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आलिताि गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड : ०१   संख्या :  १२   लिलत : 2077/१२/१० 

 
भाग - १ 

आलिताि गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

नेपािको संविधान बिोजजि आलिताि गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकािे ति िेजखए बिोजजिको ऐन सियसाधारणको 
जानकारीका िालग प्रकाशन गररएको छ । 

आलिताि गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७७ 

प्रस्तािना : सहकारी क्षेत्रको सहभालगता तथा विकास िार्य त सिाजिाद उन्िखु स्ितन्त्र र सिूद्ध अथयतन्त्रको विकास गनय 
सहकारी िूल्य, िान्यता र लसद्धान्त अनरुुप आलिताि गाउँपालिका क्षेत्रिा छररएर रहेको पूजँी, प्रविलध तथा प्रलतभािाई 
स्िाििम्बन र पारस्पाररकताका आधारिा एकीकृत गदै सदस्यहरुको आलथयक, सािाजजक तथा सांस्कृलतक उन्नयन गनय, 
सिदुायिा आधाररत, सदस्य केजन्ित, िोकतजन्त्रक, स्िायत्त र सशुालसत संगठनको रुपिा सहकारी संस्थाहरुको गठन र 
प्रिद्धयन गनय सािाजजक न्यायिा आधाररत भई सहकारी खेती, उद्योग, िस्त ुतथा सेिा व्यिसायका िाध्यिबाट आत्िलनभयर, 
तीब्र एिं ददगो रुपिा स्थानीय अथयतन्त्रिाई सदुृढ तलु्याउन सहकारी संघ-संस्थाहरुको दताय, संचािन एिं लनयिन सम्बन्धी 
व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकािे, 
 नेपािको संविधानको धारा २२६, स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दर्ा १०२ को अलधकार प्रयोग 
गरी आलिताि गाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ । 
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पररच्छेद –१ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाि "आलिताि गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७७”  रहेको छ । 

(२) यो ऐन ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ । 
२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस ऐनिा,– 

(क) “आन्तररक काययविलध” भन्नािे सहकारी संस्थािे दर्ा १८ बिोजजि बनाएको आन्तररक काययविलध 
सम्झन ुपदयछ ।  

(ख) “कसूर” भन्नािे दर्ा ७९ बिोजजिको कसूर सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “तोवकएको” िा “तोवकए बिोजजि” भन्नािे यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयििा तोवकएको िा तोवकए 
बिोजजि सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “पररिार” भन्नािे सदस्यको पलत िा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, धियपतु्र, धियपतु्री, बाब,ु आिा, सौतेनी 
आिा र आरू्िे पािन पोषण गनुय पने दाज,ु भाउज,ुभाइ, बहुारी र दददी, बवहनी सम्झन ुपदयछ। 

तर सो शब्दिे अंशबण्डा गरी िा िानो छुविई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय गरी बसेको 
पररिारको सदस्यिाई जनाउने छैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्थािा जम्िा गरेको रकि सम्झन ुपदयछ । 

(च) “िन्त्रािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्धी विषय हेने संघीय िन्त्रािय सम्झन ुपदयछ ।  

(छ) “िखु्य कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्यिसावयक वियाकिापहरुिा पलछल्िो आलथयक 
िषयसम्ििा पररचालित बचतको दावयत्ि र पलछल्िो आलथयक िषयको सदस्यतर्य को खररद िा 
लबिी कारोिारिा कम्तीिा तीस प्रलतशतभन्दा बढी वहस्सा भएको कारोिार सम्झन ुपदयछ ।   

(ज) “रजजष्ट्रार” भन्नािे संघको रजजष्ट्रार सम्झन ुपछय ।  

(झ) “िेखा सपुरीिेक्षण सलिलत” भन्नािे दर्ा ३७ बिोजजिको िेखा सपुरीिेक्षण सलिलत सम्झन ुपदयछ। 

(ञ) “विलनयि” भन्नािे सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको दर्ा १७ बिोजजि बनाएको विलनयि सम्झन ु
पदयछ । 

(ट) “विभाग” भन्नािे संघको सहकारी विभाग सम्झन ु पदयछ र सो शब्दिे िन्त्राियिे सहकारी 
लनयिन गनय तोकेको िहाशाखा सिेतिाई जनाउँछ। 

(ठ) “शेयर” भन्नािे सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झन ुपदयछ ।  

(ड) “सञ्चािक” भन्नािे सलिलतको सदस्य सम्झन ुपदयछ र सो शब्दिे सलिलतको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 

सजचि र कोषाध्यक्ष सिेतिाई जनाउँछ ।  

(ड) “सदस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यजि सम्झन ुपदयछ। 

(ढ) “सलिलत” भन्नािे  दर्ा ३० को उपदर्ा (१) बिोजजिको सञ्चािक सलिलत सम्झन ुपदयछ ।  

(ण) “सहकारी िूल्य” भन्नािे स्िाििम्िन, स्ि–उत्तरदावयत्ि, िोकतन्त्र, सिानता, सिता, 
ऐक्यिद्धता,इिान्दारी, खिुापन, सािाजजक उत्तरदावयत्ि तथा अरुको हेरचाह िगायत अन्तरायवष्ट्रय 
िान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी िूल्य सम्झन ुपदयछ । 
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(त) “संस्थाको व्यिसाय” भन्नािे विलनयििा व्यिस्था भए बिोजजि सञ्चालित व्यिसावयक वियाकिाप 
सम्झन ुपदयछ ।  

(थ) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नािे स्िैजच्छक तथा खिुा सदस्यता, सदस्यद्वारा िोकताजन्त्रक लनयन्त्रण, 

सदस्यको आलथयक सहभागीता, स्िायत्तता र स्ितन्त्रता, जशक्षा, तािीि र सूचना, सहकारी-सहकारी 
बीच पारस्पररक सहयोग र सिदुायप्रलतको चासो िगायत अन्तरायवष्ट्रय िान्यता प्राप् त सहकारी 
सम्बन्धी लसद्धान्त सम्झन ुपदयछ ।  

(द) "संस्था" भन्नािे दर्ा ३ बिोजजि गठन भई दर्ा ६ बिोजजि दताय भएको विषयगत िा 
बहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था सम्झन ुपछय । 

(ध) “साधारण सभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झन ुपदयछ । 

(न) “प्राथलिक पूजँी कोष” भन्नािे शेयर पूजँी र जगेडा कोष सम्झन ुपदयछ । 

(प)  "दताय गने अलधकारी" भन्नािे दर्ा ६९ बिोजजिको दताय गने अलधकारी सम्झनपुदयछ । 
पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताय 
३. संस्थाको गठन : (१) कजम्तिा तीस जना नेपािी नागररकहरु आपसिा लिलि विषयगत िा िहउुद्देश्यीय सहकारी 

संस्था गठन गनय सक्नेछन ्।  

(२) उपदर्ा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन श्रलिक, यिुा िगायतिे आफ्नो श्रि िा सीपिा 
आधाररत भइ व्यिसाय गने सहकारी संस्थाको हकिा पन्रजना नेपािी नागररकहरु भए पलन संस्था गठन गनय 
सक्नेछन।् 

(३) यस दर्ािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका िा 
त्यस्ता सरकार िा तहको अनदुान िा स्िालित्ििा संचालित विद्यािय, विश्वविद्यािय िा संगदठत संस्थाबाट पाररश्रलिक 
पाउने पदिा िहाि रहेका कम्तीिा एकसय जना कियचारी, जशक्षक िा प्राध्यापकहरुिे आपसिा लििी प्रचलित 
कानून बिोजजि दताय भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आधारिा सदस्यता, प्रलतलनलधत्ि र सेिा संचािनिा तोवकए 
बिोजजिका शतय बन्देजहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनय सक्नेछन ्। 

तर एक सय जना भन्दा कि संख्या रहेको एउटै कायायियका कम्तीिा तीस जना कियचारी, जशक्षक िा 
प्राध्यापकहरुिे आपसिा लििी सदस्यता, प्रलतलनलधत्ि र सेिा संचािनिा तोवकए बिोजजिका शतय बन्देजहरु पािना 
गने गरी संस्था गठन गनय सक्नछेन ्। 

(४)  यस दर्ा बिोजजि संस्था गठन गदाय एक पररिार एक सदस्यका दरिे उपदर्ा (१) िा (२) िा 
उजल्िजखत संख्या पगुेको हनुपुनेछ ।  

तर संस्था दताय भइसकेपलछ एकै पररिारका एकभन्दा बढी व्यजििे सो संस्थाको सदस्यता लिन बाधा पने 
छैन। 

 (५) उपदर्ा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन  बचत तथा ऋणको कारोिार गने संस्था गठन 
गदाय कम्तीिा एकसय जना नेपािी नागररकहरुको सहभालगता हनु ुपनेछ ।  
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४. दताय नगरी सहकारी सस्था संचािन गनय नहनु े: कसैिे पलन  यस ऐन बिोजजि दताय नगरी सहकारी स्थापना तथा 
सञ्चािन गनय हुँदैन।   

५. दतायको िालग दरखास्त ददन ुपने : (१) यस ऐन बिोजजि गठन भएका सरकारी संस्थािे दतायका िालग दताय गने 
अलधकारी सिक्ष अनसूुची-१ को ढाँचािा दरखास्त ददनपुनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजिका दरखास्त साथ देहाय बिोजजिका कागजातहरू संिग्न गनुय पनेछ :– 

(क) सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विलनयि, 

(ख) सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रलतिेदन, 

(ग) सदस्यिे लिन स्िीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकिको वििरण । 

६. दताय गनुय पने :(१) दर्ा ५ को उपदर्ा (१) बिोजजि प्राप् त दरखास्त  सवहतको कागजातहरु  छानविन गदाय 
देहाय बिोजजि भएको पाइएिा दताय गने अलधकारीिे दरखास्त परेको लिलतिे तीस ददनलभत्र त्यस्तो सहकारी संस्था 
दताय गरी अनसूुची-२ को ढाँचािा दताय प्रिाणपत्र ददन ुपनेछ :– 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको विलनयि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयि बिोजजि 
रहेको,  

(ख) प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी िूल्य,  िान्यता र लसद्धान्त अनरुुप सञ्चािन हनु सक्न े
आधार रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था सिदुायिा आधाररत एिि ्सदस्य केजन्ित भई संचािन र लनयन्त्रण हनु 
सक्ने स्पष्ट आधार रहेको । 

(2) उपदर्ा (१) बिोजजि छानविन गदाय प्रस्तावित सहकारी संस्थाको विलनयिको कुनै कुरािा संशोधन 
गनुयपने देजखएिा दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो संशोधन गनुयपने व्यहोरा खिुाई दरखास्त प्राप् त भएको लिलतिे पन्र 
ददनलभत्र लनिेदकिाई सूचना गनुय पनेछ । 

(3) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दताय भई सञ्चािनिा 
रहेका आलिताि गाउँपालिका लभत्र काययक्षेत्र कायि गररएका  सहकारी संस्था यसै ऐन बिोजजि दताय भएको 
िालनने छ । 

(४) यस दर्ा बिोजजि सहकारी संस्था दताय गदाय दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थािे पािना गनुय 
पने गरी कुनै शतय तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदर्ा (४) बिोजजि शतय तोवकएकोिा सोको पािना गनुय सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको कतयव्य हनुेछ। 

७. दताय गनय अस्िीकार गनय सक्न े: (१) दर्ा ६ को उपदर्ा (१) िा उजल्िजखत अिस्था नभएिा, सोही दर्ा 
बिोजजि विलनयि संशोधनको िालग सूचना ददएको अबलध लभत्र लनिेदकिे संशोधन गनय अस्िीकार गरेिा त्यस्तो 
सूचना पाएको लिलतिे तीस ददनलभत्र लबलनयि संशोधन नगरेिा िा सूचनािा उल्िेख भए बिोजजि हनुे गरी लबलनयि 
संशोधन नगरेिा दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्था दताय गनय अस्िीकार गनय सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजि सहकारी संस्था दताय गनय अस्िीकार गरेकोिा दताय गने अलधकारीिे कारण खिुाई 
तीन ददन लभत्र सोको जानकारी सम्बजन्धत लनिेदकहरूिाई ददन ुपनेछ ।  
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८. सहकारी संस्था संगदठत संस्था हनु े:  (१) सहकारी संस्था अविजच्छन्न उत्तरालधकारिािा एक स्िशालसत र सङ्गदठत 
संस्था हनुेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काि कारबाहीको िालग एउटा छुिै छाप हनुेछ । 

(३) सहकारी संस्थािे यस ऐनको अधीनिा रही व्यजि सरह चि अचि सम्पजत्त प्राप् त, उपभोग, वििी िा 
अन्य व्यिस्था गनय सक्नेछ।  

(४) सहकारी संस्थािे व्यजि सरह आफ्नो नािबाट नालिस उजूर गनय र सो उपर पलन सोही नािबाट नालिस 
उजूर िाग्न सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्थािे व्यजि सरह करार गनय सक्नेछ । 

९. सहकारी संस्थाको काययक्षते्र : (१) दताय हुँदाका बखत सहकारी संस्थाको कायय क्षेत्र देहाय बिोजजि हनुेछः  

(क)  बचत तथा ऋणको िखु्य कारोिार गने संस्थाको हकिा एक िडा,  
(ख)  अन्य संस्थाको हकिा एक िडा िा देहायका आधारिा तीन िडासम्ि : 

(१)  सदस्यहरुिीच स्िाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िालग आपसी साझा िन्धन 
(किन बण्ड), 

(२)  व्यिसावयक स्तरिा सेिा संचािन गनय आिश्यक सदस्य संख्या, 
(३) संस्था संचािनिा सदस्यको सहभालगतािूिक िोकताजन्त्रक लनयन्त्रण कायि हनुे गरी 

पायक पने स्थान। 

(२) उपदर्ा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन संस्थािे दताय भई व्यिसावयक सेिा प्रारम्भ गरेको 
दईुिषय पलछ देहायको आधारिा जोलडएको भौगोलिक क्षेत्र कायि रहने गरी आफ्नो काययक्षेत्र थप िडाहरूिा 
विस्तार गनय सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यिसावयक वियाकिापको विकास िििा सदस्यता बढाउन थप कायय क्षेत्र आिश्यक 
परेको, 

(ख) संस्थाको कायय संचािनिा सदस्यको प्रत्यक्ष लनयन्त्रण कायि राख्न रचनात्िक उपायहरु अििम्बन 
गररएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको िखु्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकिा िापदण्ड अनसुार भएको। 

(३)  उपदर्ा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन संस्थाको काययक्षेत्रका िडाहरूिा व्यािसावयक 
सेिा सञ्चािन नभएको िा जम्िा कारोबारको तोवकएको रकि िा अनपुातभन्दा कि रकि िा अनपुातको 
व्यािसावयक सेिा सञ्चािन भएको देजखएको खण्डिा दताय गने अलधकारीिे व्यािसावयक सेिा सञ्चािन भएका िडा 
िात्र काययक्षेत्र कायि गने गरी विलनयि संशोधन गनय लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(४) उपदर्ा (३) बिोजजि दताय गने अलधकारीिे लनदेशन ददएकोिा सहकारी संस्थािे एक िषयलभत्र विलनयि 
संशोधन गरी आफ्नो काययक्षेत्र पनुःलनधायरण गनुयपनेछ ।  

(५) यस दर्ािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन सहकारी संस्थािे स्िेजच्छक रूपिा जनुसकैु सिय 
काययक्षेत्र घटाउने गरी पनुःलनधायरण गनय विलनयि संशोधन गनय सक्नेछ ।  

(६) काययक्षेत्र पनुः लनधायरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकएबिोजजि हनुेछ ।  
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१०.  जानकारी ददनपुने :  गाउँपालिकाभन्दा बढी काययक्षेत्र कायि राखी दताय भई सञ्चािनिा रहेका संस्थाहरूिे 
आलिताि गाउँपालिकािा सेिा सञ्चािन गदाय सञ्चालित सेिाको वििरण सवहत दताय गने अलधकारीिाई जानकारी 
ददनपुनेछ । 

११.  विषयगत आधारिा िगीकरण : (१) सहकारी संस्थाको िगीकरण देहाय बिोजजि हनुेछः 
(क) उत्पादक संस्थाः कृवष, दगु्ध, जचया, कवर्, उख,ु र्िरु्ि र िाछापािन विशेषका विषयगत र 

अगिुािािी एिि ्उत्पादनको योजना सिेतका आधारिा अन्य उत्पादनिूिक संस्था 
(ख) उपभोिा संस्थाः उपभोिा भण्डार, िचत तथा ऋण,उजाय र स्िास््य  विशेषका विषयगत र 

प्राथलिक आिश्यकता एिि ्सेिाको योजना सिेतका आधारिा अन्य उपभोगजन्य संस्था; 
(ग) श्रलिक संस्थाः हस्तकिा,खाद्य पररकार,औद्योलगक उत्पादन,भोजनािय र श्रि करार विशेषका 

विषयगत र सीप िा श्रिको विशेषता एिि ्स्िरोजगारीको योजना सिेतका आधारिा अन्य श्रििा 
आधाररत संस्था; 

(घ) बहउुद्देश्यीय संस्थाः उत्पादन, उपभोग र श्रि िा सीपिा आधाररत स्िरोजगारीका सेिा सिेत 
सञ्चािन गने अन्य बहिुखुी संस्था । 

(२) उपदर्ा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) िा उल्िेजखत विषयिा विजशष्टीकरण, आि प्रचिन र अभ्यासको 
विकासिि सिेतको आधारिा तोवकए बिोजजिका विषयहरु थप गनय सवकनेछ ।  

(३) उपदर्ा (१) र (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन उपदर्ा (१) बिोजजि अन्य संस्थाहरु गठन 
गनय बाधा पनेछैन ।  

१२.  कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनय सक्न े: (१) दर्ा ६ बिोजजि दताय प्रिाणपत्र प्राप् त गरे 
पलछ संस्थािे आफ्नो उद्देश्य प्रालप्तका िालग यस ऐन र विलनयिको अधीनिा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, 

उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनय सक्नेछ ।  

(२) प्रचलित कानूनिा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन संस्थािे उपदर्ा (१) बिोजजि कारोिार, व्यिसाय, 

उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनय छुिै संस्था दताय गनुयपने छैन । 

तर त्यस्तो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनय प्रचलित कानून बिोजजि अनिुलतपत्र, 
स्िीकृलत िा इजाजतपत्र लिन ु पने रहेछ भने सो बिोजजि अनिुलतपत्र ,स्िीकृलत िा इजाजतपत्र लिएर िात्र 
कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनुय पनेछ।  

(३) उपदर्ा (२) बिोजजि संस्थािे प्रचलित कानून बिोजजि अलधकार पाएको लनकाय िा अलधकारीबाट 
अनिुलतपत्र, स्िीकृलत िा इजाजतपत्र प्राप् त गरेिा पन्र ददनलभत्र सोको जानकारी दताय गने अलधकारीिाई ददन ु
पनेछ । 

(४) दईु िा दईुभन्दा बढी संस्थािे संयिु िा साझेदारीिा आफ्नो उत्पादन िा सेिाको बजारीकरणको िालग 
यस ऐनको अधीनिा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनय सक्नेछन ्। 

(५) उपदर्ा (४) बिोजजिको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गने सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
तोवकए बिोजजि हनुेछ । 
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१३.  दावयत्ि सीलित हनु े: (१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धिा सदस्यको दावयत्ि लनजिे खररद गरेको िा 
खररद गनय स्िीकार गरेको शेयरको अलधकति रकिसम्ि िात्र सीलित रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाििा “सहकारी” र नािको अन्त्यिा “लिलिटेड” भन्ने शब्द राख्न ुपनेछ ।  

१४.  सहकारीका िूल्य, िान्यता र लसद्धान्त पािना गनुय पने : सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चािन गदाय सहकारीका 
िूल्य, िान्यता र लसद्धान्तको पािना गनुय पनेछ ।  

पररच्छेद–३ 

संस्थाका उद्दशे्य तथा कायय 
१५.  संस्थाको उद्दशे्य : काययक्षेत्रिा आधाररत र सदस्य केजन्ित भई आफ्ना सदस्यहरूको आलथयक, सािाजजक तथा 

साँस्कृलतक उन्नयन गनुय संस्थाको िखु्य उद्देश्य हनुेछ ।   

१६.  संस्थाको कायय : संस्थाका काययहरू देहाय बिोजजि हनुेछन:्- 

(क) सहकारीका िूल्य, िान्यता र लसद्धान्तहरूको पािना गने गराउने, 
(ख) सदस्यको वहत प्रिद्धयन गने गरी व्यािसावयक सेिाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदस्यिाई जशक्षा, सूचना र तािीि प्रदान गने , 

(ङ) संस्थािे गने उत्पादन तथा सेिाको िापदण्ड लनधायरण गरी गणुस्तर सधुार, आलथयक 
स्थावयत्ि र जोजखि व्यिस्थापनसम्बन्धी कायय गने,  

(च) आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी िागू गने, 

(छ) संस्थाको व्यिसावयक प्रिद्धयन तथा विकास सम्बन्धी वियाकिापहरू सञ्चािन गने, 

(ज) िन्त्रािय,रजजष्ट्रार, प्रादेजशक रजजष्ट्रार, गाउँपालिका िा दताय गने अलधकारीको लनदेशन 
पािना गने गराउने, 

(झ) विलनयििा उजल्िजखत काययहरू गने । 

पररच्छेद–४ 

विलनयि तथा आन्तररक काययविलध 

१७.  विलनयि बनाउन ुपने : (१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयि, लनदेजशका, िापदण्ड र काययविलधको 
अधीनिा रही आफ्नो कायय सञ्चािनको िालग विलनयि बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजिको विलनयि दताय गने अलधकारीबाट स्िीकृत भए पलछ िागू हनुेछ । 

१८.  आन्तररक काययविलध बनाउन सक्न े: (१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयि, लनदेजशका, िापदण्ड, 
काययविलध र विलनयिको अधीनिा रही आिश्यकता अनसुार आफ्नो आन्तररक काययविलध बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजिको आन्तररक काययविलध सम्बजन्धत संस्थाको साधारणसभािे स्िीकृत गरेपलछ िागू 
हनुेछ । 

१९.  विलनयि र आन्तररक काययविलधिा संशोधन : (१) संस्थाको साधारणसभाको कुि सदस्य संख्याको बहिुतबाट 
विलनयि र आन्तररक काययविलध संशोधन हनु सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजि संशोधन भएको विलनयि िा आन्तररक काययविलध दताय गने अलधकारीबाट स्िीकृत 
भएपलछ िागू हनुेछ । 
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पररच्छेद–५ 

सदस्यता 
२०.  संस्थाको सदस्यता: (१) अठार िषय उिेर पूरा गरेका देहाय बिोजजिका नेपािी नागररकहरु संस्थाको सदस्य हनु 

सक्नेछनः् 
(क) अठार िषय उिेर पूरा गरेको, 
(ख) संस्थाको कम्तीिा एक शेयर खररद गरेको, 
(ग) संस्थाको विलनयििा उजल्िजखत शतयहरु पािना गनय िन्जरु गरेको, 
(घ) संस्थाको जजम्िेिारी पािना गनय िन्जरु भएको, 
(ङ) संस्थािे गरेको कारोिारसँग प्रलतस्पधाय हनुे गरी कारोिार नगरेको, 
(च) संस्थाको सदस्यता लिन योग्य रहेको स्िघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारका लनकायहरु, 

गाउँपालिकाका साथै संस्थाको काययक्षेत्र लभत्रका सािदुावयक िा सहकारी विद्यािय, गठुी, स्थानीय क्िब, 

गाउँपालिकािा गठन भएका उपभोिा सिूहहरु संस्थाको सदस्य हनु बाधा पने छैन ।  

(३) यस दर्ािा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन स्िास््य सहकारी संस्थािा सहकारी संस्थािे 
सदस्यता लिन िाधा पने छैन । 

२१.  सदस्यता प्राप् त गनय लनिेदन ददन ुपने : (१) संस्थाको सदस्यता लिन चाहने सम्बजन्धत व्यजििे संस्थाको सलिलत 
सिक्ष लनिेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजि लनिेदन परेको लिलतिे पैंतीस ददन लभत्र सलिलतिे यो ऐन, यस ऐन अन्तगयत बनेको 
लनयि तथा विलनयिको अधीनिा रही सदस्यता प्रदान गने िा नगने लनणयय गनुय पनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बिोजजि लनणयय गदाय सलिलतिे सदस्यता प्रदान नगने लनणयय गरेिा सो को कारण खोिी 
सात ददनलभत्र लनिेदकिाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) बिोजजि जानकारी पाएको लिलतिे तीस ददनलभत्र सम्बजन्धत ब्यजििे त्यस्तो संस्था दताय 
गने अलधकारी सिक्ष उजूर गनय सक्नछे। 

(५) उपदर्ा (४) बिोजजि प्राप् त उजूरी छानविन गदाय लनिेदकिाई सदस्यता प्रदान गनुय पने देजखएिा दताय 
गने अलधकारीिे त्यस्तो लनिेदकिाई सदस्यता प्रदान गनयको िालग सम्बजन्धत संस्थािाई आदेश ददन सक्नेछ। 

(६) उपदर्ा (५) बिोजजि आदेश भएिा सो आदेश प्राप् त गरेको सात ददन लभत्र सम्बजन्धत संस्थािे 
लनिेदकिाई सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताय गने अलधकारीिाई गराउन ुपनेछ ।  

२२.  सदस्य हनु नपाउन े: (१) कुनै व्यजि एकै प्रकृलतको एकभन्दा िढी संस्थाको सदस्य हनु पाउने छैन ।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै व्यजि एकै प्रकृलतको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो 
ऐन प्रारम्भ भएको लिलतिे तीनिषय लभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सदस्यता कायि राख्न ुपनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै संस्थािा नेपाि सरकारको लनकाय िा दर्ा २० को उपदर्ा (२) 
िा उल्िेख भएदेजख बाहेकको अन्य कुनै कृलत्रि व्यजि सदस्य भएको भए पाँचिषय लभत्र सदस्यता अन्त्य गनुयपनेछ। 
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२३.  सदस्यताको सिालप्त : (१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अिस्थािा सिाप्त हनुेछः— 

(क) सदस्यिे आफ्नो सदस्यता त्याग गरेिा, 
(ख) िगातार बावषयक साधारणसभािा लबना सूचना तीन पटकसम्ि अनपुजस्थत भएिा, 
(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगयत िनेको लनयि िा विलनयि बिोजजि सदस्यिे पािना गनुयपने प्रािधानको 

बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा, 
(घ) संस्थाको सदस्यको हकिा दर्ा २० बिोजजिको योग्यता नभएिा। 

(२) उपदर्ा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन कुनै सदस्यिे संस्थाबाट प्राप् त िा भिुान गनुय पने 
कुनै रकि भएिा सो र्रर्ारक नभएसम्ि िा लनजिे लिएको ऋण,लतनुय पने कुनै दावयत्ि िा अन्य 

 कुनै सदस्यको तर्य बाट लधतो िा जिानत बसेकोिा सोको दावयत्ि र्रर्ारक नभएसम्ि लनजको सदस्यता 
सिाप्त हनुे छैन ।  

(३) यस दर्ािा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन साधारणसभा बोिाउन ेलनणयय भइसकेपलछ साधारणसभा 
सम्पन्न नभएसम्ि कसैिाई पलन सदस्यताबाट हटाउन सवकने छैन । 

२४.  सवुिधा प्राप् त गनय नसक्न े: कुनै सदस्यिे सहकारी संस्थािाई लतनुय पने कुनै दावयत्ि लनधायररत सियलभत्र भिुान 
नगरेिा िा यो ऐन, यस ऐन अन्तगयत िनेको लनयि तथा विलनयि बिोजजि सदस्यिे पािन गनुयपने व्यिस्थाको 
बारम्बार उल्िंघन गरेिा त्यस्तो सदस्यिे अन्य सदस्य सरहको सलुबधा प्राप् त गनय सक्ने छैन । 

पररच्छेद –६ 

साधारणसभा, सलिलत तथा िेखा सपुररिेक्षण सलिलत 

२५.  साधारणसभा : (१) सहकारी संस्थाको सिोच्च अङ्गको रुपिा साधारणसभा हनुेछ । 

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

(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा देहाय बिोजजि हनुेछ:– 

(क) प्रारजम्भक साधारणसभा, 
(ख) िावषयक साधारणसभा, 
(ग) विशेष साधारणसभा । 

२६.  प्रारजम्भक साधारण सभाको काि, कतयव्य र अलधकार : प्रारजम्भक साधारणसभाको काि, कतयव्य र अलधकार देहाय 
बिोजजि हनुेछ :– 

(क) प्रारजम्भक साधारणसभा हनुे अजघल्िो ददनसम्िको काि कारबाही र आलथयक कारोबारको 
जानकारी लिने, 

(ख) चािू आलथयक िषयको िालग िावषयक काययिि तथा बजेट स्िीकृत गने, 

(ग) प्रलतिेदन तथा वित्तीय वििरण अनिुोदन गने, 

(घ) विलनयििा उल्िेख भए बिोजजि सलिलत िा िेखा सपुरीिेक्षण सलिलतको लनिायचन गने, 

(ङ) आन्तररक काययविलध पाररत गने, 

(च) िेखा परीक्षकको लनयजुि र लनजको पाररश्रलिक लनधायरण गने,  

(छ) विलनयििा तोवकए बिोजजिका अन्य काययहरू गने । 
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२७.  िावषयक साधारणसभाको काि, कतयव्य र अलधकार : िावषयक साधारणसभाको काि, कतयव्य र अलधकार देहाय 
बिोजजि  हनुेछ :– 

(क) िावषयक काययिि तथा बजेट स्िीकृलत गने, 

(ख) िावषयक िेखा परीक्षण प्रलतिेदन अनिुोदन गने, 

(ग) सलिलत िा िेखा सपुरीिेक्षण सलिलतको लनिायचन तथा विघटन गने, 

(घ) सञ्चािक िा िेखा सपुरीिेक्षण सलिलतको संयोजक िा सदस्यिाई पदबाट हटाउने, 
(ङ) सलिलत िा िेखा सपुरीिेक्षण सलिलतको िावषयक प्रलतिेदन पाररत गने, 

(च) विलनयि संशोधन तथा आन्तररक काययविलध पाररत गने, 

(छ) िेखा परीक्षकको लनयजुि र लनजको पाररश्रलिक लनधायरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण िा विघटन सम्बन्धी लनणयय गने, 

(झ) पाररश्रलिक िगायतका सवुिधा तोक्ने, 
(ञ) ऋण तथा अनदुान प्राप्त गने सम्बन्धिा लनणयय गने, 

(ट) सदस्यको दावयत्ि लिनाहा ददने, 
(ठ) सलिलतिाई आिश्यक लनदेशन ददने, 
(ड) विलनयििा तोवकए बिोजजिका अन्य काययहरू गने । 

२८.  साधारणसभाको बैठक : (१) सलिलतिे सहकारी संस्था दताय भएको लिलतिे तीन िवहनालभत्र प्रारजम्भक साधारणसभा 
बोिाउन ुपनेछ । 

(२) सलिलतिे प्रत्येक आलथयक िषय सिाप्त भएको लिलतिे छ िवहनालभत्र िावषयक साधारणसभा बोिाउन ुपनेछ। 

(३) सलिलतिे देहायको अिस्थािा विशेष साधारण सभा बोिाउन ुपनेछ :– 

(क) संस्थाको काि विशेषिे विशेष साधारण सभा बोिाउन ुपने सलिलतिाट लनणयय भएिा, 
(ख) दर्ा ३८ को उपदर्ा (१) को खण्ड (छ) बिोजजि िेखा सपुरीिेक्षण सलिलतको लसर्ाररसिा, 
(ग) कुनै सञ्चािकिे विशेष साधारणसभा बोिाउन पेश गरेको प्रस्ताि सलिलतद्धारा पाररत भएिा, 
(घ) विशेष साधारणसभा बोिाउन ुपने कारण खिुाइ पजच्चस प्रलतशत सदस्यिे सलिलत सिक्ष लनिेदन 

ददएिा, 
(ङ) दर्ा २९ को उपदर्ा (१) बिोजजि दताय गने अलधकारीिे लनदेशन ददएिा, 

(४) उपदर्ा (३) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन संस्थाको सञ्चािक िा व्यिस्थापकबाट आफ्नो 
जजम्िेिारी पूरा नगरी संस्था सञ्चािनिा सिस्या उत्पन्न भएको अिस्थािा दताय गने अलधकारीिाई जानकारी ददई 
साधारण सदस्यहरू िध्येबाट बहिुत सदस्य उपजस्थत भई विशेष साधारण सभा गनय सवकनेछ । 

२९.  विशेष साधारणसभा बोिाउन लनदेशन ददन सक्न े: (१) संस्थाको लनरीक्षण िा सपुरीिेक्षण गदाय िा कसैको उजूरी 
परी छानविन गदाय देहायको अिस्था देजखन आएिा दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थाको सलिलतिाई 
साधारणसभा बोिाउन लनदेशन ददन सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको िूल्य, िान्यता तथा लसद्धान्त विपररत कायय गरेिा,  
(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयि, विलनयि तथा आन्तररक काययविलध विपरीत कायय गरेिा, 
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(घ) दताय गने अलधकारीिे ददएको लनदेशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा, 
(ङ) दर्ा ३१ को उपदर्ा (२) बिोजजि दताय गने अलधकारीिे आदेश ददएिा। 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजि साधारणसभा बोिाउन लनदेशन प्राप् त भएिा सलिलतिे सो लनदेशन प्राप् त भएको 
लिलतिे पैंतीस ददनलभत्र साधारणसभाको बैठक बोिाउन ुपनेछ र साधारणसभाको बैठकिा उजूरी िा लनरीक्षणका 
िििा देजखएका विषयिा छिर्ि गरी सोको प्रलतिेदन दताय गने अलधकारीसिक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) िा (२) िा उजल्िजखत अिलधलभत्र सलिलतिे साधारणसभा नबोिाएिा दताय गने अलधकारीिे 
त्यस्तो साधारणसभा बोिाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको िालग गणपूरक संख्या तत्काि कायि रहेको सदस्य संख्याको 
एकाउन्न प्रलतशत हनुेछ ।  

तर पवहिो पटक डावकएको साधारण सभािा गणपरुक संख्या नपगुेिा त्यसको सात ददन लभत्र दोस्रो 
पटक साधारण सभा बोिाउन ुपने र यसरी दोस्रो पटक बोिाइएको साधारण सभािा संचािक सलिलतको बहिुत 
सवहत एक लतहाई साधारण सदस्यहरुको उपजस्थलत भएिा साधारण सभाको गणपरुक संख्या पगुेको िालननेछ । 

(५) उपदर्ा (४) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन दर्ा २८ को (४) िा भएको व्यिस्था सोहीअनसुार 
हनुेछ । 

(६) दईु हजार िा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थािे साधारण सभा गदाय सिान काययसूचीिा तोवकए 
बिोजजि सदस्य संख्याको आधारिा िडा-िडा िा अन्य पायकको स्थानिा संचािक सदस्यहरुिाई पठाई साधारण 
सभा गनय र त्यस्तो सभाको लनणयय प्रिाजणत गनय प्रलतलनलधहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रलतलनलधहरुको उपजस्थलतको 
सभािे अजन्ति लनणयय प्रिाजणत गने व्यिस्था लििाउन सक्नेछ । 

३०.  सञ्चािक सलिलत : (१)  सहकारी संस्थािा साधारणसभाबाट लनिायजचत एक सञ्चािक सलिलत रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यजि िगातार एउटै पदिा दईु पटकभन्दा बढी सञ्चािक हनु पाउने छैन । 
(२) उपदर्ा (१) बिोजजिको सलिलतिा उपिब्ध भएसम्ि कम्तीिा तेत्तीस प्रलतशत िवहिा सदस्यको 

प्रलतलनलधत्ि सलुनजित गनुय पनेछ ।  

(३) एउटै पररिारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अिलधिा सञ्चािक तथा िेखा सलिलतको पदिा उम्िेदिार 
बन्न र लनिायजचत हनु सक्ने छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कियचारी िा आफ्नो संस्थािे सदस्यता लिएको सहकारी संघ िा 
बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको संचािक बन्न पाउने छैन । 

तर िावषयक दईु करोड रुपैयाभन्दा किको कारोिार गने सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे त्यस्तो 
सहकारी संस्थािा कियचारीको रुपिा काि गनय बाधा पने छैन । िावषयक दईु करोडभन्दा बवढ कारोिार गने 
संस्थािा कुनै संचािक कियचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लिलतिे दईु िषयलभत्र त्यस्तो संचािकिे 
कियचारीको पद त्याग गरी अको कियचारीको व्यिस्था गनुयपनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ कुनै व्यजि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चािक िा सोही िा अको संस्थाको 
कियचारी भएकोिा यो ऐन प्रारम्भ भएको लिलतिे एक िषयलभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सञ्चािक िा कियचारी 
रहन ुपनेछ । 
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(७) सलिलतको कायायिलध चार िषयको हनुेछ । 

३१.  सञ्चािक सलिलतको लनिायचन : (१) सलिलतिे आफ्नो कायायिलध सिाप्त हनु ुकजम्तिा एक िवहना अजघ अको 
सलिलतको लनिायचन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजि सलिलतको लनिायचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएिा त्यस्तो जानकारी प्राप् त 
भएको लिलतिे छ िवहनालभत्र सलिलतको लनिायचन गराउन दताय गने अलधकारीिे सम्बजन्धत सलिलतिाई आदेश ददन 
सक्नेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बिोजजि दताय गने अलधकारीिे आदेश ददएकोिा सम्बजन्धत सलिलतिे सो आदेश बिोजजिको 
सियािलधलभत्र सलिलतको लनिायचन गराई दताय गने अलधकारिाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(४) उपदर्ा (३) बिोजजि सलिलतको लनिायचन नगराएिा दताय गने अलधकारिे त्यस्तो संस्था सदस्य रहेको 
िालथल्िो संघ भए सो संघको प्रलतलनलध सिेतिाई सहभागी गराई सलिलतको लनिायचन सम्बन्धी सम्पूणय कायय गने 
गराउनेछ । 

(५) उपदर्ा (४) बिोजजिको लनिायचन काययिा सहयोग परु् याउन ुसम्बजन्धत सलिलतका पदालधकारीहरूको 
कतयव्य हनुेछ ।  

(६) उपदर्ा (५) बिोजजि लनिायचन गराउँदा िागेको सम्पूणय खचय सम्बजन्धत संस्थािे व्यहोनुय पनेछ। 

(७) यस दर्ा बिोजजि सलिलतको अको लनिायचन नभएसम्िको िालग सलिलतिे विलनयििा व्यिस्था भए 
बिोजजि आफ्नो कायय सञ्चािन गनेछ ।  

३२.  सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकार : यस ऐनिा अन्यत्र उजल्िजखत काि, कतयव्य र अलधकारका अलतररि 
सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकार देहाय बिोजजि हनुेछ :– 

(क) सहकारीका िूल्य, िान्यता र लसद्धान्त बिोजजि सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने, 

(ख) आलथयक तथा प्रशासकीय कायय गने, गराउने, 
(ग) प्रारजम्भक साधारणसभा, िावषयक साधारणसभा तथा विशेष साधारणसभा बोिाउने, 
(घ) साधारणसभाका लनणययहरू कायायन्ियन गने, गराउने, 
(ङ) संस्थाको नीलत, योजना, बजेट तथा बावषयक काययििको तजुयिा गरी साधारणसभा सिक्ष पेश गने, 

(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाउने,  
(छ) शेयर नािसारी तथा वर्ताय सम्बन्धी कायय गने, 

(ज) सम्बजन्धत संघको सदस्यता लिने, 
(झ) विलनयि तथा आन्तररक काययविलध तयार गरी साधारणसभािा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको काययक्षेत्रलभत्र संस्थाको कारोबार र व्यिसायको वहत प्रिद्धयनको िालग आिश्यक कायय 
गने,गराउन,े 

३३.  सञ्चािक पदिा बहाि नरहन े: देहायको कुनै अिस्थािा सञ्चािक आफ्नो पदिा बहाि रहन सक्ने छैन:- 
(क) लनजिे ददएको राजीनािा सलिलतबाट स्िीकृत भएिा, 
(ख) लनजिाई दर्ा ३४ उपदर्ा (१) बिोजजि सञ्चािकबाट हटाउन ेलनणयय 

भएिा, 
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(ग) लनज अको संस्थाको सञ्चािक रहेिा, 
(घ) लनज सोही िा अको संस्थाको कियचारी रहेिा, 
तर दर्ा ३० को उपदर्ा (४) को प्रलतबन्धात्िक िाक्यांशिा िेजखएको 

कुरािा सोहीबिोजजि हनुेछ । 

(ङ) लनज सोही िा अको संस्थाको िेखा सपुरीिेक्षण सलिलतको पदिा रहेिा 
(च) लनजको ितृ्य ुभएिा। 

३४.  सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्न े : (१) साधारणसभािे िहिुतको लनणययबाट देहायको कुनै अिस्थािा 
सञ्चािकिाई सलिलतको सञ्चािक पदबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आलथयक वहनालिना गरी सम्बजन्धत संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएिा, 
(ख) अनलधकृत तिरिे सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विषयको गोपलनयता भङ्ग गरेिा, 
(ग) सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार र व्यिसायसँग प्रलतस्पधाय हनुे गरी सिान प्रकृलतको कारोबार िा व्यिसाय 

गरेिा, 
(घ) सम्बजन्धत संस्थाको अवहत हनुे कुनै कायय गरेिा,  
(ङ) लनज शारीररक िा िानलसक रुपिा काि गनय नसक्ने भएिा, 
(च) कुनै सञ्चािकिा यो ऐन, यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयि िा विलनयििा उजल्िजखत योग्यता नरहेिा। 

(२) कुनै सञ्चािकिाई सलिलतको पदबाट हटाउने लनणयय गनुय अजघ त्यस्तो सञ्चािकिाई साधारणसभा सिक्ष 
सर्ाई पेश गने िनालसब िावर्कको िौका ददइनेछ ।  

(३) उपदर्ा (२) बिोजजिको अिलधलभत्र कुनै सञ्चािकिे सर्ाई पेश नगरेिा िा लनजिे पेश गरेको सर्ाई 
सन्तोषजनक नभएिा साधारणसभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदर्ा (३) बिोजजि सञ्चािकको पदबाट हटाइएको सदस्य सलिलतको दईु काययकािसम्िको लनिायचनिा 
उम्िेदिार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपदर्ा (३) बिोजजि कुनै सञ्चािक पदबाट हटेिा त्यस्तो पदिा साधारणसभािे बाँकी अिलधको िालग 
अको सञ्चािकको लनिायचन गनेछ । 

३५.  लनजी स्िाथय सिािेश भएको लनणयय प्रकृयािा संिग्न हनु नहनु े: (१) सञ्चािकिे आफ्नो लनजी स्िाथय सिािेश 
भएको लनणयय प्रवियािा संिग्न हनुहुुँदैन । 

(२) सञ्चािकिे आरू्िाई िात्र व्यजिगत र्ाइदा हनुेगरी संस्थािा कुनै कायय गनय गराउन हुँदैन । 

(३) कुनै सञ्चािकिे उपदर्ा (१) को लबपरीत हनुे गरी िा आफ्नो अलधकारक्षेत्रभन्दा बावहर गई कुनै काि 
कारबाही गरे गराएिा त्यस्तो काि कारबाही प्रलत त्यस्तो सञ्चािक व्यजिगत रूपिा उत्तरदायी हनुेछ र त्यस्तो 
काि कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य िा अन्य कुनै व्यजििाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी 
नोक्सानी लनजको जायजेथाबाट असूि उपर गररनेछ । 

३६.  सलिलतको विघटन : (१) साधारणसभािे देहायको अिस्थािा सलिलतको विघटन गनय सक्नेछः– 

(क) सलिलतको बदलनयतपूणय काययबाट संस्थाको कारोबार जोजखििा परेिा, 
(ख) संस्थािे लतनुयपने दावयत्ि तोवकएको सियलभत्र भिुान गनय नसकेिा, 
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(ग) विलनयििा उजल्िजखत उद्देश्य र कायय विपररतको काि गरेिा,  
(घ) सलिलतिे आफ्नो जजम्िेिारी पूरा नगरेिा, 
(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयिाििीिा उजल्िजखत शतय िा दताय गने 

अलधकारीिे ददएको लनदेशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा । 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजि सलिलत विघटन भएिा साधारणसभािे नयाँ सलिलतको लनिायचन गनेछ । 

(३) सलिलतिे यो ऐन िा यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयि बिोजजि दताय गने अलधकारीिे ददएको लनदेशन 
पािना नगरेिा िा दर्ा २९ को उपदर्ा (२) बिोजजि पेश भएको प्रलतिेदन सिेतको आधारिा दताय गने 
अलधकारीिे सलिलतिाई उजूरी िा लनरीक्षणको िििा देजखएका विषयिस्तकुो गाजम्भययताको आधारिा बढीिा छ 
िवहनाको सिय ददई सधुार गने िौका ददन सक्नेछ र त्यस्तो सियािलध लभत्र पलन सधुार नगरेिा त्यस्तो सलिलत 
विघटन गनेछ । 

(४) उपदर्ा (३) बिोजजि सलिलत विघटन भएिा त्यसरी विघटन गररएको लिलतिे तीन िवहना लभत्रिा अको 
सलिलतको लनिायचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो लनिायचन नभएसम्ि संस्थाको दैलनक कायय सञ्चािन गनय दताय गने 
अलधकारीिे तोवकए बिोजजिको एक तदथय सलिलत गठन गनुय पनेछ । 

(५) यस दर्ा बिोजजि अको सलिलतको लनिायचन गराउँदा िागेको सम्पूणय खचय सम्बजन्धत संस्थािे व्यहोनेछ । 

३७.  िेखा सपुरीिेक्षण सलिलतको गठन : (१) संस्थािा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीिाई सदुृढ गनय तोवकए बिोजजिको 
योग्यता पगुेका एकजना संयोजक र दईुजना सदस्यहरू रहने गरी साधारणसभािे लनिायचनबाट िेखा सपुररिेक्षण 
सलिलत गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररिारको एकभन्दा बढी व्यजि एकै अिलधिा एउटै संस्थाको सञ्चािक िा िेखा सपुररिेक्षण 
सलिलतको संयोजक िा सदस्य पदिा उम्िेदिार बन्न र लनिायजचत हनु सक्ने छैन । 

३८.  िेखा सपुररिेक्षण सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकार : (१)  िेखा सपुररिेक्षण सलिलतको काि, कतयव्य र 
अलधकार देहाय बिोजजि हनुेछ :– 

(क) प्रत्येक चौिालसकिा सहकारी संस्थाको आन्तररक िेखापरीक्षण गने, गराउने, 
(ख) आन्तररक िेखापरीक्षण गदाय िेखापरीक्षणका आधारभतू लसद्धान्तको पािना गने, गराउने, 
(ग) वित्तीय तथा आलथयक कारोिारको लनरीक्षण तथा िूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(घ) सलिलतको काि कारिाहीको लनयलित सपुररिेक्षण गने र सलिलतिाई आिश्यक सझुाि ददने, 
(ङ) साधारण सभाको लनदेशन, लनणयय तथा सलिलतका लनणयय कायायन्ियन भए नभएको अनगुिन गने, 

(च) िेखा सम्बन्धी प्रलतिेदन र सलिलतको काि कारबाहीको सपुररिेक्षण सम्बन्धी िावषयक प्रलतिेदन 
साधारणसभा सिक्ष पेश गने,  

(छ) आरू्िे पटक पटक ददएका सझुाि कायायन्ियन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको वहतिा प्रलतकूि 
असर परेिा िा त्यस्तो संस्थाको नगद िा जजन्सी सम्पजत्तको व्यापक रूपिा वहनालिना िा 
अलनयलितता भएको िा संस्था गम्भीर आलथयक संकटिा पनय िागेकोिा सोको कारण खिुाई विशेष 
साधारणसभा बोिाउन सलिलत सिक्ष लसर्ाररस गने । 
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(ज) आिश्यक परेिा आन्तररक िेखा परीक्षक लनयजुिका िालग तीन जनाको नाि सञ्चािक सलिलतिा 
लसर्ाररस गने। 

(२) िेखा सपुररिेक्षण सलिलतको संयोजक िा सदस्य संस्थाको दैलनक आलथयक प्रशासलनक काययिा सहभागी 
हनु पाउने छैन । 

 

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

३९.  सदस्य केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुय पने : (१) संस्थािे आफ्ना सदस्यहरूको िात्र बचत 
स्िीकार गनय, सोको पररचािन गनय र सदस्यिाई िात्र ऋण प्रदान गनय सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन बचत तथा ऋणको िखु्य कारोबार गने गरी दताय 
भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत िा िहउुद्देश्यीय संस्थािे बचत तथा ऋणको िखु्य कारोिार गनय पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ बहउुद्देश्यीय िा विषयगत संस्थाको रुपिा दताय भई िखु्य कारोिारको रुपिा 
िचत तथा ऋणको कारोिार गदै आएको भए त्यस्तो संस्थािे तीन िषय लभत्रिा िचत तथा ऋणको िखु्य कारोिार 
नहनुे गरी दताय हुँदाका बखतिा उल्िेख गररएको िखु्य कारोिार गने गरी संस्था सञ्चािन गनुयपनेछ । 

(३) संस्थािे सदस्यिाई प्रदान गने ऋणिा सेिा शलु्क र निीकरण शलु्क लिन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर लबचको अन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी हनुे छैन ।  

(५) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणिा िाग्ने ब्याजिाई िूि ऋणिा पूजँीकृत गरी सोको आधारिा ब्याज िगाउन 
पाइने छैन । 

(६) संस्थािे कुनैपलन कम्पनीको शेयर खररद गनय सक्ने छैन ।  

तर  

(क) संस्थाको दावयत्िप्रलत प्रलतकूि नहनुे गरी संस्थािे स्िप्रयोजनको िालग अचि सम्पजत्त खरीद 
तथा पूिायधार लनिायण एिं संस्था र सदस्यहरुको वहतिा उत्पादन र सेिाको क्षेत्रिा प्राथलिक 
पूजँी कोष पररचािन गनय िाधा पने छैन । 

(ख)  यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै संस्थािे कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरेको भएिा त्यस्तो 
शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको लिलतिे एक िषय अिलधलभत्र हस्तान्तरण गररसक्न ुपनेछ । 

(ग)  खण्ड (ख) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ दताय 
भएका साना वकसानद्वारा प्रिवद्धयत वित्तीय संस्थाको शेयर खररद गनय बाधा पनेछैन । 

(७) संस्थािे शेयर पूजँी कोषको दश गणुासम्ि िचत संकिन गनय सक्नेछ । 

(८) संस्थािे दताय गदायका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन िवहना अिलध 
व्यलतत नभई ऋण िगानी गनय सक्ने छैन । 

४०.  सन्दभय व्याजदर सम्बन्धी व्यिस्था : (१) संघीय काननु बिोजजि रजजष्ट्रारिे बचत तथा ऋणको सन्दभय व्याजदर 
तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजि तोवकएको सन्दभय ब्याजदर संस्थाका िालग लनदेशक ब्याजदर हनुेछ । 
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४१.  व्यजिगत बचतको सीिा : संस्थािा सदस्यको व्यजिगत बचतको सीिा तीस िाखसम्ि हनुेछ । 

पररच्छेद –९ 

आलथयक स्रोत पररचािन 

४२.  शेयर लबिी तथा वर्ताय सम्बन्धी व्यबस्था : (१) संस्थािे आफ्नो सदस्यिाई शेयर वििी गनय सक्नेछ।  

(२) उपदर्ा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन संस्थािे एकै सदस्यिाई आफ्नो कुि शेयर पूँजीको 
बीस प्रलतशतभन्दा बढी हनुे गरी शेयर लबिी गनय सक्ने छैन ।  

तर नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िा गाउँपालिकाको पूणय िा आंजशक स्िालित्ि िा लनयन्त्रण भएको संस्था 
िा लनकायको हकिा यो बन्देज िागू हनुे छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको अंवकत िूल्य प्रलत शेयर एक सय रुपैयाँ हनुेछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूजँी विलनयििा उल्िेख भए बिोजजि हनुेछ । 
(६) संस्थािे खिुा बजारिा शेयर लबिी गनय पाउन ेछैन । 

(७) संस्थाको िूिधनको रुपिा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण िा दावयत्ि बाहेक अन्य 
कुनै ऋण िा दावयत्ि िापत लििाि लबिी गररने छैन । 

४३.  रकि वर्ताय तथा खाता सञ्चािन सम्बन्धी व्यिस्था : (1) कुनै सदस्यिे संस्थाको सदस्यता त्याग गरी रकि 
वर्ताय लिन चाहेिा लनजको कुनै दावयत्ि भए त्यस्तो दावयत्ि भिुान गरेको लिलतिे एक िवहनालभत्र लनजको बाँकी 
रकि तोवकए बिोजजि लनजिाई वर्ताय गनुय पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्थािा जम्िा गरेको बचत वर्ताय िाग गरेिा लनजको कुनै दावयत्ि भए त्यस्तो दावयत्ि 
किा गरी बाँकी रकि तोवकए बिोजजि लनजिाई वर्ताय गनुय पनेछ।  

(३) संस्थािे िचत खाताहरु िात्र संचािन गनय सक्नछे ।    

४४.  ऋण िा अनदुान लिन सक्न े: (१) संस्थािे विदेशी बैंक िा वित्तीय संस्था िा अन्य लनकायबाट ऋण िा अनदुान 
लिन िा त्यस्तो लनकायसँग साझेदारीिा काि गनय संघीय कानून ििोजजि स्िीकृती लिन ुपने छ । 

(२) उपदर्ा (१) ििोजजि विदेशी बैङ्क िा लनकायबाट ऋण िा अनदुान लिन स्िीकृतीको िालग तोवकए 
ििोजजिको वििरणहरु सवहत दताय गने अलधकारी सिक्ष लनिेदन ददन ुपनेछ ।  

(३) उपदर्ा (२) ििोजजि लनिेदन प्राप्त भएिा दताय गने अलधकारीिे गाउँ काययपालिकािा प्रस्ताि पेश गनुय 
पनेछ ।  

(४) उपदर्ा (३) बिोजजिको प्रस्ताि गाउँ काययपालिकािे उपयिु देखेिा स्िीकृतीको िालग िन्त्राियिा 
लसर्ाररस गरर पठाउनेछ ।  

४५.  नपेाि सरकारको सरुक्षण प्राप् त गनय सक्न े: (१) संस्थािे विदेशी बैङ्क िा लनकायसँग लिने ऋणिा सरुक्षण प्राप् त 
गनुय पने भएिा संघीय कानून ििोजजि स्िीकृलतको िालग दताय गने अलधकारी सिक्ष प्रस्ताि सवहत लनिेदन ददन ु
पने छ । 

(२) दर्ा (१) ििोजजि प्राप्त प्रस्ताि उपयिु देजखएिा गाउँ काययपालिकािे संघीय काननु बिोजजि 
स्िीकृलतको िालग िन्त्राियिा लसर्ाररश गरी पठाउन ुपनेछ ।  
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पररच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

४६.  संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषिा देहाय बिोजजिको रकि रहनेछ :– 

(क) शेयर लबिीबाट प्राप् त रकि, 

(ख) बचतको रुपिा प्राप् त रकि, 

(ग) ऋणको रुपिा प्राप् त रकि, 

(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप् त अनदुान रकि, 

(ङ) विदेशी सरकार िा अन्तरायवष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् त अनदुान िा सहायताको रकि, 

(च) व्यिसावयक काययबाट आजजयत रकि, 

(छ) सदस्यता प्रिेश शलु्क, 

(ज) संस्थाको नाििा प्राप्त हनुे अन्य जनुसकैु रकि । 

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

(२) उपदर्ा (१) बिोजजिको कोषिा देहाय बिोजजिका रकि रहने छन ्:– 

(क) आलथयक िषयको खदु बचत रकिको कम्तीिा पच्चीस प्रलतशत रकि,  

(ख) कुनै संस्था, संघ िा लनकायिे प्रदान गरेको पूजँीगत अनदुान रकि, 

(ग) जस्थर सम्पजत्त वििीबाट प्राप् त रकि, 

(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकि । 

(३) उपदर्ा (१) बिोजजिको जगेडा कोष अविभाज्य हनुेछ । 

४८.  संरजक्षत पूजँी वर्ताय कोष : (१) संस्थािा एक संरजक्षत पूजँी वर्ताय कोष रहनछे । 

(२) दर्ा ४७ बिोजजिको जगेडा कोषिा सो दर्ाको उपदर्ा (२) को खण्ड (क) बिोजजिको रकि 
छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकिको कम्तीिा पच्चीस प्रलतशत रकि उपदर्ा (१) बिोजजिको कोषिा िावषयक रुपिा 
जम्िा गनुय पनेछ । 

(३) उपदर्ा (१) बिोजजिको रकि सदस्यिे गरेको संघीय कानूनिा तोवकए बिोजजिको िावषयक कारोिारको 
आधारिा सम्बजन्धत सदस्यिाई उपिव्ध गराउन ुपनेछ ।  

४९.  सहकारी प्रिद्धयन कोषसम्बन्धी व्यिस्था : (१) संस्थािे सहकारी व्यिसायको प्रिद्धयन गनयको िालग दर्ा ४७ 
बिोजजि जगेडा कोषिा सो दर्ाको उपदर्ा (२) को खण्ड (क) बिोजजिको रकि छुयाई बाँकी रहेको रकिको 
शून्य दशििि पाँच प्रलतशतिे हनु आउने रकि संघीय काननुिा व्यिस्था भए बिोजजिको सहकारी प्रिद्धयन 
कोषिािावषयक रुपिा जम्िा गनुय पनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बिोजजिको कोषको उपयोग संघीय काननुिा व्यिस्था भए बिोजजि हनुेछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्था :  (१) दर्ा ४६, ४७, ४८ र ४९ िा उजल्िजखत कोषका अलतररि संस्थािा 
सहकारी जशक्षा कोष, शेयर िाभांश कोष िगायत तोवकए बिोजजिका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजिको कोषको रकि सो कोषको उद्देश्य पूलतयका िालग विलनयििा तोवकए बिोजजि 
उपयोग गनय सवकनेछ ।  
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तर एक िषयको शेयर िाभांशको रकि शेयर पूँजीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी हनुे छैन । 

पररच्छेद –११ 

अलभिेख र सूचना 
५१.  अलभिेख राख्न ुपने : (१) संस्थािे साधारण सभा, सलिलत तथा िेखा सपुररबेक्षण सलिलत बैठकका लनणयय तथा 

काि कारबाहीको अद्यािलधक अलभिेख सरुजक्षत साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) संस्थािे कारोबारसँग सम्बजन्धत तथा अन्य आिश्यक अलभिेखहरू तोवकए बिोजजि सरुजक्षत साथ राख्न ु
पनेछ । 

५२.  वििरण उपिब्ध गराउन ुपने : (१) संस्थािे देहायका वििरणहरू सवहतको प्रलतिेदन आलथयक िषय सिाप्त भएको 
तीन िवहना लभत्र दताय गने अलधकारी सिक्ष पेश गनुय पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौिालसक र िावषयक प्रलतिेदन तथा िेखापरीक्षण प्रलतिेदन 

(ख) बावषयक काययिि नीलत तथा योजना, 
(ग) खदु बचत सम्बन्धी नीलत तथा योजना, 
(घ) सञ्चािकको नाि तथा बाँकी कायायिलधको सूची, 
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 
(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूँजी,   
(छ) सञ्चािक िा सदस्यिे लिएको ऋण लतनय बाँकी रहेको रकि, 

(ज) दताय गने अलधकारीिे सिय सियिा तोवकददएको अन्य वििरण । 

पररच्छेद – १२ 

िेखा र िेखापरीक्षण 

५३.  कारोबारको िेखा : संस्थाको  कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीिा आधाररत र कारोबारको यथाथय जस्थलत 
स्पष्ट रुपिा देजखने गरी संघीय कानून बिोजजि रजजष्ट्रारिे िागू गरेको िेखािान (एकाउजन्टङ स्याण्डडय) र यस 
ऐन बिोजजि पािना गनुयपने अन्य शतय तथा व्यिस्था बिोजजि राख्न ुपनेछ । 

५४.  िेखापरीक्षण: (१) संस्थािे प्रत्येक आलथयक िषयको िेखापरीक्षण सो आलथयक िषय सिाप्त भएको लिलतिे तीन 
िवहनालभत्र प्रचलित कानून बिोजजि इजाजत पत्र प्राप् त िेखापरीक्षकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजिको अिलध लभत्र कुनै संस्थािे िेखापरीक्षण नगराएको पाइएिा दताय गने अलधकारीिे 
त्यस्तो संस्थाको िेखा परीक्षण इजाजत पत्र प्राप् त िेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदर्ा (२) बिोजजि िेखापरीक्षण गराउँदा िेखापरीक्षकिाई ददन ुपने पाररश्रलिक िगायतको रकि 
सम्बजन्धत संस्थािे व्यहोनेछ ।  

(४) उपदर्ा (१) िा (२) बिोजजि िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण प्रलतिेदन अनिुोदनको िालग 
साधारणसभा सिक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(५) उपदर्ा (४) बिोजजि पेश भएको िेखापरीक्षण प्रलतिेदन साधारणसभाबाट अनिुोदन हनु नसकेिा पनुः 
िेखापरीक्षणको िालग साधारणसभािे दर्ा ५४ को अधीनिा रही अको िेखापरीक्षक लनयिु गनेछ । 
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५५.  िेखापरीक्षकको लनयजुि : (१) संस्थाको िेखापरीक्षण सम्बन्धी कायय गनय प्रचलित कानून बिोजजि इजाजतपत्र 
प्राप् त िेखापरीक्षकहरू िध्येबाट साधारणसभािे एकजना िेखापरीक्षक लनयजुि गरी पाररश्रलिक सिेत तोक्नेछ  

(२) उपदर्ा (१) बिोजजि िेखापरीक्षक लनयिु गदाय एउटै व्यजि, र्िय िा कम्पनीिाई िगातार तीन 
आलथयक िषयभन्दा बढी हनुे गरी लनयिु गनय सवकने छैन । 

५६.  िेखापरीक्षकिा लनयिु हनु नसक्न े: (१) देहायका व्यजि िेखापरीक्षकिा लनयिु हनु तथा लनयिु भई सकेको 
भए सो पदिा बहाि रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 
(ख) सम्बजन्धत संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको लनयलित पाररश्रलिक पाउने गरी लनयिु सल्िाहकार िा कियचारी, 
(घ) िेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरिा सजाय पाएको तीन िषयको अिलध भिुान नभएको,  
(ङ) दािासाहीिा परेको, 
(च) भ्रष्टाचार, ठगी िा नैलतक पतन हनुे अन्य र्ौजदारी कसूरिा सजाय पाएको पाँच िषय भिुान नभएको,  
(ज) सम्बजन्धत संस्थासँग स्िाथय बाजझएको व्यजि । 

(२) िेखापरीक्षकिे आरू् लनयिु हनुअुजघ उपदर्ा (१) बिोजजि अयोग्य नभएको कुराको संस्था सिक्ष 
स्िघोषणा गनुयपनेछ ।  

(३) कुनै िेखापरीक्षक आफ्नो काययकाि सिाप्त नहुँदै कुनै संस्थाको िेखापरीक्षण गनय अयोग्य भएिा िा 
संस्थाको िेखापरीक्षकको पदिा कायि रहन नसक्ने जस्थलत उत्पन्न भएिा लनजिे िेखापरीक्षण गनुय पने िा 
गरररहेको काि तत्काि रोकी सो कुराको जानकारी लिजखत रुपिा संस्थािाई ददन ुपनेछ । 

(४) यस दर्ाको प्रलतकूि हनुेगरी लनयिु भएको िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण िान्य हनुे छैन. 

पररच्छेद – १३ 

छुट,सवुिधा र सहलुियत 

५७.    छुट, सवुिधा र सहलुियत : (१) संस्थािाई प्राप्त हनुे छुट, सवुिधा र सहलुियत संघीय काननु बिोजजि हनुेछ । 

(२) उपदर्ा (१) िा उल्िेजखत छुट, सवुिधा र सहलुियत बाहेक संस्थािाई प्राप्त हनुे अन्य छुट, सवुिधा र 
सहलुियत तोवकए बिोजजि हनुेछ ।  

पररच्छेद—१४ 

ऋण असिुी तथा बाकँी बक्यौता 
५८.  ऋण असूि गने : (१) कुनै सदस्यिे संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता िा शतय कबलुियतको पािना नगरेिा, 

लिखतको भाखालभत्र ऋणको सािाँ, ब्याज र हजायना चिुा नगरेिा िा ऋण लिएको रकि सम्बजन्धत काििा 
निगाई वहनालिना गरेको देजखएिा त्यस्तो सदस्यिे ऋण लिंदा राखेको लधतोिाई सम्बजन्धत संस्थािे लििाि 
लबिी गरी िा अन्य कुनै व्यिस्था गरी आफ्नो साँिा, ब्याज र हजायना असूि उपर गनय सक्नेछ। लधतो सम्बजन्धत 
संस्थािे सकारे पिात ्पलन ऋणीिे साँिा ब्याज दिैु भिुानी गरी लधतो बापतको सम्पजत्त वर्ताय लिन चाहेिा वर्ताय 
गनुयपनेछ । 
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(२) कुनै सदस्यिे संस्थािा राखेको लधतो कुनै वकलसििे कसैिाई हक छोलडददएिा िा अन्य कुनै कारणबाट 
त्यस्तो लधतोको िूल्य घट्ट्न गएिा त्यस्तो ऋणीिाई लनजित म्याद ददई थप लधतो सरुक्षण राख् न   िगाउन 
सवकनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बिोजजि ऋणीिे थप लधतो नराखेिा िा उपदर्ा (१) िा (२) बिोजजिको लधतोबाट पलन 
साँिा, ब्याज र हजायनाको रकि असूि उपर हनु नसकेिा त्यस्तो ऋणीको हक िाग्ने अन्य जायजेथाबाट पलन 
साँिा, ब्याज र हजायना असूि उपर गनय सवकनेछ ।  

(४) यस दर्ा बिोजजि साँिा, ब्याज र हजयना असूि उपर गदाय िागेको खचयको रकि तथा असूि उपर 
भएको साँिा, व्याज र हजायनाको रकि किा गरी बाँकी रहन आएको रकि सम्बजन्धत ऋणीिाई वर्ताय ददन ु
पनेछ।  

(५) यस दर्ा बिोजजि कुनै संस्थािे ऋणीको लधतो िा अन्य जायजेथा लििाि लबिी गदाय लििाि सकाने 
व्यजिको नाििा सो लधतो िा जायजेथा प्रचलित कानून बिोजजि रजजषे्ट्रशन िा दाजखि खारेज गनयको िालग 
सम्बजन्धत कायायियिा िेखी पठाउनेछ र सम्बजन्धत कायायियिे पलन सोही बिोजजि रजजषे्ट्रशन िा दाजखि खारेज 
गरी सोको जानकारी सम्बजन्धत संस्थािाई ददन ुपनेछ । 

(६) यस दर्ा बिोजजि लधतो राखेको सम्पजत्त लििाि लबिी गदाय कसैिे सकार नगरेिा त्यस्तो सम्पजत्त 
सम्बजन्धत संस्था आर्ैं िे सकार गनय सक्नेछ । 

(७) उपदर्ा (६) बिोजजि आर्ैं िे सकार गरेिा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत संस्थाको नाििा रजजषे्ट्रशन िा 
दाजखि खारेज गनय सम्बजन्धत कायायियिा िेखी पठाउनेछ र त्यसरी िेखी आएिा सम्बजन्धत कायायियिे सोही 
बिोजजि रजजषे्ट्रशन िा दाजखि खारेज गरी ददन ुपनेछ । 

५९.  कािो सूची सम्बन्धी व्यिस्था : संस्थाबाट ऋण लिई  रकिको अपचिन गने िा तोवकएको सियािलध लभत्र 
ऋणको साँिा व्याज वर्ताय नगने व्यजिको नाि नािेशी सवहत कािोसूची प्रकाशन सम्बन्धी व्यिस्था संघीय 
काननु बिोजजि हनुेछ । 

६०.  कजाय सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यिस्था : कजाय सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यिस्था संघीय काननु बिोजजि हनुेछ । 
६१.  बाकँी बक्यौता असूि उपर गने : कसैिे संस्थािाई लतनुय बझुाउन ुपने रकि नलतरी बाँकी राखेिा त्यस्तो रकि 

र सोको ब्याज सिेत दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो व्यजिको जायजेथाबाट असूि उपर गररददन सक्नेछ । 

६२.  रोक्का राख् न िेखी पठाउन े: (१) संस्था िा दताय गने अलधकारीिे दर्ा ५८ र ६१ को प्रयोजनको िालग कुनै 
व्यजिको खाता, जायजेथाको स्िालित्ि हस्तान्तरण, नािसारी िा लबिी गनय नपाउन ेगरी रोक्का राख् न सम्बजन्धत 
लनकायिा िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बिोजजि रोक्काको िालग िेखी आएिा सम्बजन्धत लनकायिे प्रचलित कानून बिोजजि त्यस्तो 
व्यजिको खाता,जाय जेथाको स्िालित्ि हस्तान्तरण, नािसारी िा लबिी गनय नपाउने गरी रोक्का राखी ददन ुपनेछ। 

६३.  अग्रालधकार रहन े: कुनै व्यजििे संस्थािाई लतनुय पने ऋण िा अन्य कुनै दावयत्ि नलतरेिा त्यस्तो व्यजिको 
जायजेथािा नेपाि सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको िालग रकि छुिाई बाँकी रहन आएको रकििा 
संस्थाको अग्रालधकार रहनेछ । 
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६४.  काययिाही गनय िाधा नपने : संस्थािे ऋण असिुी गने सम्बन्धिा कुनै व्यजि िा सहकारी संस्था उपर चिाएको 
कुनै कारिाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजि िा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोजजिको कुनै कसूरिा 
कारिाही चिाउन रोक िगाएको िालनने छैन । 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  लबघटन तथा दताय खारेज 

६५.  एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यबस्था : (१) यस ऐनको अलधनिा रही दईु िा दईुभन्दा बढी संस्थाहरु एक 
आपसिा गाभी एकीकरण गनय िा एक संस्थािाई भौगोलिक कायय क्षेत्रको आधारिा दईु िा दईुभन्दा बढी संस्थािा 
विभाजन गनय सवकनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजि एकीकरण िा विभाजन गदाय सम्बजन्धत संस्थाको कुि कायि रहेका सदस्य 
संख्याको दईु लतहाइ बहिुतबाट लनणयय हनु ुपनेछ ।           

(३) उपदर्ा (२) बिोजजि एकीकरण िा विभाजन गने लनणयय गदाय एकीकरण िा विभाजनका शतय र 
काययविलध सिेत खिुाउन ुपनेछ। 

६६.  विघटन र दताय खारेज : (१) कुनै संस्थािा देहायको अिस्था विद्यिान भएिा साधारण सभाको तत्काि कायि 
रहेका दईु लतहाइ बहिुत सदस्यको लनणययबाट त्यस्तो संस्थाको विघटन गने लनणयय गरी दताय खारेजीको स्िीकृलतका 
िालग सलिलतिे दताय गने अलधकारी सिक्ष लनिेदन ददनसक्नेछ :– 

(क) विलनयििा उजल्िजखत उद्देश्य तथा कायय हालसि गनय सम्भि नभएिा,  
(ख) सदस्यको वहत गनय नसक्न ेभएिा । 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजि प्राप् त लनिेदनिा छानविन गदाय त्यस्तो संस्थाको विघटन गनय उपयिु देजखएिा 
दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको दताय खारेज गनय सक्नेछ। 

(३) उपदर्ा (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन दताय गने अलधकारीिे देहायको अिस्थािा िात्र 
संस्थाको दताय खारेज गनय सक्नछे :– 

(क) िगातार दईु िषयसम्ि कुनै कारोबार नगरी लनष्कृय रहेको पाइएिा, 
(ख) कुनै संस्थािे यो ऐन िा यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयिाििी विपरीतको कायय बारम्बार गरेिा, 
(ग) विलनयििा उजल्िजखत उद्देश्य विपरीत कायय गरेिा, 
(घ) सहकारी िूल्य, िान्यता र लसद्धान्त विपरीत कायय गरेिा । 

(४) उपदर्ा (२) िा (३) बिोजजि दताय खारेज गनुय अजघ दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थािाई सनुिुाईको 
िालग पन्र ददनको सिय ददन ुपनेछ । 

(५) उपदर्ा (२) िा (३) बिोजजि संस्थाको दताय खारेज भएिा त्यस्तो संस्था विघटन भएको िालननेछ ।  

(७) उपदर्ा (२) िा (३) बिोजजि संस्थाको दताय खारेजी भएिा त्यस्तो संस्थाको दताय प्रिाणपत्र स्ितः रद्द 
भएको िालननेछ । 

६७.  लिक्िीडेटरको लनयजुि : (१) दर्ा ६६ बिोजजि कुनै संस्थाको दताय खारेज भएिा दताय गने अलधकारीिे 
लिक्िीडेटर लनयिु गनेछ ।  
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(२) उपदर्ािा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भएतापलन संघीय काननुिा तोवकएको लसिा सम्िको सम्पजत्त 
भएको संस्थाको हकिा दताय गने अलधकारीिे कुनै अलधकृतस्तरका कियचारीिाई लिक्िीडेटर लनयजुि गनय सक्नेछ। 

६८.  लिक्िीडेशन पलछको सम्पलतको उपयोग : कुनै संस्थाको लिक्िीडेशन पिात ्सबै दावयत्ि भिुान गरी बाँकी रहन 
गएको सम्पजत्तको उपयोग संघीय काननुिा तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

पररच्छेद –१६ 

दताय गने अलधकारी 
६९.  दताय गने अलधकारी : (१) यस ऐन अन्तगयत दताय गने अलधकारीिे गनुयपने काययहरू cflntfn गाउँपालिकाको प्रिखु 

प्रशासकीय अलधकृतिे गनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजिको दताय गने अलधकारीिे यस ऐन बिोजजि आरू्िा रहेको कुनै िा सम्पूणय अलधकार 
आरू् िातहतको अलधकृतस्तरको कियचारीिाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

७०.  काि, कतयव्य र अलधकार : यस ऐनिा अन्यत्र उजल्िजखत काि, कतयव्य तथा अलधकारको अलतररि दताय गने 
अलधकारीको काि, कतयव्य र अलधकार तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

पररच्छेद –१७ 

लनरीक्षण तथा अनगुिन 

७१.  लनरीक्षण तथा अलभिेख जाचँ गने : (१) दताय गने अलधकारीिे संस्थाको जनुसकैु िखत लनरीक्षण तथा अलभिेख 
परीक्षण गनय, गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जनुसकैु िखत तोवकएको भन्दा बढी आलथयक कारोिार गने संस्थाको वहसाि वकताि 
िा वित्तीय कारोिारको लनरीक्षण िा जाँच गनय, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदर्ा (२) को प्रयोजनको िालग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै अलधकारी िा विशेषज्ञ खटाई आबश्यक  
वििरण िा सूचनाहरू संस्थाबाट जझकाई लनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण गनय सक्नेछ । 

(४) उपदर्ा (१) िा (२)बिोजजि लनरीक्षण िा वहसाब जाँच गदाय दताय गने अलधकारी िा नेपाि राष्ट्र बैङ्कको 
अलधकार प्राप्त अलधकृतिे िाग गरेको जानकारी सम्बजन्धत संस्थािे उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपदर्ा (१) िा (२) बिोजजि लनरीक्षण िा वहसाब जाँच गदाय कुनै संस्थाको कािकारबाही यो ऐन, यस 
ऐन अन्तगयत बनेको लनयि, लनदेजशका, िापदण्ड िा काययविलध बिोजजि भएको नपाइएिा दताय गने अलधकारी िा 
नेपाि राष्ट्र बैङ्किे सम्बजन्धत संस्थािाई आिश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुय त्यस्तो 
संस्थाको कतयव्य हनुेछ । 

(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस दर्ा बिोजजि संस्थाको लनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण गदाय नेपाि राष्ट्र बैङ्किे प्रचलित 
कानून बिोजजिको अलधकार प्रयोग गनय सक्नछे। 

(७) यस दर्ा बिोजजि संस्थाको लनरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण गदाय प्राप् त हनु आएको जानकारी नेपाि राष्ट्र 
बैङ्किे आलिताि गाउँ काययपालिकािाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।   

७२.  छानविन गनय सक्न े: (१) कुनै संस्थाको व्यिसावयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको वहत विपरीत 
काि भएको िा सो संस्थाको उद्देश्य विपरीत कायय गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीिा िीस प्रलतशत सदस्यिे 
छानविनको िालग लनिेदन ददएिा दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको छानविन गनय, गराउन सक्नेछ । 
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(२) उपदर्ा (१) बिोजजि छालनिन गदाय िाग गरेको वििरण िा कागजात उपिब्ध गराई सहयोग गनुय 
सम्बजन्धत सलिलतको कतयव्य हनुेछ ।  

(३) उपदर्ा (१) िा (२) बिोजजि गररएको छानविनको जानकारी सम्बजन्धत संस्थािाई लिजखत रुपिा 
ददन ुपनेछ । 

७३.  बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को लनरीक्षण तथा अनगुिन सम्बन्धी विशेष व्यिस्था : (१) बचत तथा 
ऋणको िखु्य कारोबार गने संस्थािे तोवकए बिोजजि अनगुिन प्रणािी अििम्बन गनुय पनेछ । 

(२) दताय गने अलधकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोवकए बिोजजिको अनगुिन प्रणािीिा 
आधाररत भई लनरीक्षण तथा अनगुिन गनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बिोजजि संस्थाको लनरीक्षण तथा अनगुिन दताय गने अलधकारीिे आिश्यकता अनसुार 
नेपाि राष्ट्र बैङ्क िगायतका अन्य लनकायको सहयोग लिन सक्नेछ । 

७४.  िावषयक प्रलतिेदन पेश गनुयपने : (१) दताय गने अलधकारीिे आलथयक िषय सिाप्त भएको लिलतिे तीन िवहनालभत्र 
संस्थाको लनरीक्षण सम्बन्धी िावषयक प्रलतिेदन गाउँ काययपालिका सिक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपदर्ा (१)  बिोजजिको प्रलतिेदनिा देहायका वििरणहरू खिुाउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चािनिा रहेका संस्थाको वििरण, 

(ख) अनगुिन गररएका संस्थाको संख्या तथा आलथयक कारोिारको वििरण, 

(ग) संस्थािा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयि, विलनयि तथा आन्तररक 
काययविलधको पािनाको अिस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यिे प्राप् त गरेको सेिा सवुिधाको अिस्था, 
(ङ) संस्थाको वियाकिापिा सदस्यको सहभालगताको स्तर अनपुात, 

(च) संस्थािाई गाउँपालिकाबाट प्रदान गररएको वित्तीय अनदुान तथा छुट सवुिधाको सदपुयोलगताको 
अिस्था,  

(छ) संस्थाको आलथयक वियाकिाप तथा वित्तीय अिस्था सम्बन्धी तोवकए बिोजजिका वििरण, 

(ज) संस्थािा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको अिस्था, 
(झ) संस्थािा सशुासन तथा जजम्िेिारीको अिस्था, 
(ञ) संस्थािा रहेका कोषको वििरण, 

(ट) संरजक्षत पूजँी वर्ताय कोष वितरणको अिस्था, 
(ठ) सहकारीको नीलत लनिायणिा सहयोग पगु्ने आिश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको दताय, खारेजी तथा विघटन सम्बन्धी वििरण, 

(ढ) संस्थािे सञ्चािन गरेको दर्ा १२ बिोजजिको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजनाको 
वििरण,  

(ण) तोवकए बिोजजिका अन्य वििरण । 
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७५.  आपसी सरुक्षण सेिा संचािन सम्बन्धी व्यिस्था : (१) संस्थािे संघीय काननुिा व्यिस्था भए बिोजजि आफ्ना 
सदस्यहरुको बािीनािी िा िस्तभुाउिा भएको क्षलतको अंशपूलतय गने गरी आपसी सरुक्षण सेिा संचािन गनय 
सक्नेछ । 

७६.  जस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यिस्था : (१) बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाहरू सम्भावित जोजखिबाट संरक्षणका 
िालग संघीय काननुिा व्यिस्था भएबिोजजि स्थापना हनुे जस्थरीकरण कोषिा सहभागी हनु सक्नेछन ्। 

पररच्छेद –१८ 

सिस्याग्रस्त संस्थाको व्यिस्थापन 

७७.   संस्था सिस्याग्रस्त भएको घोषणा गनय सवकन े: (१) यस ऐन बिोजजि गररएको लनरीक्षण िा वहसाब जाँचबाट 
कुनै संस्थािा देहायको अिस्था विद्यिान रहेको देजखएिा काययपालिकािे त्यस्तो संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्थाको 
रुपिा घोषणा गनय सक्नेछ:- 

(क) सदस्यको वहत विपरीत हनुे गरी कुनै कायय गरेको, 
(ख) संस्थािे पूरा गनुयपने वित्तीय दावयत्ि पूरा नगरेको िा भिुानी गनुयपने दावयत्ि भिुानी गनय नसकेको 

िा भिुानी गनय नसक्ने अिस्था भएको, 
(ग) सदस्यहरूको बचत लनधायररत शतय बिोजजि वर्ताय गनय नसकेको, 
(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयि तथा विलनयि विपरीत हनुे गरी संस्था सञ्चािन भएको, 
(ङ) संस्था दािासाहीिा पनय सक्ने अबस्थािा भएको िा उल्िेखनीय रुपिा गम्भीर आलथयक कदठनाई 

भोलगरहेको, 
(च) कुनै संस्थािे सदस्यको बचत रकि वर्ताय गनुय पने अिलधिा वर्ताय नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाका  

कम्तीिा िीस प्रलतशत िा िीस जना िध्ये जनु कि हनु्छ सो िरािरका सदस्यहरूिे दताय गने 
अलधकारी सिक्ष लनिेदन ददएकोिा छानविन गदाय खण्ड (क) देजख (ङ) सम्िको कुनै अिस्था विद्यिान 
भएको देजखएको । 

(२) उपदर्ा (१) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए तापलन प्रचलित कानून बिोजजि गठन गरेको आयोगिे 
कुनै संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनय लसर्ाररस गरेिा िा सिस्याग्रस्त भनी पवहचान गरेकोिा िा त्यस्तो 
आयोगिा परेको उजरुी संख्या, औजचत्य सिेतको आधारिा काययपालिकािे त्यस्तो संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्था 
घोषणा गनय सक्नेछ । 

७८.  व्यिस्थापन सलिलतको गठन : (१) दर्ा ७७ बिोजजि सिस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोिा त्यस्तो संस्थाको 
सम्पजत्त व्यिस्थापन तथा दावयत्ि भिुानी सम्बन्धी काययका िालग व्यिस्थापन सलिलतको गठन गनय दताय गने 
अलधकारीिे काययपालिका सिक्ष  लसर्ाररस गनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजि जशर्ाररस भई आएिा काययपालिकािे तोवकए ििोजजि व्यिस्थापन सलिलतको 
गठन गनय सक्न ेछ ।   

(३) उपदर्ा (२) बिोजजि गदठत व्यिस्थापन सलिलतको काि, कतयव्य र अलधकार तोवकए बिोजजि हनुेछ। 
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पररच्छेद–१९ 

कसरु, दण्ड जररिाना तथा पनुराबेदन 

७९.  कसरु गरेको िालनन े: कसैिे देहायको कुनै कायय गरेिा यस ऐन अन्तगयतको कसरु गरेको िालननेछ ।  

(क) दताय नगरी िा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेिा िा कुनै व्यजि, र्िय िा कम्पनीिे आफ्नो नाििा 
सहकारी शब्द िा सो शब्दको अंग्रजेी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह  िा अन्य 
कुनै कायय गरेिा, 

(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयि, विलनयि बिोजजि बाहेक अन्य कुनै  पलन 
प्रयोजनको िालग प्रयोग गरेिा,  

(ग) तोवकएको भन्दा बढी रकि ऋण प्रदान गदाय जिानत िा सरुक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेिा, 
(घ) सलिलतको सदस्य, व्यिस्थापक िा कियचारीिे संस्थाको सम्पजत्त, बचत िा शेयर रकि वहनालिना गरेिा, 
(ङ) ऋण असूि हनु नसक्ने गरी सलिलतका कुनै सदस्य, लनजको नातेदार िा अन्य व्यजि िा कियचारीिाई 

ऋण ददई रकि वहनालिना गरेिा,  
(च) सलिलतका कुनै सदस्यिे एक्िै िा अन्य सदस्यको लििोितोिा संस्थाको शेयर िा बचत रकि आरू् 

खसुी पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएिा,  

(छ) झिुा िा गित वििरण पेश गरी कजाय लिएिा, राखेको लधतो कच्चा भएिा िा ऋण वहनालिना गरेिा,  
(ज) संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयि, विलनयि  विपररत िगानी गरेिा िा िगानी गने 

उद्देश्यिे रकि उठाएिा,  
(झ) कृलत्रि व्यिसाय खडा गरी िा गराई ऋण लिएिा िा ददएिा, 
(ञ) लधतोको अस्िाभाविक रुपिा बढी िूल्याङ्कन गरी ऋण लिएिा िा ददएिा, 
(ट) झिुा वििरणको आधारिा पररयोजनाको िागत अस्िाभाविक रुपिा बढाई बढी ऋण लिएिा िा  ददएिा, 
(ठ) कुनै व्यजि िा संस्थािाई एक पटक ददइसकेको सरुक्षण रीतपूियक रु्कुिा नभई िा सो सरुक्षणिे 

खािेको िूल्यभन्दा बढी हनुेगरी सोही सरुक्षण अन्य संस्थािा राखी पनुः ऋण लिए िा ददएिा, 
(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको िालग ऋण सवुिधा लिएको हो सोही प्रयोजनिा निगाई अन्यत्र प्रयोग गरे 

िा गराएिा, 
(ढ) संस्थाको कुनै कागजात िा खातािा िेजखएको कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाइ िा उडाइ अकै अथय 

लनस्कने व्यहोरा पारी लििाई िेख्न ेिा अको लभन्नै शे्रस्ता राख्न ेजस्ता काि गरेबाट आरू्िाई िा अरु 
कसैिाई र्ाइदा िा हालन नोक्सानी गने उद्देश्यिे कीते गनय िा अकायको हालन नोक्सानी गने उद्देश्यिे 
नगरे िा नभएको झिुा कुरा गरे िा भएको हो भनी िा लिलत, अङ्क िा व्यहोरा र्रक पारी सहीछाप गरी 
गराई कागजात बनाई िा बनाउन िगाई जािसाजी गरे िा गराएिा,  

(ण) ऋणको लधतो स्िरुप राजखने चि अचि सम्पजत्त लििाि लबिी िा अन्य प्रयोजनको िालग िूल्याङ्कन 
गदाय िूल्याङ्कनकतायिे बढी, कि िा गित िूल्याङ्कन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याउने कायय गरे 
िा गराएिा,  
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(त) संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याउने उद्देश्यिे कसैिे कुनै काि गराउन िा नगराउन, िोिावहजा गनय िा 
गराउन, कुनै वकलसिको रकि लिन िा ददन, लबना िूल्य िा कि िूल्यिा कुनै िाि, िस्त ुिा सेिा लिन 
िा ददन, दान, दातव्य, उपहार िा चन्दा लिन िा ददन, गित लिखत तयार गनय िा गराउन, अनिुाद गनय 
िा गराउन िा गैर कानूनी िाभ िा हानी परु् याउने बदलनयतिे कुनै कायय गरे िा गराएिा, 

(थ) कुनै संस्था िा सोको सदस्य िा बचतकताय िा ती िध्ये कसैिाई हानी नोक्सानी पगु्ने गरी िेखा 
परीक्षण गरे गराएिा िा िेखा परीक्षण गरेको झिुो प्रलतिेदन तयार पारेिा िा पानय िगाएिा। 

८०.  सजाय : (१) कसैिे दर्ा ७९ को कसूर गरेिा देहाय बिोजजिको सजाय हनुेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरिा एक बषयसम्ि कैद र एक िाख रुपैँयासम्ि 
जररिाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरिा दईु बषयसम्ि कैद र दईु िाख रुपैँयासम्ि जररिाना, 
(ग) खण्ड (ख) को कसूरिा विगो बराबरको रकि जररिाना गरी तीन बषय सम्ि कैद , 
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरिा विगो भराई 

विगो बिोजजि जररिाना गरी देहाय बिोजजिको कैद हनुेछ :- 

(१) दश िाख रुपैयाँसम्ि लबगो भए एक िषयसम्ि कैद,  

(२) दश िाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास िाख रुपैयाँसम्ि लबगो भए दईु िषय देजख तीन 
िषयसम्ि कैद, 

(३) पचास िाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्ि लबगो भए तीन िषय देजख 
चार िषयसम्ि कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्ि लबगो भए चार िषयदेजख छ 
िषयसम्ि कैद, 

(५) दश करोड रुपैंयाँभन्दा बढी एक अबय रुपैयाँसम्ि लबगो भए छ िषयदेजख आठ 
िषयसम्ि कैद, 

(६) एक अबय रुपैयाँभन्दा बढीजलतसकैु रुपैयाँ लबगो भए पलन आठ िषयदेजख दश िषयसम्ि 
कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरिा  दश बषयसम्ि कैद । 

(२) दर्ा ७९ को कसूर गनय उद्योग गने िा त्यस्तो कसूर गनय िद्दत परु् याउने व्यजििाई िखु्य कसूरदारिाई 
हनुे सजायको आधा सजाय हनुेछ । 

(३) दर्ा ७९ को कसूर गने िा त्यस्तो कसूर गनय िद्दत परु् याउन ुकुनै लनकाय संस्था भए त्यस्तो लनकाय 
संस्थाको प्रिखु काययकारी िा पदालधकारी िा काययकारी हैलसयतिा कायय सम्पादन गने व्यजििाई यस ऐन बिोजजि 
हनुे सजाय हनुेछ । 

८१.  जररिाना हनु े: (१) दर्ा ८७ बिोजजि कसैको उजूरी परी िा संस्थाको लनरीक्षण अनगुिन िा वहसाब वकताबको 
जाँच गदाय िा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायय गरेको पाइएिा दताय गने अलधकारीिे त्यस्तो 
काययको प्रकृलत र गाम्भीययको आधारिा त्यस्तो कायय गने व्यजििाई पाँच िाख रुपैँया सम्ि जररिाना गनेछ :- 
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(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगयत बनेका लनयि विपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएिा, 
(ख) संस्थािे प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी कायि गरेिा, 
(ग) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणिा िाग्ने ब्याजिाई िूि कजायिा पूजँीकृत गरी सोको आधारिा ब्याज 

िगाएिा, 
(घ) कुनै सदस्यिाई आफ्नो पूँजीकोषको तोवकए बिोजजिको प्रलतशतभन्दा बढी हनुे गरी ऋण प्रदान गरेिा, 
(ङ) संस्था दताय गदायका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन िवहना अिलध 

व्यलतत नभई ऋण िगानी गरेिा, 
(च) प्राथलिक पूजँी कोषको दश गणुा भन्दा बढीहनुे गरी बचत संकिन गरेिा, 
(छ) शेयर पूजँीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी शेयर िाभांश वितरण गरेिा,  

(ज) संस्थािे आफ्नो काययक्षेत्र बावहर गई कारोबार गरेिा िा गैर सदस्यसंग कारोिार गरेिा, 
(झ) संस्थािे यो ऐन विपरीत कृलत्रि ब्यजििाई आफ्नो सदस्यता ददएिा । 

 (२) उपदर्ा (१) िा िेजखएको व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायय गरेको दताय गने अलधकारीिे 
त्यस्तो काययको प्रकृलत र गाम्भीययको आधारिा त्यस्तो कायय गने व्यजििाई तीन िाख रुपैयाँसम्ि जररिाना गनय 
सक्नेछः- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयि बिोजजि ददएको कुनै लनदेशन िा तोवकएको िापदण्डको 
पािना नगरेिा, 

(ख) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयि बिोजजि ददनपुने कुनै वििरण, कागजात, प्रलतबेदन, सूचना 
िा जानकारी नददएिा, 

(ग) यस ऐन बिोजजि लनिायचन नगरी सलिलत तथा िेखा सपुरीिेक्षण सलिलतका पदालधकारीहरु आरू् खशुी 
पररितयन गरेिा  

(घ) कुनै संस्थािे दर्ा ६ को उपदर्ा (४) बिोजजिको तोवकएको शतय पािन नगरेिा, 
(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयि विपररत अन्य कायय गरेिा । 

(३) उपदर्ा (१) िा (२) बिोजजिको जररिाना गनुय अजघ दताय गने अलधकारीिे सम्बजन्धत व्यजि िा 
संस्थािाई सर्ाई पेश गनय कम्तीिा पन्र ददनको सियािलध ददन ुपनेछ । 

८२.  रोक्का राख्न े: (१) दताय गने अलधकारीिे सम्बजन्धत संस्थािाई दर्ा ८१ बिोजजि जररिाना गनुयका अलतररि तीन 
िवहनासम्ि त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्न ेतथा सम्पजत्त रोक्का राख् न सम्बजन्धत 
लनकायिाई लसर्ाररस गनय सक्नछे । 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजिको लसर्ाररस प्राप् त भएिा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत िा बैङ्क खाता रोक्का 
राखी सो को जानकारी दताय गने अलधकारीिाई ददन ुपनेछ ।  

८३.  दोब्बर जररिाना हनु े: (१) दर्ा ८१ बिोजजि जररिाना भएको व्यजि िा संस्थािे पनु: सोही कसूर गरेिा 
त्यस्तो व्यजि िा संस्थािाई दताय गने अलधकारीिे दोस्रो पटकदेजख प्रत्येक पटकको िालग दोब्बर जररिाना गनेछ।  
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८४.  अनसुन्धानको िालग िेखी पठाउन सक्न े: दताय गने अलधकारी िा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन बिोजजि आफ्नो 
काि, कतयव्य र अलधकारको पािना गदाय कसैिे दर्ा ७९ बिोजजिको कसूर गरेको थाहा पाएिा त्यस्तो कसूरका 
सम्बन्धिा यस ऐन बिोजजि अनसुन्धान गनयको िालग सम्बजन्धत लनकायिा िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

८५.  िदु्दासम्बन्धी व्यिस्थाः दर्ा ८० बिोजजि सजाय हनुे कसूरको िदु्दा सम्बन्धी व्यिस्था संघीय काननु बिोजजि 
हनुेछ । 

८६.  िदु्दा हेने अलधकारी : दर्ा ८० बिोजजिको सजाय हनुे कसूर सम्बन्धी िदु्दाको कारिाही र वकनारा जजल्िा 
अदाितबाट हनुेछ । 

८७.  उजूरी ददन ेहद म्याद : (१) कसैिे दर्ा ८० बिोजजिको सजाय हनुे कसूर गरेको िा गनय िागेको थाहा पाउने 
व्यजििे त्यसरी थाहा पाएको लिलतिे नब्बे ददनलभत्र दताय गने अलधकारी सिक्ष उजूरी ददन ुपनेछ । 

(२) कसैिे दर्ा ८० बिोजजि जररिाना हनुे कायय गरेको थाहा पाउने व्यजििे त्यसरी थाहा पाएको लिलतिे 
नब्बे ददन लभत्र दताय गने अलधकारी सिक्ष उजूरीददन ुपनेछ ।  

८८.  पनुरािेदन गनय सक्न े: (१) दर्ा ७ बिोजजि संस्था दताय गनय अस्िीकार गरेको िा दर्ा ६६ बिोजजि संस्था 
दताय खारेज गरेकोिा जचत्त नबझु्नेिे सो लनणययको जानकारी पाएको लिलतिे पैंतीस ददनलभत्र दताय गने अलधकारीको 
लनणयय उपर काययपालिका सिक्ष पनुरािेदन गनय सक्नेछ ।  

(२) दर्ा ८० बिोजजिको जररिानािा जचत्त नबझु्ने व्यजििे त्यस्तो लनणययको जानकारी पाएको लिलतिे 
पैंतीस ददनलभत्र देहाय बिोजजि पनुरािेदन गनय सक्नेछ: 

(क) दताय गने अलधकारी र काययपालिकािे गरेको लनणयय उपर सम्बजन्धत जजल्िा अदाितिा, 
(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको लनणयय उपरसम्बजन्धत उच्च अदाितिा । 

८९.  असूि उपर गररन े: यस पररच्छेद बिोजजि कुनै व्यजििे लतनुय पने जररिाना िा कुनै रकि नलतरी बाँकी रहेकोिा 
त्यस्तो जररिाना िा रकि लनजबाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ । 

पररच्छेद–२० 

विविध 

९०.  ितालधकारको प्रयोग : कुनै सदस्यिे संस्थाको जलतसकैु शेयर खररद गरेको भए तापलन सम्बजन्धत संस्थाको कायय 
सञ्चािनिा एक सदस्य एक ितको आधारिा आफ्नो ितालधकारको प्रयोग गनय सक्नेछ । 

९१.  सािाजजक परीक्षण गराउन सक्न े: (१) संस्थािे विलनयििा उजल्िजखत उद्देश्य प्राप् त गनयका िालग सलिलतबाट 
भएका लनणयय र कायय, सदस्यहरूिे प्राप् त गरेका सेिा र सन्तषु्टीको स्तर, सेिा प्राजप् तबाट सदस्यहरूको जीिनस्तरिा 
आएको आलथयक, सािाजजक, सांस्कृलतक तथा िातािरणीय पक्षिा सकारात्िक पररितयन िगायतका विषयिा 
सािाजजक परीक्षण गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बिोजजि भएको सािाजजक परीक्षणको प्रलतिेदन छिर्िको िालग सलिलतिे साधारणसभा 
सिक्ष पेश गनेछ । 

(३) उपदर्ा (२) बिोजजि पेश भएको सािाजजक परीक्षण प्रलतिेदन छिर्ि गरी साधारणसभािे आिश्यकता 
अनसुार सलिलतिाई लनदेशन ददन सक्नेछ । 
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(४) यस दर्ा बिोजजिको सािाजजक परीक्षण प्रलतिेदनको एक प्रलत सम्बजन्धत संस्थािे दताय गने अलधकारी 
सिक्ष पेश गनुय पनेछ । 

९२.  सहकारी जशक्षा : सहकारी क्षेत्रको प्रिधयनको िालग विद्यािय तहको पाठयिििा आधारभतू सहकारी सम्िन्धी 
विषयिस्तिुाई सिािेश गनय सवकनेछ । 

९३.  आलथयक सहयोग गनय नहनु े: संस्थाको रकििाट सलिलतको लनणयय बिोजजि सदस्यहरुिे आलथयक सहयोग लिन 
सक्नेछन ्। 

तर सािाजजक काययको िालग गैर सदस्य व्यजि िा संस्थाहरुिाई सिेत आलथयक सहयोग गनय िाधा पने 
छैन । 

स्पष्टीकरणः यस दर्ाको प्रयोजनको िालग 'सािाजजक कायय' भन्नािे जशक्षा, स्िास््य, िातािरण संरक्षण, िानिीय 
सहायता, सहकाररता प्रबद्धयन सम्बन्धी काययिाई जनाउँछ । 

९४.  अन्तर सहकारी कारोिार गनय सक्न े:  संस्थाहरुिे तोवकए बिोजजि एक आपसिा अन्तर सहकारी कारोिार गनय 
सक्नेछन ्।  

९५.  ठेक्कापिा ददन नहनु े: संस्थािे आफ्नो  सलिलतको कुनै सञ्चािक िा िेखा सपुरीिेक्षण सलिलतको संयोजक िा 
सदस्य िा आफ्नो कियचारीिाई ठेक्कापिा ददन हदैुन । 

९६.  सरकारी बाकँी सरह असूि उपर हनु े: कुनै संस्थािे प्राप् त गरेको सरकारी अनदुान िा कुनै सेिा सवुिधा दरुुपयोग 
गरेको पाइएिा प्रचलित कानून बिोजजि सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन िागू नहनु े: यस ऐन अन्तगयत दताय भएको संस्थाको हकिा कम्पनी सम्बन्धी 
प्रचलित ऐन  िागू हनुे छैन ।  

९८.  प्रचलित कानून बिोजजि कारिाही गनय िाधा नपने : यस ऐनिा िेजखएको कुनै कुरािे कुनै व्यजि उपर प्रचलित 
कानून बिोजजि अदाितिा िदु्दा चिाउन बाधा परु् याएको िालनने छैन । 

९९.  सम्पजत्त शवुद्धकरण लनिारण सम्बन्धी काननुी व्यिस्थाको पािना गनुयपने : संस्थािे सम्पजत्त शवुद्धकरण लनिारण 
सम्बन्धी संघीय/प्रदेश कानूनिा भएका व्यिस्थाका साथै तत ्सम्बन्धिा िन्त्राियिे जारी गरेको िानदण्ड र 
नेपाि राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाईबाट जारी भएका लनदेजशकाहरूको पािना गनुयपनेछ । 

१००. लनयि बनाउन ेअलधकार :  यस ऐनको कायायन्ियनको िालग काययपालिकािे आिश्यक लनयि बनाउन सक्नेछ। 

१०१. दताय तथा नविकरण : यस गाउँपालिका लभत्र संचािन हनुे सहकारी संस्थाको दताय तथआ नविकरण सम्बन्धी 
व्यिस्था तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

१०२. िापदण्ड, लनदेजशका िा काययविलध बनाई िागू गनय सक्न े: (१) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगयत बनेको लनयिको 
अधीनिा रही संस्थाको दताय, सञ्चािन, लनरीक्षण तथा अनगुिन िगायतका काि कारबाहीिाई व्यिजस्थत र 
प्रभािकारी रुपिा सञ्चािन गनय काययपालिकािे आिश्यकता अनसुार िापदण्ड, लनदेजशका िा काययविलध बनाई 
िागू गनय सक्नेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बिोजजिको िापदण्ड बनाउँदा आिश्यकता अनसुार रजजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क, िन्त्रािय 
र सम्बजन्धत अन्य लनकायको परािशय लिन सवकनेछ । 

१०३. खारेजी : आलिताि गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ खारेज गररएको छ । 
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अनसूुची १ 

दताय दरखास्त निनुा 

लिलत : २०.....।.... । 

श्री दताय अलधकारी ज्यू 

आलिताि गाउँ काययपालिकाको कायायिय, 
लभिदत्तपरु, डडेल्धरुा । 

विषय : सहकारी संस्थाको दताय । 

िहोदय,  
 हािी देहायका व्यजिहरु देहायका कुरा खोिी देहायको संस्था दताय गरी पाउन लनिेदन गदयछौं। 
उद्देश्य अनरुुप संस्थािे तत्काि गने काययहरुको योजना र प्रस्तावित संस्थाको विलनयि दईु प्रलत यसै साथ 
संिग्न राखी पेस गरेका छौं । 

 

संस्था सम्बन्धी वििरण 

(क)  प्रस्तावित संस्थाको नाि : 
(ख)  ठेगाना : 
(ग)  उद्देश्य : 
(घ)  िखु्य कायय : 
(ङ)  काययक्षते्र : 
(च)  दावयत्ि : 
(छ)  सदस्य संख्या : 

१. िवहिा ......... जना 
२. परुुष ........... जना 

(ज)  प्राप्त सेयर पुजँीको रकि : रु .......... 
(झ)  प्राप्त प्रिेश शलु्कको रकि : रु ....... 
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आलिताि गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

लभिदत्तपरु, डडेल्धरुा  
सहकारी दताय प्रिाण - पत्र 

दताय नं. : 
............................. गाउँपालिका/नगरपालिका सहकारी ऐन, ..... को दर्ा ..... बिोजजि श्री 
.............................. िाई लसलित दावयत्ि भएको संस्थािा दताय गरी स्िीकृत विलनयि सवहत यो९ प्रिाण-
पत्र प्रदान गररएको छ । 

िगीकरण : .................. 
 

 

 

 

दताय गरेको लिलत :  
दस्तखत :  

दताय गने अलधकारीको नाि :  
कायायियको छाप : 

 

 

 

 

 

आज्ञािे, 
भोज बहादरु ऐडी 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृत 


