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थासाङ  गाउँपालिकाको  सहकारी ऐन, २०७७ 

प्रस्तावनााः 
सहकारी िूल्य, िाधयता र लसद्धाधत अनरुूप स्थानीय स्तरिा छररएर रहेको पूँजी, प्रववलि तथा प्रलतभािाई स्वाविम्बन र 
पारस्पररकताका आिारिा एकीकृत गदै सदस्यहरूको आलथिक, सािान्जक तथा साँस्कृलतक उन्नयन गनि, सिदुायिा 
आिाररत, सदस्य केन्धित, िोकतान्धत्रक, स्वायत्त र सशुालसत संगठनको रूपिा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धिन गनि, सहकारी 
खेती, उद्योग, वस्त ुतथा सेवा व्यवसायका िाध्यिबाट सािान्जक धयायका आिारिा आत्िलनभिर, तीब्र एवं ददगो रुपिा 
स्थानीय अथितधत्रिाई सदुृढ तलु्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दताि, सञ्चािन एवि ् लनयिन सम्बधिी व्यवस्था गनि 
वाञ्छनीय भएकोिे, 

“नेपािको संवविानको िारा ५७ को उपिारा ४ अनसुार अनसूुची ८ को सूची नं. (ख) को अलिकार कायािधवयनको 
िालग िारा २२६ को उपिारा (१) तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) र 
सोही ऐनको पररच्छेद ५ बिोन्जिको प्रकृया अविम्बन गरी थासाङगाउँपालिकाकोगाउँसभािे यो ऐन बनाएको छ। 

 

पररच्छेद –१ 

प्रारन्म्भक 

१.संन्िप्त नाि र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाि “थासाङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७७” रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुधत प्रारम्भ हनुेछ । 

२.पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथि निागेिा यस ऐनिा,– 

 (क) "ऐन" भन्नािे थासाङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७७ िाई सम्झन ुपदिछ । 

 (ख) "कायिपालिका" भन्नािेथासाङ गाउँपालिकाको गाउँ कायिपालिकािाई सम्झन ुपदिछ । 

(ग) "गाउँपालिका" भन्नािे थासाङ गाउँपालिकािाई सम्झनपुछि । 

(घ) "कायाििय" भन्नािे थासाङ गाउँ कायिपालिकाको कायािियिाई सम्झन ुपदिछ । 

(ङ) "गाउँ सभा" भन्नािे थासाङङ गाउँपालिकाको गाउँ सभािाई सम्झन ुपदिछ । 

(च) "लनयिाविी" भन्नािे यस ऐन बिोन्जि बनेको लनयिाविीिाई सम्झन ुपदिछ । 

(छ) "सहकारी" सलिलत भन्नािे दफा ६९ बिोन्जिको गदठत सहकारी सलिलतिाई सम्झन ुपदिछ । 

(ज) "सहकारी सलिलतको कायिववलि" भन्नािे यस ऐन बिोन्जि बनाएको कायिववलि सम्झन ुपदिछ । 

(झ) “तोवकएको” वा “तोवकए बिोन्जि” भन्नािे यस ऐन अधतगित बनेको लनयििा तोवकएको वा तोवकए बिोन्जि 
सम्झनपुछि । 

(ञ) “पररवार” भन्नािे सदस्यको पलत वा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, िििपतु्र, िििपतु्री, बाब,ु आिा, सौतेनी आिा र 
आफूिे पािन पोषण गनुि पने दाज,ु भाउज,ुभाइ, बहुारी र दददी, बवहनी सम्झनपुछि।तर सो शब्दिे 
अंशबण्डा गरीवा िानो छुविई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेकोपररवारकोसदस्यिाई जनाउने छैन ।  

(ट) “शेयर” भन्नािे सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनपुछि ।  

(ठ) “बचत” भन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्थािा जम्िा गरेको रकि सम्झनपुछि । 

(ड) "ऋण वा कजाि" भन्नािे सहकारी संस्थािे सदस्यहरुिाई लनयि बिोन्जि प्रदान गने ऋण रकि र 
संस्थािे अधय बैंक तथा ववत्तीय संस्था, सहकारी बैंक, सहकारी संघ र अधय लनकायबाट लनयिानसुार लिन े
ऋण सिेतिाई बझुाउनेछ । 

(ढ)“प्राथलिक पूजँी कोष” भन्नािे शेयर पूजँी र जगेडा कोष सम्झनपुछि । 

(ण) “सञ्चािक” भन्नािे सहकारी संस्थाको सलिलतको पदालिकारी सवहतको सदस्य सम्झनपुदछि ।  
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(त) "सञ्चािक सलिलत'' भन्नािे दफा ३० बिोन्जिको गदठत संस्थाको सञ्चािक सलिलत सम्झन ुपदिछ । 

(थ) “सदस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यन्ि सम्झनपुछि। 

(द) “िेखा सपुरीवेिण सलिलत” भन्नािे दफा ३७ बिोन्जिको िेखा सपुरीवेिण सलिलत सम्झनपुछि । 

(ि) “सािारणसभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको सािारणसभा सम्झनपुछि । 

 (न) "दताि गने अलिकारी" भन्नािे दफा ७० बिोन्जिको दताि गने अलिकारी सम्झनपुदिछ । 
(प) “सहकारी लसद्धाधत” भन्नािे स्वेन्च्छक तथाखिुा सदस्यता, सदस्यद्वारा िोकतान्धत्रक लनयधत्रण, सदस्यको 

आलथिक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतधत्रता, न्शिा, तािीि र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक 
सहयोग र सिदुायप्रलतको चासो िगायत अधतरािविय िाधयता प्राप् त सहकारी सम्बधिी लसद्धाधतसम्झनपुछि 
।  

(फ) “सहकारी िूल्य” भन्नािे स्वाविम्वन, स्व–उत्तरदावयत्व, िोकतधत्र, सिानता, सिता, ऐक्यवद्धता, इिाधदारी, 
खिुापन, सािान्जक उत्तरदावयत्व तथा अरुको हेरचाह िगायत अधतरािविय िाधयता प्राप् त सहकारी 
सम्बधिी िूल्य सम्झनपुछि । 

(ब) "संस्था" भन्नािे दफा ३ बिोन्जि गठन भई दफा ६ बिोन्जि दताि भएको ववषयगत वा बहउुद्देश्यीय 
सहकारी संस्था सम्झन ुपछि । 

(भ) “ववलनयि” भन्नािे सम्बन्धित सहकारी संस्थाकोदफा १७ बिोन्जिबनाएकोववलनयि सम्झनपुछि । 

(ि)“िखु्य कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्यवसावयक वियाकिापहरुिा पलछल्िो आलथिक वषिसम्ििा 
पररचालित बचतको दावयत्व र पलछल्िो आलथिक वषिको सदस्यतफि को खररद वा लबिी कारोवारिा कम्तीिा 
तीस प्रलतशतभधदा बढी वहस्सा भएको कारोवार सम्झनपुछि । 

(य)“आधतररक कायिववलि” भन्नािे सहकारी संस्थािेदफा १८ बिोन्जिआफ्नो कायि सञ्चािन गनि बनाएको 
लनयिाविी र सो अधतगित बनाएको कायिववलि सम्झन ुपदिछ । 

(र)“संस्थाको व्यवसाय” भन्नािे ववलनयििा व्यवस्था भए बिोन्जि सञ्चालित व्यवसावयक वियाकिाप सम्झनपुछि 
। 

(ि) “कसूर” भन्नािे दफा ७९ बिोन्जिको कसूर सम्झनपुछि । 

(व) “िधत्रािय” भन्नािे सहकारी सम्बधिी ववषय हेने संघीय एंव प्रदेश िधत्रािय सम्झनपुछि । 

(श) "स्थानीय कानून" भन्नािे थासाङ गाउँपालिकािे बनाउने कानूनिाई सम्झन ुपदिछ । 

पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताि 
 

३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीिा१५ जना नेपािी नागररकहरु आपसिा लििी ववषयगत वा बहउुद्देश्यीय सहकारी 
संस्था गठन गनि सक्नेछन ्।  

(२)उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएतापलन श्रलिक, यवुा िगायतिे आफ्नो श्रि वा सीपिा आिाररत 
भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकिा पधरजना नेपािी नागररकहरु भए पलन संस्था गठन गनि सक्नेछन ्
। 

(३) यस दफािा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको 
अनदुान वा स्वालित्विा संचालित ववद्यािय, ववश्वववद्यािय वा संगदठत संस्थाबाट पाररश्रलिक पाउने पदिा वहाि 
रहेका कम्तीिा तीस जना कििचारी, न्शिक वा प्राध्यापकहरुिे आपसिा लििी प्रचलित कानून बिोन्जि दताि 
भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आिारिा सदस्यता, प्रलतलनलित्व र सेवा संचािनिा तोवकए बिोन्जिका शति 
बधदेजहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनि सक्नेछन ् ।तर तीस जनाभधदा कि संख्या रहेको एउटै 
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कायािियका कम्तीिा पधरजना कििचारी, न्शिक वा प्राध्यापकहरुिे आपसिा लििी सदस्यता, प्रलतलनलित्व र 
सेवा संचािनिा तोवकए बिोन्जिका शति बधदेजहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

(४)  यस दफा बिोन्जि संस्था गठन गदाि एक पररवार एक सदस्यका दरिे उपदफा (१) वा(२)िा 
उन्ल्िन्खत संख्या पगेुको हनुपुनेछ । तर संस्था दताि भइसकेपलछ एकै पररवारका एकभधदा बढी व्यन्ििेसो 
संस्थाको सदस्यता लिन बािापनेछैन । 

 
४.दताि नगरी  सहकारी सस्था संचािन गनि नहनुे:कसैिे पलन  यस ऐन बिोन्जि दताि नगरी सहकारी स्थापना तथा 
सञ्चािन गनि हुँदैन।   

 

५.दतािको िालग दरखास्त ददन ुपने :(१) यस ऐन बिोन्जि गठन भएका सरकारी संस्थािे दतािकािालग दताि गने अलिकारी 
सिि तोवकएको ढाँचािा दरखास्त ददनपुनेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोन्जिका दरखास्त साथ देहाय बिोन्जिका कागजातहरू संिग्न गनुि पनेछ :– 

(क) सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत ववलनयितथा कायि योजना । 
(ख) सहकारी संस्थासञ्चािनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रलतवेदन । 

(ग) सदस्यिे लिन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकिको वववरण । 

(घ) सदस्यहरुको तत्कालिन संिग्नता । 

(ङ) उत्पादन गने वस्त ुतथा सेवाको वववरण । 

(च) रोजगारी तथा स्वरोजगारी सजृनाको आिार । 

(छ) गाउँपालिकािे तोकेको अधय कागतजातहरु । 

 

६.दताि गनुि पने :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोन्जि प्राप् तदरखास्त  सवहतको कागजातहरु  छानववन गदाि देहाय 
बिोन्जि भएको पाइएिा दताि गने अलिकारीिे दरखास्त परेको लिलतिे तीस ददनलभत्र त्यस्तो सहकारी संस्थादताि 
गरी तोवकएको ढाँचािा दताि प्रिाणपत्र ददन ुपनेछ :– 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको ववलनयि यो ऐन तथा यस ऐन अधतगित बनेको आधतररक कायिववलि/लनयि 
बिोन्जिरहेको,  
(ख) प्रस्ताववत सहकारी संस्थासहकारी िूल्य,िाधयता र लसद्धाधत अनरुुप सञ्चािन हनु सक्ने आिार रहेको, 
(ग) सहकारी संस्था सिदुायिा आिाररत एवि ्सदस्य केन्धित भई संचािन र लनयधत्रण हनु सक्ने स्पष्ट आिार 

रहेको । 

(2) उपदफा (१) बिोन्जि छानववन गदाि प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको ववलनयिको कुनै कुरािा संशोिनगनुिपने देन्खएिा 
दताि गने अलिकारीिेिेत्यस्तोसंशोिन गनुिपने व्यहोरा खुिाई दरखास्त प्राप्त भएको लिलतिे पधर ददनलभत्र लनवेदकिाई 
सूचना गनुि पनेछ । 

(3) यस ऐनिा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएतापलन यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखतदताि भई सञ्चािनिा रहेका थासाङ 
गाउँपालिका लभत्र कायििेत्र कायि गररएकासहकारी संस्था यसै ऐन बिोन्जि दताि भएको िालनने छ । 

(४) यस दफा बिोन्जि सहकारी संस्था दताि गदाि दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थािे पािना गनुि पने गरी 
कुनै शति तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोन्जि शति तोवकएकोिासोको पािना गनुि सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कतिव्य हनुेछ। 

 

७.दताि गनि अस्वीकार गनि सक्ने :(१) दफा ६ को उपदफा (१) िा उन्ल्िन्खत अवस्था नभएिा, सोही दफा 
बिोन्जिववलनयि संशोिनको िालग सूचना ददएको अबलिलभत्र लनवेदकिे संशोिन गनि अस्वीकार गरेिा त्यस्तो सूचना 
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पाएको लिलतिे तीस ददनलभत्र ववलनयि संशोिन नगरेिा वा सूचनािा उल्िेख भए बिोन्जि हनुे गरी ववलनयि  संशोिन 
नगरेिा दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्था दताि गनि अस्वीकार गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि सहकारी संस्था दताि गनि अस्वीकार गरेकोिादताि गने अलिकारीिे कारण खिुाईतीन ददन 
लभत्र सोको जानकारी सम्बन्धित लनवेदकहरूिाईददन ुपनेछ ।  

 

८.सहकारी संस्था संगदठत संस्था हनुे:(१) सहकारी संस्था अववन्च्छन्न उत्तरालिकारवािा एक स्वशालसत रसङ्गदठत संस्था 
हनुेछ । 

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

(३) सहकारी संस्थािे यस ऐनको अिीनिा रही व्यन्ि सरह चि अचि सम्पन्त्त प्राप् त, उपभोग, वविी वा अधय 
व्यवस्था गनि सक्नेछ।  

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

(५) सहकारी संस्थािे व्यन्ि सरह करार गनि सक्नेछ । 

 

९.सहकारी संस्थाको कायििते्र :(१) दताि हुँदाका बखत सहकारी संस्थाको कायि िेत्र देहाय बिोन्जि हनुेछाः  

(क)  बचत तथा ऋणको िखु्य कारोवार गने संस्थाको हकिा एक वडा वा गाउँपालिका िेत्र लभत्र,  

(ख)  अधय संस्थाको हकिाएक वस्ती, एक वडा वा देहायका आिारिागाउँपालिका िेत्र लभत्र : 

(१)  सदस्यहरु लबच स्वाविम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िालग आपसी साझा वधिन (किन 
बण्ड), 

(२)  व्यवसावयक स्तरिा सेवा संचािन गनि आवश्यक सदस्य संख्या, 
(३) संस्था संचािनिा सदस्यको सहभालगतािूिक िोकतान्धत्रक लनयधत्रण कायि हनुे गरी पायक 

पने स्थान । 
(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन संस्थाको कायििेत्रका वडाहरूिा व्यावसावयक सेवा सञ्चािन 
नभएको वा जम्िा कारोबारको तोवकएको रकि वा अनपुातभधदा कि रकि वा अनपुातको व्यावसावयक सेवा सञ्चािन 
भएको देन्खएको खण्डिा दताि गने अलिकारीिे व्यावसावयक सेवा सञ्चािन भएका वडािा कायििेत्र कायि गने गरी 
ववलनयि संशोिन गनि लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(३)  उपदफा (२) बिोन्जि दताि गने अलिकारीिे लनदेशन ददएकोिा सहकारी संस्थािे एक वषिलभत्र ववलनयि संशोिन 
गरी आफ्नो कायििेत्र पनुाःलनिािरण गनुिपनेछ । 

(४)यस दफािा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन सहकारी संस्था/शेयर सदस्यिे स्वेन्च्छक रूपिा जनुसकैु 
सिय कायििेत्र घटाउने गरी पनुाःलनिािरण गनि ववलनयि संशोिन गनि सक्नेछ ।  

(५)कायििेत्र लनिािरण सम्बधिी अधय व्यवस्था सहकारी सलिलतिे तोकेबिोन्जि हनुेछ ।   

 

१०.जानकारी ददनपुने:(१) थासाङ गाउँपालिकाभधदा बढी कायििेत्र कायि राखी दताि भई सञ्चािनिा रहेका संस्थाहरूिे 
थासाङगाउँपालिकािा सेवा सञ्चािन गदाि सञ्चालित सेवाको वववरण सवहत दताि गने अलिकारीिाई जानकारी ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि दताि हनुे संस्थािे सिेत यस ऐन बिोन्जिको व्यवस्था पािना गनुि पनेछ ।  

 

११.ववषयगत आिारिा वगीकरण:(१)सहकारी संस्थाको वगीकरण देहाय बिोन्जि हनुेछाः 
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(क) उत्पादनिूिक संस्थााःकृवष,दगु्ि, अन्नबािी, जडीबडुी, पशपुधछीपािन, नगदेबािी, तरकारी खेती, फिफुि, 
िाछापािन र उजाि ववशेषका ववषयगत र अगवुावािी एवि ्उत्पादनको आिारिा उद्योग िधदा तथा व्यवसाय 
आददिाई उत्पादनिूिक संस्था िालननेछ । 

(ख) सेवािूिक संस्था :थोक तथा खिुा वविेता, बजार भण्डारण, न्शत भण्डार, ढुवानी, यातयात, सञ्चार, 
पयिटन, पूवाििार, प्रकाशन,ववद्यािय, प्राववलिक न्शिािय, वृद्धाश्रि, तालिि तथा प्रन्शिण, परािशि सेवा, स्वास््य 
सेवा, एम्बिेुधस सेवा, होटि तथा रेषु्टरेधट, सभास्थि, ट्राभि, पावकि ङ सेवा, खानेपानी, फोहोरिैिा व्यवस्थापन, 
कवाडी सािान व्यवस्थापन तथा वविी आददिाई सेवािूिक संस्था िालननेछ । 
(ग)श्रलिक संस्थााःश्रि र सीपिा श्रलिकहरुको स्वालित्विा स्थापना भएका सहकारी संस्थािाई श्रलिक संस्था 

िालननेछ ।  

(घ)बहउुद्दशे्यीय संस्थााःउत्पादन, उपभोग, सेवािूिकर श्रि वा सीपिा आिाररत स्वरोजगारीका सेवा सिेत 
सञ्चािन गने अधय बहिुखुी संस्था । 

(ङ) ववत्तीय संस्था :बचत तथा ऋण, रेलिट्याधस, िनी चेधजर, बचत तथा ऋणको कारोबार गने सहकारी संघ, 
सहकारी बैंक आददिाई ववत्तीय संस्था िालननेछ । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) िा उल्िेन्खत ववषयिा ववन्शष्टीकरण, आि प्रचिन र अभ्यासको 
ववकासिि सिेतको आिारिा तोवकएबिोन्जिका ववषयहरु थप गनि सवकनेछ ।  

(३) उपदफा (१)र (२) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन उपदफा (१) बिोन्जि अधय संस्थाहरु गठन गनि बािा 
पनेछैन ।  

 

१२.कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि सक्ने :(१) दफा६ बिोन्जि दताि प्रिाणपत्र प्राप् त गरे पलछ 
संस्थािेआफ्नो उद्देश्य प्रालप्तका िालग यस ऐन र ववलनयिको अिीनिा रहीआवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजना सञ्चािन गनि सक्नेछ ।  

(२) प्रचलित कानूनिा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएतापलन संस्थािे उपदफा (१) बिोन्जि कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजना सञ्चािन गनि छुिै संस्था दताि गनुिपने छैन । 

तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि प्रचलित कानून बिोन्जि अनिुलतपत्र,स्वीकृलत वा 
इजाजतपत्र लिन ुपने रहेछ भने सो बिोन्जि अनिुलतपत्र ,स्वीकृलत वा इजाजतपत्र लिएर िात्र कारोवार, व्यवसाय, उद्योग 
वा पररयोजना सञ्चािन गनुि पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बिोन्जि संस्थािे प्रचलित कानून बिोन्जि अलिकार पाएको लनकाय वा अलिकारीबाट 
अनिुलतपत्र,स्वीकृलत वा इजाजतपत्र प्राप् त गरेिा पधर ददनलभत्रसोको जानकारी दताि गने अलिकारीिाई ददन ुपनेछ । 

(४) दईु वा दईुभधदा बढी संस्थािे संयिु वा साझेदारीिा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको िालग यस ऐनको 
अलिनिा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि सक्नेछन ्। 

(५) उपदफा (४) बिोन्जिको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गने सम्बधिी अधय व्यवस्था तोवकए 
बिोन्जि हनुेछ । 

 

१३.दावयत्व सीलित हनुे :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बधििा सदस्यको दावयत्व लनजिे खररद गरेको वा 
खररद गनिस्वीकार गरेको शेयरको अलिकति रकिसम्ि िात्र सीलित रहनेछ ।  

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

 

१४.सहकारीका िूल्य, िाधयता र लसद्धाधत पािना गनुि पने:सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चािन गदाि सहकारीका िूल्य, 

िाधयता र लसद्धाधतको पािना गनुि पनेछ ।  
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पररच्छेद–३ 

संस्थाका उद्दशे्य तथा कायि 
१५.संस्थाको उद्दशे्य : कायििेत्रिा आिाररत र सदस्य केन्धित भई आफ्ना सदस्यहरूको आलथिक, सािान्जक तथा 
साँस्कृलतक उन्नयन गनुि संस्थाको िखु्य उद्देश्य हनुेछ ।   

 

१६.संस्थाको कायि : संस्थाका कायिहरू देहाय बिोन्जि हनुेछन:्- 

(क)सहकारीका िूल्य, िाधयता र लसद्धाधतहरूको पािना गनेगराउने, 
(ख)सदस्यको वहत प्रवद्धिनगने गरी व्यावसावयक सेवाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदस्यिाई न्शिा, सूचना र व्यवसावयक प्रववलििूिक तािीि प्रदान गने , 

(घ)संस्थािे गने उत्पादन तथा सेवाको िापदण्ड लनिािरण गरी गणुस्तर सिुार, आलथिक स्थावयत्व र जोन्खि 
व्यवस्थापनसम्बधिी कायि गने,  

(ङ)आधतररक लनयधत्रण प्रणािी िागू गरी सशुासन कायि गने, 

(च)ववत्तीय अनशुासन कायि गदै सािान्जक धयायका वियाकिापहरु सधचािन गने । 

(छ) संस्थाको व्यवसावयक प्रवद्धिन तथा ववकास सम्बधिी वियाकिापहरू सञ्चािन गने, 

(ज)सहकारी सलिलत र दताि गने अलिकारीको लनदेशन पािना गने गराउने, 
(झ) ववलनयििा उन्ल्िन्खत कायिहरू गने । 

 

पररच्छेद–४ 

ववलनयि तथा आधतररक कायिववलि 

 

१७.ववलनयि बनाउन ुपने :संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अधतगित बनेको लनयि, लनदेन्शका, िापदण्ड र कायिववलिको अलिनिा 
रही आफ्नो कायि सञ्चािनको िालग ववलनयि बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको ववलनयि दताि गने अलिकारीबाट स्वीकृत भए पलछ िागू हनुेछ । 

 

१८.आधतररक कायिववलि बनाउन सक्न े :(१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अधतगित बनेको लनयि, लनदेन्शका, िापदण्ड, 
कायिवविी र ववलनयिको अलिनिा रही आवश्यकता अनसुार आफ्नो आधतररक कायिववलि बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको आधतररक कायिववलि सम्बन्धित संस्थाको सािारणसभािे स्वीकृत गरेपलछ िागू हनुेछ । 

 

१९.ववलनयि र आधतररक कायिववलििा संशोिन :(१) संस्थाको सािारणसभाको कुि सदस्य संख्याको बहिुतबाट 
ववलनयि रआधतररक कायिववलि संशोिन हनु सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि संशोिन भएको ववलनयि वा आधतररक कायिववलि दताि गने अलिकारीबाट स्वीकृत भएपलछ 
िागू हनुेछ । 
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पररच्छेद–५ 

सदस्यता 
 

२०.संस्थाको सदस्यता:(१) अठार वषि उिेर पूरा गरेका देहाय बिोन्जिका नेपािी नागररकहरु संस्थाको सदस्य हनु 
सक्नेछना्ः 

 (क) संस्थाको कम्तीिा एक शेयर खररद गरेको, 
 (ख) संस्थाको ववलनयििा उन्ल्िन्खत शतिहरु पािना गनि िधजरु गरेको, 
 (ग) संस्थाको न्जम्िेवारी पािना गनि िधजरु भएको, 
 (घ) संस्थािे गरेको कारोवारसँग प्रलतस्पिाि हनुे गरी कारोवार नगरेको, 
 (ङ) संस्थाको सदस्यता लिन योग्य रहेको स्व-घोषणा गरेको । 

(च) कािो सूची तथा दािासाहीिा नपरेको । 

(छ) फौजदारी अलभयोगबाट कसरु ठहरी सजाय भिुान गरेको कम्तीिा तीन वषि परुा भएपलछ। 

(ज) संस्थाको कायििेत्र लभत्र बसोबास गरररहेको । 

(२)यस ऐनिा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएतापलन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारका लनकायहरु, स्थानीय तहका साथै 
संस्थाको कायििेत्र लभत्रका सािदुावयक वा सहकारी ववद्यािय, सहकारी अस्पताि, गठुी, स्थानीय क्िब, स्थानीय तहिा 
गठन भएकाउपभोिा सिूहहरु संस्थाको सदस्य हनु बािा पने छैन ।  

(३)यस दफािा अधयत्र जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएतापलन कृवषको व्यवसावयकरण, स्वास््य, न्शिा,उजाि, पयिटन, सूचना 
प्रववलि जस्ता सहकारी संस्था, सहकारी संघ र सहकारी बैंकहरुिा सहकारी संस्थािे सदस्यता लिन वािा पने छैन । 

 

२१.सदस्यता प्राप् त गनि लनवेदन ददन ुपने:(१) संस्थाको सदस्यता लिन चाहने सम्बन्धित व्यन्ििे संस्थाको सलिलतसिि 
लनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि लनवेदनपरेको लिलतिे पैंतीस ददन लभत्र सलिलतिे यो ऐन, यस ऐन अधतगित बनेको लनयि तथा 
ववलनयिको अलिनिा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने लनणिय गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि लनणिय गदाि सलिलतिे सदस्यता प्रदान नगने लनणिय गरेिा सो को कारण खोिी सात ददनलभत्र 
लनवेदकिाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोन्जि जानकारी पाएको लिलतिे तीस ददनलभत्र सम्बन्धित व्यन्ििे त्यस्तो संस्था दताि गने 
अलिकारीसिि उजूर गनि सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बिोन्जि प्राप् तउजूरी छानववन गदाि लनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनुि पने देन्खएिा दताि गने 
अलिकारीिे त्यस्तो लनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनिको िालग सम्बन्धित संस्थािाई आदेश ददन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बिोन्जि आदेश भएिा सो आदेश प्राप् त गरेको सात ददन लभत्र सम्बन्धित संस्थािे लनवेदकिाई 
सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताि गने अलिकारीिाई गराउन ुपनेछ ।  

 
 
 
 

२२.सदस्य हनु नपाउने :(१) कुनै व्यन्ि एकै प्रकृलतको एकभधदा वढी संस्थाको सदस्य हनु पाउने छैन । 

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअन्घ कुनै व्यन्ि एकै प्रकृलतको एकभधदा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको 
लिलतिेदईुवषि लभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सदस्यता कायि राख्न ुपनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै संस्थािा नेपाि सरकारको लनकाय वा दफा २० को उपदफा (२) िा उल्िेख 
भएदेन्ख बाहेकको अधय कुनै कृलत्रि व्यन्ि सदस्य भएको भए एकवषि लभत्र सदस्यता अधत्य गनुिपनेछ ।    
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२३.सदस्यताको सिालप्त:(१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थािा सिाप्त हनुेछाः— 

(क)सदस्यिे आफ्नो सदस्यता त्याग गरेिा, 
(ख) िगातार बावषिक सािारणसभािा ववना सूचना तीन पटकसम्ि अनपुन्स्थत भएिा, 
(ग)यो ऐन,यस ऐन अधतगित वनेको लनयि वा ववलनयि बिोन्जि सदस्यिे पािना गनुिपने प्राविानको बारम्बार 
उल्िङ्घन गरेिा, 
(घ)संस्थाको सदस्यको हकिा दफा २० बिोन्जिको योग्यता नभएिा। 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन कुनै सदस्यिे संस्थाबाट प्राप् त वा भिुान गनुि पने कुनै रकि 
भएिा सो फरफारक नभएसम्ि वा लनजिे लिएको ऋण,लतनुि पने कुनै दावयत्व वा अधय कुनै सदस्यको तफि बाट लितो वा 
जिानत बसेकोिा सोको दावयत्व फरफारक नभएसम्ि लनजको सदस्यता सिाप्त हनुे छैन ।  

(३) यस दफािा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन सािारणसभा बोिाउने लनणिय भइसकेपलछ सािारणसभा सम्पन्न 
नभएसम्ि कसैिाई पलन सदस्यताबाट हटाउन सवकने छैन । 

 

२४.सवुविा प्राप् त गनि नसक्ने : कुनै सदस्यिे सहकारी संस्थािाई लतनुि पने कुनै दावयत्व लनिािररत सियलभत्र  भिुान 
नगरेिावा यो ऐन, यस ऐन अधतगित वनेको लनयि तथा ववलनयि बिोन्जि सदस्यिे पािन गनुिपने व्यवस्थाको बारम्बार 
उल्िंघन गरेिा त्यस्तो सदस्यिे अधय सदस्य सरहको सलुबिा प्राप् त गनि सक्ने छैन । 

 

पररच्छेद –६ 

सािारणसभा, सलिलततथा िेखा सपुरन् वेिण सलिलत 

 

२५.सािारणसभा:(१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपिा सािारणसभा हनुेछ । 

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

(३) सहकारी संस्थाको सािारणसभा देहाय बिोन्जि हनुेछ:– 

(क) प्रारन्म्भक सािारणसभा, 
(ख) वावषिक सािारणसभा, 
(ग) ववशेष सािारणसभा । 

२६.प्रारन्म्भक सािारण सभाको काि, कतिव्य र अलिकार: प्रारन्म्भक सािारणसभाको काि, कतिव्य र अलिकार देहाय 
बिोन्जि हनुेछ :– 

(क)प्रारन्म्भक सािारणसभा हनुे अन्घल्िो ददनसम्िको काि कारवाही र आलथिक कारोबारको जानकारी लिने, 
(ख)चािू आलथिक वषिको िालग वावषिक कायििि तथा बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रलतवेदन तथा ववत्तीय वववरण अनिुोदन गने, 

(घ)ववलनयििा उल्िेख भए बिोन्जि सलिलत वा िेखा सपुरीवेिण सलिलतको लनवािचन गने, 

(ङ)संस्थाको आधतररक कायिववलि पाररत गने, 

(च)िेखा परीिकको लनयनु्ि र लनजको पाररश्रलिक लनिािरण गने,  

(छ) ववलनयििा तोवकए बिोन्जिका अधय कायिहरू गने । 

 

२७.वावषिक सािारणसभाको काि, कतिव्य र अलिकार : वावषिक सािारणसभाको काि, कतिव्य र अलिकार देहाय बिोन्जि  
हनुेछ :– 

(क)वावषिक कायििि तथा बजेट स्वीकृलत गने, 
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(ख)वावषिक िेखा परीिण प्रलतवेदन अनिुोदन गने, 

(ग)सलिलत वा िेखा सपुरीवेिण सलिलतको लनवािचन तथा ववघटन गने, 

(घ)सञ्चािक वा िेखा सपुरीवेिण सलिलतको संयोजक वा सदस्यिाई पदबाट हटाउने, 
(ङ)सलिलत वा िेखा सपुरीवेिण सलिलतको वावषिक प्रलतवेदन पाररत गने, 

(च)ववलनयि संशोिन तथा आधतररक कायिववलि पाररत गने, 

(छ) िेखा परीिकको लनयनु्ि र लनजको पाररश्रलिक लनिािरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण वा ववघटन सम्बधिी लनणिय गने, 

(झ) पाररश्रलिक िगायतका सवुविा तोक्ने, 
(ञ) ऋण तथा अनदुान प्राप्त गने सम्बधििा लनणिय गने, 

(ट)सदस्यको दावयत्व लिनाहा ददने, 
(ठ) सलिलतिाई आवश्यक लनदेशन ददने, 
(ड) ववलनयििा तोवकए बिोन्जिका अधय कायिहरू गने । 

२८.सािारणसभाको बैठक :(१) सलिलतिे सहकारी संस्था दताि भएको लिलतिे तीन िवहनालभत्र प्रारन्म्भक सािारणसभा 
बोिाउन ुपनेछ । 

(२) सलिलतिे प्रत्येक आलथिक वषि सिाप्त भएको लिलतिे छ िवहनालभत्र वावषिक सािारणसभा बोिाउन ुपनेछ । 

(३) सलिलतिे देहायको अवस्थािा ववशेष सािारण सभा बोिाउन ुपनेछ :– 

(क)संस्थाको काि ववशेषिे ववशेष सािारण सभा बोिाउनपुनेसलिलतवाट लनणिय भएिा, 
(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बिोन्जि िेखा सपुरीवेिण सलिलतको लसफाररसिा, 
(ग)कुनै सञ्चािकिे ववशेष सािारणसभा बोिाउन पेश गरेको प्रस्ताव सलिलतद्धारा पाररत भएिा, 
(घ) ववशेष सािारणसभा बोिाउन ुपने कारण खिुाइ पन्च्चस प्रलतशत सदस्यिे सलिलत सिि लनवेदन ददएिा, 
(ङ)दफा २९ कोउपदफा (१) बिोन्जि दताि गने अलिकारीिे लनदेशन ददएिा, 

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन संस्थाको सञ्चािकवा व्यवस्थापकबाट आफ्नो न्जम्िेवारी परुा 
नगरी संस्था सञ्चािनिा सिस्या उत्पन्न भएको अवस्थािा दताि गने अलिकारीिाई जानकारी ददईसािारण 
सदस्यहरूिध्येबाट बहिुत सदस्य उपन्स्थत भई ववशेष सािारण सभा गनि सवकनेछ । 
२९.ववशेष सािारणसभा बोिाउन लनदेशन ददन सक्ने:(१) संस्थाको लनरीिण वा सपुरीवेिण गदाि वा कसैको उजूरी परी 
छानववन गदाि देहायको अवस्था देन्खन आएिा दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थाको सलिलतिाई सािारणसभा 
बोिाउन लनदेशन ददन सक्नेछ :–   

(क) सहकारीको िूल्य, िाधयता तथा लसद्धाधत ववपररत कायि गरेिा,  
(ख) यो ऐन, यस ऐन अधतगित बनेको लनयि, ववलनयि तथा आधतररक कायिववलि ववपरीत कायि गरेिा, 
(ग) दताि गने अलिकारीिे ददएको लनदेशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा, 
(घ) दफा ३१ को उपदफा (२) बिोन्जि दताि गने अलिकारीिे आदेश ददएिा। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि सािारणसभा बोिाउन लनदेशन प्राप् त भएिा सलिलतिे सो लनदेशन प्राप् त भएको लिलतिे पैंतीस 
ददनलभत्र सािारणसभाको बैठक बोिाउन ु पनेछ र सािारणसभाको बैठकिा उजरुी वा लनरीिणका िििा देन्खएका 
ववषयिा छिफि गरी सोको प्रलतवेदन दताि गने अलिकारीसिि पेश गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) िा उन्ल्िन्खत अवलिलभत्र सलिलतिे सािारणसभा नबोिाएिा दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो 
सािारणसभा बोिाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको सािारणसभाको िालग गणपूरक संख्या तत्काि कायि रहेको सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रलतशत 
हनुेछ । तर पवहिो पटक डावकएको सािारण सभािा गणपरुक संख्या नपगेुिा त्यसको सात ददन लभत्र दोस्रो पटक 
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सािारण सभा बोिाउन ुपने र यसरी दोस्रो पटक बोिाइएको सािारण सभािा संचािक सलिलतको बहिुत सवहत एक 
लतहाई सािारण सदस्यहरुको उपन्स्थलत भएिा सािारण सभाको गणपरुक संख्या पगेुको िालननेछ । 

(५) उपदफा (४) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन दफा २८ को (४) िा भएको व्यवस्था सोहीअनसुार हनुेछ । 
 

३०.सञ्चािक सलिलत :(१)  सहकारी संस्थािा सािारणसभाबाट लनवािन्चत एक सञ्चािक सलिलत रहनेछ । तर,  एउटै 
व्यन्ि िगातार एउटै पदिा दईु पटकभधदा बढी सञ्चािक हनु पाउने छैन । 
(२) उपदफा (१) बिोन्जिको सलिलतिा उपिब्ि भएसम्ि कम्तीिा तेत्तीस प्रलतशत िवहिा सदस्यको प्रलतलनलित्व 
सलुनन्ित गनुि पनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभधदा बढी सदस्य एकै अवलििा सञ्चािक तथा िेखा सलिलतको पदिा उम्िेदवार बन्न र 
लनवािन्चत हनु सक्ने छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कििचारी वा आफ्नो संस्थािे सदस्यता लिएको सहकारी संघ वा बैङ्कबाहेक 
अको कुनै संस्थाको संचािक बन्न पाउने छैन ।तर वावषिक पचास िाख रुपैयाभधदा किको कारोवार गने सहकारी 
संस्थाको सञ्चािकिे त्यस्तो सहकारी संस्थािा कििचारीको रुपिा काि गनि बािा पने छैन । वावषिक पचास िाखभधदा 
बवढ कारोवार गने संस्थािा कुनै संचािक कििचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लिलतिे दईु वषिलभत्र त्यस्तो 
संचािकिे कििचारीको पद त्याग गरी अको कििचारीको व्यवस्था गनुिपनेछ ।  

(५) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुन्घ कुनै व्यन्ि एकभधदा बढी संस्थाको सञ्चािक वा सोही वा अको संस्थाको कििचारी 
भएकोिा यो ऐन प्रारम्भ भएको लिलतिे एक वषिलभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सञ्चािक वा कििचारी रहन ुपनेछ । 

(६)सलिलतको कायािवलि तीन वषिको हनुेछ । 

 

३१.सञ्चािक सलिलतको लनवािचन :(१) सलिलतिे आफ्नो कायािवलि सिाप्त हनु ुकन्म्तिा एक िवहना अन्घ अको सलिलतको 
लनवािचनगराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि सलिलतको लनवािचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएिा त्यस्तो जानकारी प्राप् त भएको लिलतिे 
छ िवहनालभत्र सलिलतको लनवािचन गराउन दताि गने अलिकारीिे सम्बन्धित सलिलतिाई आदेश ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि दताि गने अलिकारीिे आदेश ददएकोिा सम्बन्धित सलिलतिे सो आदेश बिोन्जिको 
सियावलिलभत्र सलिलतको लनवािचन गराईदताि गने अलिकारीिाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बिोन्जि सलिलतको लनवािचन नगराएिा दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्थासदस्य रहेको िालथल्िो संघ 
भए सो संघको प्रलतलनलि सिेतिाई सहभागीगराई सलिलतको लनवािचन सम्बधिी सम्पूणि कायि गने गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४)बिोन्जिको लनवािचन कायििा सहयोग परु् याउन ुसम्बन्धित सलिलतकापदालिकारीहरूको कतिव्य हनुेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोन्जि लनवािचन गराउँदा िागेको सम्पूणि खचि सम्बन्धित संस्थािे व्यहोनुि पनेछ। 

(७) यस दफा बिोन्जि सलिलतको अको लनवािचन नभएसम्िको िालग सलिलतिे ववलनयििा व्यवस्था भए बिोन्जि आफ्नो 
कायि सञ्चािन गनेछ ।  

 
 

३२.सलिलतको काि, कतिव्य र अलिकार : यस ऐनिा अधयत्र उन्ल्िन्खत काि, कतिव्य र अलिकारका अलतररि सलिलतको 
काि, कतिव्य र अलिकार देहाय बिोन्जि हनुेछ :– 

(क)सहकारीका िूल्य, िाधयता र लसद्धाधत बिोन्जि सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने, 

(ख) आलथिक तथा प्रशासकीय कायि गने, गराउने, 
(ग)प्रारन्म्भक सािारणसभा, वावषिक सािारणसभा तथा ववशेष सािारणसभा बोिाउने, 
(घ)सािारणसभाका लनणियहरू कायािधवयन गने, गराउने, 
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(ङ)संस्थाको नीलत, योजना, बजेट तथा बावषिक कायिििको तजुििा गरी सािारणसभा सिि पेश गने, 

(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाउने,  
(छ)शेयर नािसारी तथा वफताि सम्बधिी कायि गने, 

(ज)सम्बन्धित संघको सदस्यता लिने, 
(झ)ववलनयि तथा आधतररक कायिववलि तयार गरी सािारणसभािा पेश गने,  

(ञ)संस्थाको कायििेत्रलभत्र संस्थाको कारोबार र व्यवसायको वहत प्रवद्धिनको िालग आवश्यककायि गने,गराउन,े 

(ट) सलिलतको िालसक रुपिा बैठक सञ्चािन गने , 
(ठ) तोवकए बिोन्जिको अधय कायि गने । 

 

३३.सञ्चािक पदिा बहाि नरहने: देहायको कुनै अवस्थािा सञ्चािकआफ्नो पदिा बहाि रहन सक्ने छैन:- 
(क) लनजिे ददएको राजीनािा सलिलतबाटस्वीकृत भएिा, 
(ख) लनजिाई दफा ३४ उपदफा (१) बिोन्जिसञ्चािकबाट हटाउने लनणिय भएिा, 
(ग) लनज अको संस्थाको सञ्चािक रहेिा, 
(घ) लनज सोही वा अको संस्थाको कििचारी रहेिा,तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रलतवधिात्िक 
वाक्यांशिा िेन्खएको कुरािा सोहीबिोन्जि हनुेछ, 
(ङ) लनजसोही वा अको संस्थाको िेखा सपुरीवेिण सलिलतको पदिा रहेिा, 
(च) लनजको ितृ्य ुभएिा। 

 

३४.सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्ने:(१) सािारणसभािे वहिुतको लनणियबाटदेहायको कुनै अवस्थािा सञ्चािकिाई 
सलिलतको सञ्चािक पदबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आलथिक वहनालिना गरी सम्बन्धित संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएिा, 
(ख)अन ालिकृत तवरिे सम्बन्धित संस्थाको कारोबार सम्बधिी ववषयको गोपलनयता भङ्ग गरेिा, 
(ग)सम्बन्धित संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रलतस्पिाि हनुे गरी सिान प्रकृलतको कारोबार वा व्यवसाय 
गरेिा, 
(घ)सम्बन्धित संस्थाको अवहत हनुे कुनै कायि गरेिा,  
(ङ) लनज शारीररक वा िानलसक रुपिा काि गनि नसक्ने भएिा, 
(च) कुनै सञ्चािकिा यो ऐन, यस ऐन अधतगित बनेको लनयि वा ववलनयििा उन्ल्िन्खतयोग्यता नरहेिा । 

(२)कुनै सञ्चािकिाई सलिलतको पदबाट हटाउने लनणिय गनुि अन्घ त्यस्तो सञ्चािकिाईसािारणसभासिि सफाई पेश गने 
िनालसब िावफकको िौका ददइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोन्जिको अवलिलभत्र कुनै सञ्चािकिे सफाई पेश नगरेिा वा लनजिे पेश गरेको सफाई 
सधतोषजनक नभएिा सािारणसभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोन्जि सञ्चािकको पदबाट हटाइएको सदस्य सलिलतको दईु कायिकािसम्िको लनवािचनिा 
उम्िेदवार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपदफा (३) बिोन्जि कुनै सञ्चािक पदबाट हटेिा त्यस्तो पदिा सािारणसभािे बाँकी अवलिको िालग अको 
सञ्चािकको लनवािचन गनेछ । 

 

३५.लनजी स्वाथि सिावेश भएको लनणिय प्रकृयािा संिग्न हनु नहनुे:(१) सञ्चािकिे आफ्नो लनजी स्वाथि सिावेश भएको 
लनणियप्रवियािा संिग्न हनुहुुँदैन । 

(२) सञ्चािकिे आफूिाईिात्र व्यन्िगत फाइदा हनुेगरी संस्थािा कुनै कायि गनि गराउन हुँदैन । 
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(३) कुनै सञ्चािकिे उपदफा (१) को ववपरीत हनुे गरी वा आफ्नो अलिकारिेत्रभधदा बावहर गई कुनै काि कारवाही 
गरे गराएिा त्यस्तो काि कारवाही प्रलत त्यस्तो सञ्चािक व्यन्िगत रूपिा उत्तरदायी हनुेछ र त्यस्तो काि कारवाहीबाट 
संस्थाको, सदस्य वा अधय कुनै व्यन्ििाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी लनजको 
जायजेथाबाट असूि उपर गररनेछ । 

 

३६.सलिलतको ववघटन :(१) सािारणसभािे देहायको अवस्थािा सलिलतको ववघटन गनि सक्नेछाः– 

(क) सलिलतको बदलनयतपूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोन्खििा परेिा, 
(ख)संस्थािे लतनुिपने दावयत्व तोवकएको सियलभत्र भिुान गनि नसकेिा, 
(ग)ववलनयििा उन्ल्िन्खत उद्देश्य र कायि ववपररतको काि गरेिा,  
(घ)सलिलतिे आफ्नो न्जम्िेवारी पूरा नगरेिा, 
(ङ)यो ऐन वा यस ऐन अधतगित बनेको लनयिाविीिा उन्ल्िन्खत शति वा दताि गने  अलिकारीिे ददएको 
लनदेशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेिा । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि सलिलत ववघटन भएिा सािारणसभािे नयाँ सलिलतको लनवािचन गनेछ । 

(३) सलिलतिे यो ऐन वा यस ऐन अधतगित बनेको लनयि बिोन्जि दताि गने अलिकारीिे ददएको लनदेशन पािना नगरेिा 
वा दफा २९ को उपदफा (२) बिोन्जि पेश भएको प्रलतवेदन सिेतको आिारिा दताि गने अलिकारीिे सलिलतिाई 
उजरुी वा लनरीिणको िििा देन्खएका ववषयवस्तकुो गान्म्भयिताको आिारिा बढीिा छ िवहनाको सिय ददई सिुार गने 
िौका ददन सक्नेछ र त्यस्तो सियावलि लभत्र पलन सिुार नगरेिा त्यस्तो सलिलत ववघटन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोन्जि सलिलत ववघटन भएिा त्यसरी ववघटन गररएको लिलतिे तीन िवहना लभत्रिा अको सलिलतको 
लनवािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो लनवािचन नभएसम्ि संस्थाको दैलनक कायि सञ्चािन गनि दताि गने अलिकारीिे तोवकए 
बिोन्जिको एक तदथि सलिलत गठन गनुि पनेछ । 

(५) यस दफा बिोन्जि अको सलिलतको लनवािचन गराउँदा िागेको सम्पूणि खचि सम्बन्धित संस्थािे व्यहोनेछ । 

 

३७.िेखा सपुरीवेिण सलिलतको गठन :(१) संस्थािा आधतररक लनयधत्रण प्रणािीिाई सदुृढ गनि तोवकए बिोन्जिको 
योग्यता पगेुका एकजना संयोजक र दईुजना सदस्यहरू रहने गरीसािारणसभािे लनवािचनबाट िेखा सपुरीवेिण सलिलत 
गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभधदा बढी व्यन्ि एकै अवलििा एउटै संस्थाको सञ्चािक वा िेखा सपुररवेिण सलिलतको 
संयोजक वा सदस्य पदिा उम्िेदवार बन्न र लनवािन्चत हनु सक्ने छैन । 

 

३८.िेखा सपुररवेिण सलिलतको काि, कतिव्य र अलिकार :(१)  िेखा सपुररवेिण सलिलतको काि, कतिव्य र अलिकार 
देहाय बिोन्जि हनुेछ :– 

(क)प्रत्येक चौिालसकिा सहकारी संस्थाको आधतररक िेखापरीिण गने, गराउने, 
(ख)आधतररक िेखापरीिण गदाि िेखापरीिणका आिारभूत लसद्धाधतको पािना गने, गराउने, 
(ग)ववत्तीय तथा आलथिक कारोवारको लनरीिण तथा िूल्याङ्कन गने, गराउने, 
(घ)सलिलतको काि कारवाहीको लनयलित सपुररवेिण गने र सलिलतिाई आवश्यक सझुाव ददने, 
(ङ) सािारणसभाकोलनदेशन, लनणिय तथा सलिलतका लनणिय कायािधवयन भए नभएको अनगुिन गने, 

(च)िेखा सम्बधिी प्रलतवेदन र सलिलतको काि कारवाहीको सपुररवेिण सम्बधिी वावषिक प्रलतवेदन सािारणसभा 
सिि पेश गने,  

(छ)आफूिे पटक पटक ददएका सझुाव कायािधवयन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको वहतिा प्रलतकूि असर 
परेिावा त्यस्तो संस्थाको नगद वा न्जधसी सम्पन्त्तको व्यापक रूपिा वहनालिना वा अलनयलितता भएको वा संस्था 
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गम्भीर आलथिक संकटिा पनि िागेकोिासोको कारण खिुाई ववशेष सािारणसभा बोिाउनसलिलतसिि लसफाररस 
गने । 

(ज)आवश्यक परेिा आधतररक िेखा परीिक लनयनु्िका िालग तीन जनाको नाि सञ्चािक सलिलतिा लसफाररस 
गने । 

(२) िेखा सपुररवेिण सलिलतको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दैलनक आलथिक प्रशासलनक कायििा सहभागी हनु पाउने 
छैन । 

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

 

३९.सदस्य केन्धित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुि पने :(१) संस्थािे आफ्ना सदस्यहरूको िात्र बचत स्वीकार 
गनि, सोको पररचािन गनि र सदस्यिाई िात्र ऋण प्रदान गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएतापलन बचत तथा ऋणको िखु्य कारोबार गने गरी दताि भएको संस्था 
बाहेक अधय ववषयगत वा बहउुद्देश्यीय संस्थािे बचत तथा ऋणको िखु्य कारोवार गनि पाउने छैन। तर यो ऐन प्रारम्भ 
हनु ुअन्घ बहउुद्देश्यीय वा ववषयगत संस्थाको रुपिा दताि भई िखु्य कारोवारको रुपिा वचत तथा ऋणको कारोवार गदै 
आएको भए त्यस्तो संस्थािे तीन वषि लभत्रिा वचत तथा ऋणको िखु्य कारोवार नहनुे गरी दताि हुँदाका बखतिा उल्िेख 
गररएको िखु्य कारोवार गने गरी संस्था सञ्चािन गनुिपनेछ । 

(३) संस्थािे सदस्यिाई प्रदान गने ऋणिा सेवा शलु्क र नवीकरण शलु्क लिन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर लबचको अधतर छ प्रलतशतभधदा बढी हनुे छैन ।  

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

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

तर  

(क) संस्थाको दावयत्वप्रलत प्रलतकूि नहनुे गरी संस्थािे स्व-प्रयोजनको िालग अचि सम्पन्त्त खरीद तथा पूवाििार 
लनिािण एवं संस्था र सदस्यहरुको वहतिा उत्पादन र सेवाको िेत्रिा प्राथलिक पूजँी कोष पररचािन गनि वािा 
पने छैन । 

(ख) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअन्घ कुनै संस्थािे कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरेको भएिा त्यस्तो शेयर यो ऐन 
प्रारम्भ भएको लिलतिे दईु वषि अवलिलभत्र हस्ताधतरण गररसक्न ुपनेछ । 

(ग) खण्ड(ख) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलनसंस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हनुअुन्घ दताि भएका साना 
वकसानद्वारा प्रववद्धित ववत्तीय संस्थाको शेयर खररद गनि बािा पनेछैन । 

(७) संस्थािे शेयर पूजँी कोषको पधर गणुासम्ि वचत संकिन गनि सक्नेछ । 

(८)संस्थािे दताि गदािका बखतका सदस्य बाहेक अधय सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन िवहना अवलि व्यलतत 
नभई ऋण िगानी गनि सक्ने छैन । तर संस्थािा अलिक तरिता भएिा सदस्यता प्राप्त गरेको लिलतिे एक िवहना पलछ 
ऋण िगानी गनि बािा हनुे छैन । 

४०. सधदभि व्याजदर सम्बधिी व्यवस्थााः (१) सहकारी सलिलतिे बचत तथा ऋणको व्याजदर तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि तोवकएको सधदभि व्याजदर संस्थाका िालग लनदेशक व्याजदर हनुेछ । 

 

४१.व्यन्िगत बचतको सीिा:संस्थािा सदस्यको व्यन्िगत बचतको सीिा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको ववलनयििा 
व्यवस्था गरेबिोन्जि हनुेछ । 
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पररच्छेद –8 

आलथिक स्रोत पररचािन 

 

४२.शेयर लबिी तथा वफताि सम्बधिी व्यवस्था :(१) संस्थािे आफ्नो सदस्यिाई शेयर वविी गनि सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भए तापलन संस्थािे एकै सदस्यिाई आफ्नो कुि शेयर पूँजीको बीस 
प्रलतशतभधदा बढी हनुे गरी शेयर लबिी गनि सक्ने छैन । तर नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूणि वा 
आंन्शक स्वालित्व वा लनयधत्रणभएको संस्था वा लनकायको हकिा यो बधदेज िागू हनुे छैन। 

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

(४) संस्थाको शेयरपूजँी ववलनयििा उल्िेख भए बिोन्जि हनुेछ । 
(५) संस्थािे खिुा बजारिा शेयर लबिी गनि पाउने छैन । 

(६) संस्थाको िूििनको रुपिा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा दावयत्व बाहेक अधय कुनै ऋण वा 
दावयत्व वापत लििाि लबिी गररने छैन । 

 

४३.रकि वफताि तथा खाता सञ्चािन सम्बधिी व्यवस्था :(1) कुनै सदस्यिे संस्थाको सदस्यता त्याग गरी रकि वफताि 
लिन चाहेिा लनजको कुनै दावयत्व भए त्यस्तोदावयत्व भिुान गरेको लिलतिे एक िवहनालभत्र लनजको बाँकी रकि तोवकए 
बिोन्जि लनजिाई वफताि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्थािा जम्िा गरेको बचत वफताि िाग गरेिा लनजको कुनै दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व किा गरी 
बाँकी रकि तोवकए बिोन्जिलनजिाई वफताि गनुि पनेछ।  

(३)संस्थािे चल्ती खाताहरु बाहेक अधय सबै प्रकारका खाताहरु संचािन गनि सक्नेछ । तर बाि बचतको हकिा 
शेयर सदस्यको संरिकत्विा िात्र खाता सञ्चािन गनि सक्नेछ । 

 

४४.ऋण वा अनदुान लिन सक्न:े(१) संस्थािे ववदेशी बैंक वा ववत्तीय संस्था वा अधय लनकायबाट ऋण वा अनदुान लिन 
वा त्यस्तो लनकायसँग साझेदारीिा काि गनि संघीय कानून विोन्जि स्वीकृती लिन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) विोन्जि ववदेशी बैङ्क वा लनकायबाट ऋण वा अनदुान लिन स्वीकृतीको िालगतोवकएविोन्जिको 
वववरणहरु सवहत दताि गने अलिकारी सिि लनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) विोन्जि लनवेदन प्राप्त भएिा दताि गने अलिकारीिे सहकारी सलिलतको राय सवहत गाउँ कायिपालिकािा 
प्रस्ताव पेश गनुि पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोन्जिको प्रस्तावगाउँ कायिपालिकािे उपयिु देखेिा स्वीकृत गरर सम्बन्धित लनकायिा लसफाररश 
गनि सक्नेछ ।  

४५.नेपाि सरकारको सरुिण प्राप् त गनि सक्ने:(१)संस्थािे ववदेशी बैङ्क वा लनकायसँग लिने ऋणिा सरुिण प्राप् त गनुि 
पने भएिा संघीय कानून विोन्जि स्वीकृलतकोिालग दताि गने अलिकारी सिि प्रस्ताव सवहत लनवेदन ददन ुपने छ । 

(२) दफा (१) विोन्जि प्राप्त प्रस्ताव उपयिु देन्खएिा गाउँ कायिपालिकािे यस दफा बिोन्जि सम्बन्धित सरकारिा 
लसफाररश गरर पठाउनेछ ।  
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पररच्छेद –9 

संस्थाको कोष 

 

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

(क)शेयर लबिीबाट प्राप् त रकि, 

(ख)बचतको रुपिा प्राप् त रकि, 

(ग)ऋणको रुपिा प्राप् त रकि, 

(घ)संघीय, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाबाट प्राप् त अनदुान रकि, 

(ङ)ववदेशी सरकार वा अधतरािविय संघसंस्थाबाट प्राप् त अनदुान वा सहायताको रकि, 

(च)व्यवसावयक कायिबाट आन्जित रकि, 

(छ)सदस्यता प्रवेश शलु्क, 

(ज) संस्थाको नाििा प्राप्त हनुे अधय जनुसकैु रकि । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बिोन्जि प्राप्त हनुे अनदुान वा सहायता प्राप्त गरेकोिा प्राप्त भएको लिलतिे सात ददन 
लभत्र दताि गने अलिकारीिाई लिन्खत सूचना गरर अनिुोदन गराउन ुपनेछ । 

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

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको कोषिा देहाय बिोन्जिका रकि रहने छन ्:– 

(क)आलथिक वषिको खदु बचत (नाफा) रकिको कम्तीिा पच्चीस प्रलतशत रकि,  

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

(ग)न्स्थर सम्पन्त्त वविीबाट प्राप् त रकि, 

(घ) अधय स्रोतबाट प्राप् त रकि । 

(३) उपदफा (१) बिोन्जिको जगेडा कोष अववभाज्य हनुेछ । 

४८.संरन्ित पूजँी वफताि कोषाः(१) संस्थािा एक संरन्ित पूजँी वफताि कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बिोन्जिको जगेडा कोषिा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बिोन्जिको रकि छुट्ट्ट्याई बाँकी 
रहेको रकिको कम्तीिा पच्चीस प्रलतशत रकि उपदफा (१) बिोन्जिको कोषिा वावषिक रुपिा जम्िा गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोन्जिको रकि सदस्यिे गरेको संघीय कानूनिा तोवकए बिोन्जिको वावषिक कारोवारको आिारिा 
सम्बन्धित सदस्यिाई उपिव्ि गराउन ुपनेछ ।  

४९.सहकारी प्रवद्धिन कोषसम्बधिी व्यवस्था:(१) संस्थािे सहकारी व्यवसायको प्रवद्धिन गनिको िालग दफा ४७ बिोन्जि 
जगेडा कोषिा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बिोन्जिको रकि छुट्याई बाँकी रहेको रकिको शूधय दशििव 
पाँच प्रलतशतिे हनु आउने रकि स्थानीयकानूनिा व्यवस्था भएबिोन्जिको सहकारी प्रवद्धिन कोषिावावषिक रुपिा जम्िा 
गनुि पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको कोषको उपयोग गाउँपालिकािे तोके बिोन्जि हनुेछ । 

५०. अधय कोष सम्बधिी व्यबस्थााः(१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ िा उन्ल्िन्खत कोषका अलतररि संस्थािा सहकारी 
न्शिा कोष, शेयर िाभांश कोष, ऋण सरुिण कोष, कििचारी बोनस कोषिगायततोवकए बिोन्जिका अधय कोषहरु रहन 
सक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको कोषको रकि सो कोषको उद्देश्य पूलतिका िालग ववलनयििा तोवकए बिोन्जि उपयोग गनि 
सवकनेछ । तर एक वषिको शेयर िाभांशको रकि शेयर पूँजीको पधर प्रलतशतभधदा बढी हनुे छैन । 
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पररच्छेद –१0 

अलभिेख र सूचना 
 

५१.अलभिेख राख्न ु पने :(१) संस्थािे सािारणसभा, सलिलत तथा िेखा सपुररबेिण सलिलत बैठकका लनणिय तथा काि 
कारवाहीको अद्यावलिक अलभिेख सरुन्ित साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) संस्थािे कारोवारसँग सम्बन्धित तथा अधय आवश्यक अलभिेखहरू तोवकए बिोन्जि सरुन्ित साथ राख्न ुपनेछ । 

 

५२.वववरण उपिब्ि गराउन ुपने :(१) संस्थािे देहायका वववरणहरू सवहतको प्रलतवेदन वावषिक सािारण सभा सिाप्त 
भएको १५ददनलभत्र दताि गने अलिकारी सिि पेश गनुि पनेछ तर प्रगलत वववरण भने िालसक रुपिा तोवकएको ढाँचािा 
गाउँपालिकाको सहकारी शाखािा पेश गनुि पनेछ । 

(क) कारोबारको चौिालसक र वावषिक प्रलतवेदन तथा िेखापरीिण प्रलतवेदन 

(ख)बावषिक कायििि नीलत तथा योजना, 
(ग)खदु बचत सम्बधिी नीलत तथा योजना, 
(घ)सञ्चािकको नाि तथा बाँकी कायािवलिको सूची, 
(ङ)सािारणसभाको बैठक सम्बधिी जानकारी, 
(च)शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूजँी,   
(छ)सञ्चािक वा सदस्यिे लिएको ऋण लतनि बाँकी रहेको रकि, 

(ज)दताि गने अलिकारीिे सिय सियिा तोवकददएको अधय वववरण । 

 

पररच्छेद – १1 

िेखा र िेखापरीिण 

 

५३.कारोवारको िेखा:संस्थाको  कारोवारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीिा आिाररत र कारोवारको यथाथि न्स्थलत 
स्पष्टरुपिा देन्खने गरी यस ऐन बिोन्जि िागूगरेको िेखािान (एकाउन्धटङ स्ट्याण्डडि) र यस ऐन बिोन्जि पािना 
गनुिपने अधय शति तथा व्यवस्था बिोन्जि राख्न ुपनेछ । 

 

५४.िेखापरीिण:(१) संस्थािे प्रत्येक आलथिक वषिको िेखापरीिण सो आलथिक वषि सिाप्त भएको लिलतिे तीन िवहनालभत्र 
प्रचलित कानून बिोन्जि इजाजतपत्रप्राप् त िेखापरीिकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको अवलिलभत्र कुनै संस्थािे िेखापरीिण नगराएको पाइएिा दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो 
संस्थाको िेखा परीिण इजाजतपत्रप्राप् त िेखापरीिकबाट गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि िेखापरीिण गराउँदा िेखापरीिकिाई ददन ुपने पाररश्रलिक िगायतको रकि सम्बन्धित 
संस्थािे व्यहोनेछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बिोन्जि िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण प्रलतवेदन अनिुोदनको िालग सािारणसभासिि 
पेश गनुि पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोन्जि पेश भएको िेखापरीिण प्रलतवेदन सािारणसभाबाट अनिुोदन हनु नसकेिा पनुाः 
िेखापरीिणको िालग सािारणसभािे दफा ५५ को अिीनिा रही अको िेखापरीिक लनयिु गनेछ । 

 

५५.िेखापरीिकको लनयनु्ि :(१) संस्थाको िेखापरीिण सम्बधिी कायि गनि प्रचलित कानून बिोन्जि इजाजतपत्रप्राप् त 
िेखापरीिकहरूिध्येबाट सािारणसभािे एकजना िेखापरीिक लनयनु्ि गरी पाररश्रलिक सिेत तोक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बिोन्जि िेखापरीिक लनयिु गदाि एउटै व्यन्ि, फिि वा कम्पनीिाई िगातार तीन आलथिक वषिभधदा 
बढी हनुे गरी लनयिु गनि सवकने छैन । 

(३) संस्थािे चौिालसक रुपिा आधतररक िेखापररिणको थप कायि गनि आधतररक िेखापररिण सिेत गराउन सक्नेछ 
तर आधतररक िेखापररिक र बाह्य िेखापररिक एउटै व्यन्ि वा फिि हनु सक्ने छैन । 

 

५६.िेखापरीिकिा लनयिु हनु नसक्ने :(१) देहायका व्यन्ि िेखापरीिकिा लनयिु हनु तथा लनयिु भई सकेको भए 
सो पदिा बहाि रहन सक्ने छैन :- 

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

(ग) सहकारी संस्थाको लनयलित पाररश्रलिक पाउने गरी लनयिु सल्िाहकार वा कििचारी, 
(घ)िेखापरीिण सम्बधिी कसूरिा सजाय पाएको तीन वषिको अवलि भिुान नभएको,  
(ङ)दािासाहीिा परेको, 
(च)भ्रष्टाचार, ठगी वा नैलतक पतन हनुे अधय फौजदारी कसूरिा सजाय पाएको पाँच वषि भिुान नभएको,  
(छ)सम्बन्धित संस्थासँग स्वाथि बान्झएको व्यन्ि । 

(२) िेखापरीिकिे आफूलनयिु हनुअुन्घ उपदफा (१) बिोन्जि अयोग्य नभएको कुराकोसंस्थासिि स्व-घोषणा गनुि 
पनेछ ।  

(३) कुनै िेखापरीिक आफ्नो कायिकाि सिाप्त नहुँदै कुनै संस्थाको िेखापरीिण गनि अयोग्य भएिा वा संस्थाको 
िेखापरीिकको पदिा कायि रहन नसक्ने न्स्थलत उत्पन्न भएिा लनजिेिेखापरीिण गनुि पने वा गरररहेको काि तत्काि 
रोकी सो कुराको जानकारी लिन्खत रुपिा संस्थािाई ददन ुपनेछ । 

(४) यस दफाको प्रलतकूि हनुेगरी लनयिु भएको िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण िाधय हनुे छैन ।  

 
 
 
 

पररच्छेद – १2 

छुट,सवुविा र सहलुियत 

५७. छुट, सवुविा र सहलुियत:(१) संस्थािाई प्राप्त हनुे छुट, सवुविा र सहलुियत स्थानीयकानून बिोन्जि हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) िा उल्िेन्खतछुट, सवुविा र सहलुियत बाहेक संस्थािाई प्राप्त हनुे अधय छुट, सवुविा र सहलुियत 
तोवकए बिोन्जि हनुेछ ।  

(३) सहकारी िाफि त रोजगारी लसजिना, गररबी धयूनीकरण र सदस्यको सिवृद्धिा उल्िेखनीय योगदान गने संस्था वा 
व्यन्ििाई गाउँपालिकाबाट प्रोत्सावहत गनि सवकनेछ । 
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पररच्छेद—१3 

ऋण असिुी तथा बाकँी बक्यौता 
५८.ऋण असूि गने:(१) कुन ैसदस्यिे संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शति कबलुियतको पािना नगरेिा, लिखतको 
भाखालभत्र ऋणको सावाँ, ब्याज र हजािना चिुा नगरेिा वा ऋण लिएको रकि सम्बन्धित काििा निगाई वहनालिना 
गरेको देन्खएिा त्यस्तो सदस्यिे ऋण लिदा राखेको लितोिाई सम्बन्धित संस्थािे लििाि लबिी गरी वा अधय कुन ै
व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हजािनाअसूि उपर गनि सक्नेछ।लितो सम्बन्धित संस्थािे सकारे पिात ्पलन ऋणीिे 
साँवा ब्याज दवैु भिुानी गरी लितो वापतको सम्पन्त्त वफताि लिन चाहेिा वफताि गनुिपनेछ । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्थािा राखेको लितो कुनै वकलसििे कसैिाई हक छोलडददएिा वा अधय कुन ैकारणबाट त्यस्तो 
लितोको िूल्य घट्ट्न गएिा त्यस्तो ऋणीिाई लनन्ित म्याद ददई थप लितो सरुिणराख् निगाउन सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि ऋणीिे थप लितो नराखेिा वा उपदफा (१) वा (२) बिोन्जिको लितोबाट पलन साँवा, 
ब्याज र हजािनाको रकि असूि उपर हनु नसकेिा त्यस्तो ऋणीको हक िाग्ने अधय जायजेथाबाट पलन साँवा, ब्याज र 
हजिनाअसूि उपर गनि सवकनेछ ।  

(४) यस दफा बिोन्जि साँवा, ब्याज र हजिना असूि उपर गदाि िागेको खचिको रकि तथा असूिउपर भएको साँवा, 
व्याज र हजािनाको रकि किा गरी बाँकी रहन आएको रकि सम्बन्धित ऋणीिाई वफताि ददन ुपनेछ ।  

(५) यस दफा बिोन्जि कुनै संस्थािे ऋणीको लितो वा अधय जायजेथालििाि लबिी गदाि लििाि सकाने व्यन्िको 
नाििा सो लितो वा जायजेथा प्रचलित कानून बिोन्जि रन्जिेशन वा दान्खि खारेज गनिको िालग सम्बन्धित कायािियिा 
िेखी पठाउनेछ र सम्बन्धित कायािियिे पलन सोही बिोन्जि रन्जिेशन वा दान्खि खारेज गरी सोको जानकारी 
सम्बन्धित संस्थािाई ददन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बिोन्जि लितो राखेको सम्पन्त्त लििाि लबिी गदाि कसैिे सकार नगरेिा त्यस्तो सम्पन्त्त सम्बन्धित संस्था 
आफैं िे सकार गनि सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बिोन्जि आफैं िे सकार गरेिा त्यस्तो सम्पन्त्त सम्बन्धित संस्थाको नाििा रन्जिेशन वा दान्खि 
खारेज गनि सम्बन्धित कायािियिा िेखी पठाउनेछ र त्यसरी िेखी आएिा सम्बन्धित कायािियिे सोही बिोन्जि 
रन्जिेशन वा दान्खि खारेज गरी ददन ुपनेछ । 

(८) लितो लििाि गरी ववगो असूि उपर गने कायििा एकाघर सगोिका वा एकाघर लभत्र वण्डापत्र भै लभन्न भै बसेका 
अंन्शयारहरुिाई एकाघर लभत्रको लबगो लििाि सकार गने कायििा प्राथलिकता पाउनेछ । 

(९) लितो लििाि गदाि व्यन्ि ववशेष वा संस्थाको नाििा लितो दाखेि, खारेज, नािसारी गनि कायिपालिकािे तीन 
िवहनासम्िरोक्का गनि सक्नेछ । 

 

५९. कािो सूची सम्बधिी व्यवस्थााः संस्थाबाट ऋण लिई  रकिको अपचिन गने वा तोवकएको सियावलि लभत्र 
ऋणको साँवा व्याज वफताि नगने व्यन्िको नाि नािेशी सवहत कािोसूची प्रकाशन सम्बधिी व्यवस्था संघीय कानून 
बिोन्जि हनुेछ । 

 

६०.कजाि सूचना केधि सम्बधिी व्यवस्थााःकजाि सूचना केधि सम्बधिी व्यवस्था तोवकए बिोन्जि हनुेछ । 
 

६१. बाकँी बक्यौता असूि उपर गने : कसैिे संस्थािाई लतनुि बझुाउन ुपने रकि नलतरी बाँकी राखेिा त्यस्तो रकि र 
सोको ब्याज सिेत दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो व्यन्िको जायजेथाबाट असूि उपर गररददन सक्नेछ । 
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६२.रोक्का राख् निेखी पठाउने:(१) संस्था वा दताि गने अलिकारीिे दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको िालग कुनै व्यन्िको 
खाता,जायजेथाको स्वालित्व हस्ताधतरण, नािसारी वा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् नसम्बन्धित लनकायिा िेखी 
पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जि रोक्काको िालग िेखी आएिा सम्बन्धित लनकायिे प्रचलित कानून बिोन्जि त्यस्तो व्यन्िको 
खाता,जायजेथाको स्वालित्व हस्ताधतरण, नािसारी वा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् नराखी ददन ुपनेछ । 

 

६३.अग्रालिकार रहन:ेकुनै व्यन्ििे संस्थािाई लतनुि पने ऋण वा अधय कुनै दावयत्व नलतरेिा त्यस्तो व्यन्िको जायजेथािा 
सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको िालग रकि छुिाई बाँकी रहन आएको रकििा संस्थाको अग्रालिकार रहनेछ । 

 

६४. कारवाही गनि वािा नपने:संस्थािे ऋण असिुी गने सम्बधििा कुनै व्यन्ि वा सहकारी संस्था उपर चिाएको कुन ै
कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यन्ि वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित कानून बिोन्जिको कुनै कसूरिा कारवाही 
चिाउन रोक िगाएको िालनने छैन । 

 

पररच्छेद– १4 

एकीकरण,  लबघटन तथा दताि खारेज 

 

६५.एकीकरण, स्थानीयकरणतथा ववभाजन सम्बधिी व्यबस्था:(१) यस ऐनको अलिनिा रहीदईु वा दईुभधदा बढी 
संस्थाहरु एक आपसिा गाभी एकीकरण गनि वा एक संस्थािाई भौगोलिक कायि िेत्रको आिारिा दईु वा दईुभधदा बढी 
संस्थािा ववभाजन गनि सवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिएकीकरण वा ववभाजन गदाि सम्बन्धित संस्थाको कुि कायि रहेका सदस्य संख्याको दईु 
लतहाइ बहिुतबाट लनणिय हनु ुपनेछ ।           

(३) उपदफा (२) बिोन्जि एकीकरण वा ववभाजन गने लनणिय गदाि एकीकरण वा ववभाजनका शति र कायिववलि सिेत 
खिुाउन ुपनेछ। 

(४) थासाङ गाउँपालिका र कुनै गाउँपलिकाको सिेत कायििेत्र रहेका सहकारी संस्थाहरु स्थानीयकरण हनु चाहेिा गाउँ 
कायिपालिकाको कायािियिे सम्बन्धित लनकायिा लसफाररश गनि सक्नेछ ।  

 

६६. ववघटन र दताि खारेज:(१) कुनै संस्थािा देहायको अवस्था ववद्यिान भएिा सािारणसभाको तत्काि कायि रहेका 
दईु लतहाइ बहिुत सदस्यको लनणियबाट त्यस्तो संस्थाको ववघटन गने लनणिय गरी दताि खारेजीको स्वीकृलतका 
िालगसलिलतिे दताि गने अलिकारीसिि लनवेदन ददनसक्नेछ :– 

(क)ववलनयििा उन्ल्िन्खत उद्देश्य तथा कायि हालसि गनि सम्भव नभएिा,  
(ख) सदस्यको वहत गनि नसक्ने भएिा । 

(२)उपदफा (१) बिोन्जिप्राप् तलनवेदनिा छानववन गदाि त्यस्तोसंस्थाको ववघटन गनि उपयिु देन्खएिादताि गने 
अलिकारीिे त्यस्तो संस्थाको दताि खारेज गनि सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२)बाहेक सहकारी सलिलतको लनणियानसुार दताि गने अलिकारीिे देहायको अवस्थािा सिेतसंस्थाको दताि 
खारेज गनि सक्नेछ :– 

(क) िगातार दईु वषिसम्ि कुनै कारोबार नगरी लनष्कृय रहेको पाइएिा, 
(ख)कुनै संस्थािे यो ऐन वा यस ऐन अधतगित बनेको लनयिाविी ववपरीतको कायि बारम्बार गरेिा, 
(ग)ववलनयििा उन्ल्िन्खत उद्देश्य ववपरीत कायि गरेिा, 
(घ) सहकारी िूल्य, िाधयता र लसद्धाधत ववपरीत कायि गरेिा । 
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(४) उपदफा (२) वा (३) बिोन्जि दताि खारेज गनुि अन्घ दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्थािाई सनुवुाईको िालग पधर 
ददनकोसिय ददन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बिोन्जि संस्थाको दताि खारेज भएिा त्यस्तोसंस्था ववघटन भएको िालननेछ ।  

(६) उपदफा (२) वा (३) बिोन्जि संस्थाको दताि खारेजी भएिा त्यस्तो संस्थाको दताि प्रिाणपत्र स्वताः रद्द भएको 
िालननेछ । 

 

६७. लिक्वीडेटरको लनयनु्ि:(१) दफा ६६ बिोन्जि कुनै संस्थाको दताि खारेज भएिा दताि गने अलिकारीिे लिक्वीडेटर 
लनयिु गनेछ ।  

(२) उपदफािा (१) िा जनुसकैु कुरा िेन्खएको भएतापलन स्थानीयकानूनिा तोवकएको लसिासम्िको सम्पन्त्त भएको 
संस्थाको हकिा दताि गने अलिकारीिेकुनै अलिकृतस्तरका कििचारीिाई लिक्वीडेटर लनयनु्ि गनि सक्नेछ । 

 

६८. लिक्वीडेशन पलछको सम्पलतको उपयोग: कुनै संस्थाको लिक्वीडेशन पिात ्सबै दावयत्व भिुान गरी बाँकी रहन 
गएको सम्पन्त्तको उपयोगस्थानीय कानूनिा तोवकए बिोन्जि हनुेछ । 

 

पररच्छेद –१5 

सहकारी सलिलत र दताि गने अलिकारी 
 

६९.सहकारी सलिलत:(१) गाउँपालिका लभत्र सहकारी दताि गनि, सञ्चािन, लनयिन, लनररिण, प्रवद्धिन र व्यवस्थापन गनि 
गाउँपालिका स्तररय एक सहकारी सलिलत रहनेछ । 

(२) सहकारी सलिलतको गठन देहाय बिोन्जि हनुेछ । 

(क) गाउँपालिकाको अध्यि वा लनजिे तोकेको व्यन्ि    अध्यि, 
(ख) गाउँ कायिपालिकािे तोकेका गाउँ कायिपालिकाका सदस्य िध्ये कन्म्तिा एक जना िवहिा सवहत तीन 
जना सदस्य, 
(ग) गाउँपालिका िेत्र लभत्रका सहकारी ववज्ञ िध्येबाट सहकारी सलिलतिे तोकेको एक जना सदस्य 

(घ) दतािगने अलिकारी       सदस्य  

(ङ) कायािियको सहकारी हेने न्जम्िेवार कििचारी    सदस्य सन्चव 

(३) सहकारी सलिलतको काि कतिव्य र अलिकार लनम्न बिोन्जि हनुेछ । 

(क) सहकारी संघ संस्थाको दताि गने वा नगने सम्बन्धि लनणिय लिने, 
(ख) सहकारी संस्थाहरुको लनयिन, लनरीिण, अनगुिन र व्यवस्थापन गने गराउने, 
(ग) सहकारी ऐन लनयिको वन्खििाप गने संस्थािाई कानून बिोन्जिको सजाय गने गराउने तथा खारेजीको 
लनणिय गने, 
(घ) सहकारी न्शिाको प्रवद्धिन तथा सहकारी संस्थाहरुको सविीकरण र सशन्िकरणका कायििि बनाउने 
तथा सधचािन गने गराउने, 
(ङ) सहकारी सलिलतको अधय काि, कतिव्य र अलिकार सहकारी लनयिाविी तथा कायिववलििा तोवकए बिोन्जि 
हनुेछ । 

(४) सहकारी सलिलतको खण्ड (ग) को सदस्यको पदावलि ३ बषिको हनुेछ ।नीजिाई पनुाः ववज्ञको रुपिा चयन गनि 
सवकनेछ ।  
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७०. दताि गने अलिकारी:(१)यस ऐन अधतगित दताि गने अलिकारीिे गनुिपने कायिहरू थासाङगाउँपालिकाकोप्रिखु 
प्रशासवकय अलिकृतिे गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको दताि गने अलिकारीिे यस ऐन बिोन्जि आफूिा रहेको कुनै वा सम्पूणि अलिकार आफू 
िातहतको अलिकृतस्तरको कििचारीिाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 
 

७१.दताि गने अलिकारीको काि, कतिव्य र अलिकार : यस ऐनिा अधयत्र उन्ल्िन्खत काि, कतिव्य तथा अलिकारको 
अलतररि दताि गने अलिकारीको काि, कतिव्य र अलिकारयो ऐन बिोन्जि बनेका लनयि र लनदेन्शकािातोवकए बिोन्जि 
हनुेछ । 

  

पररच्छेद –१6 

लनरीिण तथा अनगुिन 

७२.लनरीिण तथा अलभिेख जाचँ गने:(१) दताि गने अलिकारीिे संस्थाको जनुसकैु वखत लनरीिण तथाअलभिेख परीिण 
गनि, गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाि राि बैंङ्किे जनुसकैु वखत तोवकएको भधदा बढी आलथिक कारोवार गने संस्थाको वहसाव वकताव वा ववत्तीय 
कारोवारको लनरीिण वा जाँच गनि, गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको िालग नेपाि राि बैङ्किे आफ्ना कुनै अलिकारी वा ववशेषज्ञ खटाई आबश्यक  वववरण 
वा सूचनाहरू संस्थाबाट न्झकाई लनरीिण तथा सपुरीवेिण गनि सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बिोन्जि लनरीिण वा वहसाब जाँच गदाि दताि गने अलिकारी वा नेपाि राि बैङ्कको अलिकार 
प्राप्त अलिकृतिे िाग गरेको जानकारी सम्बन्धित संस्थािे उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बिोन्जि लनरीिण वा वहसाब जाँच गदाि कुनै संस्थाको कािकारवाही यो ऐन, यस ऐन 
अधतगित बनेको लनयि, लनदेन्शका, िापदण्ड वा कायिववलि बिोन्जि भएको नपाइएिा दताि गने अलिकारी वा नेपाि राि 
बैङ्किे सम्बन्धित संस्थािाई आवश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुि त्यस्तो संस्थाको कतिव्य 
हनुेछ । 

(६) नेपाि राि बैङ्किे यस दफा बिोन्जि संस्थाको लनरीिण तथा सपुरीवेिण गदाि नेपाि राि बैङ्किे प्रचलित कानून 
बिोन्जिको अलिकार प्रयोग गनि सक्नेछ। 

(७) यस दफा बिोन्जि संस्थाको लनरीिण तथा सपुरीवेिण गदाि प्राप् त हनु आएको जानकारी नेपाि राि बैङ्किे गाउँ 
कायिपालिकािाई उपिव्ि गराउन ुपनेछ ।  

(८) नेपाि राि बैंकिे यस कानून बिोन्जि सहकारी संस्थाको लनरीिण, अनगुिन तथा सपुररवेिण गदाि आवश्यकता 
अनसुार सहकारी सलिलतका प्रलतलनलिहरु, सम्बन्धित वडाका जनप्रलतलनलिहरु, न्जल्िा न्स्थत सहकारी संघका प्रलतलनलि 
िाफि त अनगुिन तथा लनरीिण गरर गाउँपालिकािा प्रलतवेदन बझुाउन सक्नेछ । 

 

७३.छानववन गनि सक्ने :(१) कुनै संस्थाको व्यवसावयक कारोबार सधतोषजनक नभएको, सदस्यको वहत ववपरीत काि 
भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य ववपरीत कायि गरेको भनी त्यस्तो संस्थाकोकम्तीिा वीस प्रलतशत सदस्यिे छानववनको 
िालग लनवेदन ददएिा दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्थाको छानववन गनि, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जि छालनवन गदाि िाग गरेको वववरण वा कागजात उपिब्ि गराई सहयोग गनुि सम्बन्धित 
सलिलतको कतिव्य हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोन्जि गररएको छानववनको जानकारी सम्बन्धित संस्थािाई लिन्खतरुपिा ददन ुपनेछ । 
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७४.बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको लनरीिण तथा अनगुिन सम्बधिी ववशेष व्यवस्था :(१) बचत तथा 
ऋणको िखु्य कारोबार गने संस्थािे तोवकए बिोन्जि अनगुिन प्रणािी अविम्बन गनुि पनेछ । 

(२) दताि गने अलिकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोवकए बिोन्जिको अनगुिन प्रणािीिा आिाररत 
भई लनरीिण तथा अनगुिन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि संस्थाको लनरीिण तथा अनगुिन दताि गने अलिकारीिे आवश्यकता अनसुार नेपाि राि बैङ्क 
िगायतका अधय लनकायको सहयोग लिन सक्नेछ । 
 

७५.वावषिक प्रलतवेदन पेश गनुिपने :(१) दताि गने अलिकारीिे आलथिक वषि सिाप्त भएको लिलतिे तीन िवहनालभत्र संस्थाको 
लनरीिण सम्बधिीवावषिक प्रलतवेदनगाउँकायिपालिकासिि पेश गनुि पनेछ । 

(२) उपदफा (१)  बिोन्जिको प्रलतवेदनिा देहायका वववरणहरू खिुाउन ुपनेछ:– 

(क)सञ्चािनिा रहेका संस्थाको वववरण, 

(ख)अनगुिन गररएका संस्थाको संख्या तथा आलथिक कारोवारको वववरण, 

(ग) संस्थािा सहकारी लसद्धाधत र यो ऐन, यस ऐन अधतगित बनेको लनयि, ववलनयि तथा आधतररक कायिववलिको 
पािनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यिे प्राप् त गरेको सेवा सवुविाको अवस्था, 
(ङ) संस्थाको वियाकिापिा सदस्यको सहभालगताको स्तर अनपुात, 

(च)संस्थािाई गाउँपालिकाबाट प्रदान गररएको ववत्तीय अनदुान तथा छुट सवुविाको सदपुयोलगताको अवस्था,  
(छ)संस्थाको आलथिक वियाकिाप तथा ववत्तीय अवस्था सम्बधिी तोवकए बिोन्जिका वववरण, 

(ज)संस्थािा आधतररक लनयधत्रण प्रणािीको अवस्था, 
(झ) संस्थािा सशुासन तथा न्जम्िेवारीको अवस्था, 
(ञ) संस्थािा रहेका कोषको वववरण, 

(ट)संरन्ित पूजँी वफताि कोषववतरणको अवस्था, 
(ठ)सहकारीको नीलत लनिािणिा सहयोग पगु्ने आवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको दताि, खारेजी तथा ववघटन सम्बधिी वववरण, 

(ढ)संस्थािे सञ्चािन गरेको दफा १२ बिोन्जिको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको वववरण,  

(ण)तोवकए बिोन्जिका अधय वववरण । 

 

७६. आपसी सरुिण सेवा संचािन सम्बधिी व्यवस्थााः (१) संस्थािे संघीय कानूनिा व्यवस्था भएबिोन्जि आफ्ना 
सदस्यहरुको बािीनािी वा वस्तभुाउिा भएको िलतको अंशपूलति गने गरी आपसी सरुिण सेवा संचािन गनि सक्नेछ । 

 

७७.न्स्थरीकरण कोष सम्बधिी व्यवस्थााः (१) बचत तथा ऋण ववषयगत संस्थाहरू सम्भाववतजोन्खिबाट संरिणका 
िालगसंघीय कानूनिा व्यवस्था भएबिोन्जि खडा हनुे न्स्थरीकरण कोषिा सहभागी हनु सक्नेछन ्। 
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पररच्छेद –१7 

सिस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७८.संस्थासिस्याग्रस्त भएको घोषणा गनि सवकने:(१) यस ऐन बिोन्जि गररएको लनरीिण वा वहसाब जाँचबाट कुन ै
संस्थािा देहायको अवस्था ववद्यिान रहेको देन्खएिा कायिपालिकािे त्यस्तो संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्थाको रुपिा घोषणा 
गनि सक्नेछ:- 

(क) सदस्यको वहत ववपरीत हनुे गरी कुनै कायि गरेको, 
(ख) संस्थािे पूरा गनुिपने ववत्तीय दावयत्व पूरा नगरेको वा भिुानी गनुिपने दावयत्व भिुानी गनि नसकेको वा 
भिुानी गनि नसक्ने अवस्था भएको, 
(ग)सदस्यहरूको बचत लनिािररत शति बिोन्जि वफताि गनि नसकेको, 
(घ)यो ऐन, यस ऐन अधतगित बनेको लनयि तथा ववलनयि ववपरीत हनुे गरी संस्था  सञ्चािन भएको, 
(ङ) संस्था  दािासाहीिा पनि सक्ने अवस्थािा भएको वा उल्िेखनीय रुपिा गम्भीर आलथिक कदठनाई 

भोलगरहेको, 
(च) कुनै संस्थािे सदस्यको बचत रकि वफताि गनुि पने अवलििा वफताि नगरेको भनी त्यस्तो 
संस्थाकाकम्तीिावीस प्रलतशत वा वीस जना िध्ये जनु कि हधुछ सो बरावरकासदस्यहरूिे दताि गने 
अलिकारीसिि लनवेदन ददएकोिाछानववन गदाि खण्ड (क) देन्ख (ङ) सम्िको कुनै अवस्था ववद्यिान भएको 
देन्खएको । 

(छ) सिस्याग्रस्त संस्थाहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धि अधय लबषय तोवकए बिोन्जि हनुेछ। 

 

पररच्छेद–१8 

कसूर दण्ड जररवाना तथा पनुराबेदन 

७९. कसूर गरेको िालनने :संस्थाको अलिकार प्राप्त व्यन्ि वा अधय व्यन्ििे देहायको कुनै कायि गरेिा यस ऐन 
अधतगितको कसूर गरेको िालननेछ ।  

(क) दताि नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेिा वा कुनै व्यन्ि, फिि वाकम्पनीिे आफ्नो नाििा 
सहकारी शब्द वा सो शब्दको अंग्रजेी रुपाधतरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अधय कुन ै
कायि गरेिा, 
(ख)सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अधतगित बनेको लनयि, ववलनयिबिोन्जि बाहेक अधय कुनैपलन 
प्रयोजनको िालग प्रयोग गरेिा,  

(ग)तोवकएकोभधदा बढी रकि ऋण प्रदान गदाि जिानत वा सरुिण नराखी ऋण प्रदान गरेिा, 
(घ) सलिलतको सदस्य, व्यवस्थापकवा कििचारीिे संस्थाको सम्पन्त्त, बचत वा शेयर रकि वहनालिना गरेिा, 
(ङ)ऋणअसूि हनु नसक्ने गरी सलिलतका कुनै सदस्य, लनजकोनातेदार वा अधय व्यन्ि वा कििचारीिाई ऋण 
ददई रकि वहनालिना गरेिा,  
(च) सलिलतका कुनै सदस्यिे एक्िै वा अधय सदस्यको लििोितोिा संस्थाको शेयर वा बचत रकि आफू खसुी 
पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएिा,  

(छ) झिुा वा गित वववरण पेश गरीकजाि लिएिा, राखेको लितो कच्चा भएिा वाऋण वहनालिना गरेिा,  
(ज) संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अधतरग्त बनेका लनयि, ववलनयि  ववपररत िगानी गरेिा वा िगानी गने 
उद्देश्यिे रकि उठाएिा,  
(झ) कृलत्रि व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएिा वा ददएिा, 
(ञ) लितोको अस्वाभाववक रुपिा बढी िूल्याङ्कन गरी ऋण लिएिा वा ददएिा, 
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(ट) झिुा वववरणको आिारिा पररयोजनाको िागत अस्वाभाववक रुपिा बढाई बढी ऋण लिएिा वा  ददएिा, 
(ठ) कुन ैव्यन्ि वा संस्थािाई एक पटक ददइसकेको सरुिण रीतपूविक फुकुवा नभई वा सो सरुिणिे खािेको 
िूल्यभधदा बढी हनुेगरी सोही सरुिण अधय संस्थािा राखी पनुाः ऋण लिए वा ददएिा, 
(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको िालग ऋण सवुविा लिएको हो सोही प्रयोजनिा निगाई अधयत्र प्रयोग गरे वा 

गराएिा, 
(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातािा िेन्खएको कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाइ वा उडाइ अकै अथि लनस्कने 
व्यहोरा पारी लििाई िेख्न ेवा अको लभन्नै शे्रस्ता राख्न ेजस्ता काि गरेबाट आफूिाई वा अरु कसैिाई फाइदा 
वा हालन नोक्सानी गने उद्देश्यिे कीते गनि वा अकािको हालन नोक्सानी गने उद्देश्यिे नगरे वा नभएको झिुा 
कुरा गरे वा भएको हो भनी वा लिलत, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा 
बनाउन िगाई जािसाजी गरे वा गराएिा,  
(ण) ऋणको लितो स्वरुप रान्खने चि अचि सम्पन्त्त लििाि लबिी वा अधय प्रयोजनको िालग िूल्याङ्कन गदाि 
िूल्याङ्कनकताििे बढी, कि वा गित िूल्याङ्कन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याउने कायि गरे वा गराएिा,  
(त)संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याउने उद्देश्यिे कसैिे कुनै काि गराउन वा नगराउन, िोिावहजा गनि वा 
गराउन, कुनै वकलसिको रकि लिन वा ददन, लबना िूल्य वा कि िूल्यिा कुनै िाि, वस्त ुवा सेवा लिन वा ददन, 

दान, दातव्य, उपहार वा चधदा लिन वा ददन, गित लिखत तयार गनि वा गराउन, अनवुाद गनि वा गराउन वा गैर 
कानूनी िाभ वा हानीपरु् याउन ेबदलनयतिे कुनै कायि गरे वा गराएिा, 
(थ) कुनैसंस्था वा सोको सदस्य वा बचतकताि वा तीिध्ये कसैिाई हानी नोक्सानी पगु्न ेगरी िेखा परीिण गरे 
गराएिा वा िेखा परीिण गरेको झिुो प्रलतवेदन तयार पारेिा वा पानि िगाएिा। 

 

८०.सजायाः(१) कसैिे दफा ७९ को कसूर गरेिानीजिाई संघीय कानून बिोन्जिको सजाय हनुेछ । 

 

८१. जररवाना हनुे :(१) दफा ८७ बिोन्जि कसैको उजूरी परी वा संस्थाको लनरीिण अनगुिन वा वहसाब वकताबको 
जाँच गदाि वा अधय कुनै व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायि गरेको पाइएिादताि गने अलिकारीिे संघीय कानून 
बिोन्जिको जररवाना गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अधतगित बनेका लनयि ववपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएिा, 
(ख) संस्थािे प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अधतर छ प्रलतशतभधदा बढी कायि गरेिा, 
(ग) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणिा िाग्ने ब्याजिाई िूि कजाििा पूजँीकृत गरी सोको आिारिा ब्याज िगाएिा, 
(घ)कुनै सदस्यिाई आफ्नो पूजँीकोषको तोवकए बिोन्जिको प्रलतशतभधदा बढी हनुे गरी ऋण प्रदान गरेिा, 
(ङ)संस्था दताि गदािका बखतका सदस्य बाहेक अधय सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन िवहना अवलि 
व्यलतत नभई ऋण िगानी गरेिा, 
(च) प्राथलिक पूजँी कोषको दश गणुा भधदा बढीहनुे गरी बचत संकिन गरेिा, 
(छ) शेयर पूजँीको पधर प्रलतशतभधदा बढी शेयर िाभांश ववतरण गरेिा,  

(ज)संस्थािेआफ्नो कायििेत्र बावहर गई कारोबार गरेिा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरेिा, 
(झ) संस्थािेयो ऐन ववपरीत कृलत्रि ब्यन्ििाई आफ्नो सदस्यता ददएिा । 

(२) उपदफा (१)िा िेन्खएको व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायि गरेको पाइएिा दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो 
कायिको प्रकृलत र गाम्भीयिताको आिारिा त्यस्तो कायि गने व्यन्ि वा संस्थािाई संन्घय कानून बिोन्जि जररवाना गनि 
सक्नेछाः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अधतगित बनेको लनयि बिोन्जि ददएको कुनै लनदेशन वा तोवकएकोिापदण्डको पािना 
नगरेिा, 
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(ख)यो ऐन वा यस ऐन अधतगित बनेको लनयि बिोन्जिददनपुने कुनै वववरण, कागजात, प्रलतवेदन, सूचना वा 
जानकारी नददएिा, 

(ग) यस ऐन बिोन्जि लनवािचन नगरी सलिलत तथा िेखा सपुरीवेिण सलिलतका पदालिकारीहरु आफू खुशी 
पररवतिन गरेिा  

(घ) कुनै संस्थािे दफा ६ को उपदफा (४) बिोन्जिको तोवकएको शति पािन नगरेिा, 
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अधतगित बनेको लनयि ववपररत अधय कायि गरेिा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बिोन्जिको जररवाना गनुि अन्घ दताि गनेअलिकारीिे सम्बन्धित व्यन्ि वा संस्थािाई सफाई 
पेश गनि कम्तीिा पधर ददनको सियावलि ददन ुपनेछ । 

 

८२. रोक्का राख्न े :(१) दताि गने अलिकारीिे सम्बन्धित संस्थािाई दफा ८१बिोन्जि जररवाना गनुिका अलतररि तीन 
िवहनासम्ि त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्न ेतथा सम्पन्त्त रोक्का राख् न सम्बन्धित लनकायिाई 
लसफाररस गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको लसफाररस प्राप् त भएिा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सोको 
जानकारी दताि गने अलिकारीिाई ददन ुपनेछ ।  

 

८३. दोब्बर जररवाना हनुे:दफा ८१ बिोन्जि जररवाना भएको व्यन्ि वा संस्थािेपनु: सोही कसूर गरेिा त्यस्तो व्यन्ि 
वा संस्थािाई दताि गने अलिकारीिे दोस्रो पटकदेन्ख प्रत्येक पटकको िालग दोब्बर जररवाना गनेछ ।  

८४. अनसुधिानको िालग िेखी पठाउन सक्ने :दताि गने अलिकारी वा नेपाि राि बैङ्किे यस ऐन बिोन्जि आफ्नो काि, 
कतिव्य र अलिकारको पािना गदाि कसैिे दफा ७९बिोन्जिको कसूर गरेको थाहा पाएिा त्यस्तो कसूरका सम्बधििा 
यस ऐन बिोन्जि अनसुधिान गनिको िालग सम्बन्धित लनकायिा िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

८५. िदु्दासम्बधिी व्यवस्थााःदफा ८० बिोन्जि सजाय हनुे कसूरकोिदु्दा सम्बधिी व्यवस्था संघीय कानून बिोन्जि हनुेछ 
। 

८६.िदु्दा हेने अलिकारी:दफा ८० बिोन्जिको सजाय हनुे कसूर सम्बधिी िदु्दाको कारवाही र वकनारासंघीय कानून 
बिोन्जि हनुेछ । 

८७. उजूरी ददने हदम्याद :(१) कसैिे दफा ८० बिोन्जिको सजाय हनुे कसूर गरेको वा गनि िागेको थाहा पाउने 
व्यन्ििे त्यसरी थाहा पाएको लिलतिे नब्बे ददनलभत्र दताि गने अलिकारी सिि उजूरीददन ुपनेछ । 

(२) कसैिे दफा ८१ बिोन्जि जररवाना हनुे कायि गरेको थाहा पाउने व्यन्ििे त्यसरी थाहा पाएको लिलतिे नब्बे ददन 
लभत्र दताि गने अलिकारी सिि उजूरीददन ुपनेछ ।  

 

८८.पनुरावेदन गनि सक्ने :(१) दफा ७ बिोन्जि संस्था दताि गनि अस्वीकार गरेको वा दफा ६६ बिोन्जि संस्था दताि 
खारेज गरेकोिा न्चत्त नबझु्नेिे सो लनणियको जानकारी पाएको लिलतिे पैंतीस ददनलभत्र दताि गने अलिकारीको लनणियउपर 
कायिपालिकासिि पनुरावेदन गनि सक्नेछ ।  

(२) दफा ८०बिोन्जिको जररवानािा न्चत्त नबझु्ने व्यन्ििे त्यस्तो लनणियको जानकारी पाएको लिलतिे पैंतीस ददनलभत्र 
देहाय बिोन्जि पनुरावेदन गनि सक्नेछ: 

(क) दताि गने अलिकारी र कायिपालिकािे गरेको लनणिय उपर सम्बन्धित न्जल्िा अदाितिा, 
(ख) नेपाि राि बैङ्किे गरेको लनणिय उपरसम्बन्धित उच्च अदाितिा । 

 

८९.असूि उपर गररने : यस पररच्छेद बिोन्जि कुनै व्यन्ििे लतनुि पने जररवाना वा कुनै रकि नलतरी बाँकी रहेकोिा 
त्यस्तो जररवाना वा रकि लनजबाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ । 
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पररच्छेद–19 

ववववि 

 

९०. ितालिकारको प्रयोग : कुनै सदस्यिे संस्थाको जलतसकैु शेयर खररद गरेको भए तापलन सम्बन्धित संस्थाको कायि 
सञ्चािनिा एक सदस्य एक ितको आिारिा आफ्नोितालिकारको प्रयोग गनि सक्नेछ । 

 

९१.सािान्जक परीिण गराउन सक्ने :(१) संस्थािे ववलनयििा उन्ल्िन्खत उद्देश्य प्राप् त गनिका िालग सलिलतबाट भएका 
लनणिय र कायि, सदस्यहरूिे प्राप् त गरेका सेवा र सधतषु्टीको स्तर, सेवा प्रान्प् तबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरिा आएको 
आलथिक, सािान्जक, सांस्कृलतक तथा वातावरणीय पििा सकारात्िक पररवतिन िगायतका ववषयिा सािान्जक परीिण 
गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्जि भएको सािान्जक परीिणको प्रलतवेदन छिफिको िालग सलिलतिे सािारणसभासिि पेश 
गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोन्जि पेश भएको सािान्जक परीिण प्रलतवेदन छिफि गरी सािारणसभािे आवश्यकता अनसुार 
सलिलतिाई लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बिोन्जिको सािान्जक परीिण प्रलतवेदनको एक प्रलत सम्बन्धित संस्थािे दताि गने अलिकारी सिि पेश 
गनुि पनेछ । 

९२.सहकारी न्शिााः सहकारी िेत्रको प्रवििनको िालग ववद्यािय तहको पाठयिििा आिारभतू सहकारी सम्वधिी 
ववषयवस्तिुाई सिावेश गनि सवकनेछ । 

 

९३.आलथिक सहयोग गनि नहनु:े(१) सहकारीसंस्थाको रकि सदस्य बाहेक अरु कसैिाई सािान्जक कायििा बाहेक अधय 
कायिका िालग आलथिक सहयोग गनिपाईने छैन । 

(२) आलथिक सहयोग सम्बन्धि अधय व्यवस्था सलिलतको लनणियानसुार हनुेछ । 

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनको िालग 'सािान्जक कायि' भन्नािे न्शिा, स्वास््य, वातावरण संरिण, िानवीय सहायता, 
सहकाररता प्रबद्धिन सम्बन्धि कायििाई जनाउँछ । 
 

९४. अधतर सहकारी कारोवार गनि सक्नेाःयस ऐन अधतगित दताि भएका सहकारी संघ संस्थाहरुिे तोवकए बिोन्जि एक 
आपसिा अधतर सहकारी कारोवार गनि सक्नेछन ्।  

 

९५.पररयोजना सञ्चािन गनि सवकने:सहकारी िाफि त सिवृद्ध हालसि गनि गाउँपालिकािे पवहचान गरेका गौरवका 
पररयोजनाहरु 

उँपालिका र सहकारी बीच साझेदारीिा तोवकए बिोन्जि सञ्चािन गनि सवकनेछ । 

 

९६.ठेक्कापिा ददन नहनु:ेसंस्थािे आफ्नो  सलिलतको कुनै सञ्चािक वा िेखा सपुरीवेिण सलिलतको संयोजक वा सदस्य वा 
आफ्नो कििचारीिाई ठेक्कापिा ददन हदैुन । 

 

९७.सरकारी बाँकी सरह असूि उपर हनुे: कुनै संस्थािे प्राप् त गरेको सरकारी अनदुान वा कुनै सेवा सवुविा दरुुपयोग 
गरेको पाइएिा प्रचलित कानून बिोन्जि सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ।  

 

९८. कम्पनी सम्बधिी प्रचलित ऐन िागू नहनुे: यस ऐन अधतगित दताि भएको संस्थाको हकिा कम्पनी सम्बधिी प्रचलित 
ऐन िागू हनुे छैन ।  
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९९. प्रचलित कानून बिोन्जि कारवाही गनि वािा नपने: यस ऐनिा िेन्खएको कुनै कुरािे कुनै व्यन्ि उपर प्रचलित 
कानून बिोन्जि अदाितिा िदु्दा चिाउन बािा परु् याएको िालनने छैन । 

 

१००. सम्पन्त्त शवुद्धकरण लनवारण सम्बधिी काननुी व्यवस्थाको पािना गनुिपनेाःसंस्थािे सम्पन्त्त शवुद्धकरण लनवारण 
सम्बधिी प्रचलितकानूनिा भएका व्यवस्थाका साथै तत ् सम्बधििा िधत्राियिे जारी गरेको िापदण्ड र नेपाि राि 
बैंकबाट जारी भएका लनदेन्शकाहरूको पािना गनुिपनेछ ।  

 

१०१.लनयि बनाउने अलिकार:यस ऐनको कायािधवयनको िालग गाउँ कायिपालिकािे आवश्यकलनयि बनाउन सक्नेछ । 

 

१०२.  िापदण्ड, लनदेन्शका वा कायिववलि बनाई िागू गनि सक्ने:(१) यो ऐन वा यस ऐन अधतगित बनेकोलनयिको 
अलिनिा रही संस्थाको दताि, सञ्चािन,लनरीिण तथा अनगुिन िगायतका काि कारवाहीिाई व्यवन्स्थत र प्रभावकारीरुपिा 
सञ्चािन गनि कायिपालिकािे आवश्यकता अनसुार िापदण्ड, लनदेन्शका वा कायिववलि बनाई िागू गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोन्जिको िापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनसुारदताि गने अलिकार,संघीय रन्जिार, नेपाि राि 
बैङ्क,िधत्रािय र सम्बन्धित अधय लनकायको परािशि लिन सवकनेछ । 

१०३. ऐन िागू हनुे: यस ऐनिा उल्िेख भएसम्ि यसै बिोन्जि तथा अधय व्यवस्था प्रचलित कानून बिोन्जि हनुेछ । 

 

१०४. खारेजी र बचाउ: यस ऐनप्रारम्भ हनु ुभधदा अगाडी दताि भएका सबै सहकारी संस्थाहरुयसै ऐन बिोन्जि दताि 
भएको िालननेछ । 

 
 

 

आज्ञािे, 
   सधतोष कुिार खत्री 
प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत 

 


