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फेदाप गाईँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ 

 

प्रस्तावनाः सहकारीको मलू्य, मान्यता र लसद्धान्त ऄनरुूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहकेो पूँजी, प्रलवलध,साधनस्रोत,लसप क्षमता तथा 

प्रलतभािाइ स्वाबिम्बन र पारस्पररकताका अधारमा एकीकृत गद ैसदस्यहरूको अलथिक, सामालजक तथा साँस्कृलतक ईन्नयन गनि, 

समदुायमा अधाररत, सदस्य केलन्ित, िोकतालन्िक, स्वायत्त र सशुालसत संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धिन गनि, सहकारी 

खेती, ईद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामालजक न्यायका अधारमा अत्मलनभिर, तीब्र एवंलदगो रुपमा स्थानीय 

ऄथितन्ििाइ सदुृढ तुल्याईन सहकारी संघसंस्थाहरुको दताि, सञ्चािन एवम ्लनयमनसम्बन्धी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संलवधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार संचािन ऐनको दफा १०२  बमोलजम फेदाप गाईँपालिकाको गाईँसभािे यो ऐन 

बनाएको छ। 

पररच्छेद –१ 

प्रारलम्भक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “फेदाप गाईँपालिका सहकारी ऐन, २०७५” रहकेो छ । 

                                           (२) यो ऐन फेदाप राजपिमा प्रकाशन भए पश्चात गाईँपालिकाभर िाग ुहुनेछ । 

२. पररभाषा: लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथि निागेमा यस ऐनमाः- 

(क)“अन्तररक कायिलवलध” भन्नािे सहकारी संस्थािे दफा १८बमोलजम बनाएकोअन्तररक कायिलवलध सम्झनपुछि ।  



(ख) “कसरू” भन्नािे दफा ७९ बमोलजमको कसरू सम्झनपुछि । 

(ग) “तोलकएको” वा “तोलकए बमोलजम” भन्नािे यस ऐन ऄन्तगित बनेको लनयममा तोलकएको वा तोलकए बमोलजम सम्झनपुछि । 

(घ) “पररवार” भन्नािे सदस्यको पलत वा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, धमिपिु, धमिपिुी, बाब,ु अमा, सौतेनी अमा र अफूिे पािन 

पोषण गनुि पन े दाज,ु भाईज,ुभाआ, बहुारी, लददी र बलहनी सम्झनपुछि।तर सो शब्दिे ऄशंबण्डा गरीवा मानो छुरिइ अ-अफ्नो पेशा 

व्यवसाय गरी बसेकोपररवारकोसदस्यिाइ जनाईने छैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनपुछि । 

(च) “मन्िािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्धी लवषय हनेे संघीय मन्िािय सम्झनपुछि ।  

(छ) “मखु्य कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्यावसालयक लियाकिापहरुमा पलछल्िो अलथिक वषिसम्ममा पररचालित 

बचतको दालयत्व र पलछल्िो अलथिक वषिको सदस्यतफि को खररद वा लबिी कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रलतशतभन्दा बढी लहस्सा भएको 

कारोवार सम्झनपुछि ।   

(ज)“रलजष्ट्रार” भन्नािे संघको रलजष्ट्रार सम्झन ुपछि ।  

(झ) “िेखा सपुरीवेक्षण सलमलत” भन्नािे दफा ३७ बमोलजमको िेखा सपुरीवेक्षण सलमलत सम्झनपुछि । 

(ञ) “लवलनयम” भन्नािे सम्बलन्धत सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोलजम बनाएको लवलनयम सम्झनपुछि । 

(ट) “लवभाग” भन्नािे संघको सहकारी लवभाग सम्झनपुछि र सो शब्दिे मन्िाियिे सहकारी लनयमन गनि तोकेको महाशाखा समतेिाइ 

जनाईँछ। 

(ठ) “शेयर” भन्नािे सहकारी संस्थाको शेयर पजूीको ऄशं सम्झनपुछि ।  

(ड) “सञ्चािक” भन्नािे सलमलतको सदस्य सम्झनपुछि र सो शब्दिे सलमलतको ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष, सलचव र कोषाध्यक्ष 

समेतिाइजनाईँछ ।  

(ड) “सदस्य” भन्नािे सहकारी संस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यलि सम्झनपुछि। 

(ढ) “सलमलत” भन्नािे  दफा ३० को ईपदफा (१) बमोलजमको सञ्चािक सलमलत सम्झनपुछि ।  

(ण) “सहकारी मलू्य” भन्नािे स्वाविम्वन, स्व–ईत्तरदालयत्व, िोकतन्ि, समानता, समता, ऐक्यवद्धता, आमान्दारी, खिुापन, सामालजक 

ईत्तरदालयत्व तथा ऄरुको हरेचाह िगायत ऄन्तरािलष्ट्रयमान्यताप्राप् तसहकारीसम्बन्धी मलू्य सम्झनपुछि । 

(त)“संस्थाको व्यवसाय” भन्नािे लवलनयममा व्यवस्था भए बमोलजम सञ्चालित व्यवसालयक लियाकिाप सम्झनपुछि ।  

(थ) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नािे स्वैलच्छक तथाखिुा सदस्यता, सदस्यद्वारा िोकतालन्िक लनयन्िण, सदस्यको अलथिक सहभागीता, 

स्वायत्तता र स्वतन्िता, लशक्षा, तािीम र सचूना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र समदुायप्रलतको चासो िगायत 

ऄन्तरािलष्ट्रय मान्यताप्राप् तसहकारी सम्बन्धी लसद्धान्तसम्झनपुछि।  

(द) "संस्था" भन्नािे दफा ३ बमोलजम गठन भइ दफा ६ बमोलजम दताि भएको लवषयगत वा बहुईद्दशे्यीय सहकारी संस्था सम्झन ुपछि । 

(ध) “साधारणसभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको साधारणसभा सम्झनपुछि । 



(न) “प्राथलमक पूँजी कोष” भन्नािे शेयर पूँजी र जगेडा कोष सम्झनपुछि । 

(प) "दताि गन ेऄलधकारी" भन्नािेदफा ६९ बमोलजमको दताि गन ेऄलधकारी सम्झनपुदिछ । 

पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताि 

३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीमा तीस जना नपेािी नागररकहरु अपसमा  लमिी लवषयगत वा वहुईद्दशे्यीय सहकारी संस्था गठन 

गनि सक्नछेन ्।  

(२)ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन श्रलमक, यवुा िगायतिे अफ्नो श्रम वा सीपमा अधाररत भआ व्यवसाय गन े

सहकारी संस्थाको हकमा पन्रजना नेपािी नागररकहरु भए पलन संस्था गठन गनि सक्नछेन ्। 

(३) यस दफामा ऄन्यि जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन नपेाि सरकार, प्रदशे सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको 

ऄनदुान वा स्वालमत्वमा संचालित लवद्यािय, लवश्वलवद्यािय वा संगलठत संस्थाबाट पाररश्रलमक पाईने पदमा वहाि रहकेा कम्तीमा 

एकसय जना कमिचारी, लशक्षक वा प्राध्यापकहरुिे अपसमा लमिी प्रचलित काननू बमोलजम दताि भएको अफ्नो पेशागत संगठनका 

अधारमा सदस्यता, प्रलतलनलधत्व र सेवा संचािनमा तोलकए बमोलजमका शति बन्दजेहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनि सक्नछेन ्।तर 

एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहकेो एईटै कायािियका कम्तीमा तीसजना कमिचारी, लशक्षक वा प्राध्यापकहरुिे अपसमा लमिी 

सदस्यता, प्रलतलनलधत्व र सेवा संचािनमा तोलकए बमोलजमका शति बन्दजेहरु पािना गन ेगरी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

(४)  यस दफा बमोलजम संस्था गठन गदाि एक पररवार एक सदस्यका दरिे ईपदफा (१) वा(२)मा ईलल्िलखत संख्या पगुेको हुनपुनेछ । 

तर संस्था दताि भआसकेपलछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यलििेसो संस्थाको सदस्यता लिन बाधापनेछैन । 

(५) ईपदफा (१)मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलनबचत तथा ऋणको कारोवार गने संस्था गठन गदाि कम्तीमा एकसय जना नपेािी 

नागररकहरुको सहभालगता हुन ुपनछे । 

४. दताि नगरी  सहकारी सस्था संचािन गनि नहुने:कसैिे पलन  यस ऐन बमोलजम दताि नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चािन गनि 

हुदँनै।  

५. दतािको िालग दरखास्त लदन ुपन े:(१) यस ऐन बमोलजम गठन भएका सरकारी संस्थािे दतािकािालग दताि गने ऄलधकारी समक्ष 

ऄनसुचूी-१ को ढाँचामा दरखास्त लदनपुनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमका दरखास्त साथ दहेाय बमोलजमका कागजातहरू संिग्न गनुि पनेछ :– 

(क) सहकारी संस्थाको प्रस्तालवत लवलनयम, 

(ख) सहकारी संस्थासञ्चािनको सम्भाब्यता ऄध्ययन प्रलतवेदन, 

(ग) सदस्यिे लिन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको लववरण, 

(घ) तोलकए बमोलजमको ऄन्य लववरण । 

६. दताि गनुि पने :(१)दफा ५ को ईपदफा (१) बमोलजम प्राप् तदरखास्त  सलहतको कागजातहरु  छानलवन गदाि दहेाय बमोलजम 

भएको पाआएमा दताि गने ऄलधकारीिे दरखास्त परेको लमलतिे तीस लदनलभि त्यस्तो सहकारी संस्थादताि गरी ऄनसुचूी-२ को ढाँचामा 

दताि प्रमाणपि लदन ुपनछे :– 



(क) दरखास्त साथ पेश भएको लवलनयम यो ऐन तथा यस ऐन ऄन्तगित बनकेो लनयम बमोलजमरहकेो,  

(ख) प्रस्तालवत सहकारी संस्थासहकारी मलू्य,मान्यता र लसद्धान्त ऄनरुुप सञ्चािन हुन सक्न ेअधार रहकेो, 

(ग) सहकारी संस्था समदुायमा अधाररत एवम ्सदस्य केलन्ित भइ संचािन र लनयन्िण हुन सक्न ेस्पष्ट अधार रहकेो । 

(घ) तोलकए बमोलजमका ऄन्य अधारहरु परूा भएको । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम छानलवन गदाि प्रस्तालवत सहकारी संस्थाको लवलनयमको कुन ैकुरामा संशोधनगनुिपने दलेखएमा दताि गन े

ऄलधकारीिेत्यस्तोसंशोधन गनुिपन ेव्यहोरा खिुाइ दरखास्त प्राप् त भएको लमलतिे पन्र लदनलभि लनवेदकिाइ सचूना गनुि पनछे । 

(३) यस ऐनमा ऄन्यि जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखतदताि भइ सञ्चािनमा रहकेा गाईँपालिका 

लभि कायिक्षिे कायम गररएकासहकारी संस्था यसै ऐन बमोलजम दताि भएको मालनन ेछ । 

(४) यस दफा बमोलजम सहकारी संस्था दताि गदाि दताि गने ऄलधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थािे पािना गनुि पने गरी कुनै शति 

तोक्न सक्नेछ ।  

(५) ईपदफा (४) बमोलजम शति तोलकएकोमासोको पािना गनुि सम्बलन्धत सहकारी संस्थाको कतिव्य हुनछे। 

७. दताि गनि ऄस्वीकार गनि सक्ने :(१) दफा ६ को ईपदफा (१) मा ईलल्िलखत ऄवस्था नभएमा, सोही दफा बमोलजमलवलनयम 

संशोधनको िालग सचूना लदएको ऄबलधलभि लनवेदकिे संशोधन गनि ऄस्वीकार गरेमा त्यस्तो सचूना पाएको लमलतिे तीस लदनलभि 

लबलनयम संशोधन नगरेमा वा सचूनामा ईल्िेख भए बमोलजम हुनेगरी लबलनयम  संशोधन नगरेमा दताि गन ेऄलधकारीिे त्यस्तो सहकारी 

संस्था दताि गनि ऄस्वीकार गनि सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम सहकारी संस्था दताि गनि ऄस्वीकार गरेकोमादताि गन े ऄलधकारीिे कारण खिुाइतीन लदन लभि सोको 

जानकारी सम्बलन्धत लनवेदकहरूिाइलदन ुपनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगलठत संस्था हुने:(१) सहकारी संस्था ऄलवलच्छन्न ईत्तरालधकारवािा एक स्वशालसत रसङ्गलठत संस्था 

हुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको िालग एईटा छुिै छाप हुनेछ । 

(३) सहकारी संस्थािे यस ऐनको ऄधीनमा रही व्यक्लत सरह चि ऄचि सम्पलत्त प्राप् त, ईपभोग, लविी वा ऄन्य व्यवस्था गनि 

सक्नेछ।  

(४) सहकारी संस्थािे व्यलि सरह अफ्नो नामबाट नालिस ईजरू गनि र सो ईपर पलन सोही नामबाट नालिस ईजरू िागन् सक्नछे। 

(५) सहकारी संस्थािे व्यलि सरह करार गनि सक्नछे । 

९. सहकारी संस्थाको कायिक्षिे :(१) दताि हुदँाका बखत सहकारी संस्थाको कायि क्षिे दहेाय बमोलजम हुनछे । 

(क) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार गने संस्थाको हकमा एक वडा 

(ख)  ऄन्य संस्थाको हकमाएक वडा वा दहेायको अधारमातीन वटा वडासम्म : 

(१)  सदस्यहरुवीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक ऄभ्यासको िालग अपसी साझा वन्धन (कमन बण्ड), 



(२)  व्यवसालयक स्तरमा सेवा संचािन गनि अवश्यक सदस्य संख्या, 

(३) संस्था संचािनमा सदस्यको सहभालगतामिूक िोकतालन्िक लनयन्िण कायम हुने गरी पायक पने स्थान । 

(२)  ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन संस्थािे दताि भइ व्यवसालयक सेवा प्रारम्भ गरेको दइुवषि पलछ दहेायको 

अधारमा जोलडएको भौगोलिक क्षिे कायम रहन ेगरी अफ्नो कायिक्षेि थप वडाहरूमा लवस्तार गनि सक्नछे ।  

(क) संस्थाको व्यवसालयक लियाकिापको लवकास िममा सदस्यता बढाईन थप कायि क्षेि अवश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायि संचािनमा सदस्यको प्रत्यक्ष लनयन्िण कायम राख्न रचनात्मक ईपायहरु ऄविम्बन गररएको, 

(ग)  बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापदण्ड ऄनसुार भएको । 

(३) ईपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन संस्थाको कायिक्षिेका वडाहरूमा व्यावसालयक सेवा सञ्चािन 

नभएको वा जम्मा कारोबारको तोलकएको रकम वा ऄनपुातभन्दा कम रकम वा ऄनपुातको व्यावसालयक सेवा सञ्चािन भएको 

दलेखएको खण्डमा दताि गने ऄलधकारीिे व्यावसालयक सेवा सञ्चािन भएका वडा माि कायिक्षेि कायम गने गरी लवलनयम संशोधन गनि 

लनदशेन लदन सक्नछे । 

(४) ईपदफा (३) बमोलजम दताि गने ऄलधकारीिे लनदशेन लदएकोमा सहकारी संस्थािे एक वषिलभि लवलनयम संशोधन गरी अफ्नो 

कायिक्षेि पनुःलनधािरण गनुिपनेछ ।  

(५) यस दफामा ऄन्यि जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन सहकारी संस्थािे स्वेलच्छक रूपमा जनुसकैु समय कायिक्षेि घटाईन े

गरी पनुःलनधािरण गनि लवलनयम संशोधन गनि सक्नछे ।  

(६) कायिक्षेि पनुः लनधािरण सम्बन्धी ऄन्य व्यवस्था तोलकएबमोलजम हुनछे ।   

१०. जानकारी लदनपुने:गाईँपालिका भन्दा बढी कायिक्षेि कायम राखी दताि भइ सञ्चािनमा रहकेा संस्थाहरूिे 

ऄन्तरगाईँपालिकासेवा सञ्चािन गदाि सञ्चालित सेवाको लववरण सलहत दताि गने ऄलधकारीिाइ जानकारी लदनपुनेछ ।  

११. लवषयगत अधारमा वगीकरण:(१)सहकारी संस्थाको वगीकरण दहेाय बमोलजम हुनछेः 

(क) ईत्पादक संस्थाःकृलष,दगु्ध, लचया,कलफ,ईख,ुफिफुि र माछापािन लवशेषका लवषयगत र ऄगवुावािी एवम ्ईत्पादनको योजना 

समेतका अधारमा ऄन्य ईत्पादनमिूक संस्था; 

(ख) ईपभोिा संस्थाःईपभोिा भण्डार, वचत तथा ऋण,ईजाि र स्वास््य  लवशेषका लवषयगत र प्राथलमक अवश्यकता एवम ्सेवाको 

योजना समेतका अधारमा ऄन्य ईपभोगजन्य संस्था; 

(ग)श्रलमक संस्थाः हस्तकिा,खाद्य पररकार,औद्योलगक ईत्पादन,भोजनािय र श्रम करार लवशेषका लवषयगत र सीप वा श्रमको लवशेषता 

एवम ्स्वरोजगारीको योजना समेतका अधारमा ऄन्य श्रममा अधाररत संस्था; 

(घ) बहुईद्दशे्यीय संस्थाःईत्पादन, ईपभोग र श्रम वा सीपमा अधाररत स्वरोजगारीका सेवा समेत सञ्चािन गने ऄन्य बहुमखुी संस्था । 

(२) ईपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा ईल्िेलखत लवषयमा लवलशष्टीकरण, अम प्रचिन र ऄभ्यासको लवकासिम समेतको 

अधारमा तोलकएबमोलजमका लवषयहरु थप गनि सलकनछे ।  

(३) ईपदफा (१)र (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन ईपदफा (१) बमोलजम ऄन्य संस्थाहरु गठन गनि बाधा पनछैेन ।  



(४)  लवषय गत सहकारीका गाईँ संजाि गठन गनि सलकन ेछ । 

१२. कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि सक्ने :(१) दफा६ बमोलजम दताि प्रमाणपि प्राप् त गरे पलछ 

संस्थािेअफ्नो ईद्दशे्य प्रालप्तका िालग यस ऐन र लवलनयमको ऄधीनमा रहीअवश्यक कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना 

सञ्चािन गनि सक्नेछ ।  

(३) प्रचलित काननूमा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन संस्थािे ईपदफा (१) बमोलजम कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना 

सञ्चािन गनि छुिै संस्था दताि गनुिपने छैन । 

तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि प्रचलित काननू बमोलजम ऄनमुलतपि,स्वीकृलत वा आजाजतपि लिन ु

पन ेरहछे भन ेसो बमोलजम ऄनमुलतपि ,स्वीकृलत वा आजाजतपि लिएर माि कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनुि 

पनेछ।  

(४) ईपदफा (३) बमोलजम संस्थािे प्रचलित काननू बमोलजम ऄलधकार पाएको लनकाय वा ऄलधकारीबाट ऄनमुलतपि,स्वीकृलत वा 

आजाजतपि प्राप् त गरेमा पन्र लदनलभिसोको जानकारी दताि गन ेऄलधकारीिाइ लदन ुपनेछ । 

(५) दइु वा दइुभन्दा बढी संस्थािे संयिु वा साझेदारीमा अफ्नो ईत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको िालग यस ऐनको ऄधीनमा रही 

अवश्यक कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि सक्नेछन ्। 

(६) ईपदफा (५) बमोलजमको कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गने सम्बन्धी ऄन्य व्यबस्था तोलकए बमोलजम हुनछे 

। 

१३. दालयत्व सीलमत हुने :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दालयत्व लनजिे खररद गरेको वा खररद गनि 

स्वीकार गरेको शेयरको ऄलधकतम रकमसम्म माि सीलमत रहनछे ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको ऄन्त्यमा “लिलमटेड” भन्ने शब्द राख्न ुपनेछ ।  

१४. सहकारीका मलू्य, मान्यता र लसद्धान्त पािना गनुि पने:सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चािन गदाि सहकारीका मलू्य, 

मान्यता र लसद्धान्तको पािना गनुि पनेछ ।  

पररच्छेद–३ 

संस्थाका ईद्दशे्य तथा कायि 

१५. संस्थाको ईद्दशे्य : कायिक्षिेमा अधाररत र सदस्य केलन्ित भइ अफ्ना सदस्यहरूको अलथिक, सामालजक तथा साँस्कृलतक 

ईन्नयन गनुि संस्थाको मखु्य ईद्दशे्य हुनेछ ।   

१६. संस्थाको कायि : संस्थाका कायिहरू दहेाय बमोलजम हुनेछन:्- 

(क)सहकारीका मलू्य, मान्यता र लसद्धान्तहरूको पािना गनेगराईन,े 

(ख)सदस्यको लहत प्रवद्धिनगने गरी व्यावसालयक सेवाहरू प्रदान गन,े 

(ग) सदस्यिाइ लशक्षा, सचूना र तािीम प्रदान गन े, 



(ङ)संस्थािे गने ईत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड लनधािरण गरी गणुस्तर सधुार, अलथिक स्थालयत्व र जोलखम व्यवस्थापनसम्बन्धी कायि 

गन,े  

(च)अन्तररक लनयन्िण प्रणािी िाग ूगन,े 

(छ)संस्थाको व्यवसालयक प्रवद्धिन तथा लवकास सम्बन्धी लियाकिापहरू सञ्चािन गने, 

(ज)मन्िािय,रलजष्ट्रार, प्रादलेशक रलजष्ट्रार,स्थानीय तह वादताि गन ेऄलधकारीको लनदशेन पािना गने गराईने, 

(झ) लवलनयममा ईलल्िलखत कायिहरू गन े। 

पररच्छेद–४ 

लवलनयम तथा अन्तररक कायिलवलध 

१७. लवलनयम बनाईन ुपन े:(१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित बनेको लनयम, लनदलेशका, मापदण्ड र कायिलवलधको ऄधीनमा 

रही अफ्नो कायि सञ्चािनको िालग लवलनयम बनाईन ुपनछे । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको लवलनयम दताि गन ेऄलधकारीबाट स्वीकृत भए पलछ िाग ूहुनछे । 

१८. अन्तररक कायिलवलध बनाईन सक्न े:(१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित बनेको लनयम, लनदलेशका, मापदण्ड, कायिलवधी र 

लवलनयमको ऄधीनमा रही अवश्यकता ऄनसुार अफ्नो अन्तररक कायिलवलध बनाईन सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको अन्तररक कायिलवलध सम्बलन्धत संस्थाको साधारणसभािे स्वीकृत गरेपलछ िाग ूहुनेछ । 

१९. लवलनयम र अन्तररक कायिलवलधमा संशोधन :(१) संस्थाको साधारणसभाको कुि सदस्य संख्याको बहुमतबाट लवलनयम र 

अन्तररक कायिलवलध संशोधन हुन सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम संशोधन भएको लवलनयम वा अन्तररक कायिलवलध दताि गने ऄलधकारीबाट स्वीकृत भएपलछ िाग ूहुनछे । 

पररच्छेद–५ 

सदस्यता 

२०. संस्थाको सदस्यता: (१) सोह्र वषि ईमेर परूा गरेका दहेाय बमोलजमका नपेािी नागररकहरु संस्थाको सदस्य हुन सक्नेछनः् 

  (ख)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरेको, 

  (ग)  संस्थाको लवलनयममा ईलल्िलखत शतिहरु पािना गनि मन्जरु गरेको, 

  (घ)  संस्थाको लजम्मेवारी पािना गनि मन्जरु भएको, 

  (ङ)  संस्थािे गरेको कारोवारसँग प्रलतस्पधाि हुन ेगरी कारोवार नगरेको, 

  (च)   संस्थाको सदस्यता लिन योग्य रहकेो स्वघोषणा गरेको । 



(२) यस ऐनमा ऄन्यि जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन नपेाि सरकार, प्रदशे सरकारका लनकायहरु, स्थानीय तहका साथै 

संस्थाको कायिक्षिे लभिका सामदुालयक वा सहकारी लवद्यािय, गठुी, स्थानीय क्िब, स्थानीय तहमा गठन भएकाईपभोिा समहूहरु 

संस्थाको सदस्य हुन बाधा पने छैन ।  

(३) यस दफामा ऄन्यि जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन स्वास््य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थािे सदस्यता लिन वाधा पन े

छैन । 

२१. सदस्यता प्राप् त गनि लनवेदन लदन ुपने:(१) संस्थाको सदस्यता लिन चाहने सम्बलन्धत व्यलििे संस्थाको सलमलतसमक्ष लनवेदन 

लदन ुपनछे । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम लनवेदनपरेको लमलतिे पैंतीस लदन लभि सलमलतिे यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित बनेको लनयम तथा लवलनयमको 

ऄधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने लनणिय गनुि पनछे । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम लनणिय गदाि सलमलतिे सदस्यता प्रदान नगने लनणिय गरेमा सो को कारण खोिी सात लदनलभि लनवेदकिाइ 

जानकारी गराईन ुपनछे । 

(४) ईपदफा (३) बमोलजम जानकारी पाएको लमलतिे तीस लदनलभि सम्बलन्धत ब्यलििे त्यस्तो संस्था दताि गन ेऄलधकारीसमक्ष ईजरू 

गनि सक्नछे। 

(५) ईपदफा (४) बमोलजम प्राप् तईजरूी छानलवन गदाि लनवेदकिाइ सदस्यता प्रदान गनुि पन े दलेखएमा दताि गने ऄलधकारीिे त्यस्तो 

लनवेदकिाइ सदस्यता प्रदान गनिको िालग सम्बलन्धत संस्थािाइ अदशे लदन सक्नछे। 

(६) ईपदफा (५) बमोलजम अदशे भएमा सो अदशे प्राप् त गरेको सात लदन लभि सम्बलन्धत संस्थािे लनवेदकिाइ सदस्यता प्रदान गरी 

सोको जानकारी दताि गने ऄलधकारीिाइ गराईन ुपनछे ।  

२२. सदस्य हुन नपाईने :(१) कुनै व्यलि एकै प्रकृलतको एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्य हुन पाईने छैन । 

तर यो ऐन प्रारम्भ हुन ुऄलघ कुनै व्यलि एकै प्रकृलतको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे तीनवषि 

लभि कुनै एक संस्थाको माि सदस्यता कायम राख्न ुपनछे । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुदँाका बखत कुनै संस्थामा नेपाि सरकारको लनकाय वा दफा २० को ईपदफा (२) मा ईल्िेख भएदलेख बाहकेको 

ऄन्य कुनै कृलिम व्यलि सदस्य भएको भए पाँचवषि लभि सदस्यता ऄन्त्य गनुिपनेछ ।  

२३. सदस्यताको समालप्त:(१) कुनै सदस्यको सदस्यता दहेायको ऄवस्थामा समाप्त हुनछेः— 

(क)सदस्यिे अफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 

(ख) िगातार बालषिक साधारणसभामा लबना सचूना तीन पटकसम्म ऄनपुलस्थत भएमा, 

(ग)यो ऐन,यस ऐन ऄन्तगित वनेको लनयम वा लवलनयम बमोलजम सदस्यिे पािना गनुिपने प्रावधानको बारम्बार ईल्िङ्घन गरेमा, 

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

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन कुन ै सदस्यिे संस्थाबाट प्राप् त वा भिुान गनुि पन े कुनै रकम भएमा सो 

फरफारक नभएसम्म वा लनजिे लिएको ऋण,लतनुि पन ेकुन ैदालयत्व वा ऄन्य 



कुनै सदस्यको तफि बाट लधतो वा जमानत बसेकोमा सोको दालयत्व फरफारक नभएसम्म लनजको सदस्यता समाप्त हुने छैन ।  

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन साधारणसभा बोिाईने लनणिय भआसकेपलछ साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्म 

कसैिाइ पलन सदस्यताबाट हटाईन सलकने छैन । 

२४. सलुवधा प्राप् त गनि नसक्ने : कुनै सदस्यिे सहकारी संस्थािाइ लतनुि पने कुनै दालयत्व लनधािररत समयलभि  भिुान नगरेमा वा यो 

ऐन, यस ऐन ऄन्तगित वनेको लनयम तथा लवलनयम बमोलजम सदस्यिे पािन गनुिपन े व्यवस्थाको बारम्बार ईल्िंघन गरेमा त्यस्तो 

सदस्यिे ऄन्य सदस्य सरहको सलुबधा प्राप् त गनि सक्ने छैन । 

पररच्छेद –६ 

साधारणसभा, सलमलततथा िेखा सपुररवेक्षण सलमलत 

२५. साधारणसभा:(१) सहकारी संस्थाको सवोच्च ऄङ्गको रुपमा साधारणसभा हुनछे । 

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

(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा दहेाय बमोलजम हुनछे:– 

(क)प्रारलम्भक साधारणसभा, 

(ख) वालषिक साधारणसभा, 

(ग) लवशेष साधारणसभा । 

२६. प्रारलम्भक साधारण सभाको काम, कतिव्य र ऄलधकार: प्रारलम्भक साधारणसभाको काम, कतिव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम 

हुनेछ :– 

(क)प्रारलम्भक साधारणसभा हुने ऄलघल्िो लदनसम्मको काम कारबाही र अलथिक कारोबारको जानकारी लिने, 

(ख)चािू अलथिक वषिको िालग वालषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृत गन,े 

(ग) प्रलतवेदन तथा लवत्तीय लववरण ऄनमुोदन गन,े 

(घ)लवलनयममा ईल्िेख भए बमोलजम सलमलत वा िेखा सपुरीवेक्षण सलमलतको लनवािचन गन,े 

(ङ)अन्तररक कायिलवलध पाररत गने, 

(च)िेखा परीक्षकको लनयलुि र लनजको पाररश्रलमक लनधािरण गन,े  

(छ) लवलनयममा तोलकए बमोलजमका ऄन्य कायिहरू गन े। 

२७. वालषिक साधारणसभाको काम, कतिव्य र ऄलधकार : वालषिक साधारणसभाको काम, कतिव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम  

हुनेछ :– 

(क) वालषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृलत गन,े 

(ख) वालषिक िेखा परीक्षण प्रलतवेदन ऄनमुोदन गन,े 



(ग) सलमलत वा िेखा सपुरीवेक्षण सलमलतको लनवािचन तथा लवघटन गन,े 

(घ) सञ्चािक वा िेखा सपुरीवेक्षण सलमलतको संयोजक वा सदस्यिाइ पदबाट हटाईन,े 

(ङ) सलमलत वा िेखा सपुरीवेक्षण सलमलतको वालषिक प्रलतवेदन पाररत गन,े 

(च) लवलनयम संशोधन तथा अन्तररक कायिलवलध पाररत गन,े 

(छ) िेखा परीक्षकको लनयलुि र लनजको पाररश्रलमक लनधािरण गन,े 

(ज) संस्था एकीकरण वा लवघटन सम्बन्धी लनणिय गन,े 

(झ) पाररश्रलमक िगायतका सलुवधा तोक्न,े 

(ञ) ऋण तथा ऄनदुान प्राप्त गने सम्बन्धमा लनणिय गन,े 

(ट) सदस्यको दालयत्व लमनाहा लदन,े 

(ठ) सलमलतिाइ अवश्यक लनदशेन लदने, 

(ड) लवलनयममा तोलकए बमोलजमका ऄन्य कायिहरू गन े। 

२८. साधारणसभाको बैठक :(१) सलमलतिे सहकारी संस्था दताि भएको लमलतिे तीन मलहनालभि प्रारलम्भक साधारणसभा बोिाईन ु

पनेछ । 

(२) सलमलतिे प्रत्येक अलथिक वषि समाप्त भएको लमलतिे छ मलहनालभि वालषिक साधारणसभा बोिाईन ुपनेछ । 

(३) सलमलतिे दहेायको ऄवस्थामा लवशेष साधारण सभा बोिाईन ुपनछे :– 

(क)संस्थाको काम लवशेषिे लवशेष साधारण सभा बोिाईनपुनेसलमलतवाट लनणिय भएमा, 

(ख) दफा ३८ को ईपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोलजम िेखा सपुरीवेक्षण सलमलतको लसफाररसमा, 

(ग)कुनै सञ्चािकिे लवशेष साधारणसभा बोिाईन पेश गरेको प्रस्ताव सलमलतद्धारा पाररत भएमा, 

(घ) लवशेष साधारणसभा बोिाईन ुपने कारण खिुाआ पलच्चस प्रलतशत सदस्यिे सलमलत समक्ष लनवेदन लदएमा, 

(ङ) दफा २९ कोईपदफा (१) बमोलजम दताि गन ेऄलधकारीिे लनदशेन लदएमा, 

(४) ईपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन संस्थाको सञ्चािकवा व्यवस्थापकबाट अफ्नो लजम्मेवारी परूा नगरी संस्था 

सञ्चािनमा समस्या ईत्पन्न भएको ऄवस्थामा दताि गन े ऄलधकारीिाइ जानकारी लदइसाधारण सदस्यहरूमध्येबाट बहुमत सदस्य 

ईपलस्थत भइ लवशेष साधारण सभा गनि सलकनेछ । 

२९. लवशेष साधारणसभा बोिाईन लनदशेन लदन सक्ने:(१) संस्थाको लनरीक्षण वा सपुरीवेक्षण गदाि वा कसैको ईजरूी परी छानलवन 

गदाि दहेायको ऄवस्था दलेखन अएमा दताि गने ऄलधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थाको सलमलतिाइ साधारणसभा बोिाईन लनदशेन लदन 

सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको मलू्य, मान्यता तथा लसद्धान्त लवपररत कायि गरेमा,  



(ख)  यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित बनकेो लनयम, लवलनयम तथा अन्तररक कायिलवलध लवपरीत कायि गरेमा, 

(घ) दताि गने ऄलधकारीिे लदएको लनदशेनको बारम्बार ईल्िङ्घन गरेमा, 

(ङ) दफा ३१ को ईपदफा (२) बमोलजम दताि गने ऄलधकारीिे अदशे लदएमा। 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम साधारणसभा बोिाईन लनदशेन प्राप् त भएमा सलमलतिे सो लनदशेन प्राप् त भएको लमलतिे पैंतीस लदनलभि 

साधारणसभाको बैठक बोिाईन ुपनेछ र साधारणसभाको बैठकमा ईजरूी वा लनरीक्षणका िममा दलेखएका लवषयमा छिफि गरी सोको 

प्रलतवेदन दताि गन ेऄलधकारीसमक्ष पेश गनुि पनछे । 

(३) ईपदफा (१) वा (२) मा ईलल्िलखत ऄवलधलभि सलमलतिे साधारणसभा नबोिाएमा दताि गने ऄलधकारीिे त्यस्तो साधारणसभा 

बोिाईन सक्नछे । 

(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको िालग गणपरूक संख्या तत्काि कायम रहकेो सदस्य संख्याको एकाईन्न प्रलतशत हुनेछ ।  

तर पलहिो पटक डालकएको साधारण सभामा गणपरुक संख्या नपगुेमा त्यसको सात लदन लभि दोस्रो पटक साधारण सभा बोिाईन ुपने र 

यसरी दोस्रो पटक बोिाआएको साधारण सभामा संचािक सलमलतको बहुमत सलहत एक लतहाइ साधारण सदस्यहरुको ईपलस्थलत भएमा 

साधारण सभाको गणपरुक संख्या पगुेको मालननेछ । 

(५) ईपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था सोहीऄनसुार हुनेछ । 

(६)दइु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थािे साधारण सभा गदाि समान कायिसचूीमा तोलकए बमोलजम सदस्य संख्याको 

अधारमा वडा-वडा वा ऄन्य पायकको स्थानमा संचािक सदस्यहरुिाइ पठाइ साधारण सभा गनि र त्यस्तो सभाको लनणिय प्रमालणत 

गनि प्रलतलनलधहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रलतलनलधहरुको ईपलस्थलतको सभािे ऄलन्तम लनणिय प्रमालणत गन ेव्यवस्था लमिाईन सक्नेछ । 

३०. सञ्चािक सलमलत :(१)  सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट लनवािलचत एक सञ्चािक सलमलत रहनछे ।  

  तर,  एईटै व्यलि िगातार एईटै पदमा दइु पटकभन्दा बढी सञ्चािक हुन पाईन ेछैन । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको सलमलतमा ईपिब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रलतशत मलहिा सदस्यको प्रलतलनलधत्व सलुनलश्चत गनुि पनछे ।  

(३) एईटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै ऄवलधमा सञ्चािक तथा िेखा सलमलतको पदमा ईम्मेदवार बन्न र लनवािलचत हुन सक्न े

छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कमिचारी वा अफ्नो संस्थािे सदस्यता लिएको सहकारी संघ वा बैङ्कबाहके ऄको कुन ै

संस्थाको संचािक बन्न पाईने छैन । 

तर वालषिक दइु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार गन ेसहकारी संस्थाको सञ्चािकिे त्यस्तो सहकारी संस्थामा कमिचारीको रुपमा 

काम गनि बाधा पने छैन । वालषिक दइु करोडभन्दा बलढ कारोवार गने संस्थामा कुन ैसंचािक कमिचारी रहकेो भए यो ऐन प्रारम्भ भएको 

लमलतिे दइु वषिलभि त्यस्तो संचािकिे कमिचारीको पद त्याग गरी ऄको कमिचारीको व्यवस्था गनुिपनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनऄुलघ कुन ैव्यलि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चािक वा सोही वा ऄको संस्थाको कमिचारी भएकोमा यो ऐन 

प्रारम्भ भएको लमलतिे एक वषिलभि कुनै एक संस्थाको माि सञ्चािक वा कमिचारी रहन ुपनेछ । 

(७)सलमलतको कायािवलध चार वषिको हुनेछ । 



३१. सञ्चािक सलमलतको लनवािचन :(१) सलमलतिे अफ्नो कायािवलध समाप्त हुन ु कलम्तमा एक मलहना ऄलघ ऄको सलमलतको 

लनवािचन गराईन ुपनछे । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम सलमलतको लनवािचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप् त भएको लमलतिे छ मलहनालभि 

सलमलतको लनवािचन गराईन दताि गन ेऄलधकारीिे सम्बलन्धत सलमलतिाइ अदशे लदन सक्नेछ  

(३) ईपदफा (२) बमोलजम दताि गने ऄलधकारीिे अदशे लदएकोमा सम्बलन्धत सलमलतिे सो अदशे बमोलजमको समयावलधलभि 

सलमलतको लनवािचन गराइदताि गन ेऄलधकारिाइ जानकारी गराईन ुपनछे। 

(४) ईपदफा (३) बमोलजम सलमलतको लनवािचन नगराएमा दताि गन ेऄलधकारिे त्यस्तो संस्थासदस्य रहकेो मालथल्िो संघ भए सो संघको 

प्रलतलनलध समतेिाइ सहभागीगराइ सलमलतको लनवािचन सम्बन्धी सम्पणूि कायि गने गराईनेछ । 

(५) ईपदफा (४)बमोलजमको लनवािचन कायिमा सहयोग परु् याईन ुसम्बलन्धत सलमलतकापदालधकारीहरूको कतिव्य हुनछे ।  

(६) ईपदफा (५) बमोलजम लनवािचन गराईँदा िागेको सम्पणूि खचि सम्बलन्धत संस्थािे व्यहोनुि पनेछ। 

(७) यस दफा बमोलजम सलमलतको ऄको लनवािचन नभएसम्मको िालग सलमलतिे लवलनयममा व्यवस्था भए बमोलजम अफ्नो कायि 

सञ्चािन गनछे ।  

३२. सलमलतको काम, कतिव्य र ऄलधकार : यस ऐनमा ऄन्यि ईलल्िलखत काम, कतिव्य र ऄलधकारका ऄलतररि सलमलतको काम, 

कतिव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ  

(क)सहकारीका मलू्य, मान्यता र लसद्धान्त बमोलजम सहकारी संस्थाको सञ्चािन गन,े 

(ख) अलथिक तथा प्रशासकीय कायि गन,े गराईने, 

(ग)प्रारलम्भक साधारणसभा, वालषिक साधारणसभा तथा लवशेष साधारणसभा बोिाईने, 

(घ)साधारणसभाका लनणियहरू कायािन्वयन गने, गराईने, 

(ङ)संस्थाको नीलत, योजना, बजेट तथा बालषिक कायििमको तजुिमा गरी साधारणसभा समक्ष पेश गन,े 

(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाईन,े  

(छ)शेयर नामसारी तथा लफताि सम्बन्धी कायि गने, 

(ज)सम्बलन्धत संघको सदस्यता लिन,े 

(झ)लवलनयम तथा अन्तररक कायिलवलध तयार गरी साधारणसभामा पशे गने,  

(ञ)संस्थाको कायिक्षेिलभि संस्थाको कारोबार र व्यवसायको लहत प्रवद्धिनको िालग अवश्यककायि गने,गराईन,े 

३३. सञ्चािक पदमा बहाि नरहने: दहेायको कुनै ऄवस्थामा सञ्चािकअफ्नो पदमा बहाि रहन सक्न ेछैन:- 

(क) लनजिे लदएको राजीनामा सलमलतबाटस्वीकृत भएमा, 

(ख) लनजिाइ दफा ३४ ईपदफा (१) बमोलजमसञ्चािकबाट हटाईन ेलनणिय भएमा, 



(ग) लनज ऄको संस्थाको सञ्चािक रहमेा, 

(घ) लनज सोही वा ऄको संस्थाको कमिचारी रहमेा, 

तर दफा ३० को ईपदफा (४) को प्रलतबन्धात्मक वाक्यांशमा िेलखएको कुरामा सोहीबमोलजम हुनेछ । 

(ङ) लनजसोही वा ऄको संस्थाको िेखा सपुरीवेक्षण सलमलतको पदमा रहमेा 

(च) लनजको मतृ्य ुभएमा। 

३४. सञ्चािकिाइ पदबाट हटाईन सक्ने:(१) साधारणसभािे वहुमतको लनणियबाटदहेायको कुनै ऄवस्थामा सञ्चािकिाइ 

सलमलतको सञ्चािक पदबाट हटाईन सक्नेछ :– 

(क) अलथिक लहनालमना गरी सम्बलन्धत संस्थािाइ हानी नोक्सानी परु् याएमा, 

(ख)ऄनलधकृत तवरिे सम्बलन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी लवषयको गोपलनयता भङ्ग गरेमा, 

(ग)सम्बलन्धत संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रलतस्पधाि हुने गरी समान प्रकृलतको कारोबार वा व्यवसाय गरेमा, 

(घ)सम्बलन्धत संस्थाको ऄलहत हुन ेकुनै कायि गरेमा,  

(ङ) लनज शारीररक वा मानलसक रुपमा काम गनि नसक्न ेभएमा, 

(च) कुन ैसञ्चािकमा यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित बनेको लनयम वा लवलनयममा ईलल्िलखतयोग्यता नरहमेा । 

(२)कुनै सञ्चािकिाइ सलमलतको पदबाट हटाईन ेलनणिय गनुि ऄलघ त्यस्तो सञ्चािकिाइसाधारणसभासमक्ष सफाइ पेश गन ेमनालसब 

मालफकको मौका लदआनछे ।  

(३) ईपदफा (२) बमोलजमको ऄवलधलभि कुन ै सञ्चािकिे सफाइ पेश नगरेमा वा लनजिे पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा 

साधारणसभािे त्यस्तो सञ्चािकिाइ पदबाट हटाईन सक्नछे ।  

(४) ईपदफा (३) बमोलजम सञ्चािकको पदबाट हटाआएको सदस्य सलमलतको दइु कायिकािसम्मको लनवािचनमा ईम्मेदवार बन्न पाईन े

छैन ।    

(५) ईपदफा (३) बमोलजम कुनै सञ्चािक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारणसभािे बाँकी ऄवलधको िालग ऄको सञ्चािकको 

लनवािचन गनछे । 

३५. लनजी स्वाथि समावेश भएको लनणिय प्रकृयामा संिग्न हुन नहुने  : 

(१) सञ्चािकिे अफ्नो लनजी स्वाथि समावेश भएको लनणिय प्रलियामा संिग्न हुनहुुदँनै । 

(२) सञ्चािकिे अफूिाइमाि व्यलिगत फाआदा हुनगेरी संस्थामा कुनै कायि गनि गराईन हुदँनै । 

(३) कुनै सञ्चािकिे ईपदफा (१) को लबपरीत हुन े गरी वा अफ्नो ऄलधकारक्षिेभन्दा बालहर गइ कुनै काम कारबाही गरे गराएमा 

त्यस्तो काम कारबाही प्रलत त्यस्तो सञ्चािक व्यलिगत रूपमा ईत्तरदायी हुनछे र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य वा ऄन्य 

कुनै व्यलििाइ हानी नोक्सानी हुन गएको रहछे भन ेत्यस्तो हानी नोक्सानी लनजको जायजेथाबाट ऄसिू ईपर गररनछे । 



३६. सलमलतको लवघटन :(१) साधारणसभािे दहेायको ऄवस्थामा कुि सदस्य संख्याको दइु लतहाइ बहुमतका अधारमा 

सलमलतको लवघटन गनि सक्नेछः– 

(क) सलमलतको बदलनयतपणूि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोलखममा परेमा, 

(ख)संस्थािे लतनुिपने दालयत्व तोलकएको समयलभि भिुान गनि नसकेमा, 

(ग)लवलनयममा ईलल्िलखत ईद्दशे्य र कायि लवपररतको काम गरेमा,  

(घ)सलमलतिे अफ्नो लजम्मेवारी परूा नगरेमा, 

(ङ)यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगित बनकेो लनयमाविीमा ईलल्िलखत शति वा दताि गने  ऄलधकारीिे लदएको लनदशेनको बारम्बार ईल्िङ्घन 

गरेमा । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम सलमलत लवघटन भएमा साधारणसभािे नयाँ सलमलतको लनवािचन गनेछ । 

(३) सलमलतिे यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगित बनेको लनयम बमोलजम दताि गन ेऄलधकारीिे लदएको लनदशेन पािना नगरेमा वा दफा २९ को 

ईपदफा (२) बमोलजम पेश भएको प्रलतवेदन समतेको अधारमा दताि गने ऄलधकारीिे सलमलतिाइ ईजरूी वा लनरीक्षणको िममा 

दलेखएका लवषयवस्तुको गालम्भयिताको अधारमा बढीमा छ मलहनाको समय लदइ सधुार गने मौका लदन सक्नेछ र त्यस्तो समयावलध लभि 

पलन सधुार नगरेमा त्यस्तो सलमलत लवघटन गनेछ । 

(४) ईपदफा (३) बमोलजम सलमलत लवघटन भएमा त्यसरी लवघटन गररएको लमलतिे तीन मलहना लभिमा ऄको सलमलतको लनवािचन 

सम्पन्न गराईन र त्यस्तो लनवािचन नभएसम्म संस्थाको दलैनक कायि सञ्चािन गनि दताि गन ेऄलधकारीिे तोलकए बमोलजमको एक तदथि 

सलमलत गठन गनुि पनछे । 

(५) यस दफा बमोलजम ऄको सलमलतको लनवािचन गराईँदा िागेको सम्पणूि खचि सम्बलन्धत संस्थािे व्यहोनेछ । 

३७. िेखा सपुरीवेक्षण सलमलतको गठन :(१) संस्थामा अन्तररक लनयन्िण प्रणािीिाइ सदुृढ गनि तोलकए बमोलजमको योग्यता 

पगुेका एकजना संयोजक र दइुजना सदस्यहरू रहने गरीसाधारणसभािे लनवािचनबाट िेखा सपुरीवेक्षण सलमलत गठन गनेछ । 

(२) एईटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यलि एकै ऄवलधमा एईटै संस्थाको सञ्चािक वा िेखा सपुररवेक्षण सलमलतको संयोजक वा 

सदस्य पदमा ईम्मेदवार बन्न र लनवािलचत हुन सक्ने छैन । 

३८. िेखा सपुररवेक्षण सलमलतको काम, कतिव्य र ऄलधकार : 

(१) िेखा सपुररवेक्षण सलमलतको काम, कतिव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछ :– 

(क)प्रत्येक चौमालसकमा सहकारी संस्थाको अन्तररक िेखापरीक्षण गन,े गराईन,े 

(ख)अन्तररक िेखापरीक्षण गदाि िेखापरीक्षणका अधारभतू लसद्धान्तको पािना गन,े गराईन,े 

(ग)लवत्तीय तथा अलथिक कारोवारको लनरीक्षण तथा मलू्याङ्कन गन,े गराईन,े 

(घ)सलमलतको काम कारवाहीको लनयलमत सपुररवेक्षण गन ेर सलमलतिाइ अवश्यक सझुाव लदन,े 

(ङ) साधारणसभाकोलनदशेन, लनणिय तथा सलमलतका लनणिय कायािन्वयन भए नभएको ऄनगुमन गन,े 



(च)िेखा सम्बन्धी प्रलतवेदन र सलमलतको काम कारबाहीको सपुररवके्षण सम्बन्धी वालषिक प्रलतवेदन साधारणसभा समक्ष पशे गने,  

(छ)अफूिे पटक पटक लदएका सझुाव कायािन्वयन नभएको कारणबाट कुन ैसंस्थाको लहतमा प्रलतकूि ऄसर परेमावा त्यस्तो संस्थाको 

नगद वा लजन्सी सम्पलत्तको व्यापक रूपमा लहनालमना वा ऄलनयलमतता भएको वा संस्था गम्भीर अलथिक संकटमा पनि िागेकोमासोको 

कारण खिुाइ लवशेष साधारणसभा बोिाईनसलमलतसमक्ष लसफाररस गने । 

(ज) अवश्यक परेमा अन्तररक िेखा परीक्षक लनयलुिका िालग तीन जनाको नाम सञ्चािक सलमलतमा  दताि गने ऄलधकारी 

समक्ष लसफाररस गने । 

(२) िेखा सपुररवेक्षण सलमलतको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दलैनक अलथिक प्रशासलनक कायिमा सहभागी हुन पाईन ेछैन । 

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

३९. सदस्य केलन्ित भइ बचत तथा ऋणको कारोबार गनुि पने : 

(१) संस्थािे अफ्ना सदस्यहरूको माि बचत स्वीकार गनि, सोको पररचािन गनि र सदस्यिाइ माि ऋण प्रदान गनि सक्नेछ । 

(२) संस्थािे सदस्यिाइ प्रदान गन ेऋणमा सेवा शलु्क र नवीकरण शलु्क लिन पाआने छैन । तर यस ऐनको दफा ५८ बमोलजम 

ऄसिुी गररन ेऋणमा ऄसिु ईपर गररने जररवाना, हजिना तथा ऄन्य रकम लिन यस दफािे बाधा पयुािएको मालनने छैन ।  

(३) बचत र ऋणको ब्याजदर लबचको ऄन्तर ६ प्रलतशतभन्दा बढी हुने छैन ।  

(४) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िाग्न ेब्याजिाइ मिू ऋणमा पूँजीकृत गरी सोको अधारमा ब्याज िगाईन पाआन ेछैन । 

(५) संस्थािे कुनपैलन कम्पनीको शेयर खररद गनि सक्न ेछैन । तर  

(१) संस्थाको दालयत्वप्रलत प्रलतकूि नहुने गरी संस्थािे स्वप्रयोजनको िालग ऄचि सम्पलत्त खरीद तथा पवूािधार लनमािण एवं संस्था र 

सदस्यहरुको लहतमा ईत्पादन र सेवाको क्षेिमा प्राथलमक पूँजी कोष पररचािन गनि वाधा पन ेछैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुन ुऄलघ कुन ैसंस्थािे कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरेको भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे एक वषि 

ऄवलधलभि हस्तान्तरण गररसक्न ुपनेछ । 

 (३) ईपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलनसंस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हुनऄुलघ दताि भएका साना लकसानद्वारा प्रवलद्धित लवत्तीय 

संस्थाको शेयर खररद गनि बाधा पनछैेन । 

(६) संस्थािे शेयर पूँजी कोषको दश गणुासम्म वचत संकिन गनि सक्नेछ । 

(७) संस्थािे दताि गदािका बखतका सदस्य बाहके ऄन्य सदस्यिाइ सदस्यता प्राप् त गरेको तीन मलहना ऄवलध व्यलतत नभइ ऋण 

िगानी गनि सक्ने छैन । 

४०. सन्दभि व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थाः 

 (१) संघीय काननु बमोलजम रलजष्टारिेबचत तथा ऋणको सन्दभि व्याजदर तोक्न सक्नछे । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम तोलकएको सन्दभि ब्याजदर संस्थाका िालग लनदशेक ब्याजदर हुनछे । 



४१. व्यलिगत बचतको सीमा: संस्थामा सदस्यको व्यलिगत बचतको सीमा तीस िाखसम्म हुनछे । 

पररच्छेद –९ 

अलथिक स्रोत पररचािन 

४२. शेयर लबिी तथा लफताि सम्बन्धी व्यबस्था :(१) संस्थािे अफ्नो सदस्यिाइ शेयर लविी गनि सक्नेछ।  

(२) ईपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन संस्थािे एकै सदस्यिाइ अफ्नो कुि शेयर पूँजीको बीस प्रलतशतभन्दा बढी 

हुने गरी शेयर लबिी गनि सक्न ेछैन ।  

तर नपेाि सरकार, प्रदशे सरकार वा स्थानीय तहको पणूि वा अंलशक स्वालमत्व वा लनयन्िणभएको संस्था वा लनकायको हकमा यो 

बन्दजे िाग ूहुने छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको ऄलंकत मलू्य प्रलत शेयर एक सय रुपैयाँ हुनछे ।  

(५) संस्थाको शेयरपूँजी लवलनयममा ईल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । 

(६) संस्थािे खिुा बजारमा शेयर लबिी गनि पाईन ेछैन । 

(७) संस्थाको मिूधनको रुपमा रहकेो कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा दालयत्व बाहके ऄन्य कुन ैऋण वा दालयत्व वापत 

लििाम लबिी गररने छैन । 

४३. रकम लफताि तथा खाता सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था : 

(1) कुनै सदस्यिे संस्थाको सदस्यता त्याग गरी रकम लफताि लिन चाहमेा लनजको कुनै दालयत्व भए त्यस्तोदालयत्व भिुान गरेको लमलतिे 

एक मलहनालभि लनजको बाँकी रकम तोलकए बमोलजम लनजिाइ लफताि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्थामा जम्मा गरेको बचत लफताि माग गरेमा लनजको कुनै दालयत्व भए त्यस्तो दालयत्व किा गरी बाँकी रकम तोलकए 

बमोलजमलनजिाइ लफताि गनुि पनेछ।  

(३) संस्थािे वचत खाताहरु माि संचािन गनि सक्नेछ ।    

४४. ऋण वा ऄनदुान लिन सक्ने: 

(१) संस्थािे लवदशेी बैंक वा लवत्तीय संस्था वा ऄन्य लनकायबाट ऋण वा ऄनदुान लिन वा त्यस्तो लनकायसँग साझेदारीमा काम गनि 

संघीय काननू वमोलजम स्वीकृती लिन ुपन ेछ । 

(२) ईपदफा (१) वमोलजम लवदशेी बैङ्क वा लनकायबाट ऋण वा ऄनदुान लिन स्वीकृतीको िालगतोलकएवमोलजमको लववरणहरु सलहत 

दताि गन ेऄलधकारी समक्ष लनवेदन लदन ुपनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) वमोलजम लनवेदन प्राप्त भएमा दताि गन ेऄलधकारीिे गाईँ\नगर कायिपालिकामा प्रस्ताव पशे गनुि पनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोलजमको प्रस्ताव गाईँ\नगर कायिपालिकािे ईपयिु दखेमेा स्वीकृतीकोिालग मन्िाियमा लशफाररस गरर पठाईनछे ।  

४५. नेपाि सरकारको सरुक्षण प्राप् त गनि सक्ने: 



 (१)संस्थािे लवदशेी बैङ्क वा लनकायसँग लिने ऋणमा सरुक्षण प्राप् त गनुि पने भएमा संघीय काननू वमोलजम स्वीकृलतकोिालग 

दताि गन ेऄलधकारर समक्ष प्रस्ताव सलहत लनवेदन लदन ुपन ेछ । 

(२) दफा (१) वमोलजम   प्राप्त प्रस्ताव ईपयिु दलेखएमा गाईँ\नगर कायिपालिकािे संघीय काननु बमोलजम स्वीकृलतको िालग 

मन्िाियमा लशफाररस गरर पठाईन ुपनेछ ।  

पररच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

४६ संस्थाको कोष :(१) संस्थाको कोषमा दहेाय बमोलजमको रकम रहनछे :– 

(क) शेयर लबिीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप् त ऄनदुान रकम, 

(ङ) लवदशेी सरकार वा ऄन्तरािलष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् त ऄनदुान वा सहायताको रकम, 

(च) व्यवसालयक कायिबाट अलजित रकम, 

(छ) सदस्यता प्रवेश शलु्क, 

(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने ऄन्य जनुसकैु रकम । 

४७.  जगेडा कोष : 

(१) संस्थामा एक जगेडा कोष रहनछे । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको कोषमा दहेाय बमोलजमका रकम रहन ेछन ्:– 

(क) अलथिक वषिको खदू नाफा रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम,  

(ख) कुनै संस्था, संघ वा लनकायिे प्रदान गरेको पूँजीगत ऄनदुान रकम, 

(ग) लस्थर सम्पलत्त लविीबाट प्राप् त रकम, 

(घ)  ऄन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको जगडेा कोष ऄलवभाज्य हुनेछ । 

४८. संरलक्षत पूँजी लफताि कोषः 

  (१) संस्थामा एक संरलक्षत पूँजी लफताि कोष रहनछे । 



(२) दफा ४७ बमोलजमको जगेडा कोषमा सो दफाको ईपदफा (२) को खण्ड (क) बमोलजमको रकम छुि्याइ बाँकी रहकेो रकमको 

कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम ईपदफा (१) बमोलजमको कोषमा वालषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ । 

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको रकम सदस्यिे गरेको संघीय काननुमा तोलकए बमोलजमको वालषिक कारोवारको अधारमा सम्बलन्धत 

सदस्यिाइ ईपिव्ध गराईन ुपनछे ।  

४९. सहकारी प्रवद्धिन कोषसम्बन्धी व्यवस्था:(१) संस्थािे सहकारी व्यवसायको प्रवद्धिन गनिको िालग दफा ४७ बमोलजम जगेडा 

कोषमा सो दफाको ईपदफा (२) को खण्ड (क) बमोलजमको रकम छुट्याइ बाँकी रहकेो रकमको शनू्य दशमिव पाँच प्रलतशतिे हुन 

अईने रकम संघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोलजमको सहकारी प्रवद्धिन कोषमावालषिक रुपमा जम्मा गनुि पनछे । (२) ईपदफा (१) 

बमोलजमको कोषको ईपयोग संघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोलजम हुनेछ । 

५०.  ऄन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थाः(१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा ईलल्िलखत कोषका ऄलतररि संस्थामा सहकारी लशक्षा कोष, 

शेयर िाभांश कोष िगायततोलकए बमोलजमका ऄन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको कोषको रकम सो कोषको ईद्दशे्य पलूतिका िालग लवलनयममा तोलकए बमोलजम ईपयोग गनि सलकनछे । तर 

एक वषिको शेयर िाभांशको रकम शेयर पूँजीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी हुने छैन । 

 

पररच्छेद –११ 

ऄलभिेख र सचूना 

५१. ऄलभिेख राख्न ु पन े :(१) संस्थािे साधारणसभा, सलमलत तथा िेखा सपुररबेक्षण सलमलत बैठकका लनणिय तथा काम 

कारबाहीको ऄद्यावलधक ऄलभिेख सरुलक्षत साथ राख्न ु पनछे ।(२) संस्थािे कारोबारसँग सम्बलन्धत तथा ऄन्य अवश्यक 

ऄलभिेखहरू तोलकए बमोलजम सरुलक्षत साथ राख्न ुपनेछ । 

५२. लववरण ईपिब्ध गराईन ुपने :(१) संस्थािे दहेायका लववरणहरू सलहतको प्रलतवेदन अ.व. समाप्त भएको तीन मलहना लभि 

दताि गन ेऄलधकारी समक्ष पशे गनुि पनेछ : 

(क) कारोबारको चौमालसक र वालषिक प्रलतवेदन तथा िेखापरीक्षण प्रलतवेदन 

(ख) बालषिक कायििम नीलत तथा योजना, 

(ग) खदु बचत सम्बन्धी नीलत तथा योजना, 

(घ) सञ्चािकको नाम तथा बाँकी कायािवलधको सचूी, 

(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूँजी,   

(छ) सञ्चािक वा सदस्यिे लिएको ऋण लतनि बाँकी रहकेो रकम, 

(ज)दताि गन ेऄलधकारीिे समय समयमा तोलकलदएको ऄन्य लववरण । 



पररच्छेद – १२ 

िेखा र िेखापरीक्षण 

 

५३. कारोबारको िेखा:संस्थाको  कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीमा अधाररत र कारोबारको यथाथि लस्थलत स्पष्टरुपमा 

दलेखन ेगरी संघीय काननू बमोलजम रलजष्ट्रारिे िाग ूगरेको िेखामान (एकाईलन्टङ स्ट्याण्डडि) र यस ऐन बमोलजम पािना गनुिपन ेऄन्य 

शति तथा व्यवस्था बमोलजम राख्न ुपनेछ । 

५४. िेखापरीक्षण:(१) संस्थािे प्रत्येक अलथिक वषिको िेखापरीक्षण सो अलथिक वषि समाप्त भएको लमलतिे तीन मलहनालभि 

प्रचलित काननू बमोलजम आजाजतपिप्राप् त िेखापरीक्षकद्वारा गराईन ुपनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको ऄवलधलभि कुन ैसंस्थािे िेखापरीक्षण नगराएको पाआएमा दताि गन ेऄलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको 

िेखा परीक्षण तीन मलहना लभिमा आजाजतपिप्राप् त िेखापरीक्षकबाट गराईनेछ। 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम िेखापरीक्षण गराईँदा िेखापरीक्षकिाइ लदन ु पने पाररश्रलमक िगायतको रकम सम्बलन्धत संस्थािे 

व्यहोनेछ ।  

(४) ईपदफा (१) वा (२) बमोलजम िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण प्रलतवेदन ऄनमुोदनको िालग साधारणसभासमक्ष पेश गनुि 

पनेछ । 

(५) ईपदफा (४) बमोलजम पेश भएको िेखापरीक्षण प्रलतवेदन साधारणसभाबाट ऄनमुोदन हुन नसकेमा पनुः िेखापरीक्षणको 

िालग साधारणसभािे दफा ५५ को ऄधीनमा रही ऄको िेखापरीक्षक लनयिु गनेछ । 

५५. िेखापरीक्षकको लनयलुि :(१) संस्थाको िेखापरीक्षण सम्बन्धी कायि गनि प्रचलित काननू बमोलजम 

आजाजतपिप्राप् तिेखापरीक्षकहरूमध्येबाट साधारणसभािे एकजना िेखापरीक्षक लनयलुि गरी पाररश्रलमक समेत तोक्नेछ 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम िेखापरीक्षक लनयिु गदाि एईटै व्यलि, फमि वा कम्पनीिाइ िगातार लतन अलथिक वषिभन्दा बढी हुन े

गरी लनयिु गनि सलकन ेछैन । 

५६. िेखापरीक्षकमा लनयिु हुन नसक्न े:(१) दहेायका व्यलि िेखापरीक्षकमा लनयिु हुन तथा लनयिु भइ सकेको भए सो पदमा 

बहाि रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 

(ख) सम्बलन्धत संस्थाको सदस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको लनयलमत पाररश्रलमक पाईने गरी लनयिु सल्िाहकार वा कमिचारी, 

(घ)िेखापरीक्षण सम्बन्धी कसरूमा सजाय पाएको तीन वषिको ऄवलध भिुान नभएको,  

(ङ)दामासाहीमा परेको, 

(च)भ्रष्टाचार, ठगी वा नलैतक पतन हुने ऄन्य फौजदारी कसरूमा सजाय पाएको पाँच वषि भिुान नभएको,  



(ज)सम्बलन्धत संस्थासँग स्वाथि बालझएको व्यलि । 

(२) िेखापरीक्षकिे अफूलनयिु हुनऄुलघ ईपदफा (१) बमोलजम ऄयोग्य नभएको कुराकोसंस्थासमक्ष स्वघोषणा गरन्पुनछे ।  

(३) कुन ै िेखापरीक्षक अफ्नो कायिकाि समाप्त नहुदँ ै कुनै संस्थाको िेखापरीक्षण गनि ऄयोग्य भएमा वा संस्थाको िेखापरीक्षकको 

पदमा कायम रहन नसक्न े लस्थलत ईत्पन्न भएमा लनजिेिेखापरीक्षण गनुि पन ेवा गरररहकेो काम तत्काि रोकी सो कुराको जानकारी 

लिलखत रुपमा संस्थािाइ लदन ुपनछे । 

(४) यस दफाको प्रलतकूि हुनेगरी लनयिु भएको िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण मान्य हुन ेछैन ।  

पररच्छेद – १३ 

छुट,सलुवधा र सहुलियत 

५७.  छुट, सलुवधा र सहुलियत:(१) संस्थािाइ प्राप्त हुने छुट, सलुवधा र सहुलियत संघीय काननु बमोलजम हुनेछ ।(२) ईपदफा (१) 

मा ईल्िेलखतछुट, सलुवधा र सहुलियत बाहके संस्थािाइ प्राप्त हुने ऄन्य छुट, सलुवधा र सहुलियत तोलकए बमोलजम हुनछे ।  

पररच्छेद—१४ 

ऋण ऄसिुी तथा बाँकी बक्यौता 

५८. ऋण ऄसिू गने:(१) कुनै सदस्यिे संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शति कबलुियतको पािना नगरेमा, लिखतको 

भाखालभि ऋणको सावाँ, ब्याज र हजािना चिुा नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बलन्धत काममा निगाइ लहनालमना गरेको दलेखएमा 

त्यस्तो सदस्यिे ऋण लिंदा राखेको लधतोिाइ सम्बलन्धत संस्थािे लििाम लबिी गरी, सदस्यको जायजेथावाट वा ऄन्य कुनै व्यवस्था 

गरी अफ्नो साँवा, ब्याज र हजािनाऄसिू ईपर गनि सक्नेछ।लधतो सम्बलन्धत संस्थािे स्वीकारे पश्चात् पलन ऋणीिे साँवा ब्याज दवैु 

भिुानी गरी लधतो बापतको सम्पलत्त लफताि लिन चाहमेा लफताि गनुिपनछे । 

(२) कुनै सदस्यिे संस्थामा राखेको लधतो कुनै लकलसमिे कसैिाइ हक हस्तान्तरण वा ऄन्य कुन ैकारणबाट त्यस्तो लधतोको मलू्य घट्न 

गएमा त्यस्तो ऋणीिाइ लनलश्चत म्याद लदइ थप लधतो सरुक्षणराख् निगाईन सलकनछे । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम ऋणीिे थप लधतो नराखेमा वा ईपदफा (१) वा (२) बमोलजमको लधतोबाट पलन साँवा, ब्याज र हजािनाको 

रकम ऄसिू ईपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक िाग्ने ऄन्य जायजेथाबाट पलन साँवा, ब्याज र हजािनाऄसिू ईपर गनि सलकनेछ ।  

(४) यस दफा बमोलजम साँवा, ब्याज र हजिना ऄसिू ईपर गदाि िागकेो खचिको रकम तथा ऄसिूईपर भएको साँवा, व्याज रहजािनाको 

रकम किा गरी बाँकी रहन अएको रकम सम्बलन्धत ऋणीिाइ लफताि लदन ुपनेछ ।  

(५) यस दफा बमोलजम कुनै संस्थािे ऋणीको लधतो वा ऄन्य जायजेथालििाम लबिी गदाि लििाम सकान ेव्यलिको नाममा सो लधतो 

वा जायजेथा प्रचलित काननू बमोलजम रलजष्ट्रेशन वा दालखि खारेज गनिको िालग सम्बलन्धत कायािियमा िेखी पठाईनछे र सम्बलन्धत 

कायािियिे पलन सोही बमोलजम रलजष्ट्रेशन वा दालखि खारेज गरी सोको जानकारी सम्बलन्धत संस्थािाइ लदन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बमोलजम लधतो राखकेो सम्पलत्त लििाम लबिी गदाि कसैिे सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्धत संस्था अफैं िे सकार 

गनि सक्नछे । 



(७) ईपदफा (६) बमोलजम अफैं िे सकार गरेमा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्धत संस्थाको नाममा रलजष्ट्रेशन वा दालखि खारेज गनि 

सम्बलन्धत कायािियमा िेखी पठाईनेछ र त्यसरी िेखी अएमा सम्बलन्धत कायािियिे सोही बमोलजम रलजष्ट्रेशन वा दालखि खारेज 

गरी लदन ुपनछे । 

५९. कािो सचूी सम्बन्धी व्यवस्थाः संस्थाबाट ऋण लिइ  रकमको ऄपचिन गने वा तोलकएको समयावलध लभि ऋणको साँवा 

व्याज लफताि नगन ेव्यलिको नाम नामेशी सलहत कािोसचूी प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोलजम हुनेछ । 

६०. कजाि सचूना केन्दर् सम्बन्धी व्यवस्थाःकजाि सचूना केन्ि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोलजम हुनेछ । 

६१ बाँकी बक्यौता ऄसिू ईपर गने : कसैिे संस्थािाइ लतनुि बझुाईन ुपन ेरकम नलतरी बाँकी राखमेा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज 

समेत दताि गने ऄलधकारीिे त्यस्तो व्यलिको जायजेथाबाट ऄसिू ईपर गररलदन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राख् निेखी पठाईने:(१) संस्था वा दताि गने ऄलधकारीिे दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको िालग कुन ै व्यलिको 

खाता,जायजेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा लबिी गनि नपाईने गरी रोक्का राख् नसम्बलन्धत लनकायमा िेखी पठाईन सक्नछे ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम रोक्काको िालग िेखी अएमा सम्बलन्धत लनकायिे प्रचलित काननू बमोलजम त्यस्तो व्यलिको 

खाता,जायजेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा लबिी गनि नपाईने गरी रोक्का राख् नराखी लदन ुपनछे । 

६३. ऄग्रालधकार रहने:कुनै व्यलििे संस्थािाइ लतनुि पन ेऋण वा ऄन्य कुनै दालयत्व नलतरेमा त्यस्तो व्यलिको जायजेथामा नपेाि 

सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको िालग रकम छुिाइ बाँकी रहन अएको रकममा संस्थाको ऄग्रालधकार रहनेछ । 

६४.  कायिवाही गनि वाधा नपने:संस्थािे ऋण ऄसिुी गन े सम्बन्धमा कुनै व्यलि वा सहकारी संस्था ईपर चिाएको कुन ै

कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यलि वा संस्था ईपर यस ऐन तथा प्रचलित काननू बमोलजमको कुनै कसरूमा कारवाही चिाईन रोक 

िगाएको मालनने छैन । 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  लबघटन तथा दताि खारेज 

६५. एकीकरण तथा लवभाजन सम्बन्धी व्यबस्था:(१) यस ऐनको ऄलधनमा रहीदइु वा दइुभन्दा बढी संस्थाहरु एक अपसमा गाभी 

एकीकरण गनि वा एक संस्थािाइ भौगोलिक कायि क्षिेको अधारमा दइु वा दइुभन्दा बढी संस्थामा लवभाजन गनि सलकनछे । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमएकीकरण वा लवभाजन गदाि सम्बलन्धत संस्थाको कुि कायम रहकेा सदस्य संख्याको दइु लतहाआ बहुमतबाट 

लनणिय हुन ुपनेछ ।         

(३) ईपदफा (२) बमोलजम एकीकरण वा लवभाजन गन ेलनणिय गदाि एकीकरण वा लवभाजनका शति र कायिलवलध समेत खिुाईन ुपनेछ। 

६६.  लवघटन र दताि खारेज:(१) कुनै संस्थामा दहेायको ऄवस्था लवद्यमान भएमा साधारणसभाको तत्काि कायम रहकेा दइु लतहाआ 

बहुमत सदस्यको लनणियबाट त्यस्तो संस्थाको लवघटन गने लनणिय गरी दताि खारेजीको स्वीकृलतका िालगसलमलतिे दताि गन े

ऄलधकारीसमक्ष लनवेदन लदनसक्नछे :– 

(क)लवलनयममा ईलल्िलखत ईद्दशे्य तथा कायि हालसि गनि सम्भव नभएमा,  

(ख) सदस्यको लहत गनि नसक्न ेभएमा । 



(२)ईपदफा (१) बमोलजमप्राप् तलनवेदनमा छानलवन गदाि त्यस्तोसंस्थाको लवघटन गनि ईपयिु दलेखएमादताि गन े ऄलधकारीिे त्यस्तो 

संस्थाको दताि खारेज गनि सक्नछे। 

(क) िगातार दइु वषिसम्म कुन ैकारोबार नगरी लनष्ट्कृय रहकेो पाआएमा, 

(ख)कुनै संस्थािे यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगित बनेको लनयमाविी लवपरीतको कायि बारम्बार गरेमा, 

(ग)लवलनयममा ईलल्िलखत ईद्दशे्य लवपरीत कायि गरेमा, 

(घ) सहकारी मलू्य, मान्यता र लसद्धान्त लवपरीत कायि गरेमा । 

(४) ईपदफा (२) वा (३) बमोलजम दताि खारेज गनुि ऄलघ दताि गन ेऄलधकारीिे त्यस्तो संस्थािाइ सनुवुाइको िालग पन्र लदनकोसमय 

लदन ुपनछे । 

(५) ईपदफा (२) वा (३) बमोलजम संस्थाको दताि खारेज भएमा त्यस्तोसंस्था लवघटन भएको मालननछे ।  

(७) ईपदफा (२) वा (३) बमोलजम संस्थाको दताि खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको दताि प्रमाणपि स्वतः रद्द भएको मालननेछ । 

६७. लिक्वीडेटरको लनयलुि:(१) दफा ६६ बमोलजम कुन ै संस्थाको दताि खारेज भएमा दताि गन ेऄलधकारीिे लिक्वीडेटर लनयिु 

गनेछ ।  

(२) ईपदफामा (१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन संघीय काननुमा तोलकएको लसमासम्मको सम्पलत्त भएको संस्थाको हकमा 

दताि गन ेऄलधकारीिेकुन ैऄलधकृतस्तरका कमिचारीिाइ लिक्वीडेटर लनयलुि गनि सक्नछे । 

६८. लिक्वीडेशन पलछको सम्पलतको ईपयोग: कुन ै संस्थाको लिक्वीडेशन पश्चात ् सबै दालयत्व भिुान गरी बाँकी रहन गएको 

सम्पलत्तको ईपयोगसंघीय काननुमा तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

पररच्छेद –१६ 

दताि गने ऄलधकारी 

 

६९. दताि गने ऄलधकारी:(१)यस ऐन ऄन्तगित दताि गन ेऄलधकारीिे गनुिपने कायिहरु फेदाप गाईँपालिकाकोप्रमखु प्रशासलकय 

ऄलधकृतिे गनछे । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको दताि गने ऄलधकारीिे यस ऐन बमोलजम अफूमा रहकेो कुन ैवा सम्पणूि ऄलधकार अफू मातहतको 

ऄलधकृतस्तरको कमिचारीिाइ प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 

७०. काम, कतिव्य र ऄलधकार : यस ऐनमा ऄन्यि ईलल्िलखत काम, कतिव्य तथा ऄलधकारको ऄलतररि दताि गने ऄलधकारीको 

काम, कतिव्य र ऄलधकार तोलकए बमोलजम हुनेछ ।  

 

पररच्छेद –१७ 

लनरीक्षण तथा ऄनगुमन 



७१. लनरीक्षण तथा ऄलभिेख जाँच गने:(१) दताि गने ऄलधकारीिे संस्थाको जनुसकैु वखत लनरीक्षण तथाऄलभिेख परीक्षण गनि, 

गराईन सक्नछे । 

(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जनुसकैु वखत तोलकएको भन्दा बढी अलथिक कारोवार गने संस्थाको लहसाव लकताव वा लवत्तीय कारोवारको 

लनरीक्षण वा जाँच गनि, गराईन सक्नछे। 

(३) ईपदफा (२) को प्रयोजनको िालग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे अफ्ना कुन ै ऄलधकारी वा लवशेषज्ञ खटाइ अबश्यक  लववरण वा 

सचूनाहरू संस्थाबाट लझकाइ लनरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गनि सक्नेछ । 

(४) ईपदफा (१) वा (२)बमोलजम लनरीक्षण वा लहसाब जाँच गदाि दताि गने ऄलधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्कको ऄलधकार प्राप्त 

ऄलधकृतिे माग गरेको जानकारी सम्बलन्धत संस्थािे ईपिब्ध गराईन ुपनेछ ।  

(५) ईपदफा (१) वा (२) बमोलजम लनरीक्षण वा लहसाब जाँच गदाि कुनै संस्थाको कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित बनकेो लनयम, 

लनदलेशका, मापदण्ड वा कायिलवलध बमोलजम भएको नपाआएमा दताि गने ऄलधकारी वा नपेाि राष्ट्र बैङ्किे सम्बलन्धत संस्थािाइ 

अवश्यक लनदशेन लदन सक्नेछ र त्यस्तो लनदशेनको पािना गनुि त्यस्तो संस्थाको कतिव्य हुनछे । 

(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस दफा बमोलजम संस्थाको लनरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गदाि नेपाि राष्ट्र बैङ्किे प्रचलित काननू बमोलजमको 

ऄलधकार प्रयोग गनि सक्नछे। 

(७) यस दफा बमोलजम संस्थाको लनरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गदाि प्राप् त हुन अएको जानकारी नेपाि राष्ट्र बैङ्किे फैदाप 

गाईँकायिपालिकािाइ ईपिब्ध गराईन ुपनेछ ।   

७२. छानलवन गनि सक्न े:(१) कुन ैसंस्थाको व्यवसालयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको लहत लवपरीत काम भएको वा 

सो संस्थाको ईद्दशे्य लवपरीत कायि गरेको भनी त्यस्तो संस्थाकोकम्तीमा वीस प्रलतशत सदस्यिे छानलवनको िालग लनवेदन लदएमा दताि 

गने ऄलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको छानलवन गनि, गराईन सक्नछे । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम छालनवन गदाि माग गरेको लववरण वा कागजात ईपिब्ध गराइ सहयोग गनुि सम्बलन्धत सलमलतको कतिव्य 

हुनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोलजम गररएको छानलवनको जानकारी सम्बलन्धत संस्थािाइ लिलखतरुपमा लदन ुपनेछ । 

७३.बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को लनरीक्षण तथा ऄनगुमन सम्बन्धी लवशेष व्यवस्था :(१) बचत तथा ऋणको मखु्य 

कारोबार गने संस्थािे तोलकए बमोलजम ऄनगुमन प्रणािी ऄविम्बन गनुि पनछे । 

(२) दताि गने ऄलधकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोलकए बमोलजमको ऄनगुमन प्रणािीमा अधाररत भइ लनरीक्षण 

तथा ऄनगुमन गनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम संस्थाको लनरीक्षण तथा ऄनगुमन दताि गने ऄलधकारीिे अवश्यकता ऄनसुार नेपाि राष्ट्र बैङ्क िगायतका 

ऄन्य लनकायको सहयोग लिन सक्नेछ । 

७४. वालषिक प्रलतवेदन पशे गनुिपन े :(१) दताि गने ऄलधकारीिे अलथिक वषि समाप्त भएको लमलतिे तीन मलहनालभि संस्थाको 

लनरीक्षण सम्बन्धीवालषिक प्रलतवेदनगाईँ \ नगर कायिपालिकासमक्ष पेश गनुि पनेछ । 

(२) ईपदफा (१)  बमोलजमको प्रलतवेदनमा दहेायका लववरणहरू खिुाईन ुपनेछ:– 



(क)सञ्चािनमा रहकेा संस्थाको लववरण, 

(ख)ऄनगुमन गररएका संस्थाको संख्या तथा अलथिक कारोवारको लववरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित बनकेो लनयम, लवलनयम तथा अन्तररक कायिलवलधको पािनाको ऄवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यिे प्राप् त गरेको सेवा सलुवधाको ऄवस्था, 

(ङ) संस्थाको लियाकिापमा सदस्यको सहभालगताको स्तर ऄनपुात, 

(च)संस्थािाइ गाईँपालिका/नगरपालिकाबाट प्रदान गररएको लवत्तीय ऄनदुान तथा छुट सलुवधाको सदपुयोलगताको ऄवस्था,  

(छ)संस्थाको अलथिक लियाकिाप तथा लवत्तीय ऄवस्था सम्बन्धी तोलकए बमोलजमका लववरण, 

(ज)संस्थामा अन्तररक लनयन्िण प्रणािीको ऄवस्था, 

(झ) संस्थामा सशुासन तथा लजम्मवेारीको ऄवस्था, 

(ञ) संस्थामा रहकेा कोषको लववरण, 

(ट)संरलक्षत पूँजी लफताि कोषलवतरणको ऄवस्था, 

(ठ)सहकारीको नीलत लनमािणमा सहयोग पगु्ने अवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको दताि, खारेजी तथा लवघटन सम्बन्धी लववरण, 

(ढ)संस्थािे सञ्चािन गरेको दफा १२ बमोलजमको कारोवार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजनाको लववरण,  

(ण)तोलकए बमोलजमका ऄन्य लववरण । 

७५. अपसी सरुक्षण सेवा संचािन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) संस्थािे संघीय काननुमा व्यवस्था भएबमोलजम अफ्ना सदस्यहरुको 

बािीनािी वा वस्तभुाईमा भएको क्षलतको ऄशंपलूति गने गरी अपसी सरुक्षण सेवा संचािन गनि सक्नेछ । 

७६. लस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बचत तथा ऋण लवषयगत संस्थाहरू सम्भालवतजोलखमबाट संरक्षणका िालगसंघीय 

काननुमा व्यवस्था भएबमोलजम खडा हुन ेलस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुन सक्नेछन ्। 

पररच्छेद –१८ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

७७. संस्थासमस्याग्रस्त भएको घोषणा गनि सलकने:(१) यस ऐन बमोलजम गररएको लनरीक्षण वा लहसाब जाँचबाट कुनै संस्थामा 

दहेायको ऄवस्था लवद्यमान रहकेो दलेखएमा कायिपालिकािे त्यस्तो संस्थािाइ समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गनि सक्नेछ:- 

(क) सदस्यको लहत लवपरीत हुने गरी कुन ैकायि गरेको, 

(ख) संस्थािे परूा गनुिपने लवत्तीय दालयत्व परूा नगरेको वा भिुानी गनुिपने दालयत्व भिुानी गनि नसकेको वा भिुानी गनि नसक्न ेऄवस्था 

भएको, 



(ग)सदस्यहरूको बचत लनधािररत शति बमोलजम लफताि गनि नसकेको, 

(घ)यो ऐन, यस ऐन ऄन्तगित बनेको लनयम तथा लवलनयम लवपरीत हुन ेगरी संस्था  सञ्चािन भएको, 

(ङ) संस्था  दामासाहीमा पनि सक्ने ऄबस्थामा भएको वा ईल्िेखनीय रुपमा गम्भीर अलथिक कलठनाइ भोलगरहकेो, 

(च) कुन ै संस्थािे सदस्यको बचत रकम लफताि गनुि पने ऄवलधमा लफताि नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाकाकम्तीमावीस प्रलतशत वा वीस 

जना मध्ये जनु कम हुन्छ सो वरावरकासदस्यहरूिे दताि गने ऄलधकारीसमक्ष लनवेदन लदएकोमाछानलवन गदाि खण्ड (क) दलेख (ङ) 

सम्मको कुनै ऄवस्था लवद्यमान भएको दलेखएको । 

(२)ईपदफा(१) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन प्रचलित काननू बमोलजम गठन गरेको अयोगिे कुनै संस्थािाइ समस्याग्रस्त 

संस्था घोषणा गनि लसफाररस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पलहचान गरेकोमा वा त्यस्तो अयोगमा परेको ईजरुी संख्या, औलचत्य समतेको 

अधारमा कायिपालिकािेत्यस्तो संस्थािाइ समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनि सक्नछे । 

७८. व्यवस्थापन सलमलतको गठन:(१) दफा ७७ बमोलजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पलत्त 

व्यवस्थापन तथा दालयत्व भिुानी सम्बन्धी कायिकािालगव्यवस्थापन सलमलतको गठन गनि दताि गने ऄलधकारीिे कायिपालिका समक्ष  

लसफाररस गनेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजम लशफाररस भइ अएमा कायिपालिकािे तोलकए वमोलजम व्यवस्थापन सलमलतको गठन गनि सक्न े छ (३) 

ईपदफा (२) बमोलजम गलठत व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतिव्य र ऄलधकार तोलकए बमोलजम हुनेछ । 

पररच्छेद–१९ 

कसरू, दण्ड जररवाना तथा पनुराबेदन 

७९. कसरू गरेको मालनने : कसैिे दहेायको कुन ैकायि गरेमा यस ऐन ऄन्तगितको कसरू गरेको मालननछे ।  

(क) दताि नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेमा वा कुन ैव्यलि, फमि वाकम्पनीिे अफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको 

ऄगें्रजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा ऄन्य कुनै कायि गरेमा, 

(ख)सदस्यको बचतयस ऐन र यस ऐन ऄन्तगित बनेको लनयम, लवलनयमबमोलजम बाहके ऄन्य कुनैपलन प्रयोजनको िालग प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोलकएकोभन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाि जमानत वा सरुक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, 

(घ) सलमलतको सदस्य, व्यवस्थापकवा कमिचारीिे संस्थाको सम्पलत्त, बचत वा शेयर रकम लहनालमना गरेमा, 

(ङ)ऋणऄसिू हुन नसक्ने गरी सलमलतका कुनै सदस्य, लनजकोनातेदार वा ऄन्य व्यलि वा कमिचारीिाइ ऋण लदइ रकम लहनालमना 

गरेमा,  

(च) सलमलतका कुनै सदस्यिे एक्िै वा ऄन्य सदस्यको लमिोमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत रकम अफू खसुी पररचािन गरी 

संस्थािाइ हानी नोक्सानी परु् याएमा,  

(छ) झिुा वा गित लववरण पेश गरीकजाि लिएमा, राखेको लधतो कच्चा भएमा वाऋण लहनालमना गरेमा,  

(ज)  संस्थािे यस ऐन र यस ऐन ऄन्तरग्त बनेका लनयम, लवलनयम  लवपररत िगानी गरेमा वा िगानी गन ेईद्दशे्यिे रकम ईठाएमा,  



(झ) कृलिम व्यवसाय खडा गरी वा गराइ ऋण लिएमा वा लदएमा, 

(ञ) लधतोको ऄस्वाभालवक रुपमा बढी मलू्याङ्कन गरी ऋण लिएमा वा लदएमा, 

(ट) झिुा लववरणको अधारमा पररयोजनाको िागत ऄस्वाभालवक रुपमा बढाइ बढी ऋण लिएमा वा  लदएमा, 

(ठ) कुन ैव्यलि वा संस्थािाइ एक पटक लदआसकेको सरुक्षण रीतपवूिक फुकुवा नभइ वा सो सरुक्षणिे खामेको मलू्यभन्दा बढी हुनगेरी 

सोही सरुक्षण ऄन्य संस्थामा राखी पनुः ऋण लिए वा लदएमा, 

(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको िालग ऋण सलुवधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा निगाइ ऄन्यि प्रयोग गरे वा गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कुन ैकागजात वा खातामा िेलखएको कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाआ वा ईडाआ ऄकै ऄथि लनस्कन ेव्यहोरा पारी लमिाइ 

िेख्ने वा ऄको लभन्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट अफूिाइ वा ऄरु कसैिाइ फाआदा वा हालन नोक्सानी गने ईद्दशे्यिे कीते गनि वा 

ऄकािको हालन नोक्सानी गने ईद्देश्यिे नगरे वा नभएको झिुा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा लमलत, ऄङ्क वा व्यहोरा फरक पारी 

सहीछाप गरी गराइ कागजात बनाइ वा बनाईन िगाइ जािसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको लधतो स्वरुप रालखने चि ऄचि सम्पलत्त लििाम लबिी वा ऄन्य प्रयोजनको िालग मलू्याङ्कन गदाि मलू्याङ्कनकताििे 

बढी, कम वा गित मलू्याङ्कन गरी संस्थािाइ हानी नोक्सानी परु् याईने कायि गरे वा गराएमा,  

(त)संस्थािाइ हानी नोक्सानी परु् याईन ेईद्दशे्यिे कसैिे कुनै काम गराईन वा नगराईन, मोिालहजा गनि वा गराईन, कुनै लकलसमको रकम 

लिन वा लदन, लबना मलू्य वा कम मलू्यमा कुनै माि, वस्तु वा सेवा लिन वा लदन, दान, दातव्य, ईपहार वा चन्दा लिन वा लदन, गित 

लिखत तयार गनि वा गराईन, ऄनवुाद गनि वा गराईन वा गरै काननूी िाभ वा हानीपरु् याईन ेबदलनयतिे कुनै कायि गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनैसंस्था वा सोको सदस्य वा बचतकताि वा तीमध्ये कसैिाइ हानी नोक्सानी पगु्न ेगरी िेखा परीक्षण गरे गराएमा वा िेखा परीक्षण 

गरेको झिुो प्रलतवेदन तयार पारेमा वा पानि िगाएमा। 

८०. सजायः(१) कसैिे दफा ७९ को कसरू गरेमा दहेाय बमोलजमको सजाय हुनछे :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ)को कसरूमा एक बषिसम्म कैद र एकिाखरुपैयँासम्म जररवाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसरूमा दइु बषिसम्म कैद र दइु िाख रुपैयँासम्म जररवाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसरूमा लवगो बराबरको रकम जररवाना गरी तीन बषि सम्म कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र(त) को कसरूमा लवगो भराइ लवगो बमोलजम जररवाना गरी दहेाय 

बमोलजमको कैद हुनछे :- 

(१) दश िाख रुपैयाँसम्म लबगो भए एक वषिसम्म कैद,  

(२) दश िाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास िाख रुपैयाँसम्म लबगो भए दइु वषिदलेखतीन वषिसम्म कैद, 

(३) पचास िाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म लबगो भए तीन वषिदलेख चार वषिसम्म कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म लबगो भए चार वषिदलेख छवषिसम्म कैद, 

(५) दश करोड रुपैंयाँभन्दा बढीएक ऄबि रुपैयाँसम्म लबगो भए छ वषिदलेख अठ वषिसम्म कैद, 



(६)एक ऄबि रुपैयाँभन्दा बढीजलतसकैु रुपैयाँ लबगो भए पलन अठ वषिदलेख दश वषिसम्म कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसरूमादश बषिसम्म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसरू गनि ईद्योग गन ेवा त्यस्तो कसरू गनि मद्दत परु् याईने व्यलििाइ मखु्य कसरूदारिाइ हुन ेसजायको अधा सजाय 

हुनेछ । 

(३) दफा ७९ कोकसरू गने वा त्यस्तो कसरू गनि मद्दत परु् याईन ुकुन ैलनकाय संस्था भए त्यस्तो लनकाय संस्थाको प्रमखु कायिकारी वा 

पदालधकारी वा कायिकारी हलैसयतमा कायि सम्पादन गन ेव्यलििाइ यस ऐन बमोलजम हुन ेसजाय हुनेछ । 

८१.  जररवाना हुन े:(१) दफा ८७ बमोलजम कसैको ईजरूी परी वा संस्थाको लनरीक्षण ऄनगुमन वा लहसाब लकताबको जाँच गदाि वा 

ऄन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे दहेायको कुनै कायि गरेको पाआएमा दताि गन ेऄलधकारीिे त्यस्तो कायिको प्रकृलत र गाम्भीयिको अधारमा 

त्यस्तो कायि गन ेव्यलििाइ पाँच िाखरुपैयँासम्म जररवाना गनछे :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगित बनेका लनयम लवपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा, 

(ख) संस्थािे प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको ऄन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी कायम गरेमा, 

(ग) संस्थािे प्रदान गरेको ऋणमा िाग्ने ब्याजिाइ मिू कजािमा पूँजीकृत गरी सोको अधारमा ब्याज िगाएमा, 

(घ)कुनै सदस्यिाइ अफ्नो पूँजीकोषको तोलकए बमोलजमको प्रलतशतभन्दा बढी हुन ेगरी ऋण प्रदान गरेमा, 

(ङ)संस्था दताि गदािका बखतका सदस्य बाहके ऄन्य सदस्यिाइ सदस्यता प्राप् त गरेको तीन मलहना ऄवलध व्यलतत नभइ ऋण िगानी 

गरेमा, 

(च) प्राथलमक पूँजी कोषको  पन्र गणुा भन्दा बढीहुने गरी बचत संकिन गरेमा, 

(छ) शेयर पूँजीको ऄठार प्रलतशतभन्दा बढी शेयर िाभांश लवतरण गरेमा,  

(ज) संस्थािे अफ्नो कायिक्षेि बालहर गइ कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरेमा, 

(झ) संस्थािे यो ऐन लवपरीत कृलिम ब्यलििाइ अफ्नो सदस्यता लदएमा । 

(२) ईपदफा (१)मा िेलखएको व्यहोराबाट कसैिे दहेायको कुनै कायि गरेको दताि गने ऄलधकारीिे त्यस्तो कायिको प्रकृलत र 

गाम्भीयिको अधारमा त्यस्तो कायि गने व्यलििाइ तीन िाख रुपैयाँसम्म जररवाना गनि सक्नेछः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगित बनेको लनयम बमोलजम लदएको कुन ैलनदशेन वा तोलकएकोमापदण्डको पािना नगरेमा, 

(ख)यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगित बनेको लनयम बमोलजमलदनपुन ेकुन ैलववरण, कागजात, प्रलतबेदन, सचूना वा जानकारी नलदएमा, 

(ग) यस ऐन बमोलजम लनवािचन नगरी सलमलत तथा िेखा सपुरीवेक्षण सलमलतका पदालधकारीहरु अफू खशुी पररवतिन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थािे दफा ६ को ईपदफा (४) बमोलजमको तोलकएको शति पािन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगित बनेको लनयम लवपररत ऄन्य कायि गरेमा । 



(३) ईपदफा (१) वा (२) बमोलजमको जररवाना गनुि ऄलघ दताि गनेऄलधकारीिे सम्बलन्धत व्यलि वा संस्थािाइ सफाइ पेश गनि कम्तीमा 

पन्र लदनको समयावलध लदन ुपनछे । 

८२.  रोक्का राख्न े:(१) दताि गन ेऄलधकारीिे सम्बलन्धत संस्थािाइ दफा ८१बमोलजम जररवाना गनुिका ऄलतररि तीन मलहनासम्म 

त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पलत्त रोक्का राख् न सम्बलन्धत लनकायिाइ लसफाररस गनि 

सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको लसफाररस प्राप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जानकारी 

दताि गन ेऄलधकारीिाइ लदन ुपनेछ ।  

८३.  दोब्बर जररवाना हुने:(१) दफा ८१ बमोलजम जररवाना भएको व्यलि वा संस्थािेपनु: सोही कसरू गरेमा त्यस्तो व्यलि वा 

संस्थािाइ दताि गन ेऄलधकारीिे दोस्रो पटकदलेख प्रत्येक पटकको िालग दोब्बर जररवाना गनछे ।  

८४.  ऄनसुन्धानको िालग िेखी पठाईन सक्ने :दताि गने ऄलधकारी वा नपेाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन बमोलजम अफ्नो काम, कतिव्य 

र ऄलधकारको पािना गदाि कसैिे दफा ७९बमोलजमको कसरू गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसरूका सम्बन्धमा यस ऐन बमोलजम 

ऄनसुन्धान गनिको िालग सम्बलन्धत लनकायमा िेखी पठाईन सक्नछे ।  

८५.  मदु्दासम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ८० बमोलजम सजाय हुन ेकसरूकोमदु्दा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोलजम हुनेछ । 

८६. मदु्दा हनेे ऄलधकारी:दफा ८० बमोलजमको सजाय हुन ेकसरू सम्बन्धी मदु्दाको कारवाही र लकनारा लजल्िा ऄदाितबाट हुनेछ । 

८७.  ईजरूी लदन ेहदम्याद :(१) कसैिे दफा ८० बमोलजमको सजाय हुन ेकसरू गरेको वा गनि िागकेो थाहा पाईने व्यलििे त्यसरी 

थाहा पाएको लमलतिे नब्बे लदनलभि दताि गने ऄलधकारी समक्ष ईजरूीलदन ुपनेछ । 

(२) कसैिे दफा ८० बमोलजम जररवाना हुने कायि गरेको थाहा पाईन ेव्यलििे त्यसरी थाहा पाएको लमलतिे नब्बे लदन लभि दताि गन े

ऄलधकारी समक्ष ईजरूीलदन ुपनेछ  

८८. पनुरावेदन गनि सक्न े :(१) दफा ६ बमोलजम संस्था दताि गनि ऄस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बमोलजम संस्था दताि खारेज 

गरेकोमा लचत्त नबझु्निेे सो लनणियको जानकारी पाएको लमलतिे पैंतीस लदनलभि दताि गने ऄलधकारीको लनणियईपर कायिपालिकासमक्ष 

पनुरावेदन गनि सक्नछे ।  

(२) दफा ८०बमोलजमको जररवानामा लचत्त नबझु्ने व्यलििे त्यस्तो लनणियको जानकारी पाएको लमलतिे पैंतीस लदनलभि दहेाय बमोलजम 

पनुरावेदन गनि सक्नछे: 

(क) दताि गने ऄलधकारी र कायिपालिकािे गरेको लनणिय ईपर सम्बलन्धत लजल्िा ऄदाितमा, 

(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको लनणिय ईपरसम्बलन्धत ईच्च ऄदाितमा । 

८९. ऄसिू ईपर गररन े : यस पररच्छेद बमोलजम कुन ै व्यलििे लतनुि पने जररवाना वा कुनै रकम नलतरी बाँकी रहकेोमा त्यस्तो 

जररवाना वा रकम लनजबाट सरकारी बाँकी सरह ऄसिू ईपर गररनेछ । 

पररच्छेद–२० 

लवलवध 



९०.  मतालधकारको प्रयोग : कुन ै सदस्यिे संस्थाको जलतसकैु शेयर खररद गरेको भए तापलन सम्बलन्धत संस्थाको कायि 

सञ्चािनमा एक सदस्य एक मतको अधारमा अफ्नोमतालधकारको प्रयोग गनि सक्नेछ । 

९१. सामालजक परीक्षण गराईन सक्न े:(१) संस्थािे लवलनयममा ईलल्िलखत ईद्दशे्य प्राप् त गनिका िालग सलमलतबाट भएका लनणिय र 

कायि, सदस्यहरूिे प्राप् त गरेका सेवा र सन्तुष्टीको स्तर, सेवा प्रालप् तबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा अएको अलथिक, सामालजक, 

सांस्कृलतक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक पररवतिन िगायतका लवषयमा सामालजक परीक्षण गराईन सक्नेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम भएको सामालजक परीक्षणको प्रलतवेदन छिफिको िालग सलमलतिे साधारणसभासमक्ष पेश गनेछ । 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम पशे भएको सामालजक परीक्षण प्रलतवेदन छिफि गरी साधारणसभािे अवश्यकता ऄनसुार सलमलतिाइ 

लनदशेन लदन सक्नछे । 

(४) यस दफा बमोलजमको सामालजक परीक्षण प्रलतवदेनको एक प्रलत सम्बलन्धत संस्थािे दताि गने ऄलधकारी समक्ष पेश गनुि पनेछ । 

९२. सहकारी लशक्षाः सहकारी क्षिेको प्रवधिनको िालग लवद्यािय तहको पाठयिममा अधारभतू सहकारी सम्वन्धी 

लवषयवस्तुिाइ समावेश गनि सलकनछे । 

९३. अलथिक सहयोग गनि नहुने:१) संस्था वा सघ िे कुन ैराजलनलतक दि वा धमि वा सम्प्रदायका िालग कायि गनि सघ ंसस्थािाइ 

चन्दा लदन वा ऄन्य कुनै प्रकारको अलथिक सहयोग गनि पाआने छैन । तर 

संस्थाको रकमवाट सलमलतको लनणिय वमोलजमसदस्यहरुिे अलथिक सहयोग लिन सक्नेछन ् साथै सामालजक कायिकोिालग गरै सदस्य 

व्यलि वा संस्थाहरुिाइ समते अलथिक सहयोग गनिवाधा पन ेछैन । 

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको िालग 'सामालजक कायि' भन्नािे लशक्षा, स्वास््य, वातावरण संरक्षण, मानवीय सहायता, सहकाररता 

प्रबद्धिन सम्बलन्ध कायििाइ जनाईँछ । 

९४. ऄन्तर सहकारी कारोवार गनि सक्नेः  संस्थाहरुिे तोलकए बमोलजम एक अपसमा ऄन्तर सहकारी कारोवार गनि सक्नछेन ्।  

९५. ठेक्कापिा लदन नहुने:संस्थािे अफ्नो  सलमलतको कुनै सञ्चािक वा िेखा सपुरीवेक्षण सलमलतको संयोजक वा सदस्य वा 

अफ्नो कमिचारीिाइ ठेक्कापिा लदन हुदनै  

९६. सरकारी बाँकी सरह ऄसिू ईपर हुने: कुनै संस्थािे प्राप् त गरेको सरकारी ऄनदुान वा कुनै सेवा सलुवधा दरुुपयोग गरेको 

पाआएमा प्रचलित काननू बमोलजम सरकारी बाँकी सरह ऄसिू ईपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन िाग ूनहुन े : यस ऐन ऄन्तगित दताि भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन  

िाग ूहुने छैन ।  

९८.  प्रचलित काननू बमोलजम कारवाही गनि वाधा नपने : यस ऐनमा िेलखएको कुनै कुरािे कुनै व्यलि ईपर प्रचलित काननू 

बमोलजम ऄदाितमा मदु्दा चिाईन बाधा परु् याएको मालनन ेछैन । 

९९. सम्पलत्त शलुद्धकरण लनवारण सम्बन्धी काननुी व्यवस्थाको पािना गनुिपनेःसंस्थािे सम्पलत्त शलुद्धकरण लनवारण सम्बन्धी संघीय 

/ प्रदशे काननुमा भएका व्यवस्थाका साथै तत् सम्बन्धमा मन्िाियिे जारी गरेको मानदण्ड र नेपाि राष्ट्र बैंकको लवत्तीय जानकारी 

एकाआबाट जारी भएका लनदलेशकाहरूको पािना गनुिपनेछ ।  

१००. लनयम बनाईने ऄलधकार:यस ऐनको कायािन्वयनकोिालगकायिपालिकािे अवश्यकलनयम बनाईन सक्नछे । 



१०१.   मापदण्ड, लनदलेशका वा कायिलवलध बनाइ िाग ूगनि सक्ने:(१) यो ऐन वा यस ऐन ऄन्तगित बनेकोलनयमको ऄधीनमा 

रही संस्थाको दताि, सञ्चािन,लनरीक्षण तथा ऄनगुमन िगायतका काम कारबाहीिाइ व्यवलस्थत र प्रभावकारीरुपमा सञ्चािन गनि 

कायिपालिकािे अवश्यकता ऄनसुार मापदण्ड, लनदलेशका वा कायिलवलध बनाइ िाग ूगनि सक्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको मापदण्ड बनाईँदा अवश्यकता ऄनसुार रलजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क,मन्िािय र सम्बलन्धत ऄन्य 

लनकायको परामशि लिन सलकनेछ । 

  

 

 

 

 

ऄनसुचुी १  

दताि दरखास्तको नमनूा 

लमलत 

श्री दताि गन ेऄलधकारी ज्य ू! 

फेदाप गाईँपालिकाको कायाििय 

लवषयः  सहकारी संस्थाको दताि . 

महोदय, 

 हामी दहेायका व्यलिहरू दहेायका कुरा खोिी दहेायको संस्था दताि गरी पाईन लनवेदन गदिछौ ँ । ईद्दशे्यऄनरूप संस्थािे 

तत्काि गने कायिहरूको योजना र प्रस्तालवत संस्थाको लवलनयम दइू प्रलत यसै साथ संिग्न राखी पेस गरेका छौ ँ. 

 संस्थासम्बन्धी लववरण  

 (क) प्रस्तालवत संस्थाको नाम  

 (ख) ठेगाना  : 

 (ग) ईद्दशे्य  : 

 (घ) म’ख्य कायि  :  

 (ङ) कायिक्षेि  : 

 (च) दालयत्व  : 



 (छ) सदस्य सङ्ख्या : 

 (ज) प्राप्त सेयर पजुीको रकम  

 (झ) प्राप्त प्रवेश शलु्कको रकम  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनसुचुी २ 

संस्था दताि प्रमाण–पिको नमनुा 

फेदाप गाईँपालिका गाईँ कायािपालिकाको 

कायाििय पोक्िबाङ तेह्रथमु . 

सहकारी दताि प्रमाण–पि 

दताि नं.  



फेदाप गाईँपालिकाको सहकारी ऐन, ...... को दफा ..... बमोलजम श्री ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... िाइ सीलमत दालयत्व भएको 

संस्थामा दताि गरी स्वीकृत लवलनयमसलहत यो प्रमाण–पि प्रदान गररएको छ .  

 

वगीकरणः ... ... ... ... ... ... ... ... 

 दताि गरेको लमलत 

 दस्तखतः 

 दताि गने ऄलधकारीको नामः 

 कायािियको छापः 

 

 

 


