�लाई �त्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

७०. काम, कतर्व्य र अ�धकार : यस ऐनमा अन्य� उिल्लिखत काम, कतर्व्य तथा अ�धकारको अ�त�र� दतार् गन� 

अ�धकार�को काम, कतर्व्य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

  

प�रच्छेद –१६ 
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�नर�क्षण तथा अनगुमन 

७१. �नर�क्षण तथा अ�भलेख जाचँ गन�: (१) गाउँ कायर्पा�लका र दतार् गन� अ�धकार�ले संस्थाको जनुसकैु वखत �नर�क्षण 

तथा अ�भलेख पर�क्षण गनर्, गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाल रा� ब��ले जनुसकैु वखत तो�कएको भन्दा बढ� आ�थर्क कारोवार गन� संस्थाको �हसाव �कताव 

वा �व�ीय कारोवारको �नर�क्षण वा जाँच गनर्, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) को �योजनको ला�ग नेपाल रा� बै�ले आफ्ना कुनै अ�धकार� वा �वशेषज्ञ खटाई 

आबश्यक  �ववरण वा सूचनाहरू संस्थाबाट िझकाई �नर�क्षण तथा सपुर�वेक्षण गनर् सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बमोिजम �नर�क्षण वा �हसाब जाँच गदार् दतार् गन� अ�धकार� वा नेपाल रा� बै�को 

अ�धकार �ा� अ�धकृतले माग गरेको जानकार� सम्बिन्धत संस्थाले उपलब्ध गराउन ुपन�छ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम �नर�क्षण वा �हसाब जाँच गदार् कुनै संस्थाको कामकारबाह� यो ऐन, यस 

ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, �नद� िशका, मापदण्ड वा कायर्�व�ध बमोिजम भएको नपाइएमा दतार् गन� अ�धकार� वा नेपाल 

रा� बै�ले सम्बिन्धत संस्थालाई आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ र त्यस्तो �नद�शनको पालना गनुर् त्यस्तो संस्थाको 

कतर्व्य हनुेछ । 

(६) नेपाल रा� बै�ले यस दफा बमोिजम संस्थाको �नर�क्षण तथा सपुर�वेक्षण गदार् नेपाल रा� बै�ले 

�च�लत कानून बमोिजमको अ�धकार �योग गनर् सक्नेछ। 

(७) यस दफा बमोिजम संस्थाको �नर�क्षण तथा सपुर�वेक्षण गदार् �ाप् त हनु आएको जानकार� नेपाल रा� 

बै�ले छथर जोरपाट� गाउँ कायर्पा�लकालाई उपलब्ध गराउन ुपन�छ ।   

७२. छान�वन गनर् सक्न े :(१) कुनै संस्थाको व्यवसा�यक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको �हत �वपर�त काम 

भएको वा सो संस्थाको उ�ेश्य �वपर�त कायर् गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा वीस ��तशत सदस्यले छान�वनको 

ला�ग �नवेदन �दएमा दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो संस्थाको छान�वन गनर्, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम छा�नवन गदार् माग गरेको �ववरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गनुर् 

सम्बिन्धत स�म�तको कतर्व्य हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम ग�रएको छान�वनको जानकार� सम्बिन्धत संस्थालाई �लिखत रुपमा �दन ु

पन�छ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गन� संस्था को �नर�क्षण तथा अनगुमन सम्बन्धी �वशेष व्यवस्था :(१) बचत तथा ऋणको 

मखु्य कारोबार गन� संस्थाले तो�कए बमोिजम अनगुमन �णाल� अवलम्बन गनुर् पन�छ । 

(२) गाउँ कायर्पा�लकाका सदस्यहरू र दतार् गन� अ�धकार�ले बचत तथा ऋणको कारोबार गन� संस्थाको 

तो�कए बमोिजमको अनगुमन �णाल�मा आधा�रत भई �नर�क्षण तथा अनगुमन गन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम संस्थाको �नर�क्षण तथा अनगुमन दतार् गन� अ�धकार�ले आवश्यकता अनसुार 

नेपाल रा� बै� लगायतका अन्य �नकायको सहयोग �लन सक्नेछ । 

 

७४.वा�षर्क ��तवेदन पेश गनुर्पन� : (१) दतार् गन� अ�धकार�ले आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले तीन म�हना�भ� संस्थाको 

�नर�क्षण सम्बन्धी वा�षर्क ��तवेदन गाउँ कायर्पा�लका समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

(२) उपदफा (१)  बमोिजमको ��तवेदनमा देहायका �ववरणहरू खलुाउन ुपन�छ:– 

(क) स�ालनमा रहेका संस्थाको �ववरण, 

(ख) अनगुमन ग�रएका संस्थाको संख्या तथा आ�थर्क कारोवारको �ववरण, 
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(ग) संस्थामा सहकार� �स�ान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, �व�नयम तथा आन्त�रक 

कायर्�व�धको पालनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यले �ाप् त गरेको सेवा स�ुवधाको अवस्था, 

(ङ) संस्थाको ��याकलापमा सदस्यको सहभा�गताको स्तर अनपुात, 

(च) संस्थालाई गाउँपा�लकाबाट �दान ग�रएको �व�ीय अनदुान तथा छुट स�ुवधाको सदपुयो�गताको अवस्था,  

(छ) संस्थाको आ�थर्क ��याकलाप तथा �व�ीय अवस्था सम्बन्धी तो�कए बमोिजमका �ववरण, 

(ज) संस्थामा आन्त�रक �नयन्�ण �णाल�को अवस्था, 

(झ) संस्थामा सशुासन तथा िजम्मेवार�को अवस्था, 

(ञ) संस्थामा रहेका कोषको �ववरण, 

(ट) संरिक्षत पूजँी �फतार् कोष �वतरणको अवस्था, 

(ठ) सहकार�को नी�त �नमार्णमा सहयोग पगु्ने आवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकार� संस्थाको दतार्, खारेजी तथा �वघटन सम्बन्धी �ववरण, 

(ढ) संस्थाले स�ालन गरेको दफा १२ बमोिजमको कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजनाको �ववरण,

  

(ण) तो�कए बमोिजमका अन्य �ववरण । 

७५. आपसी सरुक्षण सेवा संचालन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संस्थाले स्थानीय काननुमा व्यवस्था भएबमोिजम आफ्ना 
सदस्यहरुको बाल�नाल� वा वस्तभुाउमा भएको क्ष�तको अंशपू�तर् गन� गर� आपसी सरुक्षण सेवा संचालन गनर् सक्नेछ । 

७६. िस्थर�करण कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बचत तथा ऋण �वषयगत संस्थाहरू सम्भा�वत जोिखमबाट संरक्षणका ला�ग 
स्थानीय काननुमा व्यवस्था भएबमोिजम खडा हनुे िस्थर�करण कोषमा सहभागी हनु सक्नेछन ्। 

प�रच्छेद –१७ 

समस्या�स्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७७. संस्था समस्या�स्त भएको घोषणा गनर् स�कन:े (१) यस ऐन बमोिजम ग�रएको �नर�क्षण वा �हसाब जाँचबाट कुनै 

संस्थामा देहायको अवस्था �व�मान रहेको देिखएमा कायर्पा�लकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्या�स्त संस्थाको रुपमा 

घोषणा गनर् सक्नेछ : 

(क) सदस्यको �हत �वपर�त हनुे गर� कुनै कायर् गरेको, 

(ख) संस्थाले पूरा गनुर्पन� �व�ीय दा�यत्व पूरा नगरेको वा भ�ुानी गनुर्पन� दा�यत्व भ�ुानी गनर् नसकेको वा 

भ�ुानी गनर् नसक्ने अवस्था भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचत �नधार्�रत शतर् बमोिजम �फतार् गनर् नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम तथा �व�नयम �वपर�त हनुे गर� संस्था  स�ालन भएको, 

(ङ) संस्था दामासाह�मा पनर् सक्ने अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आ�थर्क क�ठनाई 

भो�गरहेको, 

(च) कुनै संस्थाले सदस्यको बचत रकम �फतार् गनुर् पन� अव�धमा �फतार् नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाका 

कम्तीमा वीस ��तशत वा वीस जना मध्ये जनु कम हनु्छ सो वरावरका सदस्यहरूले दतार् गन� 

अ�धकार� समक्ष �नवेदन �दएकोमा छान�वन गदार् खण्ड (क) देिख (ङ) सम्मको कुनै अवस्था �व�मान 

भएको देिखएको । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �च�लत कानून बमोिजम गठन गरेको आयोगले कुनै 

संस्थालाई समस्या�स्त संस्था घोषणा गनर् �सफा�रस गरेमा वा समस्या�स्त भनी प�हचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा 
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परेको उजरु� संख्या, औिचत्य समेतको आधारमा कायर्पा�लकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्या�स्त संस्था घोषणा गनर् 

सक्नेछ । 

७८. व्यवस्थापन स�म�तको गठन: (१) दफा ७७ बमोिजम समस्या�स्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पि� 

व्यवस्थापन तथा दा�यत्व भ�ुानी सम्बन्धी कायर्का ला�ग व्यवस्थापन स�म�तको गठन गनर् दतार् गन� अ�धकार�ले 

कायर्पा�लका समक्ष  �सफा�रस गन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िशफा�रस भई आएमा कायर्पा�लकाले तो�कए वमोिजम व्यवस्थापन स�म�तको 

गठन गनर् सक्न ेछ ।   

(३) उपदफा (२) बमोिजम ग�ठत व्यवस्थापन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार तो�कए बमोिजम हनुेछ 

। 

 

प�रच्छेद–१८ 

कसूर, दण्ड ज�रवाना तथा पनुराबेदन 

७९. कसूर गरेको मा�नन े: कसैले देहायको कुनै कायर् गरेमा यस ऐन अन्तगर्तको कस◌ूर गरेको मा�ननेछ ।  

(क) दतार् नगर� वा खारेज भएको संस्था स�ालन गरेमा वा कुनै व्यि�, फमर् वा कम्पनीले आफ्नो नाममा 

सहकार� शब्द वा सो शब्दको अं�जेी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा �वाह  वा अन्य 

कुनै कायर् गरेमा, 

(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, �व�नयम बमोिजम बाहेक अन्य कुनै  प�न 

�योजनको ला�ग �योग गरेमा,  

(ग) तो�कएको भन्दा बढ� रकम ऋण �दान गदार् जमानत वा सरुक्षण नराखी ऋण �दान गरेमा, 

(घ) स�म�तको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमर्चार�ले संस्थाको सम्पि�, बचत वा शेयर रकम �हना�मना गरेमा, 

(ङ) ऋण असूल हनु नसक्ने गर� स�म�तका कुनै सदस्य, �नजको नातेदार वा अन्य व्यि� वा कमर्चार�लाई 

ऋण �दई रकम �हना�मना गरेमा,  

(च) स�म�तका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको �मलोमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू 

खसुी प�रचालन गर� संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा,  

(छ) झ�ुा वा गलत �ववरण पेश गर� कजार् �लएमा, राखेको �धतो कच्चा भएमा वा ऋण �हना�मना गरेमा,  

(ज)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तरग्त बनेका �नयम, �व�नयम  �वप�रत लगानी गरेमा वा लगानी गन� 

उ�ेश्यले रकम उठाएमा,  

(झ) कृ��म व्यवसाय खडा गर� वा गराई ऋण �लएमा वा �दएमा, 

(ञ) �धतोको अस्वाभा�वक रुपमा बढ� मूल्या�न गर� ऋण �लएमा वा �दएमा, 

(ट) झ�ुा �ववरणको आधारमा प�रयोजनाको लागत अस्वाभा�वक रुपमा बढाई बढ� ऋण �लएमा वा  �दएमा, 

(ठ) कुनै व्यि� वा संस्थालाई एक पटक �दइसकेको सरुक्षण र�तपूवर्क फुकुवा नभई वा सो सरुक्षणले 

खामेको मूल्यभन्दा बढ� हनुेगर� सोह� सरुक्षण अन्य संस्थामा राखी पनुः ऋण �लए वा �दएमा, 

(ड) संस्थाबाट जनु �योजनको ला�ग ऋण स�ुवधा �लएको हो सोह� �योजनमा नलगाई अन्य� �योग गरे वा 

गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेिखएको कुनै कुरा कुनै त�रकाले हटाइ वा उडाइ अक�  अथर् 

�नस्कने व्यहोरा पार� �मलाई ले� ेवा अक� �भ�ै �ेस्ता रा� ेजस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा अरु 

कसैलाई फाइदा वा हा�न नोक्सानी गन� उ�ेश्यले क�त� गनर् वा अकार्को हा�न नोक्सानी गन� उ�ेश्यले 
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नगरे वा नभएको झ�ुा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा �म�त, अ� वा व्यहोरा फरक पार� सह�छाप गर� 

गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको �धतो स्वरुप रािखने चल अचल सम्पि� �ललाम �ब�� वा अन्य �योजनको ला�ग मूल्या�न गदार् 

मूल्या�नकतार्ले बढ�, कम वा गलत मूल्या�न गर� संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउन ेकायर् गरे वा 

गराएमा,  

(त) संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने उ�ेश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोला�हजा गनर् वा 

गराउन, कुनै �क�समको रकम �लन वा �दन, �बना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्त ुवा सेवा �लन 

वा �दन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा �लन वा �दन, गलत �लखत तयार गनर् वा गराउन, अनवुाद गनर् 

वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी परु् याउने बद�नयतले कुनै कायर् गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सदस्य वा बचतकतार् वा ती मध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पगु्ने गर� लेखा 

पर�क्षण गरे गराएमा वा लेखा पर�क्षण गरेको झ�ुो ��तवेदन तयार पारेमा वा पानर् लगाएमा। 

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

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषर्सम्म कैद र एक लाख रुप�यासम्म ज�रवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बषर्सम्म कैद र दईु लाख रुप�यासम्म ज�रवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा �वगो बराबरको रकम ज�रवाना गर� तीन बषर् सम्म कैद , 

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

बमोिजम ज�रवाना गर� देहाय बमोिजमको कैद हनुेछ :- 

(१) दश लाख रुपैयाँसम्म �बगो भए एक वषर्सम्म कैद,  

(२) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढ� पचास लाख रुपैयाँसम्म �बगो भए दईु वषर् देिख तीन वषर्सम्म कैद, 

(३) पचास लाख रुपैयाभँन्दा बढ� एक करोड रुपैयाँसम्म �बगो भए तीन वषर् देिख चार वषर्सम्म कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढ� दश करोड रुपैयासम्म �बगो भए चार वषर्देिख छ वषर्सम्म कैद, 

(५) दश करोड रुप�याँभन्दा बढ� एक अबर् रुपैयाँसम्म �बगो भए बा� वषर्देिख पन्� वषर्सम्म कैद, 

(६) एक अबर् रुपैयाँभन्दा बढ�ज�तसकैु रुपैयाँ �बगो भए प�न पन्� वषर्देिख बीस वषर्सम्म कैद, 

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

(२) दफा ७९ को कसूर गनर् उ�ोग गन� वा त्यस्तो कसूर गनर् म�त परु् याउने व्यि�लाई मखु्य 

कसूरदारलाई हनुे सजायको आधा सजाय हनुेछ । 

(३) दफा ७९ को कसूर गन� वा त्यस्तो कसूर गनर् म�त परु् याउन ुकुनै �नकाय संस्था भए त्यस्तो �नकाय 

संस्थाको �मखु कायर्कार� वा पदा�धकार� वा कायर्कार� है�सयतमा कायर् सम्पादन गन� व्यि�लाई यस ऐन बमोिजम 

हनुे सजाय हनुेछ । 

८१.  ज�रवाना हनु े:(१) दफा ८७ बमोिजम कसैको उजूर� पर� वा संस्थाको �नर�क्षण अनगुमन वा �हसाब �कताबको जाँच 

गदार् वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायर् गरेको पाइएमा दतार् गन� अ�धकार�ले त्यस्तो कायर्को �कृ�त 

र गाम्भीयर्ताको आधारमा त्यस्तो कायर् गन� व्यि�लाई पाँच लाखरु प�यासम्म ज�रवाना गन�छ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका �नयम �वपर�त सदस्यसँग ब्याज �लएमा, 

(ख) संस्थाले �दान गन� बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ ��तशतभन्दा बढ� कायम गरेमा, 

(ग) संस्थाले �दान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कजार्मा पूँजीकृत गर� सोको आधारमा ब्याज 

लगाएमा, 
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(घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूजँीकोषको तो�कए बमोिजमको ��तशतभन्दा बढ� हनुे गर� ऋण �दान गरेमा, 

(ङ) संस्था दतार् गदार्का बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता �ाप् त गरेको तीन म�हना अव�ध 

व्य�तत नभई ऋण लगानी गरेमा, 

(च) �ाथ�मक पूजँी कोषको दश गणुा भन्दा बढ�हनुे गर� बचत संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पूजँीको पन्� ��तशतभन्दा बढ� शेयर लाभांश �वतरण गरेमा,  

(ज) संस्थाले आफ्नो कायर्क्षे� बा�हर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरेमा, 

(झ) संस्थाले यो ऐन �वपर�त कृ��म ब्यि�लाई आफ्नो सदस्यता �दएमा । 

 (२) उपदफा (१) मा लेिखएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायर् गरेको दतार् गन� अ�धकार�ले 

त्यस्तो कायर्को �कृ�त र गाम्भीयर्ताको आधारमा त्यस्तो कायर् गन� व्यि�लाई तीन लाख रुपैयाँसम्म ज�रवाना गनर् 

सक्नेछः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम बमोिजम �दएको कुनै �नद�शन वा तो�कएको मापदण्डको 

पालना नगरेमा, 

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

वा जानकार� न�दएमा, 

(ग) यस ऐन बमोिजम �नवार्चन नगर� स�म�त तथा लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तका पदा�धकार�हरु आफू खशुी 

प�रवतर्न गरेमा  

(घ) कुनै संस्थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोिजमको तो�कएको शतर् पालन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम �वप�रत अन्य कायर् गरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको ज�रवाना गनुर् अिघ दतार् गन� अ�धकार�ले सम्बिन्धत व्यि� वा 

संस्थालाई सफाई पेश गनर् कम्तीमा पन्� �दनको समयाव�ध �दन ुपन�छ । 

८२.  रो�ा रा� े :(१) दतार् गन� अ�धकार�ले सम्बिन्धत संस्थालाई दफा ८१ बमोिजम ज�रवाना गनुर्का अ�त�र� तीन 

म�हनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्प�त तथा बै� खाता रो�ा रा� े तथा सम्पि� रो�ा राख् न सम्बिन्धत 

�नकायलाई �सफा�रस गनर् सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �सफा�रस �ाप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्प�त वा बै� खाता रो�ा 

राखी सो को जानकार� दतार् गन� अ�धकार�लाई �दन ुपन�छ ।  

८३.  दोब्बर ज�रवाना हनु:े(१) दफा ८१ बमोिजम ज�रवाना भएको व्यि� वा संस्थाले पनु: सोह� कसूर गरेमा त्यस्तो 

व्यि� वा संस्थालाई दतार् गन� अ�धकार�ले दो�ो पटकदेिख �त्येक पटकको ला�ग दोब्बर ज�रवाना गन�छ ।  

८४.  अनसुन्धानको ला�ग लेखी पठाउन सक्न े :दतार् गन� अ�धकार� वा नेपाल रा� बै�ले यस ऐन बमोिजम आफ्नो काम, 

कतर्व्य र अ�धकारको पालना गदार् कसैले दफा ७९ बमोिजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा 

यस ऐन बमोिजम अनसुन्धान गनर्को ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

८५.  म�ुासम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ८० बमोिजम सजाय हनुे कसूरको म�ुा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोिजम हनुेछ 

। 

८६. म�ुा हेन� अ�धकार�: दफा ८० बमोिजमको सजाय हनुे कसूर सम्बन्धी म�ुाको कारवाह� र �कनारा िजल्ला अदालतबाट 

हनुेछ । 

८७.  उजूर� �दन े हद म्याद :(१) कसैले दफा ८० बमोिजमको सजाय हनुे कसूर गरेको वा गनर् लागेको थाहा पाउने 

व्यि�ले त्यसर� थाहा पाएको �म�तले नब्बे �दन�भ� दतार् गन� अ�धकार� समक्ष उजूर� �दन ुपन�छ । 
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(२) कसैले दफा ८० बमोिजम ज�रवाना हनुे कायर् गरेको थाहा पाउने व्यि�ले त्यसर� थाहा पाएको �म�तले 

नब्बे �दन �भ� दतार् गन� अ�धकार� समक्ष उजूर��दन ुपन�छ ।  

८८. पनुरावेदन गनर् सक्न े :(१) दफा ६ बमोिजम संस्था दतार् गनर् अस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बमोिजम संस्था दतार् 

खारेज गरेकोमा िच� नबझु्नेले सो �नणर्यको जानकार� पाएको �म�तले प�तीस �दन�भ� दतार् गन� अ�धकार�को �नणर्यउपर 

कायर्पा�लकासमक्ष पनुरावेदन गनर् सक्नेछ ।  

(२) दफा ८० बमोिजमको ज�रवानामा िच� नबझु्ने व्यि�ले त्यस्तो �नणर्यको जानकार� पाएको �म�तले 

प�तीस �दन�भ� देहाय बमोिजम पनुरावेदन गनर् सक्नेछ: 

(क) दतार् गन� अ�धकार� र कायर्पा�लकाले गरेको �नणर्य उपर सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमा, 

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

८९. असूल उपर ग�रन े : यस प�रच्छेद बमोिजम कुनै व्यि�ले �तनुर् पन� ज�रवाना वा कुनै रकम न�तर� बाँक� रहेकोमा 

त्यस्तो ज�रवाना वा रकम �नजबाट सरकार� बाँक� सरह असूल उपर ग�रनेछ । 

 

प�रच्छेद–१९ 

�व�वध 

९०.  मता�धकारको �योग : कुनै सदस्यले संस्थाको ज�तसकैु शेयर ख�रद गरेको भए ताप�न सम्बिन्धत संस्थाको कायर् 

स�ालनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मता�धकारको �योग गनर् सक्नेछ । 

९१. सामािजक पर�क्षण गराउन सक्न े :(१) संस्थाले �व�नयममा उिल्लिखत उ�ेश्य �ाप् त गनर्का ला�ग स�म�तबाट भएका 

�नणर्य र कायर्, सदस्यहरूले �ाप् त गरेका सेवा र सन्त�ुीको स्तर, सेवा �ािप् तबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको 

आ�थर्क, सामािजक, सांस्कृ�तक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक प�रवतर्न लगायतका �वषयमा सामािजक पर�क्षण 

गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको सामािजक पर�क्षणको ��तवेदन छलफलको ला�ग स�म�तले साधारणसभा 

समक्ष पेश गन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको सामािजक पर�क्षण ��तवेदन छलफल गर� साधारणसभाले 

आवश्यकता अनसुार स�म�तलाई �नद�शन �दन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोिजमको सामािजक पर�क्षण ��तवेदनको एक ��त सम्बिन्धत संस्थाले दतार् गन� अ�धकार� 

समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

९२. सहकार� िशक्षाः  सहकार� क्षे�को �वधर्नको ला�ग �व�ालय तहको पाठय�ममा आधारभतू सहकार� सम्वन्धी 

�वषयवस्तलुाई समावेश गनर् स�कनेछ । 

९३. आ�थर्क सहयोग गनर् नहनु:े संस्थाको रकमवाट स�म�तको �नणर्य वमोिजम सदस्यहरुले आ�थर्क सहयोग �लन सक्नेछन ्  

तर सामािजक कायर्कोला�ग गैर सदस्य व्यि� वा संस्थाहरुलाई समेत आ�थर्क सहयोग गनर् वाधा पन� छैन । 

स्प�ीकरणः यस दफाको �योजनको ला�ग 'सामािजक कायर्' भ�ाले िशक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, 

मानवीय सहायता, सहका�रता �ब�र्न सम्बिन्ध कायर्लाई जनाउँछ । 

९४. अन्तर सहकार� कारोवार गनर् सक्नःे  संस्थाहरुले तो�कए बमोिजम एक आपसमा अन्तर सहकार� कारोवार गनर् सक्नेछन ्

।  

९५. ठे�ाप�ा �दन नहनु:े संस्थाले आफ्नो  स�म�तको कुनै स�ालक वा लेखा सपुर�वेक्षण स�म�तको संयोजक वा सदस्य वा 

आफ्नो कमर्चार�लाई ठे�ाप�ा �दन हदैुन । 
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९६. सरकार� बाकँ� सरह असूल उपर हनु:े कुनै संस्थाले �ाप् त गरेको सरकार� अनदुान वा कुनै सेवा स�ुवधा दरुुपयोग 

गरेको पाइएमा �च�लत कानून बमोिजम सरकार� बाँक� सरह असूल उपर ग�रनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्धी �च�लत ऐन लागू नहनु े: यस ऐन अन्तगर्त दतार् भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी �च�लत 

ऐन लागू हनुे छैन ।  

९८.  �च�लत कानून बमोिजम कारवाह� गनर् वाधा नपन� : यस ऐनमा लेिखएको कुनै कुराले कुनै व्यि� उपर �च�लत कानून 

बमोिजम अदालतमा म�ुा चलाउन बाधा परु् याएको मा�नने छैन । 

९९. सम्पि� श�ु�करण �नवारण सम्बन्धी काननुी व्यवस्थाको पालना गनुर्पन�ः संस्थाले सम्पि� श�ु�करण �नवारण सम्बन्धी 

संघीय / �देश काननुमा भएका व्यवस्थाका साथै तत ्सम्बन्धमा मन्�ालयले जार� गरेको मानदण्ड र नेपाल रा� 

ब�कको �व�ीय जानकार� एकाइबाट जार� भएका �नद� िशकाहरूको पालना गनुर्पन�छ ।  

१००. �नयम बनाउन ेअ�धकार:  यस ऐनको कायार्न्वयनकोला�ग कायर्पा�लकाले आवश्यक �नयम बनाउन सक्नेछ । 

१०१.  मापदण्ड, �नद� िशका वा कायर्�व�ध बनाई लागू गनर् सक्न:े (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयमको अधीनमा 

रह� संस्थाको दतार्, स�ालन, �नर�क्षण तथा अनगुमन लगायतका काम कारबाह�लाई व्यविस्थत र �भावकार� रुपमा 

स�ालन गनर् कायर्पा�लकाले आवश्यकता अनसुार मापदण्ड, �नद� िशका वा कायर्�व�ध बनाई लागू गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको मापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनसुार रिज�ार, नेपाल रा� बै�, मन्�ालय र 

सम्बिन्धत अन्य �नकायको परामशर् �लन स�कनेछ । 
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cg';"rL १ 
btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

======= ufpF कायर्पा�लकाको sfof{no ======== . 

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

dxf]bo, 

 xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ u/L kfpg lgj]bg ub{5f}F . p2]Zocg'¿k ;+:yfn] tTsfn ug]{ sfo{x¿sf] of]hgf / 
k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} ;fy ;+nUg /fvL k]; u/]sf 5f}F . 

 ;+:yf;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

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

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

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

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

 

cg';"rL २ 
;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

======= ufpFgu/ कायर्पा�लकाको sfof{no ======== . 

सहकार�दतार् प्रमाण–पत्र  
btf{ g+= M 

============================== ufpFkflnsf ;xsf/L P]g, === sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === === === === === === === === nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] 
;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod;lxt of] k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 .  

 

juL{s/0f M === === === === === === === === 

btf{ u/]sf] ldlt M  

b:tvt M 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 

sfof{nosf] 5fk M 
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