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नेत्रावनी डबजोङ गाउँ पालिकाको सहकारी ऐन, २०७४
ूँ ी, प्रववसि तथा प्रसतभालाई स्वाबलम्बन र
प्रस्तावनााः सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त अनुरूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको पूज
पारस्पररकताका आिारमा एकीकृत गर्दै सर्दस्यहरूको आसथिक, सामाजजक तथा साूँस्कृसतक उन्नयन गनि, समुर्दायमाआिाररत, सर्दस्य
केजन्ित, लोकताजन्िक, स्वायत्त र सुशाससत सं गठनको रूपमा सहकारी सं स्थाहरूको प्रवद्धिन गनि, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा
व्यवसायका माध्यमबाट सामाजजक न्यायका आिारमा आत्मसनभिर, तीब्र एवंदर्दगो रुपमा स्थानीय अथितन्िलाई सुदृढ तुल्याउन सहकारी

सं घसं स्थाहरुको र्दताि, सञ्चालन एवम् सनयमनसम्बन्िी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले, नेिावती डबजोङ गाउूँ पासलकाको गाउूँ सभाले यो
ऐन बनाएको छ।
पररच्छे र्द –१
प्रारजम्भक
१.

सं जिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “नेिावती डबजोङ गाउूँ पासलकाको सहकारी ऐन, २०७४” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,–
(क)“आन्तररक कायिववसि” भन्नाले सहकारी सं स्थाले र्दफा १८ बमोजजम बनाएको आन्तररक कायिववसि सम्झनुपछि
।

(ख) “कसूर” भन्नाले र्दफा ७९ बमोजजमको कसूर सम्झनुपछि ।
(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगित बनेको सनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोजजम
सम्झनुपछि ।
ु , िमिपि
ु ी, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र
(घ) “पररवार” भन्नाले सर्दस्यको पसत वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, िमिपि
आफूले पालन पोषण गनुि पने र्दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी र दर्दर्दी, बवहनी सम्झनुपछि।
तर सो शब्र्दले अं शबण्डा गरीवा मानो छु विई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको पररवारको
सर्दस्यलाई जनाउने छै न ।
(ङ) “बचत” भन्नाले सर्दस्यले सहकारी सं स्थामा जम्मा गरे को रकम सम्झनुपछि ।
(च) “मन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्िी ववषय हेने सं घीय मन्िालय सम्झनुपछि ।
(छ) “मुख्य कारोबार” भन्नाले सं स्थाले सं चालन गरे को व्यवसावयक वियाकलापहरुमा पसछल्लो आसथिक वषिसम्ममा
पररचासलत बचतको र्दावयत्व र पसछल्लो आसथिक वषिको सर्दस्यतफिको खररर्द वा सबिी कारोवारमा
कम्तीमा तीस प्रसतशतभन्र्दा बढी वहस्सा भएको कारोवार सम्झनुपछि ।
(ज)

“रजजष्ट्रार” भन्नाले सं घको रजजष्ट्रार सम्झनु पछि ।

(झ) “लेखा सुपरीवेिण ससमसत” भन्नाले र्दफा ३७ बमोजजमको लेखा सुपरीवेिण ससमसत सम्झनुपछि ।
(ञ) “ववसनयम” भन्नाले सम्बजन्ित सहकारी सं स्थाको र्दफा १७ बमोजजम बनाएको ववसनयम सम्झनुपछि ।
(ट) “ववभाग” भन्नाले सं घको सहकारी ववभाग सम्झनुपछि र सो शब्र्दले मन्िालयले सहकारी सनयमन गनि तोकेको
महाशाखा समेतलाई जनाउूँ छ।
(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी सं स्थाको शेयर पूजीको अं श सम्झनुपछि ।
(ड) “सञ्चालक” भन्नाले ससमसतको सर्दस्य सम्झनुपछि र सो शब्र्दले ससमसतको अध्यि, उपाध्यि, सजचव र
कोषाध्यि समेतलाई जनाउूँ छ ।
(ड) “सर्दस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सर्दस्यता प्राप्त गरे का व्यजि सम्झनुपछि।
(ढ) “ससमसत” भन्नाले

र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बमोजजमको सञ्चालक ससमसत सम्झनुपछि ।

(ण) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्वावलम्वन, स्व–उत्तरर्दावयत्व, लोकतन्ि, समानता, समता, ऐक्यवद्धता, इमान्र्दारी,
खुलापन, सामाजजक उत्तरर्दावयत्व तथा अरुको हेरचाह लगायत अन्तरािवष्ट्रय

मान्यताप्राप्त

सहकारी सम्बन्िी मूल्य सम्झनुपछि ।
(त)

“सं स्थाको व्यवसाय” भन्नाले ववसनयममा व्यवस्था भए बमोजजम सञ्चासलत व्यवसावयक वियाकलाप
सम्झनुपछि ।

(थ) “सहकारी ससद्धान्त” भन्नाले स्वैजच्छक तथाखुला सर्दस्यता, सर्दस्यद्वारा लोकताजन्िक सनयन्िण, सर्दस्यको
आसथिक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्िता, जशिा, तालीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक
सहयोग र समुर्दायप्रसतको चासो लगायत अन्तरािवष्ट्रय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्िी ससद्धान्त सम्झनुपछि ।

(र्द) "सं स्था" भन्नाले र्दफा ३ बमोजजम गठन भई र्दफा ६ बमोजजम र्दताि भएको ववषयगत वा बहुउद्देश्यीय
सहकारी सं स्था सम्झनु पछि ।
(ि) “सािारणसभा” भन्नाले सहकारी सं स्थाको सािारणसभा सम्झनुपछि ।
ूँ ी कोष” भन्नाले शेयर पूज
ूँ ी र जगेडा कोष सम्झनुपछि ।
(न) “प्राथसमक पूज
(प) "र्दताि गने असिकारी" भन्नाले र्दफा ६९ बमोजजमको र्दताि गने असिकारी सम्झनुपर्दिछ ।
पररच्छे र्द–२
सहकारी सं स्थाको गठन तथा र्दताि
३.

सं स्थाको गठन :(१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागररकहरु आपसमा

समली ववषयगत वा वहुउद्देश्यीय सहकारी सं स्था

गठन गनि सक्नेछन् ।
(२)उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भएतापसन श्रसमक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आिाररत
भइ व्यवसाय गने सहकारी सं स्थाको हकमा पन्रजना नेपाली नागररकहरु भए पसन सं स्था गठन गनि सक्नेछन् ।
(३) यस र्दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापसन नेपाल सरकार, प्रर्दे श सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता
सरकार वा तहको अनुर्दान वा स्वासमत्वमा सं चासलत ववद्यालय, ववश्वववद्यालय वा सं गदठत सं स्थाबाट पाररश्रसमक पाउने पर्दमा
वहाल रहेका कम्तीमा एकसय जना कमिचारी, जशिक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा समली प्रचसलत कानून बमोजजम र्दताि
भएको आफ्नो पेशागत सं गठनका आिारमा सर्दस्यता, प्रसतसनसित्व र सेवा सं चालनमा तोवकए बमोजजमका शति बन्र्दे जहरु
पालना गने गरी सं स्था गठन गनि सक्नेछन् ।
तर एकसय जनाभन्र्दा कम संख्या रहेको एउटै

कायािलयका कम्तीमा तीसजना कमिचारी, जशिक वा

प्राध्यापकहरुले आपसमा समली सर्दस्यता, प्रसतसनसित्व र सेवा सं चालनमा तोवकए बमोजजमका शति बन्र्दे जहरु पालना गने गरी
सं स्था गठन गनि सक्नेछन् ।
(४)

यस र्दफा बमोजजम सं स्था गठन गर्दाि एक पररवार एक सर्दस्यका र्दरले उपर्दफा (१) वा(२)मा उजल्लजखत

सं ख्या पुगक
े ो हुनपु नेछ ।
तर सं स्था र्दताि भइसकेपसछ एकै पररवारका एकभन्र्दा बढी व्यजिले सो सं स्थाको सर्दस्यता सलन बािा पनेछैन ।

४.

र्दताि नगरी सहकारी सस्था संचालन गनि नहुन:े कसैले पसन

५.

र्दतािको लासग र्दरखास्त दर्दनु पने :(१) यस ऐन बमोजजम गठन भएका सरकारी सं स्थाले र्दतािका लासग र्दताि गने असिकारी

गनि हुूँर्दैन।

यस ऐन बमोजजम र्दताि नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन

समि अनुसूची-१ को ढाूँचामा र्दरखास्त दर्दनुपनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमका र्दरखास्त साथ र्दे हाय बमोजजमका कागजातहरू सं लग्न गनुि पनेछ :–
(क)

सहकारी सं स्थाको प्रस्ताववत ववसनयम,

(ख)

सहकारी सं स्था सञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रसतवेर्दन,

(ग)

सर्दस्यले सलन स्वीकार गरे को शेयर सं ख्या र शेयर रकमको वववरण ।

६.

र्दताि गनुि पने :(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बमोजजम प्राप्त र्दरखास्त

सवहतको कागजातहरु

छानववन गर्दाि र्दे हाय

बमोजजम भएको पाइएमा र्दताि गने असिकारीले र्दरखास्त परे को समसतले तीस दर्दनसभि त्यस्तो सहकारी सं स्था र्दताि गरी
अनुसूची-२ को ढाूँचामा र्दताि प्रमाणपि दर्दनु पनेछ :–
(क) र्दरखास्त साथ पेश भएको ववसनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनेको सनयम बमोजजम रहेको,
(ख) प्रस्ताववत सहकारी सं स्था सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त अनुरुप सञ्चालन हुन सक्ने आिार रहेको,
(ग) सहकारी सं स्था समुर्दायमा आिाररत एवम् सर्दस्य केजन्ित भई सं चालन र सनयन्िण हुन सक्ने स्पष्ट आिार
रहेको ।
(2) उपर्दफा (१) बमोजजम छानववन गर्दाि प्रस्ताववत सहकारी सं स्थाको ववसनयमको कुनै कुरामा सं शोिन गनुप
ि ने
र्दे जखएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सं शोिन गनुप
ि ने व्यहोरा खुलाई र्दरखास्त प्राप्त भएको समसतले पन्र दर्दनसभि
सनवेर्दकलाई सूचना गनुि पनेछ ।
(3) यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा लेजखएको भएतापसन यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका बखतर्दताि भई सञ्चालनमा रहेका
नेिावती डबजोङ गाउूँ पासलकासभि कायििेि कायम गररएका सहकारी सं स्था यसै ऐन बमोजजम र्दताि भएको मासनने छ ।
(४) यस र्दफा बमोजजम सहकारी सं स्था र्दताि गर्दाि र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सहकारी सं स्थाले पालना गनुि पने
गरी कुनै शति तोक्न सक्नेछ ।
(५) उपर्दफा (४) बमोजजम शति तोवकएकोमा सोको पालना गनुि सम्बजन्ित सहकारी सं स्थाको कतिव्य हुनेछ।
७.

र्दताि गनि अस्वीकार गनि सक्ने :(१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) मा उजल्लजखत अवस्था नभएमा, सोही र्दफा बमोजजम ववसनयम
सं शोिनको लासग सूचना दर्दएको अबसिसभि सनवेर्दकले सं शोिन गनि अस्वीकार गरे मा त्यस्तो सूचना पाएको समसतले तीस
दर्दनसभि सबसनयम सं शोिन नगरे मा वा सूचनामा उल्लेख भए बमोजजम हुनेगरी सबसनयम

सं शोिन नगरे मा र्दताि गने

असिकारीले त्यस्तो सहकारी सं स्था र्दताि गनि अस्वीकार गनि सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सहकारी सं स्था र्दताि गनि अस्वीकार गरे कोमा र्दताि गने असिकारीले कारण खुलाई तीन
दर्दन सभि सोको जानकारी सम्बजन्ित सनवेर्दकहरूलाई दर्दनु पनेछ ।
८.

सहकारी सं स्था संगदठत सं स्था हुन:े (१) सहकारी सं स्था अववजच्छन्न उत्तरासिकारवाला एक स्वशाससत र सङ्गदठत सं स्था हुनेछ
।
(२) सहकारी सं स्थाको काम कारबाहीको लासग एउटा छु िै छाप हुनछ
े ।
(३) सहकारी सं स्थाले यस ऐनको अिीनमा रही व्यजि सरह चल अचल सम्पजत्त प्राप्त, उपभोग, वविी वा अन्य
व्यवस्था गनि सक्नेछ।
(४) सहकारी सं स्थाले व्यजि सरह आफ्नो नामबाट नासलस उजूर गनि र सो उपर पसन सोही नामबाट नासलस
उजूर लाग्न सक्नेछ।
(५) सहकारी सं स्थाले व्यजि सरह करार गनि सक्नेछ ।

९.

सहकारी सं स्थाको कायििि
े :(१) र्दताि हुूँर्दाका बखत सहकारी सं स्थाको कायि िेि र्दे हाय बमोजजम हुनछ
े ाः
(क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गने सं स्थाको हकमा एक वडा,

(ख) अन्य सं स्थाको हकमा एक वडा वा र्दे हायका आिारमा तीन वडासम्म :
(१) सर्दस्यहरुवीच स्वाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लासग आपसी साझा वन्िन (कमन बण्ड),
(२) व्यवसावयक स्तरमा सेवा सं चालन गनि आवश्यक सर्दस्य सं ख्या,
(३) सं स्था सं चालनमा सर्दस्यको सहभासगतामूलक लोकताजन्िक सनयन्िण कायम हुने गरी पायक पने स्थान
।
(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भएतापसन सं स्थाले र्दताि भई व्यवसावयक सेवा प्रारम्भ गरे को र्दुईवषि
पसछ र्दे हायको आिारमा जोसडएको भौगोसलक िेि कायम रहने गरी आफ्नो कायििेि थप वडाहरूमा ववस्तार गनि सक्नेछ ।
(क) सं स्थाको व्यवसावयक वियाकलापको ववकास िममा सर्दस्यता बढाउन थप कायि िेि आवश्यक
परे को,
(ख)सं स्थाको कायि सं चालनमा सर्दस्यको प्रत्यि सनयन्िण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु अवलम्बन
गररएको,
(ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सहकारी सं स्थाको हकमा मापर्दण्ड अनुसार भएको ।
(३) उपर्दफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापसन सं स्थाको कायििेिका वडाहरूमा व्यावसावयक सेवा
सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोवकएको रकम वा अनुपातभन्र्दा कम रकम वा अनुपातको व्यावसावयक सेवा
सञ्चालन भएको र्दे जखएको खण्डमा र्दताि गने असिकारीले व्यावसावयक सेवा सञ्चालन भएका वडा माि कायििेि कायम गने
गरी ववसनयम सं शोिन गनि सनर्दे शन दर्दन सक्नेछ ।
(७) उपर्दफा (३) बमोजजम र्दताि गने असिकारीले सनर्दे शन दर्दएकोमा सहकारी सं स्थाले एक वषिसभि ववसनयम
सं शोिन गरी आफ्नो कायििेि पुनाःसनिािरण गनुप
ि नेछ ।
(८) यस र्दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापसन सहकारी सं स्थाले स्वेजच्छक रूपमा जुनसुकै समय
कायििेि घटाउने गरी पुनाःसनिािरण गनि ववसनयम सं शोिन गनि सक्नेछ ।
(९) कायििेि पुनाः सनिािरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुनेछ ।
१०.

जानकारी दर्दनुपने: नेिावती गाउूँ पासलकाभन्र्दा बढी कायििेि कायम राखी र्दताि भई सञ्चालनमा रहेका सं स्थाहरूले नेिावती

गाउूँ पासलकामा सेवा सञ्चालन गर्दाि सञ्चासलत सेवाको वववरण सवहत र्दताि गने असिकारीलाई जानकारी दर्दनुपनेछ ।
११.

ववषयगत आिारमा वगीकरण:(१) सहकारी सं स्थाको वगीकरण र्दे हाय बमोजजम हुनेछाः
(क) उत्पार्दक सं स्थााः कृवष,र्दुग्ि, जचया,कवफ,उखु,फलफुल र माछापालन ववशेषका ववषयगत र अगुवावाली एवम्
उत्पार्दनको योजना समेतका आिारमा अन्य उत्पार्दनमूलक सं स्था;
(ख) उपभोिा सं स्थााःउपभोिा भण्डार, वचत तथा ऋण,उजाि र स्वास््य

ववशेषका ववषयगत र प्राथसमक

आवश्यकता एवम् सेवाको योजना समेतका आिारमा अन्य उपभोगजन्य सं स्था;
(ग) श्रसमक सं स्थााः हस्तकला,खाद्य पररकार,औद्योसगक उत्पार्दन,भोजनालय र श्रम करार ववशेषका ववषयगत र
सीप वा श्रमको ववशेषता एवम् स्वरोजगारीको योजना समेतका आिारमा अन्य श्रममा आिाररत सं स्था;
(घ) बहुउद्देश्यीय सं स्थााःउत्पार्दन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आिाररत स्वरोजगारीका सेवा समेत सञ्चालन गने
ु ी सं स्था ।
अन्य बहुमख

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्लेजखत ववषयमा ववजशष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको ववकासिम
समेतको आिारमा तोवकएबमोजजमका ववषयहरु थप गनि सवकनेछ ।
(३) उपर्दफा (१)र (२) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापसन उपर्दफा (१) बमोजजम अन्य सं स्थाहरु गठन गनि बािा
पनेछैन ।

१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्ने :(१) र्दफा६ बमोजजम र्दताि प्रमाणपि प्राप्त गरे पसछ सं स्थालेआफ्नो
उद्देश्य प्रासप्तका लासग यस ऐन र ववसनयमको अिीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि
सक्नेछ ।

(३) प्रचसलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेजखएको भएतापसन सं स्थाले उपर्दफा (१) बमोजजम कारोवार,
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि छु िै सं स्था र्दताि गनुप
ि ने छै न ।
तर

त्यस्तो

कारोवार,

व्यवसाय,

उद्योग

वा

पररयोजना

सञ्चालन

गनि

प्रचसलत

कानून

बमोजजम

अनुमसतपि,स्वीकृसत वा इजाजतपि सलनु पने रहेछ भने सो बमोजजम अनुमसतपि ,स्वीकृसत वा इजाजतपि सलएर
माि कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनुि पनेछ।
(४) उपर्दफा (३) बमोजजम सं स्थाले प्रचसलत कानून बमोजजम असिकार पाएको सनकाय वा असिकारीबाट
अनुमसतपि,स्वीकृसत वा इजाजतपि प्राप्त गरे मा पन्र दर्दनसभि सोको जानकारी र्दताि गने असिकारीलाई दर्दनु पनेछ ।
ु
(५) र्दुई वा र्दुईभन्र्दा बढी सं स्थाले सं यि
वा साझेर्दारीमा आफ्नो उत्पार्दन वा सेवाको बजारीकरणको
लासग यस ऐनको अिीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्नेछन् ।
(६) उपर्दफा (५) बमोजजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गने सम्बन्िी अन्य
व्यबस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
१३.

र्दावयत्व सीसमत हुने :(१) सहकारी सं स्थाको कारोबारको सम्बन्िमा सर्दस्यको र्दावयत्व सनजले खररर्द गरे को वा खररर्द गनि
स्वीकार गरे को शेयरको असिकतम रकमसम्म माि सीसमत रहनेछ ।
(२) सहकारी सं स्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “सलसमटे ड” भन्ने शब्र्द राख्नु पनेछ ।

१४.

सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त पालना गनुि पने: सहकारी सं स्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दाि सहकारीका मूल्य, मान्यता
र ससद्धान्तको पालना गनुि पनेछ ।
पररच्छे र्द–३
सं स्थाका उद्देश्य तथा कायि

१५.

सं स्थाको उद्देश्य : कायििेिमा आिाररत र सर्दस्य केजन्ित भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आसथिक, सामाजजक तथा साूँस्कृसतक
उन्नयन गनुि सं स्थाको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।

१६.

सं स्थाको कायि : सं स्थाका कायिहरू र्दे हाय बमोजजम हुनेछन्:(क)सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तहरूको पालना गने गराउने,
(ख)सर्दस्यको वहत प्रवद्धिन गने गरी व्यावसावयक सेवाहरू प्रर्दान गने,
(ग) सर्दस्यलाई जशिा, सूचना र तालीम प्रर्दान गने ,

(ङ)सं स्थाले गने उत्पार्दन तथा सेवाको मापर्दण्ड सनिािरण गरी गुणस्तर सुिार, आसथिक स्थावयत्व र जोजखम
व्यवस्थापनसम्बन्िी कायि गने,
(च)आन्तररक सनयन्िण प्रणाली लागू गने,
(छ)सं स्थाको व्यवसावयक प्रवद्धिन तथा ववकास सम्बन्िी वियाकलापहरू सञ्चालन गने,
(ज)मन्िालय,रजजष्ट्रार, प्रार्दे जशक रजजष्ट्रार,स्थानीय तह वार्दताि गने असिकारीको सनर्दे शन पालना गने गराउने,
(झ) ववसनयममा उजल्लजखत कायिहरू गने ।
पररच्छे र्द–४
ववसनयम तथा आन्तररक कायिववसि
१७.

ववसनयम बनाउनु पने :(१) सं स्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको सनयम, सनर्दे जशका, मापर्दण्ड र कायिववसिको अिीनमा
रही आफ्नो कायि सञ्चालनको लासग ववसनयम बनाउनु पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको ववसनयम र्दताि गने असिकारीबाट स्वीकृत भए पसछ लागू हुनेछ ।

१८.

आन्तररक कायिववसि बनाउन सक्ने :(१) सं स्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको सनयम, सनर्दे जशका, मापर्दण्ड, कायिवविी र
ववसनयमको अिीनमा रही आवश्यकता अनुसार आफ्नो आन्तररक कायिववसि बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको आन्तररक कायिववसि सम्बजन्ित सं स्थाको सािारणसभाले स्वीकृत गरे पसछ लागू
हुनेछ ।

१९.

ववसनयम र आन्तररक कायिववसिमा सं शोिन :(१) सं स्थाको सािारणसभाको कुल सर्दस्य सं ख्याको बहुमतबाट ववसनयम र
आन्तररक कायिववसि सं शोिन हुन सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सं शोिन भएको ववसनयम वा आन्तररक कायिववसि र्दताि गने असिकारीबाट स्वीकृत
भएपसछ लागू हुनेछ ।
पररच्छे र्द–५
सर्दस्यता

२०.

सं स्थाको सर्दस्यता:(१) अठार वषि उमेर पूरा गरे का र्दे हाय बमोजजमका नेपाली नागररकहरु सं स्थाको सर्दस्य हुन सक्नेछन्ाः
(ख)

सं स्थाको कम्तीमा एक शेयर खररर्द गरे को,

(ग)

सं स्थाको ववसनयममा उजल्लजखत शतिहरु पालना गनि मन्जुर गरे को,

(घ)

सं स्थाको जजम्मेवारी पालना गनि मन्जुर भएको,

(ङ)

सं स्थाले गरे को कारोवारसूँग प्रसतस्पिाि हुने गरी कारोवार नगरे को,

(च)

सं स्थाको सर्दस्यता सलन योग्य रहेको स्वघोषणा गरे को ।

(२)यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा लेजखएको भएतापसन नेपाल सरकार, प्रर्दे श सरकारका सनकायहरु, स्थानीय
तहका साथै सं स्थाको कायििेि सभिका सामुर्दावयक वा सहकारी ववद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका
उपभोिा समूहहरु सं स्थाको सर्दस्य हुन बािा पने छै न ।

(३)यस र्दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा लेजखएको भएतापसन स्वास््य सहकारी सं स्थामा सहकारी सं स्थाले सर्दस्यता
सलन वािा पने छै न ।
२१.

सर्दस्यता प्राप्त गनि सनवेर्दन दर्दनु पने:(१) सं स्थाको सर्दस्यता सलन चाहने सम्बजन्ित व्यजिले सं स्थाको ससमसतसमि सनवेर्दन
दर्दनु पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सनवेर्दन परे को समसतले पैंतीस दर्दन सभि ससमसतले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको
सनयम तथा ववसनयमको अिीनमा रही सर्दस्यता प्रर्दान गने वा नगने सनणिय गनुि पनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजम सनणिय गर्दाि ससमसतले सर्दस्यता प्रर्दान नगने सनणिय गरे मा सो को कारण खोली सात
दर्दनसभि सनवेर्दकलाई जानकारी गराउनु पनेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको समसतले तीस दर्दनसभि सम्बजन्ित ब्यजिले त्यस्तो सं स्था र्दताि गने
असिकारीसमि उजूर गनि सक्नेछ।
(५) उपर्दफा (४) बमोजजम प्राप्त उजूरी छानववन गर्दाि सनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनुि पने र्दे जखएमा र्दताि गने
असिकारीले त्यस्तो सनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनिको लासग सम्बजन्ित सं स्थालाई आर्दे श दर्दन सक्नेछ।
(६) उपर्दफा (५) बमोजजम आर्दे श भएमा सो आर्दे श प्राप्त गरे को सात दर्दन सभि सम्बजन्ित सं स्थाले सनवेर्दकलाई
सर्दस्यता प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दताि गने असिकारीलाई गराउनु पनेछ ।

२२.

सर्दस्य हुन नपाउने :(१) कुनै व्यजि एकै प्रकृसतको एकभन्र्दा वढी सं स्थाको सर्दस्य हुन पाउने छै न ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अजघ कुनै व्यजि एकै प्रकृसतको एकभन्र्दा बढी सं स्थाको सर्दस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ
भएको समसतले तीनवषि सभि कुनै एक सं स्थाको माि सर्दस्यता कायम राख्नु पनेछ ।
(२)

यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका बखत कुनै सं स्थामा नेपाल सरकारको सनकाय वा र्दफा २० को उपर्दफा (२)

मा उल्लेख भएर्दे जख बाहेकको अन्य कुनै कृसिम व्यजि सर्दस्य भएको भए पाूँचवषि सभि सर्दस्यता अन्त्य गनुप
ि नेछ ।

२३.

सर्दस्यताको समासप्त:(१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्यता र्दे हायको अवस्थामा समाप्त हुनेछाः—
(क)सर्दस्यले आफ्नो सर्दस्यता त्याग गरे मा,
(ख) लगातार बावषिक सािारणसभामा सबना सूचना तीन पटकसम्म अनुपजस्थत भएमा,
(ग)यो ऐन,यस ऐन अन्तगित वनेको सनयम वा ववसनयम बमोजजम सर्दस्यले पालना गनुप
ि ने प्राविानको बारम्बार
उल्लङ्घन गरे मा,
(घ)सं स्थाको सर्दस्यको हकमा र्दफा २० बमोजजमको योग्यता नभएमा।
(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापसन कुनै सर्दस्यले सं स्थाबाट प्राप्त वा भ ुिान गनुि पने कुनै

रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा सनजले सलएको ऋण,सतनुि पने कुनै र्दावयत्व वा अन्य कुनै सर्दस्यको तफिबाट सितो
वा जमानत बसेकोमा सोको र्दावयत्व फरफारक नभएसम्म सनजको सर्दस्यता समाप्त हुने छै न ।
(३) यस र्दफामा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापसन सािारणसभा बोलाउने सनणिय भइसकेपसछ सािारणसभा
सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पसन सर्दस्यताबाट हटाउन सवकने छै न ।

२४.

सुवविा प्राप्त गनि नसक्ने : कुनै सर्दस्यले सहकारी सं स्थालाई सतनुि पने कुनै र्दावयत्व सनिािररत समयसभि

भ ुिान नगरे मा वा

यो ऐन, यस ऐन अन्तगित वनेको सनयम तथा ववसनयम बमोजजम सर्दस्यले पालन गनुप
ि ने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लं घन गरे मा
त्यस्तो सर्दस्यले अन्य सर्दस्य सरहको सुसबिा प्राप्त गनि सक्ने छै न ।
पररच्छे र्द –६
सािारणसभा, ससमसततथा लेखा सुपररवेिण ससमसत
२५.

सािारणसभा:(१) सहकारी सं स्थाको सवोच्च अङ्गको रुपमा सािारणसभा हुनेछ ।
(२) सहकारी सं स्थाका सबै सर्दस्यहरू सािारणसभाका सर्दस्य हुने छन् ।
(३) सहकारी सं स्थाको सािारणसभा र्दे हाय बमोजजम हुनेछ:–

२६.

(क)

प्रारजम्भक सािारणसभा,

(ख)

वावषिक सािारणसभा,

(ग)

ववशेष सािारणसभा ।

प्रारजम्भक सािारण सभाको काम, कतिव्य र असिकार: प्रारजम्भक सािारणसभाको काम, कतिव्य र असिकार र्दे हाय बमोजजम
हुनेछ :–
(क)प्रारजम्भक सािारणसभा हुने अजघल्लो दर्दनसम्मको काम कारबाही र आसथिक कारोबारको जानकारी सलने,
(ख)चालू आसथिक वषिको लासग वावषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृत गने,
(ग) प्रसतवेर्दन तथा ववत्तीय वववरण अनुमोर्दन गने,
(घ)ववसनयममा उल्लेख भए बमोजजम ससमसत वा लेखा सुपरीवेिण ससमसतको सनवािचन गने,
(ङ)आन्तररक कायिववसि पाररत गने,
(च)लेखा परीिकको सनयुजि र सनजको पाररश्रसमक सनिािरण गने,
(छ) ववसनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने ।

२७.

वावषिक सािारणसभाको काम, कतिव्य र असिकार : वावषिक सािारणसभाको काम, कतिव्य र असिकार र्दे हाय बमोजजम
:–
(क) वावषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृसत गने ,
(ख) वावषिक लेखा परीिण प्रसतवेर्दन अनुमोर्दन गने,
(ग)

ससमसत वा लेखा सुपरीवेिण ससमसतको सनवािचन तथा ववघटन गने,

(घ) सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेिण ससमसतको सं योजक वा सर्दस्यलाई पर्दबाट हटाउने,
(ङ)

ससमसत वा लेखा सुपरीवेिण ससमसतको वावषिक प्रसतवेर्दन पाररत गने,

हुनेछ

(च)

ववसनयम सं शोिन तथा आन्तररक कायिववसि पाररत गने,

(छ) लेखा परीिकको सनयुजि र सनजको पाररश्रसमक सनिािरण गने,
(ज) सं स्था एकीकरण वा ववघटन सम्बन्िी सनणिय गने,
(झ) पाररश्रसमक लगायतका सुवविा तोक्ने,
(ञ) ऋण तथा अनुर्दान प्राप्त गने सम्बन्िमा सनणिय गने,
(ट)

सर्दस्यको र्दावयत्व समनाहा दर्दने,

(ठ) ससमसतलाई आवश्यक सनर्दे शन दर्दने,
(ड) ववसनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने ।
२८.

सािारणसभाको बैठक :(१) ससमसतले सहकारी सं स्था र्दताि भएको समसतले तीन मवहनासभि प्रारजम्भक सािारणसभा बोलाउनु
पनेछ ।
(२) ससमसतले प्रत्येक आसथिक वषि समाप्त भएको समसतले छ मवहनासभि वावषिक सािारणसभा बोलाउनु पनेछ ।
(३) ससमसतले र्दे हायको अवस्थामा ववशेष सािारण सभा बोलाउनु पनेछ :–
(क)सं स्थाको काम ववशेषले ववशेष सािारण सभा बोलाउनुपने ससमसतवाट सनणिय भएमा,
(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम लेखा सुपरीवेिण ससमसतको ससफाररसमा,
(ग)कुनै सञ्चालकले ववशेष सािारणसभा बोलाउन पेश गरे को प्रस्ताव ससमसतद्धारा पाररत भएमा,
(घ) ववशेष सािारणसभा बोलाउनु पने कारण खुलाइ पजच्चस प्रसतशत सर्दस्यले ससमसत समि सनवेर्दन दर्दएमा,
(ङ)

र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बमोजजम र्दताि गने असिकारीले सनर्दे शन दर्दएमा,

(४) उपर्दफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापसन सं स्थाको सञ्चालकवा व्यवस्थापकबाट आफ्नो जजम्मेवारी
पूरा नगरी सं स्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा र्दताि गने असिकारीलाई जानकारी दर्दई
सािारण सर्दस्यहरूमध्येबाट बहुमत सर्दस्य उपजस्थत भई ववशेष सािारण सभा गनि सवकनेछ ।
२९.

ववशेष सािारणसभा बोलाउन सनर्दे शन दर्दन सक्ने:(१) सं स्थाको सनरीिण वा सुपरीवेिण गर्दाि वा कसैको उजूरी परी छानववन
गर्दाि र्दे हायको अवस्था र्दे जखन आएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सहकारी सं स्थाको ससमसतलाई सािारणसभा बोलाउन
सनर्दे शन दर्दन सक्नेछ :–
(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा ससद्धान्त ववपररत कायि गरे मा,
(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको सनयम, ववसनयम तथा आन्तररक कायिववसि ववपरीत कायि गरे मा,
(घ) र्दताि गने असिकारीले दर्दएको सनर्दे शनको बारम्बार उल्लङ्घन गरे मा,
(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बमोजजम र्दताि गने असिकारीले आर्दे श दर्दएमा।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सािारणसभा बोलाउन सनर्दे शन प्राप्त भएमा ससमसतले सो सनर्दे शन प्राप्त भएको समसतले
पैंतीस दर्दनसभि सािारणसभाको बैठक बोलाउनु पनेछ र सािारणसभाको बैठकमा उजूरी वा सनरीिणका िममा र्दे जखएका
ववषयमा छलफल गरी सोको प्रसतवेर्दन र्दताि गने असिकारीसमि पेश गनुि पनेछ ।
(३) उपर्दफा (१) वा (२) मा उजल्लजखत अवसिसभि ससमसतले सािारणसभा नबोलाएमा र्दताि गने असिकारीले
त्यस्तो सािारणसभा बोलाउन सक्नेछ ।
(४) सहकारी सं स्थाको सािारणसभाको लासग गणपूरक सं ख्या तत्काल कायम रहेको सर्दस्य सं ख्याको एकाउन्न
प्रसतशत हुनेछ ।
तर पवहलो पटक डावकएको सािारण सभामा गणपुरक संख्या नपुगम
े ा त्यसको सात दर्दन सभि र्दोस्रो पटक

सािारण सभा बोलाउनु पने र यसरी र्दोस्रो पटक बोलाइएको सािारण सभामा सं चालक ससमसतको बहुमत सवहत एक सतहाई
सािारण सर्दस्यहरुको उपजस्थसत भएमा सािारण सभाको गणपुरक सं ख्या पुगक
े ो मासननेछ ।
(५) उपर्दफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापसन र्दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था सोहीअनुसार
हुनेछ ।
(६)र्दुई हजार वा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको सं स्थाले सािारण सभा गर्दाि समान कायिसूचीमा तोवकए बमोजजम
सर्दस्य सं ख्याको आिारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानमा सं चालक सर्दस्यहरुलाई पठाई सािारण सभा गनि र त्यस्तो
सभाको सनणिय प्रमाजणत गनि प्रसतसनसिहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रसतसनसिहरुको उपजस्थसतको सभाले अजन्तम सनणिय प्रमाजणत गने
व्यवस्था समलाउन सक्नेछ ।
३०.

सञ्चालक ससमसत :(१)

सहकारी संस्थामा सािारणसभाबाट सनवािजचत एक सञ्चालक ससमसत रहनेछ ।

तर, एउटै व्यजि लगातार एउटै पर्दमा र्दुई पटकभन्र्दा बढी सञ्चालक हुन पाउने छै न ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको ससमसतमा उपलब्ि भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रसतशत मवहला सर्दस्यको प्रसतसनसित्व
सुसनजित गनुि पनेछ ।
(३) एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै अवसिमा सञ्चालक तथा लेखा ससमसतको पर्दमा उम्मेर्दवार बन्न र
सनवािजचत हुन सक्ने छै न ।
(४) कुनै सं स्थाको सञ्चालक सोही सं स्थाको कमिचारी वा आफ्नो सं स्थाले सर्दस्यता सलएको सहकारी सं घ वा
बैङ्कबाहेक अको कुनै सं स्थाको सं चालक बन्न पाउने छै न ।
तर वावषिक र्दुई करोड रुपैयाभन्र्दा कमको कारोवार गने सहकारी सं स्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी सं स्थामा

कमिचारीको रुपमा काम गनि बािा पने छै न । वावषिक र्दुई करोडभन्र्दा बवढ कारोवार गने सं स्थामा कुनै सं चालक कमिचारी
रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले र्दुई वषिसभि त्यस्तो सं चालकले कमिचारीको पर्द त्याग गरी अको कमिचारीको
व्यवस्था गनुप
ि नेछ ।
ु जघ कुनै व्यजि एकभन्र्दा बढी सं स्थाको सञ्चालक वा सोही वा अको सं स्थाको कमिचारी
(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले एक वषिसभि कुनै एक सं स्थाको माि सञ्चालक वा कमिचारी रहनु पनेछ ।
(७)ससमसतको कायािवसि चार वषिको हुनेछ ।
३१.

सञ्चालक ससमसतको सनवािचन :(१) ससमसतले आफ्नो कायािवसि समाप्त हुन ु कजम्तमा एक मवहना अजघ अको ससमसतको सनवािचन
गराउनु पनेछ ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम ससमसतको सनवािचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको
समसतले छ मवहनासभि ससमसतको सनवािचन गराउन र्दताि गने असिकारीले सम्बजन्ित ससमसतलाई आर्दे श दर्दन सक्नेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजम र्दताि गने असिकारीले आर्दे श दर्दएकोमा सम्बजन्ित ससमसतले सो आर्दे श बमोजजमको
समयावसिसभि ससमसतको सनवािचन गराईर्दताि गने असिकारलाई जानकारी गराउनु पनेछ।
(४) उपर्दफा (३) बमोजजम ससमसतको सनवािचन नगराएमा र्दताि गने असिकारले त्यस्तो सं स्था सर्दस्य रहेको
मासथल्लो सं घ भए सो सं घको प्रसतसनसि समेतलाई सहभागीगराई ससमसतको सनवािचन सम्बन्िी सम्पूण ि कायि गने गराउनेछ ।
(५) उपर्दफा (४)बमोजजमको सनवािचन कायिमा सहयोग पुर्याउनु सम्बजन्ित ससमसतका पर्दासिकारीहरूको कतिव्य
हुनेछ ।
(६) उपर्दफा (५) बमोजजम सनवािचन गराउूँ र्दा लागेको सम्पूण ि खचि सम्बजन्ित सं स्थाले व्यहोनुि पनेछ।
(७) यस र्दफा बमोजजम ससमसतको अको सनवािचन नभएसम्मको लासग ससमसतले ववसनयममा व्यवस्था भए बमोजजम
आफ्नो कायि सञ्चालन गनेछ ।
३२.

ससमसतको काम, कतिव्य र असिकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लजखत काम, कतिव्य र असिकारका असतररि ससमसतको काम,
कतिव्य र असिकार र्दे हाय बमोजजम हुनेछ :–
(क)सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त बमोजजम सहकारी सं स्थाको सञ्चालन गने,
(ख) आसथिक तथा प्रशासकीय कायि गने , गराउने,
(ग)प्रारजम्भक सािारणसभा, वावषिक सािारणसभा तथा ववशेष सािारणसभा बोलाउने,
(घ)सािारणसभाका सनणियहरू कायािन्वयन गने , गराउने,
(ङ)सं स्थाको नीसत, योजना, बजेट तथा बावषिक कायििमको तजुम
ि ा गरी सािारणसभा समि पेश गने,
(च) सं स्थाको सर्दस्यता प्रर्दान गने तथा सर्दस्यताबाट हटाउने,
(छ)शेयर नामसारी तथा वफताि सम्बन्िी कायि गने,
(ज)सम्बजन्ित सं घको सर्दस्यता सलने,
(झ)ववसनयम तथा आन्तररक कायिववसि तयार गरी सािारणसभामा पेश गने ,
(ञ)सं स्थाको कायििेिसभि सं स्थाको कारोबार र व्यवसायको वहत प्रवद्धिनको लासग आवश्यक कायि गने,गराउने,

३३.

सञ्चालक पर्दमा बहाल नरहने: र्दे हायको कुनै अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो पर्दमा बहाल रहन सक्ने छै न:(क) सनजले दर्दएको राजीनामा ससमसतबाट स्वीकृत भएमा,
(ख) सनजलाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बमोजजम सञ्चालकबाट हटाउने सनणिय भएमा,
(ग) सनज अको सं स्थाको सञ्चालक रहेमा,
(घ) सनज सोही वा अको सं स्थाको कमिचारी रहेमा,

तर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रसतबन्िात्मक वाक्यांशमा लेजखएको कुरामा सोही बमोजजम हुनछ
े
।
(ङ) सनज सोही वा अको सं स्थाको लेखा सुपरीवेिण ससमसतको पर्दमा रहेमा
(च) सनजको मृत्यु भएमा।
३४.

सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्ने:(१) सािारणसभाले वहुमतको सनणियबाट र्दे हायको कुनै अवस्थामा सञ्चालकलाई ससमसतको
सञ्चालक पर्दबाट हटाउन सक्नेछ :–
(क) आसथिक वहनासमना गरी सम्बजन्ित सं स्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा,
(ख)अनसिकृत तवरले सम्बजन्ित सं स्थाको कारोबार सम्बन्िी ववषयको गोपसनयता भङ्ग गरे मा,
(ग)सम्बजन्ित सं स्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग प्रसतस्पिाि हुने गरी समान प्रकृसतको कारोबार वा व्यवसाय गरे मा,
(घ)सम्बजन्ित सं स्थाको अवहत हुने कुनै कायि गरे मा,
(ङ) सनज शारीररक वा मानससक रुपमा काम गनि नसक्ने भएमा,
(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको सनयम वा ववसनयममा उजल्लजखत योग्यता नरहेमा ।
(२)कुनै सञ्चालकलाई ससमसतको पर्दबाट हटाउने सनणिय गनुि अजघ त्यस्तो सञ्चालकलाई सािारणसभासमि सफाई
पेश गने मनाससब मावफकको मौका दर्दइनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजमको अवसिसभि कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरे मा वा सनजले पेश गरे को सफाई
सन्तोषजनक नभएमा सािारणसभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्नेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोजजम सञ्चालकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य ससमसतको र्दुई कायिकालसम्मको सनवािचनमा
उम्मेर्दवार बन्न पाउने छै न ।
(५) उपर्दफा (३) बमोजजम कुनै सञ्चालक पर्दबाट हटे मा त्यस्तो पर्दमा सािारणसभाले बाूँकी अवसिको लासग
अको सञ्चालकको सनवािचन गनेछ ।

३५.

सनजी स्वाथि समावेश भएको सनणिय प्रकृयामा सं लग्न हुन नहुने
प्रवियामा सं लग्न हुनहु ूँर्द
ु ैन ।

:(१) सञ्चालकले आफ्नो सनजी स्वाथि समावेश भएको सनणिय

(२) सञ्चालकले आफूलाईमाि व्यजिगत फाइर्दा हुनेगरी सं स्थामा कुनै कायि गनि गराउन हुूँर्दैन ।
(३) कुनै सञ्चालकले उपर्दफा (१) को सबपरीत हुने गरी वा आफ्नो असिकारिेिभन्र्दा बावहर गई कुनै काम

कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रसत त्यस्तो सञ्चालक व्यजिगत रूपमा उत्तरर्दायी हुनेछ र त्यस्तो काम

कारबाहीबाट सं स्थाको, सर्दस्य वा अन्य कुनै व्यजिलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी सनजको
जायजेथाबाट असूल उपर गररनेछ ।
३६.

ससमसतको ववघटन :(१) सािारणसभाले र्दे हायको अवस्थामा ससमसतको ववघटन गनि सक्नेछाः–
(क) ससमसतको बर्दसनयतपूण ि कायिबाट सं स्थाको कारोबार जोजखममा परे मा,
(ख)सं स्थाले सतनुप
ि ने र्दावयत्व तोवकएको समयसभि भ ुिान गनि नसकेमा,

(ग)ववसनयममा उजल्लजखत उद्देश्य र कायि ववपररतको काम गरे मा,
(घ)ससमसतले आफ्नो जजम्मेवारी पूरा नगरे मा,
(ङ)यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको सनयमावलीमा उजल्लजखत शति वा र्दताि गने

असिकारीले दर्दएको

सनर्दे शनको बारम्बार उल्लङ्घन गरे मा ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम ससमसत ववघटन भएमा सािारणसभाले नयाूँ ससमसतको सनवािचन गनेछ ।
(३) ससमसतले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको सनयम बमोजजम र्दताि गने असिकारीले दर्दएको सनर्दे शन पालना
नगरे मा वा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बमोजजम पेश भएको प्रसतवेर्दन समेतको आिारमा र्दताि गने असिकारीले ससमसतलाई
उजूरी वा सनरीिणको िममा र्दे जखएका ववषयवस्तुको गाजम्भयिताको आिारमा बढीमा छ मवहनाको समय दर्दई सुिार गने
मौका दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो समयावसि सभि पसन सुिार नगरे मा त्यस्तो ससमसत ववघटन गनेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोजजम ससमसत ववघटन भएमा त्यसरी ववघटन गररएको समसतले तीन मवहना सभिमा अको
ससमसतको सनवािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो सनवािचन नभएसम्म सं स्थाको र्दै सनक कायि सञ्चालन गनि र्दताि गने असिकारीले
तोवकए बमोजजमको एक तर्दथि ससमसत गठन गनुि पनेछ ।
(५) यस र्दफा बमोजजम अको ससमसतको सनवािचन गराउूँ र्दा लागेको सम्पूण ि खचि सम्बजन्ित सं स्थाले व्यहोनेछ ।
३७.

लेखा सुपरीवेिण ससमसतको गठन :(१) सं स्थामा आन्तररक सनयन्िण प्रणालीलाई सुदृढ गनि तोवकए बमोजजमको योग्यता
पुगक
े ा एकजना सं योजक र र्दुईजना सर्दस्यहरू रहने गरी सािारणसभाले सनवािचनबाट लेखा सुपरीवेिण ससमसत गठन गनेछ
।
(२) एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी व्यजि एकै अवसिमा एउटै सं स्थाको सञ्चालक वा लेखा सुपररवेिण
ससमसतको सं योजक वा सर्दस्य पर्दमा उम्मेर्दवार बन्न र सनवािजचत हुन सक्ने छै न ।

३८.

लेखा सुपररवेिण ससमसतको काम, कतिव्य र असिकार :(१)

लेखा सुपररवेिण ससमसतको काम, कतिव्य र असिकार र्दे हाय

बमोजजम हुनेछ :–
(क)प्रत्येक चौमाससकमा सहकारी सं स्थाको आन्तररक लेखापरीिण गने, गराउने,
(ख)आन्तररक लेखापरीिण गर्दाि लेखापरीिणका आिारभूत ससद्धान्तको पालना गने, गराउने,
(ग)ववत्तीय तथा आसथिक कारोवारको सनरीिण तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने,
(घ)ससमसतको काम कारवाहीको सनयसमत सुपररवेिण गने र ससमसतलाई आवश्यक सुझाव दर्दने,
(ङ) सािारणसभाको सनर्दे शन, सनणिय तथा ससमसतका सनणिय कायािन्वयन भए नभएको अनुगमन गने,
(च)लेखा सम्बन्िी प्रसतवेर्दन र ससमसतको काम कारबाहीको सुपररवेिण सम्बन्िी वावषिक प्रसतवेर्दन सािारणसभा
समि पेश गने,
(छ)आफूले पटक पटक दर्दएका सुझाव कायािन्वयन नभएको कारणबाट कुनै सं स्थाको वहतमा प्रसतकूल असर
परे मा वा त्यस्तो सं स्थाको नगर्द वा जजन्सी सम्पजत्तको व्यापक रूपमा वहनासमना वा असनयसमतता भएको वा
सं स्था गम्भीर आसथिक सं कटमा पनि लागेकोमा सोको कारण खुलाई ववशेष सािारणसभा बोलाउन
ससमसतसमि ससफाररस गने ।

(ज)

आवश्यक परे मा आन्तररक लेखा परीिक सनयुजिका लासग तीन जनाको नाम सञ्चालक ससमसतमा ससफाररस
गने ।

(२) लेखा सुपररवेिण ससमसतको सं योजक वा सर्दस्य सं स्थाको र्दै सनक आसथिक प्रशाससनक कायिमा सहभागी हुन
पाउने छै न ।
पररच्छे र्द–७
बचत तथा ऋण पररचालन
३९.

सर्दस्य केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुि पने :(१) सं स्थाले आफ्ना सर्दस्यहरूको माि बचत स्वीकार गनि,
सोको पररचालन गनि र सर्दस्यलाई माि ऋण प्रर्दान गनि सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भएतापसन बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने गरी र्दताि भएको
सं स्था बाहेक अन्य ववषयगत वा वहुउद्देश्यीय सं स्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गनि पाउने छै न।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अजघ बहुउद्देश्यीय वा ववषयगत सं स्थाको रुपमा र्दताि भई मुख्य कारोवारको रुपमा वचत
तथा ऋणको कारोवार गर्दै आएको भए त्यस्तो सं स्थाले तीन वषि सभिमा वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार नहुने गरी र्दताि
हुूँर्दाका बखतमा उल्लेख गररएको मुख्य कारोवार गने गरी सं स्था सञ्चालन गनुप
ि नेछ ।

(३) सं स्थाले सर्दस्यलाई प्रर्दान गने ऋणमा सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सलन पाइने छै न ।
(४) बचत र ऋणको ब्याजर्दर सबचको अन्तर छ प्रसतशतभन्र्दा बढी हुने छै न ।
ूँ ीकृत गरी सोको आिारमा ब्याज लगाउन
(५) सं स्थाले प्रर्दान गरे को ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूज
पाइने छै न ।
(६)सं स्थाले कुनैपसन कम्पनीको शेयर खररर्द गनि सक्ने छै न ।
तर
(१) सं स्थाको र्दावयत्वप्रसत प्रसतकूल नहुने गरी सं स्थाले स्वप्रयोजनको लासग अचल सम्पजत्त खरीर्द तथा

ूँ ी कोष पररचालन
पूवाििार सनमािण एवं सं स्था र सर्दस्यहरुको वहतमा उत्पार्दन र सेवाको िेिमा प्राथसमक पूज
गनि वािा पने छै न ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अजघ कुनै सं स्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खररर्द गरे को भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन
प्रारम्भ भएको समसतले एक वषि अवसिसभि हस्तान्तरण गररसक्नु पनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापसनसं स्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अजघ र्दताि भएका साना
वकसानद्वारा प्रववद्धित ववत्तीय सं स्थाको शेयर खररर्द गनि बािा पनेछैन ।
ूँ ी कोषको र्दश गुणासम्म वचत सं कलन गनि सक्नेछ ।
(७) सं स्थाले शेयर पूज
(८)सं स्थाले र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप्त गरे को तीन मवहना अवसि
व्यसतत नभई ऋण लगानी गनि सक्ने छै न ।
४०. सन्र्दभि व्याजर्दर सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) सं घीय कानुन बमोजजम रजजष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सन्र्दभि व्याजर्दर तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम तोवकएको सन्र्दभि ब्याजर्दर सं स्थाका लासग सनर्दे शक ब्याजर्दर हुनेछ ।

४१.

व्यजिगत बचतको सीमा:सं स्थामा सर्दस्यको व्यजिगत बचतको सीमा तीस लाखसम्म हुनेछ ।
पररच्छे र्द –९
आसथिक स्रोत पररचालन

४२.

शेयर सबिी तथा वफताि सम्बन्िी व्यबस्था :(१) सं स्थाले आफ्नो सर्दस्यलाई शेयर वविी गनि सक्नेछ।
ूँ ीको
(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापसन सं स्थाले एकै सर्दस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूज
बीस प्रसतशतभन्र्दा बढी हुने गरी शेयर सबिी गनि सक्ने छै न ।
तर नेपाल सरकार, प्रर्दे श सरकार वा स्थानीय तहको पूण ि वा आंजशक स्वासमत्व वा सनयन्िण भएको सं स्था वा
सनकायको हकमा यो बन्र्दे ज लागू हुने छै न।
(४) सं स्थाको शेयरको अं वकत मूल्य प्रसत शेयर एक सय रुपैयाूँ हुनेछ ।
ूँ ी ववसनयममा उल्लेख भए बमोजजम हुनेछ ।
(५) सं स्थाको शेयरपूज
(६) सं स्थाले खुला बजारमा शेयर सबिी गनि पाउने छै न ।
(७) सं स्थाको मूलिनको रुपमा रहेको कुनै सर्दस्यको शेयर सोही सं स्थाको ऋण वा र्दावयत्व बाहेक अन्य कुनै
ऋण वा र्दावयत्व वापत सललाम सबिी गररने छै न ।

४३.

रकम वफताि तथा खाता सञ्चालन सम्बन्िी व्यवस्था :(1) कुनै सर्दस्यले सं स्थाको सर्दस्यता त्याग गरी रकम वफताि सलन
चाहेमा सनजको कुनै र्दावयत्व भए त्यस्तोर्दावयत्व भ ुिान गरे को समसतले एक मवहनासभि सनजको बाूँकी रकम तोवकए बमोजजम
सनजलाई वफताि गनुि पनेछ ।
(२) कुनै सर्दस्यले सं स्थामा जम्मा गरे को बचत वफताि माग गरे मा सनजको कुनै र्दावयत्व भए त्यस्तो र्दावयत्व किा
गरी बाूँकी रकम तोवकए बमोजजम सनजलाई वफताि गनुि पनेछ।
(३) सं स्थाले वचत खाताहरु माि सं चालन गनि सक्नेछ ।

४४.

ऋण वा अनुर्दान सलन सक्ने:(१) सं स्थाले ववर्दे शी बैंक वा ववत्तीय सं स्था वा अन्य सनकायबाट ऋण वा अनुर्दान सलन वा
त्यस्तो सनकायसूँग साझेर्दारीमा काम गनि सं घीय कानून वमोजजम स्वीकृती सलनु पने छ ।
(२)

उपर्दफा

(१)

वमोजजम

ववर्दे शी

बैङ्क

वा

सनकायबाट

ऋण

वा

अनुर्दान

सलन

स्वीकृतीको

लासग

तोवकएवमोजजमको वववरणहरु सवहत र्दताि गने असिकारी समि सनवेर्दन दर्दनु पनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) वमोजजम सनवेर्दन प्राप्त भएमा र्दताि गने असिकारीले गाउूँ कायिपासलकामा प्रस्ताव पेश गनुि पनेछ
।
(४) उपर्दफा (३) बमोजजमको प्रस्ताव गाउूँ कायिपासलकाले उपयुि र्दे खेमा स्वीकृतीको लासग मन्िालयमा जशफाररस
गरर पठाउनेछ ।
४५.

नेपाल सरकारको सुरिण प्राप्त गनि सक्ने: (१) संस्थाले ववर्दे शी बैङ्क वा सनकायसूँग सलने ऋणमा सुरिण प्राप्त गनुि पने
भएमा सं घीय कानून वमोजजम स्वीकृसतको लासग र्दताि गने असिकारर समि प्रस्ताव सवहत सनवेर्दन दर्दनु पने छ ।

(२) र्दफा (१) वमोजजम

प्राप्त प्रस्ताव उपयुि र्दे जखएमा गाउूँ कायिपासलकाले सं घीय कानुन बमोजजम स्वीकृसतको लासग मन्िालयमा

जशफाररस गरर पठाउनु पनेछ ।
पररच्छे र्द –१०
सं स्थाको कोष
४६

सं स्थाको कोष :(१) सं स्थाको कोषमा र्दे हाय बमोजजमको रकम रहनेछ :–
(क) शेयर सबिीबाट प्राप्त रकम,
(ख) बचतको रुपमा प्राप्त रकम,
(ग)

ऋणको रुपमा प्राप्त रकम,

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुर्दान रकम,
(ङ)

ववर्दे शी सरकार वा अन्तरािवष्ट्रय सं घसं स्थाबाट प्राप्त अनुर्दान वा सहायताको रकम,

(च)

व्यवसावयक कायिबाट आजजित रकम,

(छ) सर्दस्यता प्रवेश शुल्क,
(ज) सं स्थाको नाममा प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम ।
४७.

जगेडा कोष :(१) सं स्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषमा र्दे हाय बमोजजमका रकम रहने छन् :–
(क) आसथिक वषिको खू र्द बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत रकम,
ूँ ीगत अनुर्दान रकम,
(ख) कुनै सं स्था, सं घ वा सनकायले प्रर्दान गरे को पूज
(ग)

जस्थर सम्पजत्त वविीबाट प्राप्त रकम,

(घ)

अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपर्दफा (१) बमोजजमको जगेडा कोष अववभाज्य हुनेछ ।
४८.

ूँ ी वफताि कोषाः(१) सं स्थामा एक सं रजित पूज
ूँ ी वफताि कोष रहनेछ ।
सं रजित पूज
(२) र्दफा ४७ बमोजजमको जगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छु ट्ट्याई
बाूँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत रकम उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषमा वावषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ ।
(३) उपर्दफा (१) बमोजजमको रकम सर्दस्यले गरे को सं घीय कानुनमा तोवकए बमोजजमको वावषिक कारोवारको
आिारमा सम्बजन्ित सर्दस्यलाई उपलव्ि गराउनु पनेछ ।

४९.

सहकारी प्रवद्धिन कोषसम्बन्िी व्यवस्था:(१) सं स्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धिन गनिको लासग र्दफा ४७ बमोजजम जगेडा
कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छु याई बाूँकी रहेको रकमको शून्य र्दशमलव पाूँच

प्रसतशतले हुन आउने रकम सं घीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजजमको सहकारी प्रवद्धिन कोषमा वावषिक रुपमा जम्मा गनुि
पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषको उपयोग सं घीय कानुन व्यवस्था भएबमोजजम हुनेछ ।
५०.

अन्य कोष सम्बन्िी व्यबस्थााः(१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उजल्लजखत कोषका असतररि सं स्थामा सहकारी जशिा
कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तोवकए बमोजजमका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन् ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूसतिका लासग ववसनयममा तोवकए बमोजजम
उपयोग गनि सवकनेछ ।
ूँ ीको पन्र प्रसतशतभन्र्दा बढी हुने छै न ।
तर एक वषिको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूज
पररच्छे र्द –११
असभलेख र सूचना

५१.

असभलेख राख्नु पने :(१) सं स्थाले सािारणसभा, ससमसत तथा लेखा सुपररबेिण ससमसत बैठकका सनणिय तथा काम कारबाहीको
अद्यावसिक असभलेख सुरजित साथ राख्नु पनेछ ।
(२) सं स्थाले कारोबारसूँग सम्बजन्ित तथा अन्य आवश्यक असभलेखहरू तोवकए बमोजजम सुरजित साथ राख्नु पनेछ
।

५२.

वववरण उपलब्ि गराउनु पने :(१) सं स्थाले र्दे हायका वववरणहरू सवहतको प्रसतवेर्दन आ.व. समाप्त भएको तीन मवहना सभि
र्दताि गने असिकारी समि पेश गनुि पनेछ :–
(क) कारोबारको चौमाससक र वावषिक प्रसतवेर्दन तथा लेखापरीिण प्रसतवेर्दन
(ख) बावषिक कायििम नीसत तथा योजना,
(ग)

खुर्द बचत सम्बन्िी नीसत तथा योजना,

(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाूँकी कायािवसिको सूची,
(ङ)

सािारणसभाको बैठक सम्बन्िी जानकारी,

(च)

ूँ ी,
शेयर सर्दस्य सं ख्या र शेयरपूज

(छ) सञ्चालक वा सर्दस्यले सलएको ऋण सतनि बाूँकी रहेको रकम,
(ज)र्दताि गने असिकारीले समय समयमा तोवकदर्दएको अन्य वववरण ।
पररच्छे र्द – १२
लेखा र लेखापरीिण
५३.

कारोबारको लेखा:सं स्थाको

कारोबारको लेखा र्दोहोरो लेखा प्रणालीमा आिाररत र कारोबारको यथाथि जस्थसत स्पष्टरुपमा

र्दे जखने गरी सं घीय कानून बमोजजम रजजष्ट्रारले लागू गरे को लेखामान (एकाउजन्टङ स्याण्डडि) र यस ऐन बमोजजम पालना
गनुप
ि ने अन्य शति तथा व्यवस्था बमोजजम राख्नु पनेछ ।

५४.

लेखापरीिण:(१) सं स्थाले प्रत्येक आसथिक वषिको लेखापरीिण सो आसथिक वषि समाप्त भएको समसतले तीन मवहनासभि
प्रचसलत कानून बमोजजम इजाजतपि प्राप्त लेखापरीिकद्वारा गराउनु पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको अवसिसभि कुनै सं स्थाले लेखापरीिण नगराएको पाइएमा र्दताि गने असिकारीले
त्यस्तो सं स्थाको लेखा परीिण इजाजतपिप्राप्त लेखापरीिकबाट गराउन सक्नेछ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजम लेखापरीिण गराउूँ र्दा लेखापरीिकलाई दर्दनु पने पाररश्रसमक लगायतको रकम
सम्बजन्ित सं स्थाले व्यहोनेछ ।
(४) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजम लेखापरीिकले गरे को लेखापरीिण प्रसतवेर्दन अनुमोर्दनको लासग
सािारणसभासमि पेश गनुि पनेछ ।
(५) उपर्दफा (४) बमोजजम पेश भएको लेखापरीिण प्रसतवेर्दन सािारणसभाबाट अनुमोर्दन हुन नसकेमा पुनाः
लेखापरीिणको लासग सािारणसभाले र्दफा ५५ को अिीनमा रही अको लेखापरीिक सनयुि गनेछ ।

५५.

लेखापरीिकको सनयुजि :(१) सं स्थाको लेखापरीिण सम्बन्िी कायि गनि प्रचसलत कानून बमोजजम इजाजतपिप्राप्त
लेखापरीिकहरूमध्येबाट सािारणसभाले एकजना लेखापरीिक सनयुजि गरी पाररश्रसमक समेत तोक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम लेखापरीिक सनयुि गर्दाि एउटै व्यजि, फमि वा कम्पनीलाई लगातार तीन आसथिक
वषिभन्र्दा बढी हुने गरी सनयुि गनि सवकने छै न ।

५६.

लेखापरीिकमा सनयुि हुन नसक्ने :(१) र्दे हायका व्यजि लेखापरीिकमा सनयुि हुन तथा सनयुि भई सकेको भए सो
पर्दमा बहाल रहन सक्ने छै न :(क) सहकारी सं स्थाको सञ्चालक,
(ख) सम्बजन्ित सं स्थाको सर्दस्य,
(ग) सहकारी सं स्थाको सनयसमत पाररश्रसमक पाउने गरी सनयुि सल्लाहकार वा कमिचारी,
(घ)लेखापरीिण सम्बन्िी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषिको अवसि भ ुिान नभएको,
(ङ)र्दामासाहीमा परे को,
(च)भ्रष्टाचार, ठगी वा नैसतक पतन हुने अन्य फौजर्दारी कसूरमा सजाय पाएको पाूँच वषि भ ुिान नभएको,
(ज)सम्बजन्ित सं स्थासूँग स्वाथि बाजझएको व्यजि ।
ु जघ उपर्दफा (१) बमोजजम अयोग्य नभएको कुराको सं स्थासमि स्वघोषणा
(२) लेखापरीिकले आफूसनयुि हुनअ
गर ्नुपनेछ ।
(३) कुनै लेखापरीिक आफ्नो कायिकाल समाप्त नहुूँर्दै कुनै सं स्थाको लेखापरीिण गनि अयोग्य भएमा वा सं स्थाको
लेखापरीिकको पर्दमा कायम रहन नसक्ने जस्थसत उत्पन्न भएमा सनजले लेखापरीिण गनुि पने वा गरररहेको काम तत्काल
रोकी सो कुराको जानकारी सलजखत रुपमा सं स्थालाई दर्दनु पनेछ ।
(४) यस र्दफाको प्रसतकूल हुनेगरी सनयुि भएको लेखापरीिकले गरे को लेखापरीिण मान्य हुने छै न ।

पररच्छे र्द – १३
छु ट,सुवविा र सहुसलयत
५७. छु ट, सुवविा र सहुसलयत:(१) सं स्थालाई प्राप्त हुने छु ट, सुवविा र सहुसलयत सं घीय कानुन बमोजजम हुनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) मा उल्लेजखत छु ट, सुवविा र सहुसलयत बाहेक सं स्थालाई प्राप्त हुने अन्य छु ट, सुवविा र सहुसलयत तोवकए
बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे र्द—१४
ऋण असुली तथा बाूँकी बक्यौता
५८.

ऋण असूल गने:(१) कुनै सर्दस्यले सं स्थासूँग गरे को ऋण सम्झौता वा शति कबुसलयतको पालना नगरे मा, सलखतको

भाखासभि ऋणको सावाूँ, ब्याज र हजािना च ुिा नगरे मा वा ऋण सलएको रकम सम्बजन्ित काममा नलगाई वहनासमना गरे को
र्दे जखएमा त्यस्तो सर्दस्यले ऋण सलं र्दा राखेको सितोलाई सम्बजन्ित सं स्थाले सललाम सबिी गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी

आफ्नो साूँवा, ब्याज र हजािनाअसूल उपर गनि सक्नेछ।सितो सम्बजन्ित सं स्थाले सकारे पिात् पसन ऋणीले साूँवा ब्याज र्दुवै
भ ुिानी गरी सितो बापतको सम्पजत्त वफताि सलन चाहेमा वफताि गनुप
ि नेछ ।
(२) कुनै सर्दस्यले सं स्थामा राखेको सितो कुनै वकससमले कसैलाई हक छोसडदर्दएमा वा अन्य कुनै कारणबाट
त्यस्तो सितोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई सनजित म्यार्द दर्दई थप सितो सुरिण राख्न लगाउन सवकनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजम ऋणीले थप सितो नराखेमा वा उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजमको सितोबाट पसन
साूँवा, ब्याज र हजािनाको रकम असूल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पसन साूँवा, ब्याज
र हजािना असूल उपर गनि सवकनेछ ।
(४) यस र्दफा बमोजजम साूँवा, ब्याज र हजिना असूल उपर गर्दाि लागेको खचिको रकम तथा असूलउपर भएको
साूँवा, व्याज र हजािनाको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम सम्बजन्ित ऋणीलाई वफताि दर्दनु पनेछ ।
(५) यस र्दफा बमोजजम कुनै संस्थाले ऋणीको सितो वा अन्य जायजेथा सललाम सबिी गर्दाि सललाम सकाने
व्यजिको नाममा सो सितो वा जायजेथा प्रचसलत कानून बमोजजम रजजष्ट्रेशन वा र्दाजखल खारे ज गनिको लासग सम्बजन्ित
कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बजन्ित कायािलयले पसन सोही बमोजजम रजजष्ट्रेशन वा र्दाजखल खारे ज गरी सोको जानकारी
सम्बजन्ित सं स्थालाई दर्दनु पनेछ ।
(६) यस र्दफा बमोजजम सितो राखेको सम्पजत्त सललाम सबिी गर्दाि कसैले सकार नगरे मा त्यस्तो सम्पजत्त
सम्बजन्ित सं स्था आफैंले सकार गनि सक्नेछ ।
(७) उपर्दफा (६) बमोजजम आफैंले सकार गरे मा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्ित सं स्थाको नाममा रजजष्ट्रेशन वा

र्दाजखल खारे ज गनि सम्बजन्ित कायािलयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बजन्ित कायािलयले सोही बमोजजम
रजजष्ट्रेशन वा र्दाजखल खारे ज गरी दर्दनु पनेछ ।
५९. कालो सूची सम्बन्िी व्यवस्थााः सं स्थाबाट ऋण सलई

रकमको अपचलन गने वा तोवकएको समयावसि सभि ऋणको साूँवा व्याज

वफताि नगने व्यजिको नाम नामेशी सवहत कालोसूची प्रकाशन सम्बन्िी व्यवस्था सं घीय कानुन बमोजजम हुनेछ ।
६०.

कजाि सूचना केन््र र सम्बन्िी व्यवस्थााःकजाि सूचना केन्ि सम्बन्िी व्यवस्था सं घीय कानुन बमोजजम हुनेछ ।

६१

बाूँकी बक्यौता असूल उपर गने : कसैले सं स्थालाई सतनुि बुझाउनु पने रकम नसतरी बाूँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको
ब्याज समेत र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो व्यजिको जायजेथाबाट असूल उपर गररदर्दन सक्नेछ ।

६२.रोक्का राख्नलेखी पठाउने:(१) सं स्था वा र्दताि गने असिकारीले र्दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लासग कुनै व्यजिको
खाता,जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा सबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्ित सनकायमा लेखी पठाउन
सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम रोक्काको लासग लेखी आएमा सम्बजन्ित सनकायले प्रचसलत कानून बमोजजम त्यस्तो
व्यजिको खाता,जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा सबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख्नराखी दर्दनु पनेछ ।
६३.

अग्रासिकार रहने:कुनै व्यजिले सं स्थालाई सतनुि पने ऋण वा अन्य कुनै र्दावयत्व नसतरे मा त्यस्तो व्यजिको जायजेथामा नेपाल
सरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्यसको लासग रकम छु िाई बाूँकी रहन आएको रकममा सं स्थाको अग्रासिकार रहनेछ ।

६४.

कायिवाही गनि वािा नपने:सं स्थाले ऋण असुली गने सम्बन्िमा कुनै व्यजि वा सहकारी सं स्था उपर चलाएको कुनै

कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजि वा सं स्था उपर यस ऐन तथा प्रचसलत कानून बमोजजमको कुनै कसूरमा कारवाही
चलाउन रोक लगाएको मासनने छै न ।
पररच्छे र्द– १५
एकीकरण, सबघटन तथा र्दताि खारे ज

६५.

एकीकरण तथा ववभाजन सम्बन्िी व्यबस्था:(१) यस ऐनको असिनमा रहीर्दुई वा र्दुईभन्र्दा बढी सं स्थाहरु एक आपसमा गाभी
एकीकरण गनि वा एक सं स्थालाई भौगोसलक कायि िेिको आिारमा र्दुई वा र्दुईभन्र्दा बढी सं स्थामा ववभाजन गनि सवकनेछ
।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमएकीकरण वा ववभाजन गर्दाि सम्बजन्ित सं स्थाको कुल कायम रहेका सर्दस्य सं ख्याको
र्दुई सतहाइ बहुमतबाट सनणिय हुन ु पनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजन गने सनणिय गर्दाि एकीकरण वा ववभाजनका शति र कायिववसि
समेत खुलाउनु पनेछ।

६६.

ववघटन र र्दताि खारे ज:(१) कुनै सं स्थामा र्दे हायको अवस्था ववद्यमान भएमा सािारणसभाको तत्काल कायम रहेका र्दुई सतहाइ
बहुमत सर्दस्यको सनणियबाट त्यस्तो सं स्थाको ववघटन गने सनणिय गरी र्दताि खारे जीको स्वीकृसतका लासगससमसतले र्दताि गने
असिकारीसमि सनवेर्दन दर्दनसक्नेछ :–
(क)ववसनयममा उजल्लजखत उद्देश्य तथा कायि हाससल गनि सम्भव नभएमा,
(ख) सर्दस्यको वहत गनि नसक्ने भएमा ।
(२)उपर्दफा (१) बमोजजम प्राप्त सनवेर्दनमा छानववन गर्दाि त्यस्तो सं स्थाको ववघटन गनि उपयुि र्दे जखएमा र्दताि गने
असिकारीले त्यस्तो सं स्थाको र्दताि खारे ज गनि सक्नेछ।
(३) उपर्दफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापसन र्दताि गने असिकारीले र्दे हायको अवस्थामा माि
सं स्थाको र्दताि खारे ज गनि सक्नेछ :–
(क) लगातार र्दुई वषिसम्म कुनै कारोबार नगरी सनष्कृय रहेको पाइएमा,
(ख)कुनै सं स्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको सनयमावली ववपरीतको कायि बारम्बार गरे मा,
(ग)ववसनयममा उजल्लजखत उद्देश्य ववपरीत कायि गरे मा,
(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त ववपरीत कायि गरे मा ।

ु ाईको
(४) उपर्दफा (२) वा (३) बमोजजम र्दताि खारे ज गनुि अजघ र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सं स्थालाई सुनव
लासग पन्र दर्दनको समय दर्दनु पनेछ ।
(५) उपर्दफा (२) वा (३) बमोजजम सं स्थाको र्दताि खारे ज भएमा त्यस्तो सं स्था ववघटन भएको मासननेछ ।
(७) उपर्दफा (२) वा (३) बमोजजम सं स्थाको र्दताि खारे जी भएमा त्यस्तो सं स्थाको र्दताि प्रमाणपि स्वताः रद्द
भएको मासननेछ ।
६७. सलक्वीडेटरको सनयुजि:(१) र्दफा ६६ बमोजजम कुनै सं स्थाको र्दताि खारे ज भएमा र्दताि गने असिकारीले सलक्वीडेटर सनयुि गनेछ
।
(२) उपर्दफामा (१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भएतापसन सं घीय कानुनमा तोवकएको ससमासम्मको सम्पजत्त भएको सं स्थाको हकमा
र्दताि गने असिकारीले कुनै असिकृतस्तरका कमिचारीलाई सलक्वीडेटर सनयुजि गनि सक्नेछ ।
६८. सलक्वीडेशन पसछको सम्पसतको उपयोग: कुनै सं स्थाको सलक्वीडेशन पिात् सबै र्दावयत्व भ ुिान गरी बाूँकी रहन गएको सम्पजत्तको
उपयोग सं घीय कानुनमा तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे र्द –१६
र्दताि गने असिकारी
६९.

र्दताि गने असिकारी:(१)यस ऐन अन्तगित र्दताि गने असिकारीले गनुप
ि ने कायिहरू गाउूँ पासलकाको प्रमुख प्रशासवकय असिकृतले
गनेछ ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको र्दताि गने असिकारीले यस ऐन बमोजजम आफूमा रहेको कुनै वा सम्पूण ि असिकार

आफू मातहतको असिकृतस्तरको कमिचारीलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ ।
७०.

काम, कतिव्य र असिकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लजखत काम, कतिव्य तथा असिकारको असतररि र्दताि गने असिकारीको
काम, कतिव्य र असिकार तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे र्द –१७
सनरीिण तथा अनुगमन

७१.

सनरीिण तथा असभलेख जाूँच गने:(१) र्दताि गने असिकारीले सं स्थाको जुनसुकै वखत सनरीिण तथा असभलेख परीिण गनि,
गराउन सक्नेछ ।
(२) नेपाल राष्ट्र बैं ङ्कले जुनसुकै वखत तोवकएको भन्र्दा बढी आसथिक कारोवार गने सं स्थाको वहसाव वकताव वा
ववत्तीय कारोवारको सनरीिण वा जाूँच गनि, गराउन सक्नेछ।
(३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको लासग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै असिकारी वा ववशेषज्ञ खटाई आबश्यक
वववरण वा सूचनाहरू सं स्थाबाट जझकाई सनरीिण तथा सुपरीवेिण गनि सक्नेछ ।
(४) उपर्दफा (१) वा (२)बमोजजम सनरीिण वा वहसाब जाूँच गर्दाि र्दताि गने असिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको
असिकार प्राप्त असिकृतले माग गरे को जानकारी सम्बजन्ित सं स्थाले उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
(५) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजम सनरीिण वा वहसाब जाूँच गर्दाि कुनै सं स्थाको कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन
अन्तगित बनेको सनयम, सनर्दे जशका, मापर्दण्ड वा कायिववसि बमोजजम भएको नपाइएमा र्दताि गने असिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले
सम्बजन्ित सं स्थालाई आवश्यक सनर्दे शन दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो सनर्दे शनको पालना गनुि त्यस्तो सं स्थाको कतिव्य हुनेछ ।
(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस र्दफा बमोजजम सं स्थाको सनरीिण तथा सुपरीवेिण गर्दाि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचसलत
कानून बमोजजमको असिकार प्रयोग गनि सक्नेछ।

(७) यस र्दफा बमोजजम सं स्थाको सनरीिण तथा सुपरीवेिण गर्दाि प्राप्त हुन आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले
नेिावती डबजोङ गाउूँ कायिपासलकालाई उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
७२.

छानववन गनि सक्ने :(१) कुनै सं स्थाको व्यवसावयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सर्दस्यको वहत ववपरीत काम भएको वा
सो सं स्थाको उद्देश्य ववपरीत कायि गरे को भनी त्यस्तो सं स्थाको कम्तीमा वीस प्रसतशत सर्दस्यले छानववनको लासग सनवेर्दन
दर्दएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सं स्थाको छानववन गनि, गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम छासनवन गर्दाि माग गरे को वववरण वा कागजात उपलब्ि गराई सहयोग गनुि
सम्बजन्ित ससमसतको कतिव्य हुनेछ ।
(३) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजम गररएको छानववनको जानकारी सम्बजन्ित सं स्थालाई सलजखतरुपमा दर्दनु
पनेछ ।

७३.बचत तथा ऋणको कारोबार गने सं स्था को सनरीिण तथा अनुगमन सम्बन्िी ववशेष व्यवस्था :(१) बचत तथा ऋणको मुख्य
कारोबार गने सं स्थाले तोवकए बमोजजम अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गनुि पनेछ ।
(२) र्दताि गने असिकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गने सं स्थाको तोवकए बमोजजमको अनुगमन प्रणालीमा
आिाररत भई सनरीिण तथा अनुगमन गनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजम सं स्थाको सनरीिण तथा अनुगमन र्दताि गने असिकारीले आवश्यकता अनुसार नेपाल
राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य सनकायको सहयोग सलन सक्नेछ ।

७४.वावषिक प्रसतवेर्दन पेश गनुप
ि ने :(१) र्दताि गने असिकारीले आसथिक वषि समाप्त भएको समसतले तीन मवहनासभि सं स्थाको सनरीिण
सम्बन्िी वावषिक प्रसतवेर्दन गाउूँ कायिपासलकासमि पेश गनुि पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१)

बमोजजमको प्रसतवेर्दनमा र्दे हायका वववरणहरू खुलाउनु पनेछ:–

(क)सञ्चालनमा रहेका सं स्थाको वववरण,
(ख)अनुगमन गररएका सं स्थाको सं ख्या तथा आसथिक कारोवारको वववरण,
(ग) सं स्थामा सहकारी ससद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको सनयम, ववसनयम तथा आन्तररक कायिववसिको
पालनाको अवस्था,
(घ) सं स्थाका सर्दस्यले प्राप्त गरे को सेवा सुवविाको अवस्था,
(ङ) सं स्थाको वियाकलापमा सर्दस्यको सहभासगताको स्तर अनुपात,
(च)सं स्थालाई गाउूँ पासलकाबाट प्रर्दान गररएको ववत्तीय अनुर्दान तथा छु ट सुवविाको सर्दुपयोसगताको अवस्था,
(छ)सं स्थाको आसथिक वियाकलाप तथा ववत्तीय अवस्था सम्बन्िी तोवकए बमोजजमका वववरण,
(ज)सं स्थामा आन्तररक सनयन्िण प्रणालीको अवस्था,
(झ) सं स्थामा सुशासन तथा जजम्मेवारीको अवस्था,
(ञ) सं स्थामा रहेका कोषको वववरण,

ूँ ी वफताि कोषववतरणको अवस्था,
(ट)सं रजित पूज
(ठ)सहकारीको नीसत सनमािणमा सहयोग पुग्ने आवश्यक कुराहरू,
(ड) सहकारी सं स्थाको र्दताि, खारे जी तथा ववघटन सम्बन्िी वववरण,
(ढ)सं स्थाले सञ्चालन गरे को र्दफा १२ बमोजजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको वववरण,
(ण)तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण ।
७५. आपसी सुरिण सेवा संचालन सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) सं स्थाले सं घीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजजम आफ्ना सर्दस्यहरुको
बालीनाली वा वस्तुभाउमा भएको िसतको अं शपूसति गने गरी आपसी सुरिण सेवा सं चालन गनि सक्नेछ ।
७६.जस्थरीकरण कोष सम्बन्िी व्यवस्थााः (१) बचत तथा ऋण ववषयगत सं स्थाहरू सम्भाववत जोजखमबाट सं रिणका लासग सं घीय
कानुनमा व्यवस्था भएबमोजजम खडा हुने जस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
पररच्छे र्द –१८
समस्याग्रस्त सं स्थाको व्यवस्थापन
७७.

सं स्थासमस्याग्रस्त भएको घोषणा गनि सवकने:(१) यस ऐन बमोजजम गररएको सनरीिण वा वहसाब जाूँचबाट कुनै सं स्थामा
र्दे हायको अवस्था ववद्यमान रहेको र्दे जखएमा कायिपासलकाले त्यस्तो सं स्थालाई समस्याग्रस्त सं स्थाको रुपमा घोषणा गनि
सक्नेछ:(क) सर्दस्यको वहत ववपरीत हुने गरी कुनै कायि गरे को,
(ख) सं स्थाले पूरा गनुप
ि ने ववत्तीय र्दावयत्व पूरा नगरे को वा भ ुिानी गनुप
ि ने र्दावयत्व भ ुिानी गनि नसकेको वा
भ ुिानी गनि नसक्ने अवस्था भएको,

(ग)सर्दस्यहरूको बचत सनिािररत शति बमोजजम वफताि गनि नसकेको,
(घ)यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको सनयम तथा ववसनयम ववपरीत हुने गरी सं स्था
(ङ) सं स्था

सञ्चालन भएको,

र्दामासाहीमा पनि सक्ने अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आसथिक कदठनाई भोसगरहेको,

(च) कुनै सं स्थाले सर्दस्यको बचत रकम वफताि गनुि पने अवसिमा वफताि नगरे को भनी त्यस्तो सं स्थाका कम्तीमा
वीस प्रसतशत वा वीस जना मध्ये जुन कम हुन्छ सो वरावरका सर्दस्यहरूले र्दताि गने असिकारीसमि
सनवेर्दन दर्दएकोमा छानववन गर्दाि खण्ड (क) र्दे जख (ङ) सम्मको कुनै अवस्था ववद्यमान भएको र्दे जखएको ।

(२)उपर्दफा(१) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भए तापसन प्रचसलत कानून बमोजजम गठन गरे को आयोगले कुनै
सं स्थालाई समस्याग्रस्त सं स्था घोषणा गनि ससफाररस गरे मा वा समस्याग्रस्त भनी पवहचान गरे कोमा वा त्यस्तो आयोगमा
परे को उजुरी सं ख्या, औजचत्य समेतको आिारमा कायिपासलकाले त्यस्तो सं स्थालाई समस्याग्रस्त सं स्था घोषणा गनि सक्नेछ ।
७८.व्यवस्थापन ससमसतको गठन:(१) र्दफा ७७ बमोजजम समस्याग्रस्त सं स्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो सं स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापन

तथा र्दावयत्व भ ुिानी सम्बन्िी कायिका लासग व्यवस्थापन ससमसतको गठन गनि र्दताि गने असिकारीले कायिपासलका समि
ससफाररस गनेछ ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम जशफाररस भई आएमा कायिपासलकाले तोवकए वमोजजम व्यवस्थापन ससमसतको गठन
गनि सक्ने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजम गदठत व्यवस्थापन ससमसतको काम, कतिव्य र असिकार तोवकए बमोजजम हुनछ
े ।
पररच्छे र्द–१९
कसूर, र्दण्ड जररवाना तथा पुनराबेर्दन
७९. कसूर गरे को मासनने : कसै ले र्दे हायको कुनै कायि गरे मा यस ऐन अन्तगितको कसूर गरे को मासननेछ ।
(क) र्दताि नगरी वा खारे ज भएको सं स्था सञ्चालन गरे मा वा कुनै व्यजि, फमि वा कम्पनीले आफ्नो नाममा
सहकारी शब्र्द वा सो शब्र्दको अं ग्रज
े ी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह

वा अन्य कुनै

कायि गरे मा,
(ख)सर्दस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको सनयम, ववसनयम बमोजजम बाहेक अन्य कुनैपसन प्रयोजनको
लासग प्रयोग गरे मा,
(ग)

तोवकएकोभन्र्दा बढी रकम ऋण प्रर्दान गर्दाि जमानत वा सुरिण नराखी ऋण प्रर्दान गरे मा,

(घ) ससमसतको सर्दस्य, व्यवस्थापक वा कमिचारीले सं स्थाको सम्पजत्त, बचत वा शेयर रकम वहनासमना गरे मा,
(ङ)ऋणअसूल हुन नसक्ने गरी ससमसतका कुनै सर्दस्य, सनजको नातेर्दार वा अन्य व्यजि वा कमिचारीलाई ऋण दर्दई
रकम वहनासमना गरे मा,
(च) ससमसतका कुनै सर्दस्यले एक्लै वा अन्य सर्दस्यको समलोमतोमा सं स्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खुसी
पररचालन गरी सं स्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा,
(छ) झुिा वा गलत वववरण पेश गरीकजाि सलएमा, राखेको सितो कच्चा भएमा वाऋण वहनासमना गरे मा,
(ज) सं स्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर ्गत बनेका सनयम, ववसनयम

ववपररत लगानी गरे मा वा लगानी गने

उद्देश्यले रकम उठाएमा,
(झ) कृसिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण सलएमा वा दर्दएमा,
(ञ) सितोको अस्वाभाववक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण सलएमा वा दर्दएमा,
(ट) झुिा वववरणको आिारमा पररयोजनाको लागत अस्वाभाववक रुपमा बढाई बढी ऋण सलएमा वा

दर्दएमा,

(ठ) कुनै व्यजि वा सं स्थालाई एक पटक दर्दइसकेको सुरिण रीतपूवक
ि फुकुवा नभई वा सो सुरिणले खामेको
मूल्यभन्र्दा बढी हुनेगरी सोही सुरिण अन्य सं स्थामा राखी पुनाः ऋण सलए वा दर्दएमा,
(ड) सं स्थाबाट जुन प्रयोजनको लासग ऋण सुवविा सलएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यि प्रयोग गरे वा
गराएमा,
(ढ) सं स्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेजखएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाइ वा उडाइ अकै अथि सनस्कने
व्यहोरा पारी समलाई लेख्ने वा अको सभन्नै श्रे स्ता राख्ने जस्ता काम गरे बाट आफूलाई वा अरु कसैलाई

फाइर्दा वा हासन नोक्सानी गने उद्देश्यले कीते गनि वा अकािको हासन नोक्सानी गने उद्देश्यले नगरे वा

नभएको झुिा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा समसत, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई
कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,
(ण) ऋणको सितो स्वरुप राजखने चल अचल सम्पजत्त सललाम सबिी वा अन्य प्रयोजनको लासग मूल्याङ्कन गर्दाि
मूल्याङ्कनकतािले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी सं स्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कायि गरे वा
गराएमा,
(त)सं स्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलावहजा गनि वा

गराउन, कुनै वकससमको रकम सलन वा दर्दन, सबना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा सलन वा
दर्दन, र्दान, र्दातव्य, उपहार वा चन्र्दा सलन वा दर्दन, गलत सलखत तयार गनि वा गराउन, अनुवार्द गनि वा
गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानीपुर्याउने बर्दसनयतले कुनै कायि गरे वा गराएमा,

(थ) कुनैसंस्था वा सोको सर्दस्य वा बचतकताि वा तीमध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीिण गरे
गराएमा वा लेखा परीिण गरे को झुिो प्रसतवेर्दन तयार पारे मा वा पानि लगाएमा।
८०.

सजायाः(१) कसैले र्दफा ७९ को कसूर गरे मा र्दे हाय बमोजजमको सजाय हुनेछ :(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ)को कसूरमा एक बषिसम्म कैर्द र एकलाख रुपैँयासम्म जररवाना,
(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा र्दुई बषिसम्म कैर्द र र्दुई लाख रुपैँयासम्म जररवाना,
(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा ववगो बराबरको रकम जररवाना गरी तीन बषि सम्म कैर्द ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र(त) को कसूरमा ववगो भराई ववगो बमोजजम
जररवाना गरी र्दे हाय बमोजजमको कैर्द हुनेछ :(१) र्दश लाख रुपैयाूँसम्म सबगो भए एक वषिसम्म कैर्द,
(२) र्दश लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँसम्म सबगो भए र्दुई वषिर्देजख तीन वषिसम्म कैर्द,
(३) पचास लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म सबगो भए तीन वषिर्देजख चार वषिसम्म कैर्द,
(४) एक करोड रुपैयाूँभन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयासम्म सबगो भए चार वषिर्देजख छ वषिसम्म कैर्द,
(५) र्दश करोड रुपैंयाूँभन्र्दा बढीएक अबि रुपैयाूँसम्म सबगो भए छ वषिर्देजख आठ वषिसम्म कैर्द,
(६)एक अबि रुपैयाूँभन्र्दा बढीजसतसुकै रुपैयाूँ सबगो भए पसन आठ वषिर्देजख र्दश वषिसम्म कैर्द,
(ङ) खण्ड (ढ) को कसूरमा र्दश बषिसम्म कैर्द ।
(२) र्दफा ७९ को कसूर गनि उद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गनि मद्दत पुर्याउने व्यजिलाई मुख्य कसूरर्दारलाई
हुने सजायको आिा सजाय हुनेछ ।
(३) र्दफा ७९ कोकसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनि मद्दत पुर्याउनु कुनै सनकाय सं स्था भए त्यस्तो सनकाय
सं स्थाको प्रमुख कायिकारी वा पर्दासिकारी वा कायिकारी है ससयतमा कायि सम्पार्दन गने व्यजिलाई यस ऐन बमोजजम हुने
सजाय हुनेछ ।

८१.

जररवाना हुने :(१) र्दफा ८७ बमोजजम कसैको उजूरी परी वा सं स्थाको सनरीिण अनुगमन वा वहसाब वकताबको जाूँच गर्दाि
वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले र्दे हायको कुनै कायि गरे को पाइएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृसत र
गाम्भीयिको आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यजिलाई पाूँच लाख रुपैँयासम्म जररवाना गनेछ :(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेका सनयम ववपरीत सर्दस्यसूँग ब्याज सलएमा,
(ख) सं स्थाले प्रर्दान गने बचत र ऋणको ब्याजर्दर बीचको अन्तर छ प्रसतशतभन्र्दा बढी कायम गरे मा,
ूँ ीकृत गरी सोको आिारमा ब्याज लगाएमा,
(ग) सं स्थाले प्रर्दान गरे को ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कजािमा पूज
ूँ ीकोषको तोवकए बमोजजमको प्रसतशतभन्र्दा बढी हुने गरी ऋण प्रर्दान गरे मा,
(घ)कुनै सर्दस्यलाई आफ्नो पूज
(ङ)सं स्था र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप्त गरे को तीन मवहना अवसि व्यसतत
नभई ऋण लगानी गरे मा,
ूँ ी कोषको र्दश गुणा भन्र्दा बढीहुने गरी बचत सं कलन गरे मा,
(च) प्राथसमक पूज
ूँ ीको पन्र प्रसतशतभन्र्दा बढी शेयर लाभांश ववतरण गरे मा,
(छ) शेयर पूज
(ज) सं स्थाले आफ्नो कायििेि बावहर गई कारोबार गरे मा वा गैर सर्दस्यसं ग कारोवार गरे मा,
(झ) सं स्थाले यो ऐन ववपरीत कृसिम ब्यजिलाई आफ्नो सर्दस्यता दर्दएमा ।
(२) उपर्दफा (१)मा लेजखएको व्यहोराबाट कसैले र्दे हायको कुनै कायि गरे को र्दताि गने असिकारीले

त्यस्तो कायिको प्रकृसत र गाम्भीयिको आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यजिलाई तीन लाख रुपैयाूँसम्म जररवाना गनि सक्नेछाः-

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको सनयम बमोजजम दर्दएको कुनै सनर्दे शन वा तोवकएको मापर्दण्डको पालना
नगरे मा,
(ख)यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको सनयम बमोजजम दर्दनुपने कुनै वववरण, कागजात, प्रसतबेर्दन, सूचना वा
जानकारी नदर्दएमा,
(ग) यस ऐन बमोजजम सनवािचन नगरी ससमसत तथा लेखा सुपरीवेिण ससमसतका पर्दासिकारीहरु आफू खुशी
पररवतिन गरे मा
(घ) कुनै सं स्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बमोजजमको तोवकएको शति पालन नगरे मा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको सनयम ववपररत अन्य कायि गरे मा ।
(३) उपर्दफा (१) वा (२) बमोजजमको जररवाना गनुि अजघ र्दताि गने असिकारीले सम्बजन्ित व्यजि वा सं स्थालाई
सफाई पेश गनि कम्तीमा पन्र दर्दनको समयावसि दर्दनु पनेछ ।
८२.

रोक्का राख्ने :(१) र्दताि गने असिकारीले सम्बजन्ित सं स्थालाई र्दफा ८१बमोजजम जररवाना गनुक
ि ा असतररि तीन मवहनासम्म
त्यस्तो सं स्थाको कारोबार, सम्पसत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पजत्त रोक्का राख्न सम्बजन्ित सनकायलाई ससफाररस गनि
सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको ससफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो सं स्थाको कारोबार, सम्पसत वा बैङ्क खाता रोक्का
राखी सो को जानकारी र्दताि गने असिकारीलाई दर्दनु पनेछ ।

८३.

र्दोब्बर जररवाना हुन:े (१) र्दफा ८१ बमोजजम जररवाना भएको व्यजि वा सं स्थाले पुन: सोही कसूर गरे मा त्यस्तो व्यजि वा
सं स्थालाई र्दताि गने असिकारीले र्दोस्रो पटकर्दे जख प्रत्येक पटकको लासग र्दोब्बर जररवाना गनेछ ।

८४.

अनुसन्िानको लासग लेखी पठाउन सक्ने :र्दताि गने असिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोजजम आफ्नो काम, कतिव्य र
असिकारको पालना गर्दाि कसैले र्दफा ७९बमोजजमको कसूर गरे को थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्िमा यस ऐन
बमोजजम अनुसन्िान गनिको लासग सम्बजन्ित सनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

८५.

मुद्दासम्बन्िी व्यवस्थााः र्दफा ८० बमोजजम सजाय हुने कसूरको मुद्दा सम्बन्िी व्यवस्था सं घीय कानुन बमोजजम हुनेछ ।

८६.

मुद्दा हेने असिकारी:र्दफा ८० बमोजजमको सजाय हुने कसूर सम्बन्िी मुद्दाको कारवाही र वकनारा जजल्ला अर्दालतबाट हुनेछ
।

८७.

उजूरी दर्दने हर्दम्यार्द :(१) कसैले र्दफा ८० बमोजजमको सजाय हुने कसूर गरे को वा गनि लागेको थाहा पाउने व्यजिले
त्यसरी थाहा पाएको समसतले नब्बे दर्दनसभि र्दताि गने असिकारी समि उजूरीदर्दनु पनेछ ।
(२) कसैले र्दफा ८० बमोजजम जररवाना हुने कायि गरे को थाहा पाउने व्यजिले त्यसरी थाहा पाएको समसतले नब्बे
दर्दन सभि र्दताि गने असिकारी समि उजूरीदर्दनु पनेछ ।

८८.

पुनरावेर्दन गनि सक्ने :(१) र्दफा ६ बमोजजम सं स्था र्दताि गनि अस्वीकार गरे को वा र्दफा 8८ बमोजजम सं स्था र्दताि खारे ज
गरे कोमा जचत्त नबुझ्नेले सो सनणियको जानकारी पाएको समसतले पैंतीस दर्दनसभि र्दताि गने असिकारीको सनणियउपर
कायिपासलकासमि पुनरावेर्दन गनि सक्नेछ ।
(२) र्दफा ८० बमोजजमको जररवानामा जचत्त नबुझ्ने व्यजिले त्यस्तो सनणियको जानकारी पाएको समसतले पैंतीस
दर्दनसभि र्दे हाय बमोजजम पुनरावेर्दन गनि सक्नेछ:
(क) र्दताि गने असिकारी र कायिपासलकाले गरे को सनणिय उपर सम्बजन्ित जजल्ला अर्दालतमा,
(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरे को सनणिय उपरसम्बजन्ित उच्च अर्दालतमा ।

८९.

असूल उपर गररने : यस पररच्छे र्द बमोजजम कुनै व्यजिले सतनुि पने जररवाना वा कुनै रकम नसतरी बाूँकी रहेकोमा त्यस्तो
जररवाना वा रकम सनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर गररनेछ ।
पररच्छे र्द–२०
ववववि

९०.

मतासिकारको प्रयोग : कुनै सर्दस्यले सं स्थाको जसतसुकै शेयर खररर्द गरे को भए तापसन सम्बजन्ित सं स्थाको कायि सञ्चालनमा
एक सर्दस्य एक मतको आिारमा आफ्नो मतासिकारको प्रयोग गनि सक्नेछ ।

९१.

सामाजजक परीिण गराउन सक्ने :(१) सं स्थाले ववसनयममा उजल्लजखत उद्देश्य प्राप्त गनिका लासग ससमसतबाट भएका सनणिय र
कायि, सर्दस्यहरूले प्राप्त गरे का सेवा र सन्तुष्टीको स्तर, सेवा प्राजप्तबाट सर्दस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आसथिक,

सामाजजक, सांस्कृसतक तथा वातावरणीय पिमा सकारात्मक पररवतिन लगायतका ववषयमा सामाजजक परीिण गराउन सक्नेछ
।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीिणको प्रसतवेर्दन छलफलको लासग ससमसतले सािारणसभासमि
पेश गनेछ ।

(३) उपर्दफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक परीिण प्रसतवेर्दन छलफल गरी सािारणसभाले आवश्यकता
अनुसार ससमसतलाई सनर्दे शन दर्दन सक्नेछ ।
(४) यस र्दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण प्रसतवेर्दनको एक प्रसत सम्बजन्ित सं स्थाले र्दताि गने असिकारी समि
पेश गनुि पनेछ ।
९२.

सहकारी जशिााः सहकारी िेिको प्रवििनको लासग ववद्यालय तहको पाठयिममा आिारभूत सहकारी सम्वन्िी ववषयवस्तुलाई
समावेश गनि सवकनेछ ।

९३.

आसथिक सहयोग गनि नहुन:े सं स्थाको रकमवाट ससमसतको सनणिय वमोजजम सर्दस्यहरुले आसथिक सहयोग सलन सक्नेछन्
तर सामाजजक कायिको लासग गैर सर्दस्य व्यजि वा सं स्थाहरुलाई समेत आसथिक सहयोग गनि वािा पने छै न ।

स्पष्टीकरणाः यस र्दफाको प्रयोजनको लासग 'सामाजजक कायि' भन्नाले जशिा, स्वास््य, वातावरण सं रिण, मानवीय
सहायता, सहकाररता प्रबद्धिन सम्बजन्ि कायिलाई जनाउूँ छ ।
९४. अन्तर सहकारी कारोवार गनि सक्नेाः सं स्थाहरुले तोवकए बमोजजम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोवार गनि सक्नेछन् ।
९५.

ठे क्कापिा दर्दन नहुन:े सं स्थाले आफ्नो

ससमसतको कुनै सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेिण ससमसतको सं योजक वा सर्दस्य वा आफ्नो

कमिचारीलाई ठे क्कापिा दर्दन हुर्दैन ।
९६.

सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हुन:े कुनै सं स्थाले प्राप्त गरे को सरकारी अनुर्दान वा कुनै सेवा सुवविा र्दुरुपयोग गरे को
पाइएमा प्रचसलत कानून बमोजजम सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर गररनेछ।

९७.

कम्पनी सम्बन्िी प्रचसलत ऐन लागू नहुने : यस ऐन अन्तगित र्दताि भएको सं स्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्िी प्रचसलत ऐन
लागू हुने छै न ।

९८.

प्रचसलत कानून बमोजजम कारवाही गनि वािा नपने : यस ऐनमा लेजखएको कुनै कुराले कुनै व्यजि उपर प्रचसलत कानून
बमोजजम अर्दालतमा मुद्दा चलाउन बािा पुर्याएको मासनने छै न ।

९९.

सम्पजत्त शुवद्धकरण सनवारण सम्बन्िी कानुनी व्यवस्थाको पालना गनुप
ि नेाःसं स्थाले सम्पजत्त शुवद्धकरण सनवारण सम्बन्िी सं घीय
/ प्रर्दे श कानुनमा भएका व्यवस्थाका साथै तत् सम्बन्िमा मन्िालयले जारी गरे को मानर्दण्ड र नेपाल राष्ट्र बैं कको ववत्तीय
जानकारी एकाइबाट जारी भएका सनर्दे जशकाहरूको पालना गनुप
ि नेछ ।

१००.सनयम बनाउने असिकार:यस ऐनको कायािन्वयनको लासग कायिपासलकाले आवश्यक सनयम बनाउन सक्नेछ ।
१०१.

मापर्दण्ड, सनर्दे जशका वा कायिववसि बनाई लागू गनि सक्ने:(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको सनयमको अिीनमा रही
सं स्थाको र्दताि, सञ्चालन,सनरीिण तथा अनुगमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवजस्थत र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गनि
कायिपासलकाले आवश्यकता अनुसार मापर्दण्ड, सनर्दे जशका वा कायिववसि बनाई लागू गनि सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको मापर्दण्ड बनाउूँ र्दा आवश्यकता अनुसार रजजष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क,मन्िालय र
सम्बजन्ित अन्य सनकायको परामशि सलन सवकनेछ ।
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