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भाग – १
आठराई त्रिवेणी गाउँ पालिका
नेपािको संत्रबिानको िारा २२६(१) वमोन्जमको आठराई त्रिवेणी गाउँ पालिकाको गाउँ सभािे बनाएको
ति िेखिए बमोन्जमको ऐन सववसािारणको जानकारीको िागग प्रकाशन गररएको छ l

सम्वत ् २०७४ को ऐन नं ५

आठरार्व त्रिवेणी गाउँ पालिकाको सहकारी ऐन, २०७४
सभाबाट स्वीकृत लमतत २०७४/१२/०४
प्रस्तावनााः
सहकारी िल्
ू य, िान्यिा र मसद्धान्ि अनरू
ु प स्थानीयस्िरिा छररएर रहे को पूँज
ू ी, प्रविधध िथा प्रतिभालाई
स्िाबलम्बन र पारस्पररकिाका आधारिा एकीकृि गर्दै सर्दस्यहरूको आधथिक, सािाजजक िथा साूँस्कृतिक
उन्नयन गनि, सिर्द
ु ायिा आधाररि, सर्दस्य केजन्िि, लोकिाजन्िक, स्िायत्त र सश
ु ामसि संगठनको रूपिा

सहकारी संस्थाहरूको प्रिद्िधन गनि, सहकारी खेिी, उद्योग, िस्िु िथा सेिा व्यिसायका िाध्यिबाट सािाजजक
न्यायका आधारिा आत्ितनभिर, िीब्र एिं दर्दगो रुपिा स्थानीय अथििन्िलाई सदृ
ु ढ िल्
ु याउन सहकारी संघ
संस्थाहरुको र्दिाि, सञ्चालन एिि ् तनयिन सम्बन्धी व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकोले, आठरार्व त्रिवेणी
गाउूँ पामलकाको गाउूँ सभाले यो ऐन बनाएको छ।

पररच्छे द १

प्रारन्म्भक

नाम र प्रारम्भ :
(१) यस ऐनको नाम “आठरार्इ क्षिवेणी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनछ
े ।
२. पररभाषा: लिषय िा प्रसङ्गिे अको अर्थ निागेमा यस ऐनमा –
१. सक्षं िप्त

(क) “आन्तररक कायथलिलि” भन्नािे सहकारी सस्ं र्ािे दफा १८ बमोलिम बनाएको आन्तररक कायथलिलि सम्झनपु छथ ।
(ख) “कसरू ” भन्नािे दफा ७९ बमोलिमको कसरू सम्झनपु छथ ।
(ग) “तोलकएको” िा “तोलकए बमोलिम” भन्नािे यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयममा तोलकएको िा तोलकए बमोलिम सम्झनपु छथ ।
(घ) “पररिार” भन्नािे सदस्यको पलत िा पत्नी, छोरा, बहु ारी, छोरी, िमथपत्रु , िमथपत्रु ी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र आफूिे पािन
पोषण गनथु पने दाि,ु भाउि,ु भाइ, बहु ारी र लददी, बलहनी सम्झनपु छथ ।
तर सो शब्दिे अंशबण्डा गरी िा मानो छुरिई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय गरी बसेको पररिारको सदस्यिाई िनाउने छै न ।
(ङ) “बचत” भन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्र्ामा िम्मा गरे को रकम सम्झनपु छथ ।
(च) “मन्त्रािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्िी लिषय हेने सघं ीय मन्त्रािय सम्झनपु छथ ।
(छ) “मख्ु य कारोबार” भन्नािे संस्र्ािे संचािन गरे को व्यिसालयक लियाकिापहरुमा पलछल्िो आलर्थक िषथसम्ममा पररचालित
बचतको दालयत्ि र पलछल्िो आलर्थक िषथको सदस्यतफथ को खररद िा लबिी कारोिारमा कम्तीमा तीस प्रलतशतभन्दा बढी लहस्सा
भएको कारोिार सम्झनपु छथ ।

(ि) “रलिष्ट्रार” भन्नािे संघको रलिष्ट्रार सम्झनु पछथ ।
(झ) “िेखा सपु रीिेक्षण सलमलत” भन्नािे दफा ३७ बमोलिमको िेखा सपु रीिेक्षण सलमलत सम्झनपु छथ ।
(ञ) “लिलनयम” भन्नािे सम्बलन्ित सहकारी संस्र्ाको दफा १७ बमोलिम बनाएको लिलनयम सम्झनपु छथ ।
(ट) “लिभाग” भन्नािे सघं को सहकारी लिभाग सम्झनपु छथ र सो शब्दिे मन्त्राियिे सहकारी लनयमन गनथ तोके को महाशाखा समेतिाई
िनाउँछ।
(ठ) “शेयर” भन्नािे सहकारी सस्ं र्ाको शेयर पिू ीको अंश सम्झनपु छथ ।
(ड) “सञ्चािक” भन्नािे सलमलतको सदस्य सम्झनपु छथ र सो शब्दिे सलमलतको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलचि र कोषाध्यक्ष समेतिाई
िनाउँछ ।
(ड) “सदस्य” भन्नािे सहकारी सस्र्ाको सदस्यता प्राप्त गरे का व्यलि सम्झनपु छथ ।
(ढ) “सलमलत” भन्नािे दफा ३० को उपदफा (१) बमोलिमको सञ्चािक सलमलत सम्झनपु छथ ।
(ण) “सहकारी मल्ू य” भन्नािे स्िाििम्िन, स्ि–उत्तरदालयत्ि, िोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यिद्धता, इमान्दारी, खि
ु ापन,
सामालिक उत्तरदालयत्ि तर्ा अरुको हेरचाह िगायत अन्तराथलष्ट्रय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्िी मल्ू य सम्झनपु छथ ।
(त) “संस्र्ाको व्यिसाय” भन्नािे लिलनयममा व्यिस्र्ा भए बमोलिम सञ्चालित व्यिसालयक लियाकिाप सम्झनपु छथ ।
(र्) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नािे स्िैलछछक तर्ाखि
ु ा सदस्यता, सदस्यद्वारा िोकतालन्त्रक लनयन्त्रण, सदस्यको आलर्थक सहभागीता,
स्िायत्तता र स्ितन्त्रता, लशक्षा, तािीम र सचू ना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र समदु ायप्रलतको चासो िगायत
अन्तराथलष्ट्रय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्िी लसद्धान्त सम्झनपु छथ ।
(द) "संस्र्ा" भन्नािे दफा ३ बमोलिम गठन भई दफा ६ बमोलिम दताथ भएको लिषयगत िा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्र्ा सम्झनु पछथ
।
(ि) “सािारण सभा” भन्नािे सहकारी संस्र्ाको सािारण सभा सम्झनपु छथ ।
(न) “प्रार्लमक पँिू ी कोष” भन्नािे शेयर पँिू ी र िगेडा कोष सम्झनपु छथ ।
(प) "दताथ गने अलिकारी" भन्नािे दफा ६९ बमोलिमको दताथ गने अलिकारी सम्झनपु दथछ ।
पररच्छे द २

सहकारी सस्ं थाको गठन तथा दताइ
३. सस्ं थाको गठन :
(१) कम्तीमा तीस िना नेपािी नागररकहरु आपसमा लमिी लिषयगत िा िहुउद्देश्यीय सहकारी सस्ं र्ा गठन गनथ सक्नेछन् ।

(२)उपदफा (१) मा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएतापलन श्रलमक, यिु ा िगायतिे आफ्नो श्रम िा सीपमा आिाररत भइ व्यिसाय गने
सहकारी संस्र्ाको हकमा पन्रिना नेपािी नागररकहरु भए पलन संस्र्ा गठन गनथ सक्नेछन् ।
(३) यस दफामा अन्यत्र िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्र्ानीय तह िा त्यस्ता सरकार िा तहको
अनदु ान िा स्िालमत्िमा संचालित लिद्यािय, लिश्वलिद्यािय िा संगलठत संस्र्ाबाट पाररश्रलमक पाउने पदमा िहाि रहेका कम्तीमा
एकसय िना कमथचारी, लशक्षक िा प्राध्यापकहरुिे आपसमा लमिी प्रचलित काननू बमोलिम दताथ भएको आफ्नो पेशागत सगं ठनका
आिारमा सदस्यता, प्रलतलनलित्ि र सेिा संचािनमा तोलकए बमोलिमका शतथ बन्देिहरु पािना गने गरी संस्र्ा गठन गनथ सक्नेछन् ।
तर एकसय िनाभन्दा कम संख्या रहेको एउटै कायाथियका कम्तीमा तीसिना कमथचारी, लशक्षक िा प्राध्यापकहरुिे आपसमा
लमिी सदस्यता, प्रलतलनलित्ि र सेिा संचािनमा तोलकए बमोलिमका शतथ बन्देिहरु पािना गने गरी सस्ं र्ा गठन गनथ सक्नेछन् ।
(४) यस दफा बमोलिम सस्ं र्ा गठन गदाथ एक पररिार एक सदस्यका दरिे उपदफा (१) िा(२)मा उलल्िलखत सख्ं या पगु ेको हुनपु नेछ
।
तर सस्ं र्ा दताथ भइसके पलछ एकै पररिारका एकभन्दा बढी व्यलििेसो सस्ं र्ाको सदस्यता लिन बािापनेछैन ।
(५) उपदफा (१) मा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन बचत तर्ा ऋणको कारोिार गने संस्र्ा गठन गदाथ कम्तीमा एकसय िना
नेपािी नागररकहरुको सहभालगता हुनु पनेछ ।
४. दताइ नगरी सहकारी सस्था सच
ं ालन गनइ नहुने: कसैिे पलन यस ऐन बमोलिम दताथ नगरी सहकारी स्र्ापना तर्ा सञ्चािन
गनथ हुदँ नै ।
५. दताइको लाक्षग दरखास्त क्षदनु पने :
(१) यस ऐन बमोलिम गठन भएका सरकारी सस्ं र्ािे दताथकािालग दताथ गने अलिकारी समक्ष अनसु चू ी-१ को ढाँचामा दरखास्त
लदनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिमका दरखास्त सार् देहाय बमोलिमका कागिातहरू संिग्न गनथु पनेछ :–
(क)

सहकारी संस्र्ाको प्रस्तालित लिलनयम,

(ख)

सहकारी संस्र्ा सञ्चािनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रलतिेदन,

(ग)

सदस्यिे लिन स्िीकार गरे को शेयर सख्ं या र शेयर रकमको लििरण ।

६. दताइ गनइु पने :
(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोलिम प्राप्त दरखास्त सलहतको कागिातहरु छानलिन गदाथ देहाय बमोलिम भएको पाइएमा दताथ
गने अलिकारीिे दरखास्त परे को लमलतिे तीस लदनलभत्र त्यस्तो सहकारी सस्ं र्ा दताथ गरी अनसु चू ी-२ को ढाँचामा दताथ प्रमाणपत्र
लदनु पनेछ :–
(क) दरखास्त सार् पेश भएको लिलनयम यो ऐन तर्ा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम बमोलिम रहेको,
(ख) प्रस्तालित सहकारी संस्र्ा सहकारी मल्ू य, मान्यता र लसद्धान्त अनरुु प सञ्चािन हुन सक्ने आिार रहेको,

(ग) सहकारी संस्र्ा समदु ायमा आिाररत एिम् सदस्य के लन्ित भई संचािन र लनयन्त्रण हुन सक्ने स्पष्ट आिार रहेको ।
(२) उपदफा (१) बमोलिम छानलिन गदाथ प्रस्तालित सहकारी संस्र्ाको लिलनयमको कुनै कुरामा संशोिन गनपथु ने देलखएमा दताथ गने
अलिकारीिे त्यस्तो संशोिन गनपथु ने व्यहोरा खि
ु ाई दरखास्त प्राप्त भएको लमलतिे पन्र लदनलभत्र लनिेदकिाई सचू ना गनथु पनेछ ।
(३) यस ऐनमा अन्यत्र िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएतापलन यो ऐन प्रारम्भ हुदँ ाका बखत दताथ भई सञ्चािनमा रहेका आठरार्इ क्षिवेणी
गाउँपालिका लभत्र कायथक्षेत्र कायम गररएका सहकारी संस्र्ा यसै ऐन बमोलिम दताथ भएको मालनने छ ।
(४) यस दफा बमोलिम सहकारी सस्ं र्ा दताथ गदाथ दताथ गने अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी सस्ं र्ािे पािना गनथु पने गरी कुनै शतथ तोक्न
सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोलिम शतथ तोलकएकोमा सोको पािना गनथु सम्बलन्ित सहकारी संस्र्ाको कतथव्य हुनेछ।
७. दताइ गनइ अस्वीकार गनइ सक्ने :
(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उलल्िलखत अिस्र्ा नभएमा, सोही दफा बमोलिम लिलनयम संशोिनको िालग सचू ना लदएको अबलि
लभत्र लनिेदकिे संशोिन गनथ अस्िीकार गरे मा त्यस्तो सचू ना पाएको लमलतिे तीस लदनलभत्र लबलनयम संशोिन नगरे मा िा सचू नामा
उल्िेख भए बमोलिम हुने गरी लबलनयम संशोिन नगरे मा दताथ गने अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्र्ा दताथ गनथ अस्िीकार गनथ
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिम सहकारी सस्ं र्ा दताथ गनथ अस्िीकार गरे कोमा दताथ गने अलिकारीिे कारण खि
ु ाई तीन लदन लभत्र सोको
िानकारी सम्बलन्ित लनिेदकहरूिाई लदनु पनेछ ।
८. सहकारी सस्ं था सगं क्षठत सस्ं था हुने:
(१) सहकारी संस्र्ा अलिलछछन्न उत्तरालिकारिािा एक स्िशालसत र सङ्गलठत संस्र्ा हुनेछ ।
(२) सहकारी संस्र्ाको काम कारबाहीको िालग एउटा छुिै छाप हुनछ
े ।
(३) सहकारी सस्ं र्ािे यस ऐनको अिीनमा रही व्यलि सरह चि अचि सम्पलत्त प्राप्त, उपभोग, लििी िा अन्य व्यिस्र्ा गनथ
सक्नेछ।
(४) सहकारी संस्र्ािे व्यलि सरह आफ्नो नामबाट नालिस उिरू गनथ र सो उपर पलन सोही नामबाट नालिस उिरू िाग्न सक्नेछ ।
(५) सहकारी संस्र्ािे व्यलि सरह करार गनथ सक्नेछ ।
९. सहकारी सस्ं थाको कार्इिेि :
(१) दताथ हुदँ ाका बखत सहकारी सस्ं र्ाको कायथ क्षेत्र देहाय बमोलिम हुनछ
े ः
(क)

बचत तर्ा ऋणको मख्ु य कारोिार गने संस्र्ाको हकमा एक िडा,

(ख)

अन्य संस्र्ाको हकमा एक िडा िा देहायका आिारमातीन िडासम्म :

(१) सदस्यहरुिीच स्िाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िालग आपसी साझा िन्िन (कमन बण्ड),
(२) व्यिसालयक स्तरमा सेिा संचािन गनथ आिश्यक सदस्य संख्या,
(३) संस्र्ा संचािनमा सदस्यको सहभालगतामि
ू क िोकतालन्त्रक लनयन्त्रण कायम हुने गरी पायक पने स्र्ान ।
(२) उपदफा (१) मा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएतापलन सस्ं र्ािे दताथ भई व्यिसालयक सेिा प्रारम्भ गरे को दईु िषथ पलछ देहायको
आिारमा िोलडएको भौगोलिक क्षेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कायथक्षत्रे र्प िडाहरूमा लिस्तार गनथ सक्नेछ ।
(क) संस्र्ाको व्यिसालयक लियाकिापको लिकास िममा सदस्यता बढाउन र्प कायथ क्षेत्र आिश्यक परे को,
(ख) संस्र्ाको कायथ संचािनमा सदस्यको प्रत्यक्ष लनयन्त्रण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु अििम्बन गररएको,
(ग) बचत तर्ा ऋणको मख्ु य कारोबार गने सहकारी संस्र्ाको हकमा मापदण्ड अनसु ार भएको ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन सस्ं र्ाको कायथक्षेत्रका िडाहरूमा व्यािसालयक सेिा सञ्चािन
नभएको िा िम्मा कारोबारको तोलकएको रकम िा अनपु ातभन्दा कम रकम िा अनपु ातको व्यािसालयक सेिा सञ्चािन भएको
देलखएको खण्डमा दताथ गने अलिकारीिे व्यािसालयक सेिा सञ्चािन भएका िडा मात्र कायथक्षत्रे कायम गने गरी लिलनयम सश
ं ोिन
गनथ लनदेशन लदन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोलिम दताथ गने अलिकारीिे लनदेशन लदएकोमा सहकारी संस्र्ािे एक िषथलभत्र लिलनयम संशोिन गरी आफ्नो
कायथक्षेत्र पनु ःलनिाथरण गनपथु नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन सहकारी संस्र्ािे स्िेलछछक रूपमा िनु सक
ु ै समय कायथक्षेत्र घटाउने गरी
पनु ःलनिाथरण गनथ लिलनयम संशोिन गनथ सक्नेछ ।
(६) कायथक्षेत्र पनु ः लनिाथरण सम्बन्िी अन्य व्यिस्र्ा तोलकएबमोलिम हुनछ
े ।
१०. जानकारी क्षदनुपने:
आठरार्इ क्षिवेणी गाउँपालिकाभन्दा बढी कायथक्षत्रे कायम राखी दताथ भई सञ्चािनमा रहेका संस्र्ाहरूिे आठरार्इ क्षिवेणी
गाउँपालिकामा सेिा सञ्चािन गदाथ सञ्चालित सेिाको लििरण सलहत दताथ गने अलिकारीिाई िानकारी लदनपु नेछ ।

११. क्षवषर्गत आधारमा वगीकरण:
(१) सहकारी संस्र्ाको िगीकरण देहाय बमोलिम हुनेछः
(क) उत्पादक सस्ं थााः कृ लष,दग्ु ि, लचया,कलफ,उख,ु फिफुि र माछापािन लिशेषका लिषयगत र अगिु ािािी एिम्
उत्पादनको योिना समेतका आिारमा अन्य उत्पादनमि
ू क सस्ं र्ा;
(ख) उपभोक्ता सस्ं थााः उपभोिा भण्डार, िचत तर्ा ऋण,उिाथ र स्िास््य लिशेषका लिषयगत र प्रार्लमक
आिश्यकता एिम् सेिाको योिना समेतका आिारमा अन्य उपभोगिन्य संस्र्ा;

(ग) श्रक्षमक सस्ं थााः हस्तकिा,खाद्य पररकार,औद्योलगक उत्पादन,भोिनािय र श्रम करार लिशेषका लिषयगत र सीप िा
श्रमको लिशेषता एिम् स्िरोिगारीको योिना समेतका आिारमा अन्य श्रममा आिाररत संस्र्ा;
(घ) बहुउद्देश्र्ीर् सस्ं थााः उत्पादन, उपभोग र श्रम िा सीपमा आिाररत स्िरोिगारीका सेिा समेत सञ्चािन गने अन्य
बहुमख
ु ी संस्र्ा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्िेलखत लिषयमा लिलशष्टीकरण, आम प्रचिन र अभ्यासको लिकासिम
समेतको आिारमा तोलकएबमोलिमका लिषयहरु र्प गनथ सलकनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन उपदफा (१) बमोलिम अन्य संस्र्ाहरु गठन गनथ बािा पनेछैन ।
१२. कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोजना सञ्चालन गनइ सक्ने :
(१) दफा ६ बमोलिम दताथ प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पलछ संस्र्ािे आफ्नो उद्देश्य प्रालिका िालग यस ऐन र लिलनयमको अिीनमा रही
आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोिना सञ्चािन गनथ सक्नेछ ।
(२) प्रचलित काननू मा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएतापलन संस्र्ािे उपदफा (१) बमोलिम कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोिना
सञ्चािन गनथ छुिै संस्र्ा दताथ गनथपु ने छै न । तर त्यस्तो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोिना सञ्चािन गनथ प्रचलित काननू
बमोलिम अनमु लतपत्र, स्िीकृ लत िा इिाितपत्र लिनु पने रहेछ भने सो बमोलिम अनमु लतपत्र ,स्िीकृ लत िा इिाितपत्र लिएर मात्र
कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोिना सञ्चािन गनथु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोलिम संस्र्ािे प्रचलित काननू बमोलिम अलिकार पाएको लनकाय िा अलिकारीबाट अनमु लतपत्र, स्िीकृ लत िा
इिाितपत्र प्राप्त गरे मा पन्र लदनलभत्र सोको िानकारी दताथ गने अलिकारीिाई लदनु पनेछ ।
(४) दईु िा दईु भन्दा बढी संस्र्ािे संयि
ु िा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन िा सेिाको बिारीकरणको िालग यस ऐनको अिीनमा रही
आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोिना सञ्चािन गनथ सक्नेछन् ।
(५) उपदफा (४) बमोलिमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोिना सञ्चािन गने सम्बन्िी अन्य व्यबस्र्ा तोलकए बमोलिम
हुनेछ ।
१३. दाक्षर्त्व सीक्षमत हुने :
(१) सहकारी संस्र्ाको कारोबारको सम्बन्िमा सदस्यको दालयत्ि लनििे खररद गरे को िा खररद गनथ स्िीकार गरे को शेयरको अलिकतम
रकमसम्म मात्र सीलमत रहनेछ ।
(२) सहकारी सस्ं र्ाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लिलमटेड” भन्ने शब्द राख्नु पनेछ ।
१४. सहकारीका मूल्र्, मान्र्ता र क्षसद्धान्त पालना गनइु पने:
सहकारी संस्र्ाको गठन तर्ा सञ्चािन गदाथ सहकारीका मल्ू य, मान्यता र लसद्धान्तको पािना गनथु पनेछ ।

पररच्छे द ३

सस्ं थाका उद्देश्र् तथा कार्इ
१५. सस्ं थाको उद्देश्र् : कायथक्षत्रे मा आिाररत र सदस्य के लन्ित भई आफ्ना सदस्यहरूको आलर्थक, सामालिक तर्ा साँस्कृ लतक
उन्नयन गनथु सस्ं र्ाको मख्ु य उद्देश्य हुनेछ ।
१६. सस्ं थाको कार्इ : संस्र्ाका कायथहरू देहाय बमोलिम हुनेछन:् (क) सहकारीका मल्ू य, मान्यता र लसद्धान्तहरूको पािना गनेगराउने,
(ख) सदस्यको लहत प्रिद्धथनगने गरी व्यािसालयक सेिाहरू प्रदान गने,
(ग) सदस्यिाई लशक्षा, सचू ना र तािीम प्रदान गने ,
(घ) संस्र्ािे गने उत्पादन तर्ा सेिाको मापदण्ड लनिाथरण गरी गणु स्तर सिु ार, आलर्थक स्र्ालयत्ि र िोलखम
व्यिस्र्ापनसम्बन्िी कायथ गने,
(ङ) आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी िागू गने,
(च) संस्र्ाको व्यिसालयक प्रिद्धथन तर्ा लिकास सम्बन्िी लियाकिापहरू सञ्चािन गने,
(छ) मन्त्रािय,रलिष्ट्रार, प्रादेलशक रलिष्ट्रार,स्र्ानीय तह िादताथ गने अलिकारीको लनदेशन पािना गने गराउने,
(ि) लिलनयममा उलल्िलखत कायथहरू गने ।
पररच्छे द ४

क्षवक्षनर्म तथा आन्तररक कार्इक्षवक्षध
१७. क्षवक्षनर्म बनाउनु पने :
(१) सस्ं र्ािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम, लनदेलशका, मापदण्ड र कायथलिलिको अिीनमा रही आफ्नो कायथ सञ्चािनको
िालग लिलनयम बनाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिमको लिलनयम दताथ गने अलिकारीबाट स्िीकृ त भए पलछ िागू हुनछ
े ।
१८. आन्तररक कार्इक्षवक्षध बनाउन सक्ने :
(१) संस्र्ािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम, लनदेलशका, मापदण्ड, कायथलििी र लिलनयमको अिीनमा रही आिश्यकता
अनसु ार आफ्नो आन्तररक कायथलिलि बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिमको आन्तररक कायथलिलि सम्बलन्ित सस्ं र्ाको सािारणसभािे स्िीकृ त गरे पलछ िागू हुनेछ ।

१९. क्षवक्षनर्म र आन्तररक कार्इक्षवक्षधमा सश
ं ोधन :
(१) संस्र्ाको सािारणसभाको कुि सदस्य संख्याको बहुमतबाट लिलनयम र आन्तररक कायथलिलि संशोिन हुन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिम संशोिन भएको लिलनयम िा आन्तररक कायथलिलि दताथ गने अलिकारीबाट स्िीकृ त भएपलछ िागू हुनेछ ।
पररच्छे द ५

सदस्र्ता
२०. सस्ं थाको सदस्र्ता:
(१) अठार िषथ उमेर परू ा गरे का देहाय बमोलिमका नेपािी नागररकहरु सस्ं र्ाको सदस्य हुन सक्नेछनः्
(क)

संस्र्ाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरे को,

(ख)

संस्र्ाको लिलनयममा उलल्िलखत शतथहरु पािना गनथ मन्िरु गरे को,

(ग)

सस्ं र्ाको लिम्मेिारी पािना गनथ मन्िरु भएको,

(घ)

संस्र्ािे गरे को कारोिारसँग प्रलतस्पिाथ हुने गरी कारोिार नगरे को,

(ङ) संस्र्ाको सदस्यता लिन योग्य रहेको स्िघोषणा गरे को ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएतापलन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारका लनकायहरु, स्र्ानीय तहका सार्ै संस्र्ाको
कायथक्षेत्र लभत्रका सामदु ालयक िा सहकारी लिद्यािय, गठु ी, स्र्ानीय क्िब, स्र्ानीय तहमा गठन भएका उपभोिा समहू हरु सस्ं र्ाको
सदस्य हुन बािा पने छै न ।
(३) यस दफामा अन्यत्र िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएतापलन स्िास््य सहकारी संस्र्ामा सहकारी संस्र्ािे सदस्यता लिन िािा पने
छै न ।
२१. सदस्र्ता प्राप्त गनइ क्षनवेदन क्षदनु पने:
(१) संस्र्ाको सदस्यता लिन चाहने सम्बलन्ित व्यलििे संस्र्ाको सलमलत समक्ष लनिेदन लदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिम लनिेदनपरे को लमलतिे पैंतीस लदन लभत्र सलमलतिे यो ऐन, यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम तर्ा लिलनयमको
अिीनमा रही सदस्यता प्रदान गने िा नगने लनणथय गनथु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलिम लनणथय गदाथ सलमलतिे सदस्यता प्रदान नगने लनणथय गरे मा सो को कारण खोिी सात लदनलभत्र लनिेदकिाई
िानकारी गराउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोलिम िानकारी पाएको लमलतिे तीस लदनलभत्र सम्बलन्ित ब्यलििे त्यस्तो संस्र्ा दताथ गने अलिकारीसमक्ष उिरू
गनथ सक्नेछ।

(५) उपदफा (४) बमोलिम प्राप्तउिरू ी छानलिन गदाथ लनिेदकिाई सदस्यता प्रदान गनथु पने देलखएमा दताथ गने अलिकारीिे त्यस्तो
लनिेदकिाई सदस्यता प्रदान गनथको िालग सम्बलन्ित संस्र्ािाई आदेश लदन सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोलिम आदेश भएमा सो आदेश प्राप्त गरे को सात लदन लभत्र सम्बलन्ित संस्र्ािे लनिेदकिाई सदस्यता प्रदान
गरी सोको िानकारी दताथ गने अलिकारीिाई गराउनु पनेछ ।
२२. सदस्र् हुन नपाउने :
(१) कुनै व्यलि एकै प्रकृ लतको एकभन्दा िढी सस्ं र्ाको सदस्य हुन पाउने छै न ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ कुनै व्यलि एकै प्रकृ लतको एकभन्दा बढी सस्ं र्ाको सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे
तीनिषथ लभत्र कुनै एक सस्ं र्ाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु पनेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुदँ ाका बखत कुनै संस्र्ामा नेपाि सरकारको लनकाय िा दफा २० को उपदफा (२) मा उल्िेख भएदेलख बाहेकको
अन्य कुनै कृ लत्रम व्यलि सदस्य भएको भए पाँचिषथ लभत्र सदस्यता अन्त्य गनपथु नेछ ।
२३. सदस्र्ताको समाक्षप्त:
(१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अिस्र्ामा समाि हुनछ
े ः—
(क) सदस्यिे आफ्नो सदस्यता त्याग गरे मा,
(ख) िगातार बालषथक सािारणसभामा लबना सचू ना तीन पटकसम्म अनपु लस्र्त भएमा,
(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगथत िनेको लनयम िा लिलनयम बमोलिम सदस्यिे पािना गनथपु ने प्राििानको बारम्बार उल्िङ्घन
गरे मा,
(घ) सस्ं र्ाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोलिमको योग्यता नभएमा।
(२) उपदफा (१) मा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन कुनै सदस्यिे संस्र्ाबाट प्राप्त िा भि
ु ान गनथु पने कुनै रकम भएमा सो
फरफारक नभएसम्म िा लनििे लिएको ऋण,लतनथु पने कुनै दालयत्ि िा अन्य कुनै सदस्यको तफथ बाट लितो िा िमानत बसेकोमा सोको
दालयत्ि फरफारक नभएसम्म लनिको सदस्यता समाि हुने छै न ।
(३) यस दफामा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन सािारणसभा बोिाउने लनणथय भइसके पलछ सािारणसभा सम्पन्न नभएसम्म
कसैिाई पलन सदस्यताबाट हटाउन सलकने छै न ।
२४. सक्षु वधा प्राप्त गनइ नसक्ने :
कुनै सदस्यिे सहकारी संस्र्ािाई लतनथु पने कुनै दालयत्ि लनिाथररत समयलभत्र भि
ु ान नगरे मा िा यो ऐन, यस ऐन अन्तगथत िनेको
लनयम तर्ा लिलनयम बमोलिम सदस्यिे पािन गनपथु ने व्यिस्र्ाको बारम्बार उल्िंघन गरे मा त्यस्तो सदस्यिे अन्य सदस्य सरहको
सलु बिा प्राप्त गनथ सक्ने छै न ।

पररच्छे द ६

साधारणसभा, सक्षमक्षततथा लेखा सपु ररवेिण सक्षमक्षत
२५. साधारणसभा:
(१) सहकारी संस्र्ाको सिोछच अङ्गको रुपमा सािारणसभा हुनछ
े ।
(२) सहकारी सस्ं र्ाका सबै सदस्यहरू सािारणसभाका सदस्य हुने छन् ।
(३) सहकारी सस्ं र्ाको सािारणसभा देहाय बमोलिम हुनेछ:–
(क) प्रारलम्भक सािारणसभा,
(ख) िालषथक सािारणसभा,
(ग) लिशेष सािारणसभा ।
२६. प्रारक्षम्भक साधारण सभाको काम, कतइव्र् र अक्षधकार: प्रारलम्भक सािारणसभाको काम, कतथव्य र अलिकार देहाय
बमोलिम हुनछ
े :–
(क) प्रारलम्भक सािारणसभा हुने अलघल्िो लदनसम्मको काम कारबाही र आलर्थक कारोबारको िानकारी लिने,
(ख) चािू आलर्थक िषथको िालग िालषथक कायथिम तर्ा बिेट स्िीकृ त गने,
(ग) प्रलतिेदन तर्ा लित्तीय लििरण अनमु ोदन गने,
(घ) लिलनयममा उल्िेख भए बमोलिम सलमलत िा िेखा सपु रीिेक्षण सलमलतको लनिाथचन गने,
(ङ) आन्तररक कायथलिलि पाररत गने,
(च) िेखा परीक्षकको लनयलु ि र लनिको पाररश्रलमक लनिाथरण गने,
(छ) लिलनयममा तोलकए बमोलिमका अन्य कायथहरू गने ।
२७. वाक्षषइक साधारणसभाको काम, कतइव्र् र अक्षधकार : िालषथक सािारणसभाको काम, कतथव्य र अलिकार देहाय बमोलिम
हुनेछ :–
(क) िालषथक कायथिम तर्ा बिेट स्िीकृ लत गने,
(ख) िालषथक िेखा परीक्षण प्रलतिेदन अनमु ोदन गने,
(ग) सलमलत िा िेखा सपु रीिेक्षण सलमलतको लनिाथचन तर्ा लिघटन गने,
(घ) सञ्चािक िा िेखा सपु रीिेक्षण सलमलतको सयं ोिक िा सदस्यिाई पदबाट हटाउने,

(ङ) सलमलत िा िेखा सपु रीिेक्षण सलमलतको िालषथक प्रलतिेदन पाररत गने,
(च) लिलनयम संशोिन तर्ा आन्तररक कायथलिलि पाररत गने,
(छ) िेखा परीक्षकको लनयलु ि र लनिको पाररश्रलमक लनिाथरण गने,
(ि) सस्ं र्ा एकीकरण िा लिघटन सम्बन्िी लनणथय गने,
(झ) पाररश्रलमक िगायतका सलु ििा तोक्ने,
(ञ) ऋण तर्ा अनदु ान प्राि गने सम्बन्िमा लनणथय गने,
(ट) सदस्यको दालयत्ि लमनाहा लदने,
(ठ) सलमलतिाई आिश्यक लनदेशन लदने,
(ड) लिलनयममा तोलकए बमोलिमका अन्य कायथहरू गने ।
२८. साधारणसभाको बैठक :
(१) सलमलतिे सहकारी सस्ं र्ा दताथ भएको लमलतिे तीन मलहनालभत्र प्रारलम्भक सािारणसभा बोिाउनु पनेछ ।
(२) सलमलतिे प्रत्येक आलर्थक िषथ समाि भएको लमलतिे छ मलहनालभत्र िालषथक सािारणसभा बोिाउनु पनेछ ।
(३) सलमलतिे देहायको अिस्र्ामा लिशेष सािारण सभा बोिाउनु पनेछ :–
(क) संस्र्ाको काम लिशेषिे लिशेष सािारण सभा बोिाउनपु ने सलमलतिाट लनणथय भएमा,
(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोलिम िेखा सपु रीिेक्षण सलमलतको लसफाररसमा,
(ग) कुनै सञ्चािकिे लिशेष सािारणसभा बोिाउन पेश गरे को प्रस्ताि सलमलतद्धारा पाररत भएमा,
(घ) लिशेष सािारणसभा बोिाउनु पने कारण खि
ु ाइ पलछचस प्रलतशत सदस्यिे सलमलत समक्ष लनिेदन लदएमा,
(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोलिम दताथ गने अलिकारीिे लनदेशन लदएमा,
(४) उपदफा (३) मा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन सस्ं र्ाको सञ्चािक िा व्यिस्र्ापकबाट आफ्नो लिम्मेिारी परू ा नगरी
सस्ं र्ा सञ्चािनमा समस्या उत्पन्न भएको अिस्र्ामा दताथ गने अलिकारीिाई िानकारी लदई सािारण सदस्यहरू मध्येबाट बहुमत
सदस्य उपलस्र्त भई लिशेष सािारण सभा गनथ सलकनेछ ।
२९. क्षवशेष साधारणसभा बोलाउन क्षनदेशन क्षदन सक्ने:
(१) संस्र्ाको लनरीक्षण िा सपु रीिेक्षण गदाथ िा कसैको उिरू ी परी छानलिन गदाथ देहायको अिस्र्ा देलखन आएमा दताथ गने अलिकारीिे
त्यस्तो सहकारी संस्र्ाको सलमलतिाई सािारणसभा बोिाउन लनदेशन लदन सक्नेछ :–
(क) सहकारीको मल्ू य, मान्यता तर्ा लसद्धान्त लिपररत कायथ गरे मा,

(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम, लिलनयम तर्ा आन्तररक कायथलिलि लिपरीत कायथ गरे मा,
(घ) दताथ गने अलिकारीिे लदएको लनदेशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरे मा,
(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोलिम दताथ गने अलिकारीिे आदेश लदएमा।
(२) उपदफा (१) बमोलिम सािारणसभा बोिाउन लनदेशन प्राप्त भएमा सलमलतिे सो लनदेशन प्राप्त भएको लमलतिे पैंतीस लदनलभत्र
सािारणसभाको बैठक बोिाउनु पनेछ र सािारणसभाको बैठकमा उिरू ी िा लनरीक्षणका िममा देलखएका लिषयमा छिफि गरी
सोको प्रलतिेदन दताथ गने अलिकारीसमक्ष पेश गनथु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) मा उलल्िलखत अिलिलभत्र सलमलतिे सािारणसभा नबोिाएमा दताथ गने अलिकारीिे त्यस्तो सािारणसभा
बोिाउन सक्नेछ ।
(४) सहकारी संस्र्ाको सािारणसभाको िालग गणपरू क संख्या तत्काि कायम रहेको सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रलतशत हुनेछ ।
तर पलहिो पटक डालकएको सािारण सभामा गणपरु क संख्या नपगु मे ा त्यसको सात लदन लभत्र दोस्रो पटक सािारण सभा बोिाउनु
पने र यसरी दोस्रो पटक बोिाइएको सािारण सभामा संचािक सलमलतको बहुमत सलहत एक लतहाई सािारण सदस्यहरुको उपलस्र्लत
भएमा सािारण सभाको गणपरु क संख्या पगु ेको मालननेछ ।
(५) उपदफा (४) मा िनु सक
े ।
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन दफा २८ को (४) मा भएको व्यिस्र्ा सोहीअनसु ार हुनछ
(६) दईु हिार िा सोभन्दा बढी सदस्य भएको सस्ं र्ािे सािारण सभा गदाथ समान कायथसचू ीमा तोलकए बमोलिम सदस्य सख्ं याको
आिारमा िडा-िडा िा अन्य पायकको स्र्ानमा संचािक सदस्यहरुिाई पठाई सािारण सभा गनथ र त्यस्तो सभाको लनणथय प्रमालणत
गनथ प्रलतलनलिहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रलतलनलिहरुको उपलस्र्लतको सभािे अलन्तम लनणथय प्रमालणत गने व्यिस्र्ा लमिाउन सक्नेछ ।
३०. सञ्चालक सक्षमक्षत :
(१) सहकारी संस्र्ामा सािारणसभाबाट लनिाथलचत एक सञ्चािक सलमलत रहनेछ ।
तर, एउटै व्यलि िगातार एउटै पदमा दईु पटकभन्दा बढी सञ्चािक हुन पाउने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोलिमको सलमलतमा उपिब्ि भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रलतशत मलहिा सदस्यको प्रलतलनलित्ि सलु नलित गनथु
पनेछ ।
(३) एउटै पररिारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अिलिमा सञ्चािक तर्ा िेखा सलमलतको पदमा उम्मेदिार बन्न र लनिाथलचत हुन
सक्ने छै न ।
(४) कुनै संस्र्ाको सञ्चािक सोही संस्र्ाको कमथचारी िा आफ्नो संस्र्ािे सदस्यता लिएको सहकारी संघ िा बैङ्कबाहेक अको
कुनै संस्र्ाको संचािक बन्न पाउने छै न ।

तर िालषथक दईु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोिार गने सहकारी सस्ं र्ाको सञ्चािकिे त्यस्तो सहकारी सस्ं र्ामा कमथचारीको
रुपमा काम गनथ बािा पने छै न । िालषथक दईु करोडभन्दा बलढ कारोिार गने सस्ं र्ामा कुनै सचं ािक कमथचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ
भएको लमलतिे दईु िषथलभत्र त्यस्तो सच
ं ािकिे कमथचारीको पद त्याग गरी अको कमथचारीको व्यिस्र्ा गनथपु नेछ ।
(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु लघ कुनै व्यलि एकभन्दा बढी संस्र्ाको सञ्चािक िा सोही िा अको संस्र्ाको कमथचारी भएकोमा यो ऐन
प्रारम्भ भएको लमलतिे एक िषथलभत्र कुनै एक संस्र्ाको मात्र सञ्चािक िा कमथचारी रहनु पनेछ ।
(७) सलमलतको कायाथिलि चार िषथको हुनेछ ।
३१. सञ्चालक सक्षमक्षतको क्षनवाइचन :
(१) सलमलतिे आफ्नो कायाथिलि समाि हुनु कलम्तमा एक मलहना अलघ अको सलमलतको लनिाथचन गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिम सलमलतको लनिाथचन नगराएको िानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो िानकारी प्राप्त भएको लमलतिे छ मलहनालभत्र
सलमलतको लनिाथचन गराउन दताथ गने अलिकारीिे सम्बलन्ित सलमलतिाई आदेश लदन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलिम दताथ गने अलिकारीिे आदेश लदएकोमा सम्बलन्ित सलमलतिे सो आदेश बमोलिमको समयािलिलभत्र
सलमलतको लनिाथचन गराई दताथ गने अलिकारिाई िानकारी गराउनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोलिम सलमलतको लनिाथचन नगराएमा दताथ गने अलिकारिे त्यस्तो संस्र्ा सदस्य रहेको मालर्ल्िो संघ भए सो
संघको प्रलतलनलि समेतिाई सहभागीगराई सलमलतको लनिाथचन सम्बन्िी सम्पणू थ कायथ गने गराउनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोलिमको लनिाथचन कायथमा सहयोग परु य् ाउनु सम्बलन्ित सलमलतका पदालिकारीहरूको कतथव्य हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोलिम लनिाथचन गराउँदा िागेको सम्पणू थ खचथ सम्बलन्ित संस्र्ािे व्यहोनथु पनेछ।
(७) यस दफा बमोलिम सलमलतको अको लनिाथचन नभएसम्मको िालग सलमलतिे लिलनयममा व्यिस्र्ा भए बमोलिम आफ्नो कायथ
सञ्चािन गनेछ ।
३२. सक्षमक्षतको काम, कतइव्र् र अक्षधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उलल्िलखत काम, कतथव्य र अलिकारका अलतररि सलमलतको काम,
कतथव्य र अलिकार देहाय बमोलिम हुनछ
े :–
(क) सहकारीका मल्ू य, मान्यता र लसद्धान्त बमोलिम सहकारी संस्र्ाको सञ्चािन गने,
(ख) आलर्थक तर्ा प्रशासकीय कायथ गने, गराउने,
(ग) प्रारलम्भक सािारणसभा, िालषथक सािारणसभा तर्ा लिशेष सािारणसभा बोिाउने,
(घ) सािारणसभाका लनणथयहरू कायाथन्ियन गने, गराउने,
(ङ) संस्र्ाको नीलत, योिना, बिेट तर्ा बालषथक कायथिमको तिथमु ा गरी सािारणसभा समक्ष पेश गने,
(च) संस्र्ाको सदस्यता प्रदान गने तर्ा सदस्यताबाट हटाउने,
(छ) शेयर नामसारी तर्ा लफताथ सम्बन्िी कायथ गने,

(ि) सम्बलन्ित संघको सदस्यता लिने,
(झ) लिलनयम तर्ा आन्तररक कायथलिलि तयार गरी सािारणसभामा पेश गने,
(ञ) संस्र्ाको कायथक्षत्रे लभत्र संस्र्ाको कारोबार र व्यिसायको लहत प्रिद्धथनको िालग आिश्यक कायथ गने,गराउने,
३३. सञ्चालक पदमा बहाल नरहने: देहायको कुनै अिस्र्ामा सञ्चािक आफ्नो पदमा बहाि रहन सक्ने छै न:(क) लनििे लदएको रािीनामा सलमलतबाट स्िीकृ त भएमा,
(ख) लनििाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोलिम सञ्चािकबाट हटाउने लनणथय भएमा,
(ग) लनि अको सस्ं र्ाको सञ्चािक रहेमा,
(घ) लनि सोही िा अको संस्र्ाको कमथचारी रहेमा,
तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रलतबन्िात्मक िाक्यांशमा िेलखएको कुरामा सोहीबमोलिम हुनछ
े ।
(ङ) लनि सोही िा अको संस्र्ाको िेखा सपु रीिेक्षण सलमलतको पदमा रहेमा
(च) लनिको मृत्यु भएमा।
३४. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने:
(१) सािारणसभािे िहुमतको लनणथयबाट देहायको कुनै अिस्र्ामा सञ्चािकिाई सलमलतको सञ्चािक पदबाट हटाउन सक्नेछ :–
(क) आलर्थक लहनालमना गरी सम्बलन्ित संस्र्ािाई हानी नोक्सानी परु य् ाएमा,
(ख) अनलिकृ त तिरिे सम्बलन्ित सस्ं र्ाको कारोबार सम्बन्िी लिषयको गोपलनयता भङ्ग गरे मा,
(ग) सम्बलन्ित संस्र्ाको कारोबार र व्यिसायसँग प्रलतस्पिाथ हुने गरी समान प्रकृ लतको कारोबार िा व्यिसाय गरे मा,
(घ) सम्बलन्ित संस्र्ाको अलहत हुने कुनै कायथ गरे मा,
(ङ) लनि शारीररक िा मानलसक रुपमा काम गनथ नसक्ने भएमा,
(च) कुनै सञ्चािकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम िा लिलनयममा उलल्िलखत योग्यता नरहेमा ।
(२) कुनै सञ्चािकिाई सलमलतको पदबाट हटाउने लनणथय गनथु अलघ त्यस्तो सञ्चािकिाई सािारणसभा समक्ष सफाई पेश गने
मनालसब मालफकको मौका लदइनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलिमको अिलिलभत्र कुनै सञ्चािकिे सफाई पेश नगरे मा िा लनििे पेश गरे को सफाई सन्तोषिनक नभएमा
सािारणसभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोलिम सञ्चािकको पदबाट हटाइएको सदस्य सलमलतको दईु कायथकािसम्मको लनिाथचनमा उम्मेदिार बन्न पाउने
छै न ।

(५) उपदफा (३) बमोलिम कुनै सञ्चािक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा सािारणसभािे बाँकी अिलिको िालग अको सञ्चािकको
लनिाथचन गनेछ ।
३५. क्षनजी स्वाथइ समावेश भएको क्षनणइर् प्रकृर्ामा सल
ं ग्न हुन नहुने :
(१) सञ्चािकिे आफ्नो लनिी स्िार्थ समािेश भएको लनणथय प्रलियामा संिग्न हुनहु दुँ नै ।
(२) सञ्चािकिे आफूिाईमात्र व्यलिगत फाइदा हुनेगरी सस्ं र्ामा कुनै कायथ गनथ गराउन हुदँ नै ।
(३) कुनै सञ्चािकिे उपदफा (१) को लबपरीत हुने गरी िा आफ्नो अलिकारक्षेत्रभन्दा बालहर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा
त्यस्तो काम कारबाही प्रलत त्यस्तो सञ्चािक व्यलिगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्र्ाको, सदस्य िा
अन्य कुनै व्यलििाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी लनिको िायिेर्ाबाट असि
ू उपर गररनेछ ।
३६. सक्षमक्षतको क्षवघटन :
(१) सािारणसभािे देहायको अिस्र्ामा सलमलतको लिघटन गनथ सक्नेछः–
(क) सलमलतको बदलनयतपणू थ कायथबाट संस्र्ाको कारोबार िोलखममा परे मा,
(ख) संस्र्ािे लतनथपु ने दालयत्ि तोलकएको समयलभत्र भि
ु ान गनथ नसके मा,
(ग) लिलनयममा उलल्िलखत उद्देश्य र कायथ लिपररतको काम गरे मा,
(घ) सलमलतिे आफ्नो लिम्मेिारी परू ा नगरे मा,
(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयमाििीमा उलल्िलखत शतथ िा दताथ गने अलिकारीिे लदएको लनदेशनको
बारम्बार उल्िङ्घन गरे मा ।
(२) उपदफा (१) बमोलिम सलमलत लिघटन भएमा सािारणसभािे नयाँ सलमलतको लनिाथचन गनेछ ।
(३) सलमलतिे यो ऐन िा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम बमोलिम दताथ गने अलिकारीिे लदएको लनदेशन पािना नगरे मा िा दफा २९
को उपदफा (२) बमोलिम पेश भएको प्रलतिेदन समेतको आिारमा दताथ गने अलिकारीिे सलमलतिाई उिरू ी िा लनरीक्षणको िममा
देलखएका लिषयिस्तुको गालम्भयथताको आिारमा बढीमा छ मलहनाको समय लदई सिु ार गने मौका लदन सक्नेछ र त्यस्तो समयािलि
लभत्र पलन सिु ार नगरे मा त्यस्तो सलमलत लिघटन गनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोलिम सलमलत लिघटन भएमा त्यसरी लिघटन गररएको लमलतिे तीन मलहना लभत्रमा अको सलमलतको लनिाथचन
सम्पन्न गराउन र त्यस्तो लनिाथचन नभएसम्म सस्ं र्ाको दैलनक कायथ सञ्चािन गनथ दताथ गने अलिकारीिे तोलकए बमोलिमको एक तदर्थ
सलमलत गठन गनथु पनेछ ।
(५) यस दफा बमोलिम अको सलमलतको लनिाथचन गराउँदा िागेको सम्पणू थ खचथ सम्बलन्ित सस्ं र्ािे व्यहोनेछ ।
३७. लेखा सपु रीवेिण सक्षमक्षतको गठन :
(१) संस्र्ामा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीिाई सदृु ढ गनथ तोलकए बमोलिमको योग्यता पगु ेका एकिना संयोिक र दईु िना सदस्यहरू
रहने गरी सािारणसभािे लनिाथचनबाट िेखा सपु रीिेक्षण सलमलत गठन गनेछ ।

(२) एउटै पररिारको एकभन्दा बढी व्यलि एकै अिलिमा एउटै सस्ं र्ाको सञ्चािक िा िेखा सपु ररिेक्षण सलमलतको संयोिक िा
सदस्य पदमा उम्मेदिार बन्न र लनिाथलचत हुन सक्ने छै न ।
३८. लेखा सपु ररवेिण सक्षमक्षतको काम, कतइव्र् र अक्षधकार :
(१) िेखा सपु ररिेक्षण सलमलतको काम, कतथव्य र अलिकार देहाय बमोलिम हुनछ
े :–
(क) प्रत्येक चौमालसकमा सहकारी सस्ं र्ाको आन्तररक िेखापरीक्षण गने, गराउने,
(ख) आन्तररक िेखापरीक्षण गदाथ िेखापरीक्षणका आिारभतू लसद्धान्तको पािना गने, गराउने,
(ग) लित्तीय तर्ा आलर्थक कारोिारको लनरीक्षण तर्ा मल्ू याङ्कन गने, गराउने,
(घ) सलमलतको काम कारिाहीको लनयलमत सपु ररिेक्षण गने र सलमलतिाई आिश्यक सझु ाि लदने,
(ङ) सािारणसभाकोलनदेशन, लनणथय तर्ा सलमलतका लनणथय कायाथन्ियन भए नभएको अनगु मन गने,
(च) िेखा सम्बन्िी प्रलतिेदन र सलमलतको काम कारबाहीको सपु ररिेक्षण सम्बन्िी िालषथक प्रलतिेदन सािारणसभा समक्ष
पेश गने,
(छ) आफूिे पटक पटक लदएका सझु ाि कायाथन्ियन नभएको कारणबाट कुनै सस्ं र्ाको लहतमा प्रलतकूि असर परे मा िा
त्यस्तो सस्ं र्ाको नगद िा लिन्सी सम्पलत्तको व्यापक रूपमा लहनालमना िा अलनयलमतता भएको िा सस्ं र्ा गम्भीर आलर्थक सक
ं टमा
पनथ िागेकोमा सोको कारण खि
ु ाई लिशेष सािारणसभा बोिाउन सलमलत समक्ष लसफाररस गने ।
(ि)

आिश्यक परे मा आन्तररक िेखा परीक्षक लनयलु िका िालग तीन िनाको नाम सञ्चािक सलमलतमा लसफाररस गने

।
(२) िेखा सपु ररिेक्षण सलमलतको संयोिक िा सदस्य संस्र्ाको दैलनक आलर्थक प्रशासलनक कायथमा सहभागी हुन पाउने छै न ।
पररच्छे द ७

बचत तथा ऋण पररचालन
३९. सदस्र् के क्षन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनइु पने :
(१) संस्र्ािे आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्िीकार गनथ, सोको पररचािन गनथ र सदस्यिाई मात्र ऋण प्रदान गनथ सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएतापलन बचत तर्ा ऋणको मख्ु य कारोबार गने गरी दताथ भएको सस्ं र्ा बाहेक अन्य
लिषयगत िा िहुउद्देश्यीय सस्ं र्ािे बचत तर्ा ऋणको मख्ु य कारोिार गनथ पाउने छै न।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ बहुउद्देश्यीय िा लिषयगत संस्र्ाको रुपमा दताथ भई मख्ु य कारोिारको रुपमा िचत तर्ा ऋणको
कारोिार गदै आएको भए त्यस्तो संस्र्ािे तीन िषथ लभत्रमा िचत तर्ा ऋणको मख्ु य कारोिार नहुने गरी दताथ हुदँ ाका बखतमा उल्िेख
गररएको मख्ु य कारोिार गने गरी संस्र्ा सञ्चािन गनपथु नेछ ।
(३) सस्ं र्ािे सदस्यिाई प्रदान गने ऋणमा सेिा शल्ु क र निीकरण शल्ु क लिन पाइने छै न ।
(४) बचत र ऋणको ब्यािदर लबचको अन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी हुने छै न ।

(५) संस्र्ािे प्रदान गरे को ऋणमा िाग्ने ब्याििाई मि
ू ऋणमा पँिू ीकृ त गरी सोको आिारमा ब्याि िगाउन पाइने छै न ।
(६)संस्र्ािे कुनैपलन कम्पनीको शेयर खररद गनथ सक्ने छै न । तर
(१) संस्र्ाको दालयत्िप्रलत प्रलतकूि नहुने गरी संस्र्ािे स्िप्रयोिनको िालग अचि सम्पलत्त खरीद तर्ा पिू ाथिार लनमाथण
एिं संस्र्ा र सदस्यहरुको लहतमा उत्पादन र सेिाको क्षेत्रमा प्रार्लमक पँिू ी कोष पररचािन गनथ िािा पने छै न ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ कुनै सस्ं र्ािे कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरे को भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको
लमलतिे एक िषथ अिलिलभत्र हस्तान्तरण गररसक्नु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलनसंस्र्ािे यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु लघ दताथ भएका साना लकसानद्वारा
प्रिलद्धथत लित्तीय संस्र्ाको शेयर खररद गनथ बािा पनेछैन ।
(७) संस्र्ािे शेयर पँिू ी कोषको दश गणु ासम्म िचत संकिन गनथ सक्नेछ ।
(८) संस्र्ािे दताथ गदाथका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप्त गरे को तीन मलहना अिलि व्यलतत नभई ऋण
िगानी गनथ सक्ने छै न ।
४०. सन्दभइ व्र्ाजदर सम्बन्धी व्र्वस्थााः
(१) संघीय काननु बमोलिम रलिष्ट्रारिे बचत तर्ा ऋणको सन्दभथ व्यािदर तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिम तोलकएको सन्दभथ ब्यािदर संस्र्ाका िालग लनदेशक ब्यािदर हुनछ
े ।
४१. व्र्क्षक्तगत बचतको सीमा:
संस्र्ामा सदस्यको व्यलिगत बचतको सीमा तीस िाखसम्म हुनछ
े ।
पररच्छे द ८

आक्षथइक स्रोत पररचालन
४२. शेर्र क्षबक्री तथा क्षिताइ सम्बन्धी व्र्बस्था :
(१) सस्ं र्ािे आफ्नो सदस्यिाई शेयर लििी गनथ सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन संस्र्ािे एकै सदस्यिाई आफ्नो कुि शेयर पिँू ीको बीस प्रलतशतभन्दा बढी
हुने गरी शेयर लबिी गनथ सक्ने छै न । तर नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार िा स्र्ानीय तहको पणू थ िा आंलशक स्िालमत्ि िा लनयन्त्रण
भएको संस्र्ा िा लनकायको हकमा यो बन्देि िागू हुने छै न।
(३) संस्र्ाको शेयरको अलं कत मल्ू य प्रलत शेयर एक सय रुपैयाँ हुनछ
े ।
(४) सस्ं र्ाको शेयरपँिू ी लिलनयममा उल्िेख भए बमोलिम हुनछ
े ।
(५) संस्र्ािे खि
ु ा बिारमा शेयर लबिी गनथ पाउने छै न ।

(६) संस्र्ाको मि
ू िनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही सस्ं र्ाको ऋण िा दालयत्ि बाहेक अन्य कुनै ऋण िा दालयत्ि िापत
लििाम लबिी गररने छै न ।
४३. रकम क्षिताइ तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्र्वस्था :
(१) कुनै सदस्यिे संस्र्ाको सदस्यता त्याग गरी रकम लफताथ लिन चाहेमा लनिको कुनै दालयत्ि भए त्यस्तो दालयत्ि भि
ु ान गरे को
लमलतिे एक मलहनालभत्र लनिको बाँकी रकम तोलकए बमोलिम लनििाई लफताथ गनथु पनेछ ।
(२) कुनै सदस्यिे सस्ं र्ामा िम्मा गरे को बचत लफताथ माग गरे मा लनिको कुनै दालयत्ि भए त्यस्तो दालयत्ि किा गरी बाँकी रकम
तोलकए बमोलिम लनििाई लफताथ गनथु पनेछ।
(३) संस्र्ािे िचत खाताहरु मात्र संचािन गनथ सक्नेछ ।
४४. ऋण वा अनुदान क्षलन सक्ने:
(१) संस्र्ािे लिदेशी बैंक िा लित्तीय संस्र्ा िा अन्य लनकायबाट ऋण िा अनदु ान लिन िा त्यस्तो लनकायसँग साझेदारीमा काम गनथ
संघीय काननू िमोलिम स्िीकृ ती लिनु पने छ ।
(२) उपदफा (१) िमोलिम लिदेशी बैङ्क िा लनकायबाट ऋण िा अनदु ान लिन स्िीकृ तीको िालग तोलकएिमोलिमको लििरणहरु
सलहत दताथ गने अलिकारी समक्ष लनिेदन लदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) िमोलिम लनिेदन प्राि भएमा दताथ गने अलिकारीिे गाउँकायथपालिकामा प्रस्ताि पेश गनथु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोलिमको प्रस्ताि गाउँकायथपालिकािे उपयि
ु देखेमा स्िीकृ तीकोिालग मन्त्राियमा लशफाररस गरर पठाउनेछ ।
४५. नेपाल सरकारको सरु िण प्राप्त गनइ सक्ने:
(१) संस्र्ािे लिदेशी बैङ्क िा लनकायसँग लिने ऋणमा सरु क्षण प्राप्त गनथु पने भएमा संघीय काननू िमोलिम स्िीकृ लतकोिालग दताथ
गने अलिकारर समक्ष प्रस्ताि सलहत लनिेदन लदनु पने छ ।
(२) दफा (१) िमोलिम प्राि प्रस्ताि उपयि
ु देलखएमा गाउँकायथपालिकािे संघीय काननु बमोलिम स्िीकृ लतको िालग मन्त्राियमा
लशफाररस गरर पठाउनु पनेछ ।
पररच्छे द ९

सस्ं थाको कोष
४६

सस्ं थाको कोष :

(१) संस्र्ाको कोषमा देहाय बमोलिमको रकम रहनेछ :–
(क) शेयर लबिीबाट प्राप्त रकम,
(ख) बचतको रुपमा प्राप्त रकम,
(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम,

(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनदु ान रकम,
(ङ) लिदेशी सरकार िा अन्तराथलष्ट्रय संघसंस्र्ाबाट प्राप्त अनदु ान िा सहायताको रकम,
(च) व्यिसालयक कायथबाट आलिथत रकम,
(छ) सदस्यता प्रिेश शल्ु क,
(ि) संस्र्ाको नाममा प्राि हुने अन्य िनु सक
ु ै रकम ।
४७. जगेडा कोष :
(१) सस्ं र्ामा एक िगेडा कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिमको कोषमा देहाय बमोलिमका रकम रहने छन् :–
(क) आलर्थक िषथको खदू बचत रकमको कम्तीमा पछचीस प्रलतशत रकम,
(ख) कुनै संस्र्ा, संघ िा लनकायिे प्रदान गरे को पँिू ीगत अनदु ान रकम,
(ग) लस्र्र सम्पलत्त लििीबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (१) बमोलिमको िगेडा कोष अलिभाज्य हुनछ
े ।
४८. सरं क्षित पूूँजी क्षिताइ कोषाः
(१) सस्ं र्ामा एक सरं लक्षत पँिू ी लफताथ कोष रहनेछ ।
(२) दफा ४७ बमोलिमको िगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोलिमको रकम छुि्याई बाँकी रहेको रकमको
कम्तीमा पछचीस प्रलतशत रकम उपदफा (१) बमोलिमको कोषमा िालषथक रुपमा िम्मा गनथु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोलिमको रकम सदस्यिे गरे को संघीय काननु मा तोलकए बमोलिमको िालषथक कारोिारको आिारमा सम्बलन्ित
सदस्यिाई उपिव्ि गराउनु पनेछ ।
४९. सहकारी प्रवद्धइन कोषसम्बन्धी व्र्वस्था:
(१) संस्र्ािे सहकारी व्यिसायको प्रिद्धथन गनथको िालग दफा ४७ बमोलिम िगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क)
बमोलिमको रकम छुट्याई बाँकी रहेको रकमको शन्ू य दशमिि पाँच प्रलतशतिे हुन आउने रकम संघीय काननु मा व्यिस्र्ा
भएबमोलिमको सहकारी प्रिद्धथन कोषमािालषथक रुपमा िम्मा गनथु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिमको कोषको उपयोग संघीय काननु व्यिस्र्ा भएबमोलिम हुनेछ ।
५०. अन्र् कोष सम्बन्धी व्र्बस्थााः

(१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उलल्िलखत कोषका अलतररि संस्र्ामा सहकारी लशक्षा कोष, शेयर िाभांश कोष िगायत तोलकए
बमोलिमका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन् ।
(२) उपदफा (१) बमोलिमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पलू तथका िालग लिलनयममा तोलकए बमोलिम उपयोग गनथ सलकनेछ ।
तर एक िषथको शेयर िाभांशको रकम शेयर पँिू ीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी हुने छै न ।
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अक्षभलेख र सच
ू ना
५१. अक्षभलेख राख्नु पने :
(१) संस्र्ािे सािारण सभा, सलमलत तर्ा िेखा सपु ररबेक्षण सलमलत बैठकका लनणथय तर्ा काम कारबाहीको अद्यािलिक अलभिेख
सरु लक्षत सार् राख्नु पनेछ ।
(२) संस्र्ािे कारोबारसँग सम्बलन्ित तर्ा अन्य आिश्यक अलभिेखहरू तोलकए बमोलिम सरु लक्षत सार् राख्नु पनेछ ।
५२. क्षववरण उपलब्ध गराउनु पने :
(१) संस्र्ािे देहायका लििरणहरू सलहतको प्रलतिेदन आ.ि. समाि भएको तीन मलहना लभत्र दताथ गने अलिकारी समक्ष पेश गनथु
पनेछ :–
(क) कारोबारको चौमालसक र िालषथक प्रलतिेदन तर्ा िेखापरीक्षण प्रलतिेदन
(ख) बालषथक कायथिम नीलत तर्ा योिना,
(ग) खदु बचत सम्बन्िी नीलत तर्ा योिना,
(घ) सञ्चािकको नाम तर्ा बाँकी कायाथिलिको सचू ी,
(ङ) सािारणसभाको बैठक सम्बन्िी िानकारी,
(च) शेयर सदस्य सख्ं या र शेयरपिँू ी,
(छ) सञ्चािक िा सदस्यिे लिएको ऋण लतनथ बाँकी रहेको रकम,
(ि) दताथ गने अलिकारीिे समय समयमा तोलकलदएको अन्य लििरण ।
पररच्छे द ११

लेखा र लेखापरीिण

५३. कारोबारको लेखा:
सस्ं र्ाको कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीमा आिाररत र कारोबारको यर्ार्थ लस्र्लत स्पष्टरुपमा देलखने गरी संघीय काननू
बमोलिम रलिष्ट्रारिे िागू गरे को िेखामान (एकाउलन्टङ स्ट्याण्डडथ) र यस ऐन बमोलिम पािना गनथपु ने अन्य शतथ तर्ा व्यिस्र्ा
बमोलिम राख्नु पनेछ ।
५४. लेखापरीिण:
(१) सस्ं र्ािे प्रत्येक आलर्थक िषथको िेखापरीक्षण सो आलर्थक िषथ समाि भएको लमलतिे तीन मलहनालभत्र प्रचलित काननू बमोलिम
इिाितपत्र प्राप्त िेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिमको अिलि लभत्र कुनै संस्र्ािे िेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा दताथ गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्र्ाको
िेखा परीक्षण इिाितपत्रप्राप्त िेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोलिम िेखापरीक्षण गराउँदा िेखापरीक्षकिाई लदनु पने पाररश्रलमक िगायतको रकम सम्बलन्ित संस्र्ािे व्यहोनेछ
।
(४) उपदफा (१) िा (२) बमोलिम िेखापरीक्षकिे गरे को िेखापरीक्षण प्रलतिेदन अनमु ोदनको िालग सािारणसभासमक्ष पेश गनथु
पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोलिम पेश भएको िेखापरीक्षण प्रलतिेदन सािारणसभाबाट अनमु ोदन हुन नसके मा पनु ः िेखापरीक्षणको िालग
सािारणसभािे दफा ५५ को अिीनमा रही अको िेखापरीक्षक लनयि
ु गनेछ ।
५५. लेखापरीिकको क्षनर्ुक्षक्त :
(१) संस्र्ाको िेखापरीक्षण सम्बन्िी कायथ गनथ प्रचलित काननू बमोलिम इिाितपत्र प्राप्त िेखापरीक्षकहरू मध्येबाट सािारणसभािे
एकिना िेखापरीक्षक लनयलु ि गरी पाररश्रलमक समेत तोक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोलिम िेखापरीक्षक लनयि
ु गदाथ एउटै व्यलि, फमथ िा कम्पनीिाई िगातार तीन आलर्थक िषथभन्दा बढी हुने गरी
लनयि
ु गनथ सलकने छै न ।
५६. लेखापरीिकमा क्षनर्ुक्त हुन नसक्ने :
(१) देहायका व्यलि िेखापरीक्षकमा लनयि
ु हुन तर्ा लनयि
ु भई सके को भए सो पदमा बहाि रहन सक्ने छै न :(क) सहकारी संस्र्ाको सञ्चािक,
(ख) सम्बलन्ित संस्र्ाको सदस्य,
(ग) सहकारी सस्ं र्ाको लनयलमत पाररश्रलमक पाउने गरी लनयि
ु सल्िाहकार िा कमथचारी,
(घ) िेखापरीक्षण सम्बन्िी कसरू मा सिाय पाएको तीन िषथको अिलि भि
ु ान नभएको,
(ङ) दामासाहीमा परे को,

(च) भ्रष्टाचार, ठगी िा नैलतक पतन हुने अन्य फौिदारी कसरू मा सिाय पाएको पाँच िषथ भि
ु ान नभएको,
(ि) सम्बलन्ित संस्र्ासँग स्िार्थ बालझएको व्यलि ।
(२) िेखापरीक्षकिे आफू लनयि
ु हुनअ
ु लघ उपदफा (१) बमोलिम अयोग्य नभएको कुराको संस्र्ा समक्ष स्िघोषणा गरन् पु नेछ ।
(३) कुनै िेखापरीक्षक आफ्नो कायथकाि समाि नहुदँ ै कुनै सस्ं र्ाको िेखापरीक्षण गनथ अयोग्य भएमा िा सस्ं र्ाको िेखापरीक्षकको
पदमा कायम रहन नसक्ने लस्र्लत उत्पन्न भएमा लनििे िेखापरीक्षण गनथु पने िा गरररहेको काम तत्काि रोकी सो कुराको िानकारी
लिलखत रुपमा सस्ं र्ािाई लदनु पनेछ ।
(४) यस दफाको प्रलतकूि हुनेगरी लनयि
ु भएको िेखापरीक्षकिे गरे को िेखापरीक्षण मान्य हुने छै न ।
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छुट,सक्षु वधा र सहुक्षलर्त
५७. छुट, सक्षु वधा र सहुक्षलर्त:
(१) सस्ं र्ािाई प्राि हुने छुट, सलु ििा र सहुलियत सघं ीय काननु बमोलिम हुनछ
े ।
(२) उपदफा (१) मा उल्िेलखत छुट, सलु ििा र सहुलियत बाहेक संस्र्ािाई प्राि हुने अन्य छुट, सलु ििा र सहुलियत तोलकए बमोलिम
हुनेछ ।
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ऋण असल
ु ी तथा बाूँकी बक्र्ौता
५८. ऋण असल
ू गने:
(१) कुनै सदस्यिे संस्र्ासँग गरे को ऋण सम्झौता िा शतथ कबलु ियतको पािना नगरे मा, लिखतको भाखालभत्र ऋणको सािाँ, ब्याि
र हिाथना चि
ु ा नगरे मा िा ऋण लिएको रकम सम्बलन्ित काममा निगाई लहनालमना गरे को देलखएमा त्यस्तो सदस्यिे ऋण लिंदा
राखेको लितोिाई सम्बलन्ित संस्र्ािे लििाम लबिी गरी िा अन्य कुनै व्यिस्र्ा गरी आफ्नो साँिा, ब्याि र हिाथना असि
ू उपर गनथ
सक्नेछ। लितो सम्बलन्ित संस्र्ािे सकारे पिात् पलन ऋणीिे साँिा ब्याि दिु ै भि
ु ानी गरी लितो बापतको सम्पलत्त लफताथ लिन चाहेमा
लफताथ गनपथु नेछ ।
(२) कुनै सदस्यिे संस्र्ामा राखेको लितो कुनै लकलसमिे कसैिाई हक छोलडलदएमा िा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो लितोको मल्ू य
घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीिाई लनलित म्याद लदई र्प लितो सरु क्षण राख््न िगाउन सलकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलिम ऋणीिे र्प लितो नराखेमा िा उपदफा (१) िा (२) बमोलिमको लितोबाट पलन साँिा, ब्याि र हिाथनाको
रकम असि
ू उपर हुन नसके मा त्यस्तो ऋणीको हक िाग्ने अन्य िायिेर्ाबाट पलन साँिा, ब्याि र हिाथना असि
ू उपर गनथ सलकनेछ
।

(४) यस दफा बमोलिम साँिा, ब्याि र हिथना असि
ू उपर गदाथ िागेको खचथको रकम तर्ा असि
ू उपर भएको साँिा, व्याि र
हिाथनाको रकम किा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बलन्ित ऋणीिाई लफताथ लदनु पनेछ ।
(५) यस दफा बमोलिम कुनै संस्र्ािे ऋणीको लितो िा अन्य िायिेर्ा लििाम लबिी गदाथ लििाम सकाने व्यलिको नाममा सो
लितो िा िायिेर्ा प्रचलित काननू बमोलिम रलिष्ट्रेशन िा दालखि खारे ि गनथको िालग सम्बलन्ित कायाथियमा िेखी पठाउनेछ र
सम्बलन्ित कायाथियिे पलन सोही बमोलिम रलिष्ट्रेशन िा दालखि खारे ि गरी सोको िानकारी सम्बलन्ित संस्र्ािाई लदनु पनेछ ।
(६) यस दफा बमोलिम लितो राखेको सम्पलत्त लििाम लबिी गदाथ कसैिे सकार नगरे मा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्ित संस्र्ा आफैं िे
सकार गनथ सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोलिम आफैं िे सकार गरे मा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्ित सस्ं र्ाको नाममा रलिष्ट्रेशन िा दालखि खारे ि गनथ
सम्बलन्ित कायाथियमा िेखी पठाउनेछ र त्यसरी िेखी आएमा सम्बलन्ित कायाथियिे सोही बमोलिम रलिष्ट्रेशन िा दालखि खारे ि
गरी लदनु पनेछ ।
५९. कालो सच
ू ी सम्बन्धी व्र्वस्थााः
सस्ं र्ाबाट ऋण लिई रकमको अपचिन गने िा तोलकएको समयािलि लभत्र ऋणको साँिा व्याि लफताथ नगने व्यलिको नाम नामेशी
सलहत कािोसचू ी प्रकाशन सम्बन्िी व्यिस्र्ा सघं ीय काननु बमोलिम हुनछ
े ।
६०. कजाइ सच
ू ना के न्द्र सम्बन्धी व्र्वस्थााः
किाथ सचू ना के न्ि सम्बन्िी व्यिस्र्ा संघीय काननु बमोलिम हुनेछ ।
६१. बाूँकी बक्र्ौता असल
ू उपर गने :
कसैिे संस्र्ािाई लतनथु बझु ाउनु पने रकम नलतरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याि समेत दताथ गने अलिकारीिे त्यस्तो व्यलिको
िायिेर्ाबाट असि
ू उपर गररलदन सक्नेछ ।
६२. रोक्का राख््न लेखी पठाउने:
(१) सस्ं र्ा िा दताथ गने अलिकारीिे दफा ५८ र ६१ को प्रयोिनको िालग कुनै व्यलिको खाता, िायिेर्ाको स्िालमत्ि हस्तान्तरण,
नामसारी िा लबिी गनथ नपाउने गरी रोक्का राख््न सम्बलन्ित लनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिम रोक्काको िालग िेखी आएमा सम्बलन्ित लनकायिे प्रचलित काननू बमोलिम त्यस्तो व्यलिको खाता,िाय
िेर्ाको स्िालमत्ि हस्तान्तरण, नामसारी िा लबिी गनथ नपाउने गरी रोक्का राख््नराखी लदनु पनेछ ।
६३. अग्राक्षधकार रहने:
कुनै व्यलििे संस्र्ािाई लतनथु पने ऋण िा अन्य कुनै दालयत्ि नलतरे मा त्यस्तो व्यलिको िायिेर्ामा नेपाि सरकारको कुनै हक दाबी
भए त्यसको िालग रकम छुिाई बाँकी रहन आएको रकममा संस्र्ाको अग्रालिकार रहनेछ ।
६४. कार्इवाही गनइ वाधा नपने:
सस्ं र्ािे ऋण असि
ु ी गने सम्बन्िमा कुनै व्यलि िा सहकारी सस्ं र्ा उपर चिाएको कुनै कारिाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यलि िा
सस्ं र्ा उपर यस ऐन तर्ा प्रचलित काननू बमोलिमको कुनै कसरू मा कारिाही चिाउन रोक िगाएको मालनने छै न ।
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एकीकरण, क्षबघटन तथा दताइ खारेज
६५. एकीकरण तथा क्षवभाजन सम्बन्धी व्र्बस्था:
(१) यस ऐनको अलिनमा रही दईु िा दईु भन्दा बढी संस्र्ाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरण गनथ िा एक संस्र्ािाई भौगोलिक कायथ
क्षेत्रको आिारमा दईु िा दईु भन्दा बढी संस्र्ामा लिभािन गनथ सलकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिम एकीकरण िा लिभािन गदाथ सम्बलन्ित सस्ं र्ाको कुि कायम रहेका सदस्य सख्ं याको दईु लतहाइ बहुमतबाट
लनणथय हुनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलिम एकीकरण िा लिभािन गने लनणथय गदाथ एकीकरण िा लिभािनका शतथ र कायथलिलि समेत खि
ु ाउनु पनेछ।
६६. क्षवघटन र दताइ खारेज:
(१) कुनै संस्र्ामा देहायको अिस्र्ा लिद्यमान भएमा सािारण सभाको तत्काि कायम रहेका दईु लतहाइ बहुमत सदस्यको लनणथयबाट
त्यस्तो संस्र्ाको लिघटन गने लनणथय गरी दताथ खारे िीको स्िीकृ लतका िालग सलमलतिे दताथ गने अलिकारी समक्ष लनिेदन लदनसक्नेछ
:–
(क) लिलनयममा उलल्िलखत उद्देश्य तर्ा कायथ हालसि गनथ सम्भि नभएमा,
(ख) सदस्यको लहत गनथ नसक्ने भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोलिम प्राप्त लनिेदनमा छानलिन गदाथ त्यस्तो संस्र्ाको लिघटन गनथ उपयि
ु देलखएमा दताथ गने अलिकारीिे त्यस्तो
संस्र्ाको दताथ खारे ि गनथ सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन दताथ गने अलिकारीिे देहायको अिस्र्ामा मात्र संस्र्ाको दताथ खारे ि गनथ
सक्नेछ :–
(क) िगातार दईु िषथसम्म कुनै कारोबार नगरी लनष्ट्कृय रहेको पाइएमा,
(ख) कुनै संस्र्ािे यो ऐन िा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयमाििी लिपरीतको कायथ बारम्बार गरे मा,
(ग) लिलनयममा उलल्िलखत उद्देश्य लिपरीत कायथ गरे मा,
(घ) सहकारी मल्ू य, मान्यता र लसद्धान्त लिपरीत कायथ गरे मा ।
(४) उपदफा (२) िा (३) बमोलिम दताथ खारे ि गनथु अलघ दताथ गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्र्ािाई सनु िु ाईको िालग पन्र लदनको
समय लदनु पनेछ ।
(५) उपदफा (२) िा (३) बमोलिम संस्र्ाको दताथ खारे ि भएमा त्यस्तो संस्र्ा लिघटन भएको मालननेछ ।
(६) उपदफा (२) िा (३) बमोलिम संस्र्ाको दताथ खारे िी भएमा त्यस्तो संस्र्ाको दताथ प्रमाणपत्र स्ितः रद्द भएको मालननेछ ।

६७. क्षलक्वीडेटरको क्षनर्ुक्षक्त:
(१) दफा ६६ बमोलिम कुनै संस्र्ाको दताथ खारे ि भएमा दताथ गने अलिकारीिे लिक्िीडेटर लनयि
ु गनेछ ।
(२) उपदफामा (१) मा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएतापलन संघीय काननु मा तोलकएको लसमा सम्मको सम्पलत्त भएको सस्ं र्ाको हकमा
दताथ गने अलिकारीिे कुनै अलिकृ तस्तरका कमथचारीिाई लिक्िीडेटर लनयलु ि गनथ सक्नेछ ।
६८. क्षलक्वीडेशन पक्षछको सम्पक्षतको उपर्ोग:
कुनै सस्ं र्ाको लिक्िीडेशन पिात् सबै दालयत्ि भि
ु ान गरी बाँकी रहन गएको सम्पलत्तको उपयोग सघं ीय काननु मा तोलकए बमोलिम
हुनेछ ।
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दताइ गने अक्षधकारी
६९. दताइ गने अक्षधकारी:
(१) यस ऐन अन्तगथत दताथ गने अलिकारीिे गनथपु ने कायथहरू आठरार्इ क्षिवेणी गाउँपालिकाको प्रमख
ु प्रशासलकय अलिकृ तिे
गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिमको दताथ गने अलिकारीिे यस ऐन बमोलिम आफूमा रहेको कुनै िा सम्पणू थ अलिकार आफू मातहतको
अलिकृ तस्तरको कमथचारीिाई प्रत्यायोिन गनथ सक्नेछ ।
७०. काम, कतइव्र् र अक्षधकार :
यस ऐनमा अन्यत्र उलल्िलखत काम, कतथव्य तर्ा अलिकारको अलतररि दताथ गने अलिकारीको काम, कतथव्य र अलिकार तोलकए
बमोलिम हुनछ
े ।
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क्षनरीिण तथा अनुगमन
७१. क्षनरीिण तथा अक्षभलेख जाूँच गने:
(१) दताथ गने अलिकारीिे संस्र्ाको िनु सक
ु ै िखत लनरीक्षण तर्ा अलभिेख परीक्षण गनथ, गराउन सक्नेछ ।
(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे िनु सक
ु ै िखत तोलकएको भन्दा बढी आलर्थक कारोिार गने संस्र्ाको लहसाि लकताि िा लित्तीय कारोिारको
लनरीक्षण िा िाँच गनथ, गराउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोिनको िालग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै अलिकारी िा लिशेषज्ञ खटाई आबश्यक लििरण िा
सचू नाहरू संस्र्ाबाट लझकाई लनरीक्षण तर्ा सपु रीिेक्षण गनथ सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) िा (२)बमोलिम लनरीक्षण िा लहसाब िाँच गदाथ दताथ गने अलिकारी िा नेपाि राष्ट्र बैङ्कको अलिकार प्राि
अलिकृ तिे माग गरे को िानकारी सम्बलन्ित संस्र्ािे उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

(५) उपदफा (१) िा (२) बमोलिम लनरीक्षण िा लहसाब िाँच गदाथ कुनै संस्र्ाको कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तगथत बनेको
लनयम, लनदेलशका, मापदण्ड िा कायथलिलि बमोलिम भएको नपाइएमा दताथ गने अलिकारी िा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे सम्बलन्ित संस्र्ािाई
आिश्यक लनदेशन लदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनथु त्यस्तो संस्र्ाको कतथव्य हुनछ
े ।
(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस दफा बमोलिम संस्र्ाको लनरीक्षण तर्ा सपु रीिेक्षण गदाथ नेपाि राष्ट्र बैङ्किे प्रचलित काननू बमोलिमको
अलिकार प्रयोग गनथ सक्नेछ।
(७) यस दफा बमोलिम संस्र्ाको लनरीक्षण तर्ा सपु रीिेक्षण गदाथ प्राप्त हुन आएको िानकारी नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आठरार्इ क्षिवेणी
गाउँ कायथपालिकािाई उपिब्ि गराउनु पनेछ ।
७२. छानक्षवन गनइ सक्ने :
(१) कुनै संस्र्ाको व्यिसालयक कारोबार सन्तोषिनक नभएको, सदस्यको लहत लिपरीत काम भएको िा सो संस्र्ाको उद्देश्य लिपरीत
कायथ गरे को भनी त्यस्तो संस्र्ाको कम्तीमा िीस प्रलतशत सदस्यिे छानलिनको िालग लनिेदन लदएमा दताथ गने अलिकारीिे त्यस्तो
संस्र्ाको छानलिन गनथ, गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिम छालनिन गदाथ माग गरे को लििरण िा कागिात उपिब्ि गराई सहयोग गनथु सम्बलन्ित सलमलतको कतथव्य
हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बमोलिम गररएको छानलिनको िानकारी सम्बलन्ित संस्र्ािाई लिलखत रुपमा लदनु पनेछ ।
७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने सस्ं था को क्षनरीिण तथा अनुगमन सम्बन्धी क्षवशेष व्र्वस्था :
(१) बचत तर्ा ऋणको मख्ु य कारोबार गने संस्र्ािे तोलकए बमोलिम अनगु मन प्रणािी अििम्बन गनथु पनेछ ।
(२) दताथ गने अलिकारीिे बचत तर्ा ऋणको कारोबार गने सस्ं र्ाको तोलकए बमोलिमको अनगु मन प्रणािीमा आिाररत भई लनरीक्षण
तर्ा अनगु मन गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोलिम संस्र्ाको लनरीक्षण तर्ा अनगु मन दताथ गने अलिकारीिे आिश्यकता अनसु ार नेपाि राष्ट्र बैङ्क
िगायतका अन्य लनकायको सहयोग लिन सक्नेछ ।
७४.वाक्षषइक प्रक्षतवेदन पेश गनइपु ने :
(१) दताथ गने अलिकारीिे आलर्थक िषथ समाि भएको लमलतिे तीन मलहनालभत्र संस्र्ाको लनरीक्षण सम्बन्िी िालषथक प्रलतिेदन गाउँ
कायथपालिका समक्ष पेश गनथु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिमको प्रलतिेदनमा देहायका लििरणहरू खि
ु ाउनु पनेछ:–
(क) सञ्चािनमा रहेका संस्र्ाको लििरण,
(ख) अनगु मन गररएका संस्र्ाको संख्या तर्ा आलर्थक कारोिारको लििरण,

(ग) संस्र्ामा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम, लिलनयम तर्ा आन्तररक कायथलिलिको पािनाको
अिस्र्ा,
(घ) संस्र्ाका सदस्यिे प्राप्त गरे को सेिा सलु ििाको अिस्र्ा,
(ङ) सस्ं र्ाको लियाकिापमा सदस्यको सहभालगताको स्तर अनपु ात,
(च) संस्र्ािाई गाउँपालिकाबाट प्रदान गररएको लित्तीय अनदु ान तर्ा छुट सलु ििाको सदपु योलगताको अिस्र्ा,
(छ) संस्र्ाको आलर्थक लियाकिाप तर्ा लित्तीय अिस्र्ा सम्बन्िी तोलकए बमोलिमका लििरण,
(ि) सस्ं र्ामा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको अिस्र्ा,
(झ) संस्र्ामा सश
ु ासन तर्ा लिम्मेिारीको अिस्र्ा,
(ञ) संस्र्ामा रहेका कोषको लििरण,
(ट) संरलक्षत पँिू ी लफताथ कोष लितरणको अिस्र्ा,
(ठ) सहकारीको नीलत लनमाथणमा सहयोग पग्ु ने आिश्यक कुराहरू,
(ड) सहकारी संस्र्ाको दताथ, खारे िी तर्ा लिघटन सम्बन्िी लििरण,
(ढ) संस्र्ािे सञ्चािन गरे को दफा १२ बमोलिमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोिनाको लििरण,
(ण) तोलकए बमोलिमका अन्य लििरण ।
७५. आपसी सरु िण सेवा सच
ं ालन सम्बन्धी व्र्वस्थााः
(१) संस्र्ािे संघीय काननु मा व्यिस्र्ा भएबमोलिम आफ्ना सदस्यहरुको बािीनािी िा िस्तुभाउमा भएको क्षलतको अंशपलू तथ गने
गरी आपसी सरु क्षण सेिा संचािन गनथ सक्नेछ ।
७६. क्षस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्र्वस्थााः
(१) बचत तर्ा ऋण लिषयगत सस्ं र्ाहरू सम्भालित िोलखमबाट संरक्षणका िालग संघीय काननु मा व्यिस्र्ा भएबमोलिम खडा हुने
लस्र्रीकरण कोषमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
पररच्छे द १७

समस्र्ाग्रस्त सस्ं थाको व्र्वस्थापन
७७. सस्ं था समस्र्ाग्रस्त भएको घोषणा गनइ सक्षकने:
(१) यस ऐन बमोलिम गररएको लनरीक्षण िा लहसाब िाँचबाट कुनै सस्ं र्ामा देहायको अिस्र्ा लिद्यमान रहेको देलखएमा कायथपालिकािे
त्यस्तो संस्र्ािाई समस्याग्रस्त संस्र्ाको रुपमा घोषणा गनथ सक्नेछ:-

(क) सदस्यको लहत लिपरीत हुने गरी कुनै कायथ गरे को,
(ख) संस्र्ािे परू ा गनथपु ने लित्तीय दालयत्ि परू ा नगरे को िा भि
ु ानी गनपथु ने दालयत्ि भि
ु ानी गनथ नसके को िा भि
ु ानी गनथ
नसक्ने अिस्र्ा भएको,
(ग) सदस्यहरूको बचत लनिाथररत शतथ बमोलिम लफताथ गनथ नसके को,
(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम तर्ा लिलनयम लिपरीत हुने गरी संस्र्ा सञ्चािन भएको,
(ङ) संस्र्ा दामासाहीमा पनथ सक्ने अबस्र्ामा भएको िा उल्िेखनीय रुपमा गम्भीर आलर्थक कलठनाई भोलगरहेको,
(च) कुनै सस्ं र्ािे सदस्यको बचत रकम लफताथ गनथु पने अिलिमा लफताथ नगरे को भनी त्यस्तो सस्ं र्ाका कम्तीमा िीस
प्रलतशत िा िीस िना मध्ये िनु कम हुन्छ सो िरािरका सदस्यहरूिे दताथ गने अलिकारी समक्ष लनिेदन लदएकोमा छानलिन गदाथ खण्ड
(क) देलख (ङ) सम्मको कुनै अिस्र्ा लिद्यमान भएको देलखएको ।
(२) उपदफा (१) मा िनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन प्रचलित काननू बमोलिम गठन गरे को आयोगिे कुनै संस्र्ािाई समस्याग्रस्त
संस्र्ा घोषणा गनथ लसफाररस गरे मा िा समस्याग्रस्त भनी पलहचान गरे कोमा िा त्यस्तो आयोगमा परे को उिरु ी संख्या, औलचत्य समेतको
आिारमा कायथपालिकािे त्यस्तो संस्र्ािाई समस्याग्रस्त संस्र्ा घोषणा गनथ सक्नेछ ।
७८. व्र्वस्थापन सक्षमक्षतको गठन:
(१) दफा ७७ बमोलिम समस्याग्रस्त संस्र्ा घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्र्ाको सम्पलत्त व्यिस्र्ापन तर्ा दालयत्ि भि
ु ानी सम्बन्िी
कायथकािालग व्यिस्र्ापन सलमलतको गठन गनथ दताथ गने अलिकारीिे कायथपालिका समक्ष लसफाररस गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिम लशफाररस भई आएमा कायथपालिकािे तोलकए िमोलिम व्यिस्र्ापन सलमलतको गठन गनथ सक्ने छ । (३)
उपदफा (२) बमोलिम गलठत व्यिस्र्ापन सलमलतको काम, कतथव्य र अलिकार तोलकए बमोलिम हुनछ
े ।
पररच्छे द १८

कसरू , दण्ड जररवाना तथा पनु राबेदन
७९. कसरू गरेको माक्षनने :
कसैिे देहायको कुनै कायथ गरे मा यस ऐन अन्तगथतको कसरू गरे को मालननेछ ।
(क) दताथ नगरी िा खारे ि भएको संस्र्ा सञ्चािन गरे मा िा कुनै व्यलि, फमथ िा कम्पनीिे आफ्नो नाममा सहकारी शब्द
िा सो शब्दको अंग्रेिी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह िा अन्य कुनै कायथ गरे मा,
(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम, लिलनयम बमोलिम बाहेक अन्य कुनै पलन प्रयोिनको
िालग प्रयोग गरे मा,
(ग) तोलकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाथ िमानत िा सरु क्षण नराखी ऋण प्रदान गरे मा,
(घ) सलमलतको सदस्य, व्यिस्र्ापक िा कमथचारीिे संस्र्ाको सम्पलत्त, बचत िा शेयर रकम लहनालमना गरे मा,

(ङ) ऋण असि
ू हुन नसक्ने गरी सलमलतका कुनै सदस्य, लनिको नातेदार िा अन्य व्यलि िा कमथचारीिाई ऋण लदई रकम
लहनालमना गरे मा,
(च) सलमलतका कुनै सदस्यिे एक्िै िा अन्य सदस्यको लमिोमतोमा संस्र्ाको शेयर िा बचत रकम आफू खसु ी पररचािन
गरी सस्ं र्ािाई हानी नोक्सानी परु याएमा,
्
(छ) झिु ा िा गित लििरण पेश गरी किाथ लिएमा, राखेको लितो कछचा भएमा िा ऋण लहनालमना गरे मा,
(ि) संस्र्ािे यस ऐन र यस ऐन अन्तरग् त बनेका लनयम, लिलनयम लिपररत िगानी गरे मा िा िगानी गने उद्देश्यिे रकम
उठाएमा,
(झ) कृ लत्रम व्यिसाय खडा गरी िा गराई ऋण लिएमा िा लदएमा,
(ञ) लितोको अस्िाभालिक रुपमा बढी मल्ू याङ्कन गरी ऋण लिएमा िा लदएमा,
(ट) झिु ा लििरणको आिारमा पररयोिनाको िागत अस्िाभालिक रुपमा बढाई बढी ऋण लिएमा िा लदएमा,
(ठ) कुनै व्यलि िा सस्ं र्ािाई एक पटक लदइसके को सरु क्षण रीतपिू थक फुकुिा नभई िा सो सरु क्षणिे खामेको मल्ू यभन्दा
बढी हुनगे री सोही सरु क्षण अन्य सस्ं र्ामा राखी पनु ः ऋण लिए िा लदएमा,
(ड) संस्र्ाबाट िनु प्रयोिनको िालग ऋण सलु ििा लिएको हो सोही प्रयोिनमा निगाई अन्यत्र प्रयोग गरे िा गराएमा,
(ढ) संस्र्ाको कुनै कागिात िा खातामा िेलखएको कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाइ िा उडाइ अकै अर्थ लनस्कने व्यहोरा पारी
लमिाई िेख्ने िा अको लभन्नै श्रेस्ता राख्ने िस्ता काम गरे बाट आफूिाई िा अरु कसैिाई फाइदा िा हालन नोक्सानी गने उद्देश्यिे
कीते गनथ िा अकाथको हालन नोक्सानी गने उद्देश्यिे नगरे िा नभएको झिु ा कुरा गरे िा भएको हो भनी िा लमलत, अङ्क िा व्यहोरा
फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागिात बनाई िा बनाउन िगाई िािसािी गरे िा गराएमा,
(ण) ऋणको लितो स्िरुप रालखने चि अचि सम्पलत्त लििाम लबिी िा अन्य प्रयोिनको िालग मल्ू याङ्कन गदाथ
मल्ू याङ्कनकताथिे बढी, कम िा गित मल्ू याङ्कन गरी संस्र्ािाई हानी नोक्सानी परु ्याउने कायथ गरे िा गराएमा,
(त) संस्र्ािाई हानी नोक्सानी परु ्याउने उद्देश्यिे कसैिे कुनै काम गराउन िा नगराउन, मोिालहिा गनथ िा गराउन, कुनै
लकलसमको रकम लिन िा लदन, लबना मल्ू य िा कम मल्ू यमा कुनै माि, िस्तु िा सेिा लिन िा लदन, दान, दातव्य, उपहार िा चन्दा
लिन िा लदन, गित लिखत तयार गनथ िा गराउन, अनिु ाद गनथ िा गराउन िा गैर काननू ी िाभ िा हानी परु य् ाउने बदलनयतिे कुनै
कायथ गरे िा गराएमा,
(र्) कुनै सस्ं र्ा िा सोको सदस्य िा बचतकताथ िा ती मध्ये कसैिाई हानी नोक्सानी पग्ु ने गरी िेखा परीक्षण गरे गराएमा
िा िेखा परीक्षण गरे को झिु ो प्रलतिेदन तयार पारे मा िा पानथ िगाएमा।
८०.सजार्ाः
(१) कसैिे दफा ७९ को कसरू गरे मा देहाय बमोलिमको सिाय हुनछ
े :(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (र्) को कसरू मा एक बषथसम्म कै द र एक िाख रुपै ँयासम्म िररिाना,

(ख) खण्ड (ठ) को कसरू मा दईु बषथसम्म कै द र दईु िाख रुपै ँयासम्म िररिाना,
(ग) खण्ड (ख) को कसरू मा लिगो बराबरको रकम िररिाना गरी तीन बषथ सम्म कै द ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ि), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसरू मा लिगो भराई लिगो बमोलिम िररिाना
गरी देहाय बमोलिमको कै द हुनेछ :(१) दश िाख रुपैयाँसम्म लबगो भए एक िषथसम्म कै द,
(२) दश िाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास िाख रुपैयाँसम्म लबगो भए दईु िषथ देलख तीन िषथसम्म कै द,
(३) पचास िाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म लबगो भए तीन िषथ देलख चार िषथसम्म कै द,
(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म लबगो भए चार िषथदले ख छ िषथसम्म कै द,
(५) दश करोड रुपैंयाँभन्दा बढी एक अबथ रुपैयाँसम्म लबगो भए छ िषथदले ख आठ िषथसम्म कै द,
(६) एक अबथ रुपैयाँभन्दा बढीिलतसक
ु ै रुपैयाँ लबगो भए पलन आठ िषथदले ख दश िषथसम्म कै द,
(ङ) खण्ड (ढ) को कसरू मा दश बषथसम्म कै द ।
(२) दफा ७९ को कसरू गनथ उद्योग गने िा त्यस्तो कसरू गनथ मद्दत परु याउने
् व्यलििाई मख्ु य कसरू दारिाई हुने सिायको आिा सिाय
हुनेछ ।
(३) दफा ७९ को कसरू गने िा त्यस्तो कसरू गनथ मद्दत परु ्याउनु कुनै लनकाय संस्र्ा भए त्यस्तो लनकाय संस्र्ाको प्रमख
ु कायथकारी
िा पदालिकारी िा कायथकारी हैलसयतमा कायथ सम्पादन गने व्यलििाई यस ऐन बमोलिम हुने सिाय हुनेछ ।
८१. जररवाना हुने :
(१) दफा ८७ बमोलिम कसैको उिरू ी परी िा सस्ं र्ाको लनरीक्षण अनगु मन िा लहसाब लकताबको िाँच गदाथ िा अन्य कुनै व्यहोराबाट
कसैिे देहायको कुनै कायथ गरे को पाइएमा दताथ गने अलिकारीिे त्यस्तो कायथको प्रकृ लत र गाम्भीयथको आिारमा त्यस्तो कायथ गने
व्यलििाई पाँच िाखरु पै ँयासम्म िररिाना गनेछ :(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगथत बनेका लनयम लिपरीत सदस्यसँग ब्याि लिएमा,
(ख) संस्र्ािे प्रदान गने बचत र ऋणको ब्यािदर बीचको अन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी कायम गरे मा,
(ग) सस्ं र्ािे प्रदान गरे को ऋणमा िाग्ने ब्याििाई मि
ू किाथमा पिँू ीकृ त गरी सोको आिारमा ब्याि िगाएमा,
(घ) कुनै सदस्यिाई आफ्नो पँिू ीकोषको तोलकए बमोलिमको प्रलतशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरे मा,
(ङ) संस्र्ा दताथ गदाथका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप्त गरे को तीन मलहना अिलि व्यलतत नभई
ऋण िगानी गरे मा,
(च) प्रार्लमक पँिू ी कोषको दश गणु ा भन्दा बढीहुने गरी बचत सक
ं िन गरे मा,

(छ) शेयर पँिू ीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी शेयर िाभांश लितरण गरे मा,
(ि) संस्र्ािे आफ्नो कायथक्षत्रे बालहर गई कारोबार गरे मा िा गैर सदस्यसंग कारोिार गरे मा,
(झ) संस्र्ािे यो ऐन लिपरीत कृ लत्रम ब्यलििाई आफ्नो सदस्यता लदएमा ।
(२) उपदफा (१) मा िेलखएको व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायथ गरे को दताथ गने अलिकारीिे त्यस्तो कायथको प्रकृ लत र
गाम्भीयथको आिारमा त्यस्तो कायथ गने व्यलििाई तीन िाख रुपैयाँसम्म िररिाना गनथ सक्नेछः(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम बमोलिम लदएको कुनै लनदेशन िा तोलकएको मापदण्डको पािना नगरे मा,
(ख) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम बमोलिम लदनपु ने कुनै लििरण, कागिात, प्रलतबेदन, सचू ना िा िानकारी
नलदएमा,
(ग) यस ऐन बमोलिम लनिाथचन नगरी सलमलत तर्ा िेखा सपु रीिेक्षण सलमलतका पदालिकारीहरु आफू खश
ु ी पररितथन गरे मा
(घ) कुनै संस्र्ािे दफा ६ को उपदफा (४) बमोलिमको तोलकएको शतथ पािन नगरे मा,
(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयम लिपररत अन्य कायथ गरे मा ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बमोलिमको िररिाना गनथु अलघ दताथ गने अलिकारीिे सम्बलन्ित व्यलि िा संस्र्ािाई सफाई पेश गनथ
कम्तीमा पन्र लदनको समयािलि लदनु पनेछ ।
८२. रोक्का राख्ने :
(१) दताथ गने अलिकारीिे सम्बलन्ित संस्र्ािाई दफा ८१ बमोलिम िररिाना गनथक
ु ा अलतररि तीन मलहनासम्म त्यस्तो संस्र्ाको
कारोबार, सम्पलत तर्ा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तर्ा सम्पलत्त रोक्का राख््न सम्बलन्ित लनकायिाई लसफाररस गनथ सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिमको लसफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्र्ाको कारोबार, सम्पलत िा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को
िानकारी दताथ गने अलिकारीिाई लदनु पनेछ ।
८३. दोब्बर जररवाना हुने:
(१) दफा ८१ बमोलिम िररिाना भएको व्यलि िा संस्र्ािे पनु : सोही कसरू गरे मा त्यस्तो व्यलि िा संस्र्ािाई दताथ गने अलिकारीिे
दोस्रो पटकदेलख प्रत्येक पटकको िालग दोब्बर िररिाना गनेछ ।
८४. अनुसन्धानको लाक्षग लेखी पठाउन सक्ने :
दताथ गने अलिकारी िा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन बमोलिम आफ्नो काम, कतथव्य र अलिकारको पािना गदाथ कसैिे दफा ७९
बमोलिमको कसरू गरे को र्ाहा पाएमा त्यस्तो कसरू का सम्बन्िमा यस ऐन बमोलिम अनसु न्िान गनथको िालग सम्बलन्ित लनकायमा
िेखी पठाउन सक्नेछ ।
८५. मुद्दासम्बन्धी व्र्वस्थााः
दफा ८० बमोलिम सिाय हुने कसरू को मद्दु ा सम्बन्िी व्यिस्र्ा संघीय काननु बमोलिम हुनछ
े ।

८६. मुद्दा हेने अक्षधकारी:
दफा ८० बमोलिमको सिाय हुने कसरू सम्बन्िी मद्दु ाको कारिाही र लकनारा लिल्िा अदाितबाट हुनछ
े ।
८७. उजूरी क्षदने हद म्र्ाद :
(१) कसैिे दफा ८० बमोलिमको सिाय हुने कसरू गरे को िा गनथ िागेको र्ाहा पाउने व्यलििे त्यसरी र्ाहा पाएको लमलतिे नब्बे
लदनलभत्र दताथ गने अलिकारी समक्ष उिरू ी लदनु पनेछ ।
(२) कसैिे दफा ८० बमोलिम िररिाना हुने कायथ गरे को र्ाहा पाउने व्यलििे त्यसरी र्ाहा पाएको लमलतिे नब्बे लदन लभत्र दताथ गने
अलिकारी समक्ष उिरू ीलदनु पनेछ ।
८८. पुनरावेदन गनइ सक्ने :
(१) दफा ६ बमोलिम संस्र्ा दताथ गनथ अस्िीकार गरे को िा दफा 8८ बमोलिम संस्र्ा दताथ खारे ि गरे कोमा लचत्त नबझ्ु नेिे सो लनणथयको
िानकारी पाएको लमलतिे पैंतीस लदनलभत्र दताथ गने अलिकारीको लनणथयउपर कायथपालिकासमक्ष पनु रािेदन गनथ सक्नेछ ।
(२) दफा ८० बमोलिमको िररिानामा लचत्त नबझ्ु ने व्यलििे त्यस्तो लनणथयको िानकारी पाएको लमलतिे पैंतीस लदनलभत्र देहाय
बमोलिम पनु रािेदन गनथ सक्नेछ:
(क) दताथ गने अलिकारी र कायथपालिकािे गरे को लनणथय उपर सम्बलन्ित लिल्िा अदाितमा,
(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरे को लनणथय उपरसम्बलन्ित उछच अदाितमा ।
८९. असल
ू उपर गररने :
यस पररछछे द बमोलिम कुनै व्यलििे लतनथु पने िररिाना िा कुनै रकम नलतरी बाँकी रहेकोमा त्यस्तो िररिाना िा रकम लनिबाट
सरकारी बाँकी सरह असि
ू उपर गररनेछ ।
पररच्छे द १९

क्षवक्षवध
९०. मताक्षधकारको प्रर्ोग :
कुनै सदस्यिे संस्र्ाको िलतसक
ु ै शेयर खररद गरे को भए तापलन सम्बलन्ित संस्र्ाको कायथ सञ्चािनमा एक सदस्य एक मतको
आिारमा आफ्नो मतालिकारको प्रयोग गनथ सक्नेछ ।
९१. सामाक्षजक परीिण गराउन सक्ने :
(१) संस्र्ािे लिलनयममा उलल्िलखत उद्देश्य प्राप्त गनथका िालग सलमलतबाट भएका लनणथय र कायथ, सदस्यहरूिे प्राप्त गरे का सेिा र
सन्तुष्टीको स्तर, सेिा प्राप्लतबाट सदस्यहरूको िीिनस्तरमा आएको आलर्थक, सामालिक, सांस्कृ लतक तर्ा िातािरणीय पक्षमा
सकारात्मक पररितथन िगायतका लिषयमा सामालिक परीक्षण गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिम भएको सामालिक परीक्षणको प्रलतिेदन छिफिको िालग सलमलतिे सािारणसभा समक्ष पेश गनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोलिम पेश भएको सामालिक परीक्षण प्रलतिेदन छिफि गरी सािारणसभािे आिश्यकता अनसु ार सलमलतिाई
लनदेशन लदन सक्नेछ ।
(४) यस दफा बमोलिमको सामालिक परीक्षण प्रलतिेदनको एक प्रलत सम्बलन्ित संस्र्ािे दताथ गने अलिकारी समक्ष पेश गनथु पनेछ ।
९२. सहकारी क्षशिााः
सहकारी क्षेत्रको प्रििथनको िालग लिद्यािय तहको पाठयिममा आिारभतू सहकारी सम्िन्िी लिषयिस्तुिाई समािेश गनथ सलकनेछ
।
९३. आक्षथइक सहर्ोग गनइ नहुने:
सस्ं र्ाको रकमिाट सलमलतको लनणथय िमोलिम सदस्यहरुिे आलर्थक सहयोग लिन सक्नेछन्
तर सामालिक कायथकोिालग गैर सदस्य व्यलि िा सस्ं र्ाहरुिाई समेत आलर्थक सहयोग गनथ िािा पने छै न ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोिनको िालग 'सामालिक कायथ' भन्नािे लशक्षा, स्िास््य, िातािरण संरक्षण, मानिीय सहायता,
सहकाररता प्रबद्धथन सम्बलन्ि कायथिाई िनाउँछ ।
९४. अन्तर सहकारी कारोवार गनइ सक्नेाः
संस्र्ाहरुिे तोलकए बमोलिम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोिार गनथ सक्नेछन् ।
९५.ठे क्कापट्टा क्षदन नहुने:
सस्ं र्ािे आफ्नो सलमलतको कुनै सञ्चािक िा िेखा सपु रीिेक्षण सलमलतको संयोिक िा सदस्य िा आफ्नो कमथचारीिाई ठे क्कापिा
लदन हुदनै ।
९६.सरकारी बाूँकी सरह असल
ू उपर हुने:
कुनै संस्र्ािे प्राप्त गरे को सरकारी अनदु ान िा कुनै सेिा सलु ििा दरुु पयोग गरे को पाइएमा प्रचलित काननू बमोलिम सरकारी बाँकी
सरह असि
ू उपर गररनेछ।
९७. कम्पनी सम्बन्धी प्रचक्षलत ऐन लागू नहुने :
यस ऐन अन्तगथत दताथ भएको सस्ं र्ाको हकमा कम्पनी सम्बन्िी प्रचलित ऐन िागू हुने छै न ।
९८. प्रचक्षलत कानून बमोक्षजम कारवाही गनइ वाधा नपने :
यस ऐनमा िेलखएको कुनै कुरािे कुनै व्यलि उपर प्रचलित काननू बमोलिम अदाितमा मद्दु ा चिाउन बािा परु य् ाएको मालनने छै न ।
९९.सम्पक्षि शुक्षद्धकरण क्षनवारण सम्बन्धी कानुनी व्र्वस्थाको पालना गनइपु नेाः
सस्ं र्ािे सम्पलत्त शलु द्धकरण लनिारण सम्बन्िी संघीय / प्रदेश काननु मा भएका व्यिस्र्ाका सार्ै तत् सम्बन्िमा मन्त्राियिे िारी गरे को
मानदण्ड र नेपाि राष्ट्र बैंकको लित्तीय िानकारी एकाइबाट िारी भएका लनदेलशकाहरूको पािना गनपथु नेछ ।
१००. क्षनर्म बनाउने अक्षधकार:
यस ऐनको कायाथन्ियनकोिालग कायथपालिकािे आिश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ ।

१०१. मापदण्ड, क्षनदेक्षशका वा कार्इक्षवक्षध बनाई लागू गनइ सक्ने:
(१) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगथत बनेको लनयमको अिीनमा रही संस्र्ाको दताथ, सञ्चािन, लनरीक्षण तर्ा अनगु मन िगायतका काम
कारबाहीिाई व्यिलस्र्त र प्रभािकारी रुपमा सञ्चािन गनथ कायथपालिकािे आिश्यकता अनसु ार मापदण्ड, लनदेलशका िा कायथलिलि
बनाई िागू गनथ सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोलिमको मापदण्ड बनाउँदा आिश्यकता अनसु ार रलिष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रािय र सम्बलन्ित अन्य
लनकायको परामशथ लिन सलकनेछ ।
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