सहकारी (दर्ाा, सञ्चालन र ननयमन) ऐन, २०७४
प्रस्र्ावनााः सहकारीको मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तअनरूु प स्थानीयस्तरमा कृ षक कासिगढ श्रसमक न्यनू आय समहू एव
सीमान्तकृ त समदु ाय वा सववसाधारण उपभोक्ता माझ छररएर रहेको पूँजू ी, प्रसवसध तथा प्रसतभािाई स्वाबिम्बन र
पारस्पररकताका आधारमा एकीकृ त गदै सदस्यहरूको आसथवक, सामासजक तथा साूँस्कृ सतक उन्नयन गनव, समदु ायमा आधाररत,
सदस्य के सन्ित, िोकतासन्िक, स्वायत्त र सश
ु ाससत संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धवन गनव, सहकारी खेती, उद्योग,
वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामासजक न्यायका आधारमा आत्मसनभवर, तीब्र एवं सदगो रुपमा स्थानीय
अथवतन्ििाई सदृु ढ तल्ु याउन सहकारी संघ सस्ं थाहरूको दताव, सञ्चािन एवम् सनयमन सम्बन्धी व्यवस्था गनव वाञ्छनीय
भएकािे नेपािको संसवधानको धारा २२६, अनसु चू ी ८ को सचू ी नं ८ .स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा
११(ख) र २१ वमोसजम गोरखा नगरपासिकाको नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ ।

१.

२.

पररच्छे द –१
प्रारनभिक
संनिप्त नाम र प्रारभि :(१) यस ऐनको नाम ' गोरखा नगरपासिकाको सहकारी (दताव, सञ्चािन र सनयमन)
ऐन, २०७४' रहेको छ ।
(२) यो ऐन तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
पररिाषा: सवषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,–
(क) 'आन्तररक कायवसवसध' भन्नािे सहकारी संस्थािे दफा १८ बमोसजम बनाएको आन्तररक कायवसवसध
सम्झनपु छव ।
(ख) 'कसरू ' भन्नािे दफा ७९ बमोसजमको कसरू सम्झनपु छव ।
(ग) 'तोसकएको' वा 'तोसकए बमोसजम' भन्नािे यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयममा तोसकएको वा तोसकए
बमोसजम सम्झनपु छव ।
(घ) 'पररवार' भन्नािे सदस्यको पसत वा पत्नी, छोरा, बहु ारी, छोरी, धमवपिु , धमवपिु ी, बाब,ु आमा, सौतेनी
आमा र आफूिे पािन पोषण गनवु पने दाज,ु भाउज,ु भाइ, बहु ारी र सददी, बसहनी सम्झनपु छव ।
तर सो शब्दिे अश
ं बण्डा गरी वा मानो छुरिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको पररवारको सदस्यिाई
जनाउने छै न ।
(ङ) 'बचत' भन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्थामा जम्मा गरे को रकम सम्झनपु छव ।
(च) 'मन्िािय' भन्नािे सहकारी सम्बन्धी सवषय हेने संघीय मन्िािय सम्झनपु छव ।
(छ) 'मख्ु य कारोबार' भन्नािे संस्थािे संचािन गरे को व्यवसासयक सियाकिापहरूमा पसछल्िो आसथवक
वषवसम्ममा पररचासित बचतको दासयत्व र पसछल्िो आसथवक वषवको सदस्यतफव को खररद वा सबिी
कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रसतशतभन्दा बढी सहस्सा भएको कारोवार सम्झनपु छव ।
(ज) 'रसजष्ट्रार' भन्नािे संघको रसजष्ट्रार सम्झनु पछव ।
(झ) 'िेखा सपु रीवेक्षण ससमसत' भन्नािे दफा ३७ बमोसजमको िेखा सपु रीवेक्षण ससमसत सम्झनपु छव ।
(ञ) 'सवसनयम' भन्नािे सम्बसन्धत सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोसजम बनाएको सवसनयम सम्झनपु छव ।
(ट) 'सवभाग' भन्नािे संघको सहकारी सवभाग सम्झनपु छव र सो शब्दिे मन्िाियिे सहकारी सनयमन गनव
तोके को महाशाखा समेतिाई जनाउूँछ।
(ठ) 'शेयर' भन्नािे सहकारी संस्थाको शेयर पजू ीको अश
ं सम्झनुपछव ।
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(ड) 'सञ्चािक' भन्नािे ससमसतको सदस्य सम्झनपु छव र सो शब्दिे ससमसतको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ससचव
र कोषाध्यक्ष समेतिाई जनाउूँछ ।
(ड)
'सदस्य' भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप्त गरे का व्यसक्त सम्झनपु छव ।
(ढ)
'ससमसत' भन्नािे दफा ३० को उपदफा (१) बमोसजमको सञ्चािक ससमसत सम्झनपु छव ।
(ण) 'सहकारी मल्ू य' भन्नािे स्वाविम्वन, स्व–उत्तरदासयत्व, िोकतन्ि, समानता, समता, ऐक्यवद्धता,
इमान्दारी, खि
ु ापन, सामासजक उत्तरदासयत्व तथा अरुको हेरचाह िगायत अन्तरावसष्ट्रय मान्यता प्राप्त सहकारी
सम्बन्धी मल्ू य सम्झनपु छव ।
(त) 'संस्थाको व्यवसाय' भन्नािे सवसनयममा व्यवस्था भए बमोसजम सञ्चासित व्यवसासयक
सियाकिाप सम्झनपु छव ।
(थ) 'सहकारी ससद्धान्त' भन्नािे स्वैसछछक तथाखि
ु ा सदस्यता, सदस्यद्वारा िोकतासन्िक सनयन्िण,
सदस्यको आसथवक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्िता, सशक्षा, तािीम र सचू ना, सहकारी-सहकारी बीच
पारस्पररक सहयोग र समदु ायप्रसतको चासो िगायत अन्तरावसष्ट्रय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी ससद्धान्त
सम्झनपु छव ।
(द) 'सस्ं था' भन्नािे दफा ३ बमोसजम गठन भई दफा ६ बमोसजम दताव भएको सवषयगत वा बहुउद्देश्यीय
सहकारी संस्था सम्झनु पछव ।
(ध) 'साधारण सभा' भन्नािे सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनपु छव ।
(न) 'प्राथसमक पूँजू ी कोष' भन्नािे शेयर पूँजू ी र जगेडा कोष सम्झनपु छव ।
(प) 'दताव गने असधकारी' भन्नािे दफा ६९ बमोसजमको दताव गने असधकारी सम्झनपु दवछ ।
(फ) 'नगरपासिका' भन्नािे गोरखा नगरपासिकािाई जनाउने छ ।
(ब) 'संघ' भन्नािे दफा ३ बमोसजम दताव भएको नगर स्तरीय सवषयगत सहकारी संघ र सहकारी संघ
जनाउने छ । सो शव्दिे प्रदेश तथा संघीय सहकारी ऐन बमोसजम गठन हुने संघ तथा महासंघ समेतिाई
जनाउने छ ।
पररच्छे द–२
सहकारी संस्थाको गठन र्था दर्ाा
३.
संस्थाको गठन :(१) कम्तीीमा पचास जना नेपािी नागररकहरू आपसमा समिीी सवषयगत वा
वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गनव सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भएतापसन श्रसमक, यवु ा िगायतिे आफ्नो श्रम वा सीपमा
आधाररत भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा दश जना नेपािी नागररकहरू भए पसन संस्था गठन गनव
सक्नेछन् ।
(३)
यस दफामा अन्यि जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भए तापसन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह
वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनदु ान वा स्वासमत्वमा संचासित सवद्यािय, सवश्वसवद्यािय वा संगसठत
सस्ं थाबाट पाररश्रसमक पाउने पदमा वहाि रहेका कम्तीमा एकसय जना कमवचारी, सशक्षक वा प्राध्यापकहरूिे
आपसमा समिी प्रचसित काननू बमोसजम दताव भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आधारमा सदस्यता,
प्रसतसनसधत्व र सेवा संचािनमा तोसकए बमोसजमका शतव बन्देजहरू पािना गने गरी संस्था गठन गनव सक्नेछन्
।
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४.
५.

६.

(४) यस दफा बमोसजम सस्ं था गठन गदाव एक पररवार एक सदस्यका दरिे उपदफा (१) वा (२)मा
उसल्िसखत संख्या पगु क
े ो हुनपु नेछ ।
तर संस्था दताव भइसके पसछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यसक्तिे सो संस्थाको सदस्यता सिन बाधा पने छै न ।
(५)
उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भए तापसन बचत तथा ऋणको कारोवार गने सस्ं था गठन
गदाव कम्तीमा पचास जना स्थानीय बसोबास भएका नेपािी नागररकहरूको सहभासगता हुनु पनेछ ।
(६)
नगर स्तरीय सवषयगत सहकारी सघको गठन: सहकारी व्यावसायको सवकास प्रवद्धवन र बजारीकरण
िगायतको कायवहरू गनव दफा ३ बमोसजम गठन भई सञ्चािनमा रहेका कसम्तमा १० वटा सस्थाहरू आपसमा
समसि आफ्नो सवषयको नगरस्तरीय सवषयगत सहकारी संघ गठन गनव सक्नेछन् ।
(७)
स्थानीय सहकारी सघको गठन: सहकारी व्यावसायको सवकास प्रवदवन तथा वजारीकरण िगायतका
कायवमा सहयोग पर्ु याउन दफा ३ बमोसजम गठन भएका कसम्तमा २० वटा सस्था वा ५ वटा सवषयगत सहकारी
सघ समसि सहकारी सघ गठन गनव सक्ने छन् ।
(८)
सघ गठन गनव नससकने: दफा ३ को उपदफा ६ र ७ मा जनु सुकै कुरा उल्िेख गररएपसन एकै प्रकृ सतका
एक भन्दा बढी नगरस्तरीय सवषयगत सहकारी सघ वा नगरस्तरीय सहकारी सघको दताव गररने छै न ।
दर्ाा नगरी सहकारी सस्था सच
ं ालन गना नहुने: कसैिे पसन यस ऐन बमोसजम दताव नगरी सहकारी
स्थापना तथा सञ्चािन गनव हुदूँ नै ।
दर्ााको लानग दरखास्र् नदनु पने :(१) यस ऐन बमोसजम गठन भएका सरकारी संस्थािे दतावकािासग दताव
गने असधकारी समक्ष अनुसचू ी-१ को ढाूँचामा दरखास्त सदनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजमका दरखास्त साथ देहाय बमोसजमका कागजातहरू संिग्न गनवु पनेछ :–
(क) सहकारी सस्ं थाको प्रस्तासवत सवसनयम,
(ख) सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रसतवेदन,
(ग) सदस्यिे सिन स्वीकार गरे को शेयर संख्या र शेयर रकमको सववरण ।
दर्ाा गनाु पने :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोसजम प्राप्त दरखास्त ससहतको कागजातहरू छानसवन गदाव
देहाय बमोसजम भएको पाइएमा दताव गने असधकारीिे दरखास्त परे को समसतिे तीस सदनसभि त्यस्तो सहकारी
संस्था दताव गरी अनसु चू ी-२ को ढाूँचामा दताव प्रमाणपि सदनु पनेछ :–
(क) दरखास्त साथ पेश भएको सवसनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम बमोसजम रहेको,
(ख) प्रस्तासवत सहकारी संस्था सहकारी मल्ू य, मान्यता र ससद्धान्त अनरुु प सञ्चािन हुन सक्ने आधार
रहेको,
(ग) सहकारी संस्था समदु ायमा आधाररत एवम् सदस्य के सन्ित भई संचािन र सनयन्िण हुन सक्ने स्पष्ट
आधार रहेको ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम छानसवन गदाव प्रस्तासवत सहकारी संस्थाको सवसनयमको कुनै कुरामा संशोधन
गनवपु ने देसखएमा दताव गने असधकीारीिे त्यस्तो संशोधन गनवपु ने व्यहोरा खि
ु ाई दरखास्त प्राप्त भएको
समसतिे पन्र सदनसभि सनवेदकिाई सचू ना गनवु पनेछ ।
(३) यस ऐनमा अन्यि जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भएतापसन यो ऐन प्रारम्भ हुदूँ ाका बखत दताव भई
सञ्चािनमा रहेका नगरपासिका सभि कायवक्षेि कायम गररएका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोसजम दताव
भएको मासनने छ ।
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७.

८.

९.

(४) यस दफा बमोसजम सहकारी संस्था दताव गदाव दताव गने असधकारीिे त्यस्तो सहकारी सस्ं थािे पािना
गनवु पने गरी कुनै शतव तोक्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोसजम शतव तोसकएकोमा सोको पािना गनवु सम्बसन्धत सहकारी संस्थाको कतवव्य
हुनेछ ।
दर्ाा गना अस्वीकार गना सक्ने :(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उसल्िसखत अवस्था नभएमा, सोही दफा
बमोसजम सवसनयम सश
ं ोधनको िासग सचू ना सदएको अबसध सभि सनवेदकिे संशोधन गनव अस्वीकार गरे मा
त्यस्तो सचू ना पाएको समसतिे तीस सदनसभि सबसनयम संशोधन नगरे मा वा सचू नामा उल्िेख भए बमोसजम हुने
गरी सबसनयम संशोधन नगरे मा दताव गने असधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्था दताव गनव अस्वीकार गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम सहकारी सस्ं था दताव गनव अस्वीकार गरे कोमा दताव गने असधकारीिे कारण
खि
ु ाई सात सदन सभि सोको जानकारी सम्बसन्धत सनवेदकहरूिाई सदनु पनेछ ।
सहकारी संस्था संगनठर् संस्था हुने: (१) सहकारी संस्था असवसछछन्न उत्तरासधकारवािा एक स्वशाससत र
सङ्गसठत संस्था हुनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको िासग एउटा छुिै छाप हुनेछ ।
(३) सहकारी सस्ं थािे यस ऐनको अधीनमा रही व्यसक्त सरह चि अचि सम्पसत्त प्राप्त, उपभोग, सबिी
वा अन्य व्यवस्था गनव सक्नेछ।
(४) सहकारी संस्थािे व्यसक्त सरह आफ्नो नामबाट नासिस उजरू गनव र सो उपर पसन सोही नामबाट
नासिस उजरू िाग्न सक्नेछ।
(५) सहकारी संस्थािे व्यसक्त सरह करार गनव सक्नेछ ।
सहकारी सस्ं थाको कायािेत्र : (१) दताव हुदूँ ाका बखत सहकारी सस्ं थाको कायव क्षेि देहाय बमोसजम हुनेछः
(क) बचत तथा ऋणको मख्ु य कारोवार गने संस्थाको हकमा दईु वटा वडाहरू,
(ख) अन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा देहायका आधारमा तीन वडासम्म :
(१) सदस्यहरूवीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िासग आपसी साझा वन्धन (कमन बण्ड),
(२) व्यवसासयक स्तरमा सेवा संचािन गनव आवश्यक सदस्य संख्या,
(३) संस्था संचािनमा सदस्यको सहभासगतामि
ू क िोकतासन्िक सनयन्िण कायम हुने गरी पायक पने
स्थान ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भएतापसन संस्थािे दताव भई व्यवसासयक सेवा प्रारम्भ गरे को
दईु वषव पसछ देहायको आधारमा जोसडएको भौगोसिक क्षेि कायम रहने गरी आफ्नो कायवक्षेि थप वडाहरूमा
सवस्तार गनव सक्नेछ ।
(क) संस्थाको व्यवसासयक सियाकिापको सवकास िममा सदस्यता बढाउन थप कायव क्षेि आवश्यक
परे को,
(ख) संस्थाको कायव संचािनमा सदस्यको प्रत्यक्ष सनयन्िण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरू अविम्बन
गररएको,
(ग) बचत तथा ऋणको मख्ु य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापदण्ड अनसु ार भएको ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भए तापसन संस्थाको कायवक्षेिका वडाहरूमा
व्यावसासयक सेवा सञ्चािन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोसकएको रकम वा अनपु ातभन्दा कम रकम वा
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अनपु ातको व्यावसासयक सेवा सञ्चािन भएको देसखएको खण्डमा दताव गने असधकारीिे व्यावसासयक सेवा
सञ्चािन भएका वडा माि कायवक्षेि कायम गने गरी सवसनयम संशोधन गनव सनदेशन सदन सक्नेछ ।
(७) उपदफा (३) बमोसजम दताव गने असधकारीिे सनदेशन सदएकोमा सहकारी संस्थािे एक वषवसभि
सवसनयम संशोधन गरी आफ्नो कायवक्षेि पनु ःसनधावरण गनवपु नेछ ।
(८) यस दफामा अन्यि जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भए तापसन सहकारी संस्थािे स्वेसछछक रूपमा जनु सक
ुै
समय कायवक्षेि घटाउने गरी पनु ःसनधावरण गनव सवसनयम संशोधन गनव सक्नेछ ।
(९) यस असघ देसख दताव भई सञ्चािनमा रहेका सहकारीहरूको कायव क्षेि यस दफा अनसु ार पनु
सनधावरण गदाव हाि सञ्चासित कारोबारको भौगोसिक क्षेििाई आधारमानी कायावियिे तोसकसदन सक्नेछ ।
यसकािासग कायावियिे तोके को असवसधसभि सहकारी सस्थाहरूिे तोसकएबमोसजमको सववरणहरू
कायावियमा बझु ाउनु पने छ ।
(१०) कायवक्षेि पनु ः सनधावरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोसकएबमोसजम हुनेछ ।
१०. जानकारी नदनुपने: गोरखा नगरपासिका क्षेि भन्दा बढी कायवक्षेि कायम राखी दताव भई सञ्चािनमा रहेका
प्रारसम्भक सहकारी संस्थाहरूिे गोरखा नगरपासिकामा सेवा सञ्चािन गदाव दताव गने असधकारीिाई ऐन जारी
भएको समसतिे छ मसहनासभि नगरपासिकािे तोके को सववरण बझु ाउनु पनेछ ।
११. नवषयगर् आधारमा वगीकरण: (१) सहकारी संस्थाको वगीकरण देहाय बमोसजम हुनेछः
(क) उत्पादक संस्थााः कृ सष, दग्ु ध, सचया, कसफ, उख,ु फिफुि र माछापािन िगायत क्षेि सवशेषका
सवषयगत उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनमि
ू क संस्था;
(ख) उपिोक्ता संस्थााः उपभोक्ता, भण्डार, वचत तथा ऋणजस्ता क्षेि सवशेषका सवषयगत अन्य
उपभोगजन्य सस्ं था;
(ग) सेवामि
ू क उजाव, स्वास््य, सशक्षा र यातायात जस्ता सेवामि
ू क तथा प्राथसमक आवश्यकता एवम्
सेवाको योजना समेतका आधारमा सन्चासित सहकारी सस्था
(घ) श्रनमक सस्ं थााः
हस्तकिा, खाद्य पररकार, औद्योसगक उत्पादन, भोजनािय र श्रम करार सवशेषका
सवषयगत र सीप वा श्रमको सवशेषता एवम् स्वरोजगारीको योजना समेतका आधारमा अन्य
श्रममा आधाररत संस्था;
(ङ) बहुउद्देश्यीय संस्थााः उत्पादन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आधाररत स्वरोजगारीका सेवा समेत
सञ्चािन गने अन्य बहुमख
ु ी संस्था ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा उल्िेसखत सवषयमा सवसशष्टीकरण, आम
प्रचिन र अभ्यासको सवकासिम समेतको आधारमा तोसकएबमोसजमका सवषयहरू थप गनव ससकनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भए तापसन उपदफा (१) बमोसजम अन्य संस्थाहरू
गठन गनव बाधा पनेछैन ।
१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गना सक्ने :(१) दफा ६ बमोसजम दताव प्रमाणपि
प्राप्त गरे पसछ सस्ं थािे आफ्नो उद्देश्य प्रासिका िासग यस ऐन र सवसनयमको अधीनमा रही आवश्यक
कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनव सक्नेछ ।
(२) प्रचसित काननू मा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भएतापसन संस्थािे उपदफा (१) बमोसजम कारोवार,
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनव छुिै सस्ं था दताव गनवपु ने छै न ।
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१३.

१४.

१५.
१६.
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)

(झ)

तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनव प्रचसित काननू बमोसजम अनमु सतपि,
स्वीकृ सत वा इजाजतपि सिनु पने रहेछ भने सो बमोसजम अनमु सतपि ,स्वीकृ सत वा इजाजतपि सिएर माि
कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनवु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोसजम सस्ं थािे प्रचसित काननू बमोसजम असधकार पाएको सनकाय वा
असधकारीबाट अनमु सतपि, स्वीकृ सत वा इजाजतपि प्राप्त गरे मा पन्र सदनसभि सोको जानकारी दताव गने
असधकारीिाई सदनु पनेछ ।
(४) दईु वा दईु भन्दा बढी सस्ं थािे संयक्त
ु वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको
िासग यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनव सक्नेछन्
।
(५) उपदफा (४) बमोसजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गने सम्बन्धी अन्य
व्यबस्था तोसकए बमोसजम हुनेछ ।
दानयत्व सीनमर् हुने :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दासयत्व सनजिे खररद गरे को
वा खररद गनव स्वीकार गरे को शेयरको असधकतम रकमसम्म माि सीसमत रहनेछ ।
(२) सहकारी सस्ं थाको नाममा 'सहकारी' र नामको अन्त्यमा 'सिसमटेड' भन्ने शब्द राख्नु पनेछ । र अन्य कुनै
पसन कम्पनी, फमव वा व्यसक्तगत व्यावसायिे सहकारी शब्दको प्रचिन गनव पाउने छै न ।
सहकारीका मूल्य, मान्यर्ा र नसद्धान्र् पालना गनाु पने: सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चािन गदाव
सहकारीका मल्ू य, मान्यता र ससद्धान्तको पािना गनवु पनेछ ।
पररच्छे द–३
सस्ं था वा सघं का उद्देश्य र्था काया
संस्था वा सघंको उद्देश्य : कायवक्षेिमा आधाररत र सदस्य के सन्ित भई आफ्ना सदस्यहरूको आसथवक,
सामासजक तथा साूँस्कृ सतक उन्नयन गनवु संस्थाको मख्ु य उद्देश्य हुनेछ ।
सस्ं था वा सघक
ं ो काया : सदस्यहरूको िगानी सरु सक्षत गने कायवका असतररक्त सस्ं थाका कायवहरू देहाय
बमोसजम हुनेछन:् सहकारीका मल्ू य, मान्यता र ससद्धान्तहरूको पािना गनेगराउने,
सदस्यको सहत प्रवद्धवन गने गरी व्यावसासयक सेवाहरू प्रदान गने,
सदस्यिाई सशक्षा, सचू ना र तािीम प्रदान गने ,
सस्ं थािे गने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड सनधावरण गरी गणु स्तर सधु ार, आसथवक स्थासयत्व र जोसखम
व्यवस्थापनसम्बन्धी कायव गने,
आन्तररक सनयन्िण प्रणािी िागू गने,
संस्थाको व्यवसासयक प्रवद्धवन तथा सवकास सम्बन्धी सियाकिापहरू सञ्चािन गने,
मन्िािय,रसजष्ट्रार, प्रादेसशक रसजष्ट्रार, स्थानीय तह वा दताव गने असधकारीको सनदेशन पािना गने गराउने,
सवषयगत सहकारीहरूिे आफ्नो उदेश्यमा आधाररत कायवहरू असनबायव गनवु पने छ । उत्पादन प्रशोधन र
बजारीकरण मध्ये कुनै एक वा सबै काम गनव ससकने छ तर सस्थािे गनव चाहेको कायव आफ्नो सवधानमा
उल्िेख गनवपु नेछ ।
सवसनयममा उसल्िसखत कायवहरू गने ।
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१७.

१८.

१९.

२०.

२१.

पररच्छे द–४
नवननयम र्था आन्र्ररक कायानवनध
नवननयम बनाउनु पने : (१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम, सनदेसशका, मापदण्ड र
कायवसवसधको अधीनमा रही आफ्नो कायव सञ्चािनको िासग सवसनयम बनाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजमको सवसनयम दताव गने असधकारीबाट स्वीकृ त भए पसछ िागू हुनेछ ।
आन्र्ररक कायानवनध बनाउन सक्ने :(१) सस्ं थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम, सनदेसशका,
मापदण्ड, कायवसवधी र सवसनयमको अधीनमा रही आवश्यकता अनसु ार आफ्नो आन्तररक कायवसवसध बनाउन
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजमको आन्तररक कायवसवसध सम्बसन्धत सस्ं थाको साधारणसभािे स्वीकृ त गरे पसछ
िागू हुनेछ ।
नवननयम र आन्र्ररक काया नवनधमा संशोधन :(१) संस्थाको साधारणसभाको कुि सदस्य संख्याको
बहुमतबाट सवसनयम र आन्तररक कायवसवसध संशोधन हुन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम संशोधन भएको सवसनयम वा आन्तररक कायवसवसध दताव गने असधकारीबाट
स्वीकृ त भएपसछ िागू हुनेछ ।
पररच्छे द–५
सदस्यर्ा
संस्थाको सदस्यर्ा: (१) अठार वषव उमेर परू ा गरे का देहाय बमोसजमका नेपािी नागररकहरू संस्थाको
सदस्य हुन सक्नेछनः्
(क) संस्थाको कायवक्षेि सभि स्थायी बसोबास गरे को,
(ख) संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरे को,
(ग) सस्ं थाको सवसनयममा उसल्िसखत शतवहरू पािना गनव मन्जरु गरे को,
(घ) संस्थाको सजम्मेवारी पािना गनव मन्जरु भएको,
(ङ) संस्थािे गरे को कारोवारसूँग प्रसतस्पधाव हुने गरी कारोवार नगरे को,
(च) संस्थाको सदस्यता सिन योग्य रहेको स्वघोषणा गरे को ।
(२) यस ऐनमा अन्यि जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भएतापसन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकारका सनकायहरू,
स्थानीय तहका साथै सस्ं थाको कायवक्षेि सभिका सामदु ासयक वा सहकारी सवद्यािय, गठु ी, स्थानीय क्िब,
स्थानीय तहमा गठन भएका उपभोक्ता समहू हरू संस्थाको सदस्य हुन बाधा पने छै न ।
(३) यस दफामा अन्यि जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भएतापसन स्वास््य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थािे
सदस्यता सिन वाधा पने छै न ।
सदस्यर्ा प्राप्र् गना ननवेदन नदनु पने: (१) संस्थाको सदस्यता सिन चाहने सम्बसन्धत व्यसक्तिे संस्थाको
ससमसत समक्ष सनवेदन सदनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम सनवेदन परे को समसतिे पैंतीस सदन सभि ससमसतिे यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत
बनेको सनयम तथा सवसनयमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने सनणवय गनवु पनेछ ।
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२२.

२३.

२४.

२५.
(२)

(३) उपदफा (२) बमोसजम सनणवय गदाव ससमसतिे सदस्यता प्रदान नगने सनणवय गरे मा सो को कारण खोिी
सात सदनसभि सनवेदकिाई जानकारी गराउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोसजम जानकारी पाएको समसतिे तीस सदनसभि सम्बसन्धत ब्यसक्तिे त्यस्तो संस्था
दताव गने असधकारीसमक्ष उजरू गनव सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोसजम प्राप्त उजरू ी छानसवन गदाव सनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनवु पने देसखएमा दताव
गने असधकारीीिे त्यस्तो सनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनवको िासग सम्बसन्धत सस्ं थािाई आदेश सदन
सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोसजम आदेश भएमा सो आदेश प्राप्त गरे को पन्र सदन सभि सम्बसन्धत संस्थािे
सनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताव गने असधकारीिाई गराउनु पनेछ ।
सदस्य हुन नपाउने : (१) कुनै व्यसक्त एकै प्रकृ सतकीो एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छै न ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु असघ कुनै व्यसक्त एकै प्रकृ सतको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन
प्रारम्भ भएको समसतिे तीनवषव सभि कुनै एक संस्थाको माि सदस्यता कायम राख्नु पनेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुदूँ ाका बखत कुनै संस्थामा नेपाि सरकारको सनकाय वा दफा २० को उपदफा (२)
मा उल्िेख भएदेसख बाहेकको अन्य कुनै कृ सिम व्यसक्त सदस्य भएको भए दईु वषव सभि सदस्यता अन्त्य
गनवपु नेछ ।
सदस्यर्ाको समानप्त:(१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाि हुनेछः—
(क) सदस्यिे आफ्नो सदस्यता त्याग गरे मा,
(ख) िगातार बासषवक साधारणसभामा सबना सचू ना तीन पटकसम्म अनपु सस्थत भएमा,
(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगवत वनेको सनयम वा सवसनयम बमोसजम सदस्यिे पािना गनवपु ने प्रावधानको
बारम्बार उल्िङ्घन गरे मा,
(घ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोसजमको योग्यता नभएमा।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भए तापसन कुनै सदस्यिे सस्ं थाबाट प्राप्त वा भक्त
ु ान गनवु
पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा सनजिे सिएको ऋण,सतनवु पने कुनै दासयत्व वा अन्य
कुनै सदस्यको तफव बाट सधतो वा जमानत बसेकोमा सोको दासयत्व फरफारक नभएसम्म सनजको
सदस्यता समाि हुने छै न ।
(३) यस दफामा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भए तापसन साधारणसभा बोिाउने सनणवय भइसके पसछ
साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसैिाई पसन सदस्यताबाट हटाउन ससकने छै न ।
सुनवधा प्राप्र् गना नसक्ने : कुनै सदस्यिे सहकारी संस्थािाई सतनवु पने कुनै दासयत्व सनधावररत समयसभि
भक्त
ु ान नगरे मा वा यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत वनेको सनयम र सवसनयम बमोसजम सदस्यिे पािन गनवपु ने
व्यवस्थाको बारम्बार उल्िंघन गरे मा त्यस्तो सदस्यिे अन्य सदस्य सरहको ससु बधा प्राप्त गनव सक्ने छै न ।
पररच्छे द –६
साधारणसिा, सनमनर्र्था लेखा सुपरन वेिण सनमनर्
साधारणसिा: (१)
सहकारी संस्थाको सवोछच अङ्गको रुपमा साधारणसभा हुनेछ
सहकारी सस्ं थाका सबै सदस्यहरू साधारणसभाका सदस्य हुने छन् ।
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(३)
(क)
(ख)
(ग)
२६.
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
२७.
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)
२८.
(२)
(३)
(क)
(ख)
(ग)

सहकारी सस्ं थाको साधारणसभा देहाय बमोसजम हुनेछ:–
प्रारसम्भक साधारणसभा,
वासषवक साधारणसभा,
सवशेष साधारणसभा ।
प्रारनभिक साधारण सिाको काम, कर्ाव्य र अनधकार: प्रारसम्भक साधारणसभाको काम, कतवव्य र
असधकार देहाय बमोसजम हुनेछ :–
प्रारसम्भक साधारणसभा हुने असघल्िो सदनसम्मको काम कारबाही र आसथवक कारोबारको जानकारी सिने,
चािू आसथवक वषवको िासग वासषवक कायविम तथा बजेट स्वीकृ त गने,
प्रसतवेदन तथा सवत्तीय सववरण अनमु ोदन गने,
सवसनयममा उल्िेख भए बमोसजम ससमसत वा िेखा सपु रीवेक्षण ससमसतको सनवावचन गने,
आन्तररक कायवसवसध पाररत गने,
िेखा परीक्षकको सनयसु क्त र सनजको पाररश्रसमक सनधावरण गने,
सवसनयममा तोसकए बमोसजमका अन्य कायवहरू गने ।
वानषाक साधारणसिाको काम, कर्ाव्य र अनधकार : वासषवक साधारणसभाको काम, कतवव्य र असधकार
देहाय बमोसजम हुनेछ :–
वासषवक कायविम तथा बजेट स्वीकृ सत गने,
वासषवक िेखा परीक्षण प्रसतवेदन अनमु ोदन गने,
ससमसत वा िेखा सपु रीवेक्षण ससमसतको सनवावचन तथा सवघटन गने,
सञ्चािक वा िेखा सपु रीवेक्षण ससमसतको सयं ोजक वा सदस्यिाई पदबाट हटाउने,
ससमसत वा िेखा सपु रीवेक्षण ससमसतको वासषवक प्रसतवेदन पाररत गने,
सवसनयम संशोधन तथा आन्तररक कायवसवसध पाररत गने,
िेखा परीक्षकको सनयसु क्त र सनजको पाररश्रसमक सनधावरण गने,
संस्था एकीकरण वा सवघटन सम्बन्धी सनणवय गने,
पाररश्रसमक िगायतका ससु वधा तोक्ने,
ऋण तथा अनदु ान प्राि गने सम्बन्धमा सनणवय गने,
सदस्यको दासयत्व छुट वा समनाहा सदने,
ससमसतिाई आवश्यक सनदेशन सदने,
सवसनयममा तोसकए बमोसजमका अन्य कायवहरू गने ।
साधारणसिाको बैठक : (१) ससमसतिे सहकारी संस्था दताव भएको समसतिे तीन मसहनासभि प्रारसम्भक
साधारणसभा बोिाउनु पनेछ ।
ससमसतिे प्रत्येक आसथवक वषव समाि भएको समसतिे छ मसहनासभि वासषवक साधारणसभा बोिाउनु पनेछ ।
ससमसतिे देहायको अवस्थामा सवशेष साधारण सभा बोिाउनु पनेछ :–
संस्थाको काम सवशेषिे सवशेष साधारण सभा बोिाउनपु ने ससमसतवाट सनणवय भएमा,
दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोसजम िेखा सपु रीवेक्षण ससमसतको ससफाररसमा,
कुनै सञ्चािकिे सवशेष साधारणसभा बोिाउन पेश गरे को प्रस्ताव ससमसतद्वारा पाररत भएमा,
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(घ)

सवशेष साधारणसभा बोिाउनु पने कारण खि
ु ाइ पसछचस प्रसतशत वा १५० जना जनु कम हुन्छ, सदस्यिे
ससमसत समक्ष सनवेदन सदएमा,
(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोसजम दताव गने असधकारीिे सनदेशन सदएमा,
(४) उपदफा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भए तापसन सस्ं थाको सञ्चािक वा व्यवस्थापकबाट आफ्नो
सजम्मेवारी परू ा नगरी संस्था सञ्चािनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा दताव गने असधकारीिाई जानकारी
सदई साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहुमत सदस्य उपसस्थत भई सवशेष साधारण सभा गनव ससकनेछ ।
२९. नवशेष साधारणसिा बोलाउन ननदेशन नदन सक्ने: (१) संस्थाको सनरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गदाव वा
कसैको उजरू ी परी छानसवन गदाव देहायको अवस्था देसखन आएमा दताव गने असधकारीिे त्यस्तो सहकारी
सस्ं थाको ससमसतिाई साधारणसभा बोिाउन सनदेशन सदन सक्नेछ :–
(क) सहकारीको मल्ू य, मान्यता तथा ससद्धान्त सवपररत कायव गरे मा,
(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम, सवसनयम तथा आन्तररक कायवसवसध सवपरीत कायव गरे मा,
(घ) दताव गने असधकारीिे सदएको सनदेशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरे मा,
(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोसजम दताव गने असधकारीिे आदेश सदएमा।
(२) उपदफा (१) बमोसजम साधारणसभा बोिाउन सनदेशन प्राप्त भएमा ससमसतिे सो सनदेशन प्राप्त भएको समसतिे
पैंतीस सदनसभि साधारणसभाको बैठक बोिाउनु पनेछ र साधारणसभाको बैठकमा उजरू ी वा सनरीक्षणका
िममा देसखएका सवषयमा छिफि गरी सो को प्रसतवेदन दताव गने असधकारीसमक्ष पेश गनवु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा उसल्िसखत अवसधसभि ससमसतिे साधारणसभा नबोिाएमा दताव गने असधकारीिे
त्यस्तो साधारणसभा बोिाउन सक्नेछ ।
(४) सहकारी सस्ं थाको साधारणसभाको िासग गणपरू क सख्ं या तत्काि कायम रहेको सदस्य सख्ं याको एकाउन्न
प्रसतशत हुनेछ ।
तर पसहिो पटक डासकएको साधारण सभामा गणपरु क संख्या नपगु ेमा त्यसको सात सदन सभि दोस्रो पटक
साधारण सभा बोिाउनु पने र यसरी दोस्रो पटक बोिाइएको साधारण सभामा सच
ं ािक ससमसतको बहुमत
ससहत एक सतहाई साधारण सदस्यहरूको उपसस्थसत भएमा साधारण सभाको गणपरु क संख्या पगु क
े ो मासननेछ
।
(५) उपदफा (४) मा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भए तापसन दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था सोहीअनसु ार
हुनेछ ।
(६) दईु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको सस्ं थािे साधारण सभा गदाव समान कायवसचू ीमा तोसकए बमोसजम
सदस्य संख्याको आधारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानमा संचािक सदस्यहरूिाई पठाई साधारण
सभा गनव र त्यस्तो सभाको सनणवय प्रमासणत गनव प्रसतसनसधहरू छनौट गरी त्यस्ता प्रसतसनसधहरूको
उपसस्थसतको सभािे असन्तम सनणवय प्रमासणत गने व्यवस्था समिाउन सक्नेछ ।
३०. सञ्चालक सनमनर् :(१) सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट सनवावसचत एक सञ्चािक ससमसत रहनेछ ।
तर, एउटै व्यसक्त िगातार एउटै पदमा दईु पटकभन्दा बढी सञ्चािक हुन पाउने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोसजमको ससमसतमा उपिब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रसतशत मसहिा सदस्यको प्रसतसनसधत्व
ससु नसित गनवु पनेछ ।
10

(३)
(४)

(६)

(७)
३१.

३२.

एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवसधमा सञ्चािक तथा िेखा ससमसतको पदमा उम्मेदवार बन्न
र सनवावसचत हुन सक्ने छै न ।
कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कमवचारी वा आफ्नो संस्थािे सदस्यता सिएको सहकारी संघ वा
बैङ्कबाहेक अको कुनै सस्ं थाको सचं ािक बन्न पाउने छै न ।
तर वासषवक दईु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे त्यस्तो सहकारी
सस्ं थामा कमवचारीको रुपमा काम गनव बाधा पने छै न । वासषवक दईु करोडभन्दा बसढ कारोवार गने सस्ं थामा कुनै
संचािक कमवचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतिे छ मसहनासभि त्यस्तो संचािकिे कमवचारीको
पद त्याग गरी अको कमवचारीको व्यवस्था गनवपु नेछ ।
यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु सघ कुनै व्यसक्त एकभन्दा बढी सस्ं थाको सञ्चािक वा सोही वा अको सस्ं थाको कमवचारी
भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतिे एक वषवसभि कुनै एक संस्थाको माि सञ्चािक वा कमवचारी रहनु
पनेछ ।
ससमसतको कायाववसध सस्थाको सवसनयम बमोसजम असधकतम चार वषवको हुनेछ ।
सञ्चालक सनमनर्को ननवााचन :(१) ससमसतिे आफ्नो कायाववसध समाि हुनु कसम्तमा एक मसहना असघ
अको ससमसतको सनवावचन गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम ससमसतको सनवावचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त
भएको समसतिे तीन मसहनासभि ससमसतको सनवावचन गराउन दताव गने असधकारीिे सम्बसन्धत ससमसतिाई
आदेश सदन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोसजम दताव गने असधकारीिे आदेश सदएकोमा सम्बसन्धत ससमसतिे सो आदेश
बमोसजमको समयावसध सभि ससमसतको सनवावचन गराई दताव गने असधकारीिाई जानकारी गराउनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोसजम ससमसतको सनवावचन नगराएमा दताव गने असधकारीिे त्यस्तो संस्था सदस्य रहेको
नगर स्तरीय संघ भए सो संघको प्रसतसनसध समेतिाई सहभागी गराई ससमसतको सनवावचन सम्बन्धी सम्पणू व कायव
गने गराउनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोसजमको सनवावचन कायवमा सहयोग पर्ु याउनु सम्बसन्धत ससमसत र सघका
पदासधकारीहरूको कतवव्य हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोसजम सनवावचन गराउूँदा िागेको सम्पणू व खचव सम्बसन्धत संस्थािे व्यहोनवु पनेछ।
(७) यस दफा बमोसजम ससमसतको अको सनवावचन नभएसम्मको िासग ससमसतिे सवसनयममा व्यवस्था भए
बमोसजम आफ्नो कायव सञ्चािन गनेछ ।
सनमनर्को काम, कर्ाव्य र अनधकार : यस ऐनमा अन्यि उसल्िसखत काम, कतवव्य र असधकारका
असतररक्त ससमसतको काम, कतवव्य र असधकार देहाय बमोसजम हुनेछ :–
(क) सहकारीका मल्ू य, मान्यता र ससद्धान्त बमोसजम सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने,
(ख) आसथवक तथा प्रशासकीय कायव गने, गराउने,
(ग) प्रारसम्भक साधारणसभा, वासषवक साधारणसभा तथा सवशेष साधारणसभा बोिाउने,
(घ) साधारणसभाका सनणवयहरू कायावन्वयन गने, गराउने,
(ङ) संस्थाको नीसत, योजना, बजेट तथा बासषवक कायविमको तजमवु ा गरी साधारणसभा समक्ष पेश गने,
(च) सस्ं थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाउने,
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(छ) शेयर नामसारी तथा सफताव सम्बन्धी कायव गने,
(ज) सम्बसन्धत संघको सदस्यता सिने,
(झ) सवसनयम तथा आन्तररक कायवसवसध तयार गरी साधारणसभामा पेश गने,
(ञ) सस्ं थाको कायवक्षेिसभि सस्ं थाको कारोबार र व्यवसायको सहत प्रवद्धवनको िासग आवश्यक कायव
गने,गराउने,
३३. सञ्चालक पदमा बहाल नरहने: देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चािक आफ्नो पदमा बहाि रहन सक्ने
छै न:(क) सनजिे सदएको राजीनामा ससमसतबाट स्वीकृ त भएमा,
(ख) सनजिाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोसजम सञ्चािकबाट हटाउने सनणवय भएमा,
(ग)
सनज अको संस्थाको सञ्चािक रहेमा,
(घ)
सनज सोही वा अको संस्थाको कमवचारी रहेमा,
तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रसतबन्धात्मक वाक्यांशमा िेसखएको कुरामा सोहीबमोसजम हुनेछ ।
(ङ)
सनज सोही वा अको संस्थाको िेखा सपु रीवेक्षण ससमसतको पदमा रहेमा
(च)
सनजको मृत्यु भएमा।
३४. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) साधारणसभािे वहुमतको सनणवयबाट देहायको कुनै अवस्थामा
सञ्चािकिाई ससमसतको सञ्चािक पदबाट हटाउन सक्नेछ :–
(क) आसथवक सहनासमना गरी सम्बसन्धत संस्थािाई हानी नोक्सानी पर्ु याएमा,
(ख) अनसधकृ त तवरिे सम्बसन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी सवषयको गोपसनयता भङ्ग गरे मा,
(ग) सम्बसन्धत सस्ं थाको कारोबार र व्यवसायसूँग प्रसतस्पधाव हुने गरी समान प्रकृ सतको कारोबार वा
व्यवसाय गरे मा,
(घ) सम्बसन्धत संस्थाको असहत हुने कुनै कायव गरे मा,
(ङ) सनज शारीररक वा मानससक रुपमा काम गनव नसक्ने भएमा,
(च) कुनै सञ्चािकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम वा सवसनयममा उसल्िसखत योग्यता नरहेमा
।
(२) कुनै सञ्चािकिाई ससमसतको पदबाट हटाउने सनणवय गनवु असघ त्यस्तो सञ्चािकिाई साधारणसभा
समक्ष सफाई पेश गने मनाससब मासफकको मौका सदइनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोसजमको अवसधसभि कुनै सञ्चािकिे सफाई पेश नगरे मा वा सनजिे पेश गरे को
सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोसजम सञ्चािकको पदबाट हटाइएको सदस्य ससमसतको दईु कायवकािसम्मको
सनवावचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छै न ।
(५) उपदफा (३) बमोसजम कुनै सञ्चािक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारणसभािे बाूँकी अवसधको
िासग अको सञ्चािकको सनवावचन गनेछ ।
३५. नीनज स्वाथा समावेश िएको ननणाय प्रकृयामा संलग्न हुन नहुने :(१) सञ्चािकिे आफ्नो नीसज स्वाथव
समावेश भएको सनणवय प्रसियामा संिग्न हुनहु दुूँ नै ।
(२) सञ्चािकिे आफूिाईमाि व्यसक्तगत फाइदा हुनेगरी सस्ं थामा कुनै कायव गनव गराउन हुदूँ नै ।
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(३)

कुनै सञ्चािकिे उपदफा (१) को सबपरीत हुने गरी वा आफ्नो असधकारक्षेि भन्दा बासहर गई कुनै
काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रसत त्यस्तो सञ्चािक व्यसक्तगत रूपमा उत्तरदायी
हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य वा अन्य कुनै व्यसक्तिाई हानी नोक्सानी हुन
गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी सनजको जायजेथाबाट असि
ू उपर गररनेछ ।
३६. सनमनर्को नवघटन :(१) साधारणसभािे देहायको अवस्थामा ससमसतको सवघटन गनव सक्नेछः–
(क)
ससमसतको बदसनयतपणू व कायवबाट सस्ं थाको कारोबार जोसखममा परे मा,
(ख)
संस्थािे सतनवपु ने दासयत्व तोसकएको समयसभि भक्त
ु ान गनव नसके मा,
(ग)
सवसनयममा उसल्िसखत उद्देश्य र कायव सवपररतको काम गरे मा,
(घ)
ससमसतिे आफ्नो सजम्मेवारी परू ा नगरे मा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयमाविीमा उसल्िसखत शतव वा दताव गने असधकारीिे सदएको
सनदेशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरे मा ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम ससमसत सवघटन भएमा साधारणसभािे नयाूँ ससमसतको सनवावचन गनेछ ।
(३) ससमसतिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम बमोसजम दताव गने असधकारीिे सदएको सनदेशन पािना
नगरे मा वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोसजम पेश भएको प्रसतवेदन समेतको आधारमा दताव गने असधकारीिे
ससमसतिाई उजरू ी वा सनरीक्षणको िममा देसखएका सवषयवस्तक
ु ो गासम्भयवताको आधारमा बढीमा छ मसहनाको समय
सदई सधु ार गने मौका सदन सक्नेछ र त्यस्तो समयावसध सभि पसन सधु ार नगरे मा त्यस्तो ससमसत सवघटन गनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोसजम ससमसत सवघटन भएमा त्यसरी सवघटन गररएको समसतिे तीन मसहना सभिमा अको
ससमसतको सनवावचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो सनवावचन नभएसम्म संस्थाको दैसनक कायव सञ्चािन गनव दताव गने
असधकारीिे तोसकए बमोसजमको एक तदथव ससमसत गठन गनवु पनेछ ।
(५) यस दफा बमोसजम अको ससमसतको सनवावचन गराउूँदा िागेको सम्पणू व खचव सम्बसन्धत संस्थािे व्यहोनेछ ।
३७. लेखा सुपरीवेिण सनमनर्को गठन :(१) संस्थामा आन्तररक सनयन्िण प्रणािीिाई सदृु ढ गनव तोसकए
बमोसजमको योग्यता पगु क
े ा एकजना सयं ोजक र दईु जना सदस्यहरू रहने गरी साधारणसभािे सनवावचनबाट
िेखा सपु रीवेक्षण ससमसत गठन गनेछ ।
(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यसक्त एकै अवसधमा एउटै संस्थाको सञ्चािक वा िेखा सपु रसीवेक्षण
ससमसतको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र सनवावसचत हुन सक्ने छै न ।
३८. लेखा सुपररवेिण सनमनर्को काम, कर्ाव्य र अनधकार :(१)
िेखा सपु ररवेक्षण ससमसतको काम,
कतवव्य र असधकार देहाय बमोसजम हुनेछ :–
(क) प्रत्येक चौमाससकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक िेखापरीक्षण गने, गराउने,
(ख) आन्तररक िेखापरीक्षण गदाव िेखापरीक्षणका आधारभतू ससद्धान्तको पािना गने, गराउने,
(ग) सवत्तीय तथा आसथवक कारोवारको सनरीक्षण तथा मल्ू याङ्कन गने, गराउने,
(घ) ससमसतको काम कारवाहीको सनयसमत सपु रसीवेक्षण गने र ससमसतिाई आवश्यक सझु ाव सदने,
(ङ) साधारणसभाकोसनदेशन, सनणवय तथा ससमसतका सनणवय कायावन्वयन भए नभएको अनगु मन गने,
(च) िेखा सम्बन्धी प्रसतवेदन र ससमसतको काम कारबाहीको सपु रसीवेक्षण सम्बन्धी वासषवक प्रसतवेदन
साधारणसभा समक्ष पेश गने,
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(छ) आफूिे पटक पटक सदएका सझु ाव कायावन्वयन नभएको कारणबाट कुनै सस्ं थाको सहतमा प्रसतकूि असर
परे मा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा सजन्सी सम्पसत्तको व्यापक रूपमा सहनासमना वा असनयसमतता भएको वा संस्था
गम्भीर आसथवक संकटमा पनव िागेकोमा सोको कारण खि
ु ाई सवशेष साधारणसभा बोिाउन ससमसत समक्ष ससफाररस
गने ।
(ज) आवश्यक परे मा आन्तररक िेखा परीक्षक सनयसु क्तका िासग तीन जनाको नाम सञ्चािक ससमसतमा ससफाररस
गने ।
(२) िेखा सपु रसीवेक्षण ससमसतको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दैसनक आसथवक प्रशाससनक कायवमा सहभागी
हुन पाउने छै न ।
पररच्छे द–७
बचर् र्था ऋण पररचालन
३९. सदस्य के नन्िर् िई बचर् र्था ऋणको कारोबार गनाु पने :(१) संस्थािे आफ्ना सदस्यहरूको माि बचत
स्वीकार गनव, सोको पररचािन गनव र सदस्यिाई माि ऋण प्रदान गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भएतापसन बचत तथा ऋणको मख्ु य कारोबार गने गरी दताव भएको
सस्ं था बाहेक अन्य सवषयगत वा वहुउद्देश्यीय सस्ं थािे बचत तथा ऋणको मख्ु य कारोवार गनव पाउने छै न ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु असघ बहुउद्देश्यीय वा सवषयगत संस्थाको रुपमा दताव भई मख्ु य कारोवारको रुपमा वचत तथा
ऋणको कारोवार गदै आएको भए त्यस्तो संस्थािे एक वषव सभिमा वचत तथा ऋणको मख्ु य कारोवार नहुने गरी दताव
हुदूँ ाका बखतमा उल्िेख गररएको मख्ु य कारोवार गने गरी संस्था सञ्चािन गनवपु नेछ ।
(३) संस्थािे सदस्यिाई प्रदान गने ऋणमा सम्बसन्धत सस्थाको साधारण सभाको सनणवयानसु ार असधकतम सन्ु य
दशमिव पाच प्रसतशत (०.५) भन्दा बढी सेवा शल्ु क सिन पाइने छै न ।
(४) बचत र ऋणको ब्याजदर सबचको अन्तर छ प्रसतशतभन्दा बढी हुने छै न ।
(५) संस्थािे प्रदान गरे को ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई मि
ू ऋणमा पूँजू ीकृ त गरी सोको आधारमा ब्याज िगाउन
पाइने छै न ।
(६) संस्थािे कुनैपसन कम्पनीको शेयर खररद गनव सक्ने छै न ।
तर
(१) सींस्थाको दासयत्वप्रसत प्रसतकूि नहुने गरी संस्थािे स्वप्रयोजनको िासग अचि सम्पसत्त खरीद तथा पवू ावधार
सनमावण एवं संस्था र सदस्यहरूको सहतमा उत्पादन र सेवाको क्षेिमा प्राथसमक पूँजू ी कोष पररचािन गनव वाधा पने छै न
।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु असघ कुनै संस्थािे कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरे को भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ
भएको समसतिे एक वषव अवसधसभि हस्तान्तरण गररसक्नु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भए तापसन संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु सघ दताव भएका साना
सकसानद्वारा प्रवसद्धवत सवत्तीय संस्थाको शेयर खररद गनव बाधा पनेछैन ।
(७) सस्ं थािे शेयर पूँजू ी कोषको दश गणु ासम्म वचत सक
ं िन गनव सक्नेछ ।
(८) संस्थािे दताव गदावका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप्त गरे को तीन मसहना अवसध
व्यसतत नभई ऋण िगानी गनव सक्ने छै न ।
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४०. सन्दिा व्याजदर सभबन्धी व्यवस्थााः (१) सघं ीय काननु बमोसजम रसजष्ट्रारिे बचत तथा ऋणको सन्दभव
व्याजदर तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम तोसकएको सन्दभव ब्याजदर संस्थाका िासग सनदेशक ब्याजदर हुनेछ ।
४१. व्यनक्तगर् बचर्को सीमा: सस्ं थामा सदस्यको व्यसक्तगत बचतको सीमा पन्र िाखसम्म हुनेछ ।

४२.

४३.

४४.

४५.

पररच्छे द –९
आनथाक स्रोर् पररचालन
शेयर नबक्री र्था निर्ाा सभबन्धी व्यबस्था :(१) संस्थािे आफ्नो सदस्यिाई शेयर सविी गनव सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भए तापसन सस्ं थािे एकै सदस्यिाई आफ्नो कुि शेयर
पूँजू ीको बीस प्रसतशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर सबिी गनव सक्ने छै न ।
तर नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पणू व वा आसं शक स्वासमत्व वा सनयन्िण भएको संस्था वा
सनकायको हकमा यो बन्देज िागू हुने छै न।
(४) संस्थाको शेयरको असं कत मल्ू य प्रसत शेयर एक सय रुपैयाूँ हुनेछ ।
(५) सस्ं थाको शेयर पूँजू ी सवसनयममा उल्िेख भए बमोसजम हुनेछ ।
(६) संस्थािे खि
ु ा बजारमा शेयर सबिी गनव पाउने छै न ।
(७) संस्थाको मि
ू धनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा दासयत्व बाहेक अन्य
कुनै ऋण वा दासयत्व वापत सििाम सबिी गररने छै न ।
रकम निर्ाा र्था खार्ा सञ्चालन सभबन्धी व्यवस्था :(१) कुनै सदस्यिे संस्थाको सदस्यता त्याग गरी
रकम सफताव सिन चाहेमा सनजको कुनै दासयत्व भए त्यस्तो दासयत्व भक्त
ु ान गरे को समसतिे एक मसहनासभि
सनजको बाूँकी रकम तोसकए बमोसजम सनजिाई सफताव गनवु पनेछ ।
(२) कुनै सदस्यिे संस्थामा जम्मा गरे को बचत सफताव माग गरे मा सनजको कुनै दासयत्व भए त्यस्तो दासयत्व
किा गरी बाूँकी रकम तोसकए बमोसजम सनजिाई सफताव गनवु पनेछ।
(३) संस्थािे वचत खाताहरू माि संचािन गनव सक्नेछ ।
ऋण वा अनुदान नलन सक्ने: (१) संस्थािे सवदेशी बैंक वा सवत्तीय संस्था वा अन्य सनकायबाट ऋण वा
अनदु ान सिन वा त्यस्तो सनकायसूँग साझेदारीमा काम गनव संघीय काननू वमोसजम स्वीकृ ती सिनु पने छ ।
(२) उपदफा (१) वमोसजम सवदेशी बैङ्क वा सनकायबाट ऋण वा अनदु ान सिन स्वीकृ तीको िासग
तोसकएवमोसजमको सववरणहरू ससहत दताव गने असधकारी समक्ष सनवेदन सदनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) वमोसजम सनवेदन प्राि भएमा दताव गने असधकारीिे नगर कायवपासिकामा प्रस्ताव पेश
गनवु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोसजमको प्रस्ताव नगर कायवपासिकािे उपयक्त
ु देखमे ा स्वीकृ तीको िासग मन्िाियमा
ससफाररस गरर पठाउनेछ ।
नेपाल सरकारको सरु िण प्राप्र् गना सक्ने: (१) सस्ं थािे सवदेशी बैङ्क वा सनकायसूँग सिने ऋणमा
सरु क्षण प्राप्त गनवु पने भएमा संघीय काननू वमोसजम स्वीकृ सतकोिासग दताव गने असधकारर समक्ष प्रस्ताव
ससहत सनवेदन सदनु पने छ ।
15

४६

४७.

४८.

४९.

५०.

(२) उप दफा (१) वमोसजम प्राि प्रस्ताव उपयक्त
ु देसखएमा नगर कायवपासिकािे संघीय काननु बमोसजम
स्वीकृ सतको िासग मन्िाियमा ससफाररस गरर पठाउनु पनेछ ।
पररच्छे द –१०
सस्ं थाको कोष
संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषमा देहाय बमोसजमको रकम रहनेछ :–
(क) शेयर सबिीबाट प्राप्त रकम,
(ख) बचतको रुपमा प्राप्त रकम,
(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम,
(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनदु ान रकम,
(ङ) सवदेशी सरकार वा अन्तरावसष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनदु ान वा सहायताको रकम,
(च) व्यवसासयक कायवबाट आसजवत रकम,
(छ) सदस्यता प्रवेश शल्ु क,
(ज) संस्थाको नाममा प्राि हुने अन्य जनु सक
ु ै रकम ।
जगेडा कोष :(१) सस्ं थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।
(२)
उपदफा (१) बमोसजमको कोषमा देहाय बमोसजमका रकम रहने छन् :–
(क) आसथवक वषवको खदू बचत रकमको कम्तीमा पछचीस प्रसतशत रकम,
(ख) कुनै संस्था, संघ वा सनकायिे प्रदान गरे को पूँजू ीगत अनदु ान रकम,
(ग) सस्थर सम्पसत्त सविीबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (१) बमोसजमको जगेडा कोष असवभाज्य हुनेछ ।
संरनिर् पूूँजी निर्ाा कोषाः (१) संस्थामा एक संरसक्षत पूँजू ी सफताव कोष रहनेछ ।
(२) दफा ४७ बमोसजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोसजमको रकम
छुि्याई बाूँकी रहेको रकमको कम्तीमा पछचीस प्रसतशत रकम उपदफा (१) बमोसजमको कोषमा वासषवक रुपमा
जम्मा गनवु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोसजमको रकम सदस्यिे गरे को संघीय काननु मा तोसकए बमोसजमको वासषवक
कारोवारको आधारमा सम्बसन्धत सदस्यिाई उपिव्ध गराउनु पनेछ ।
सहकारी प्रवद्धान कोषसभबन्धी व्यवस्था: (१) सस्ं थािे सहकारी व्यवसायको प्रवद्धवन गनवको िासग दफा
४७ बमोसजम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोसजमको रकम छुट्याई बाूँकी रहेको
रकमको शन्ू य दशमिव पाूँच प्रसतशतिे हुन आउने रकम संघीय काननु मा व्यवस्था भएबमोसजमको सहकारी
प्रवद्धवन कोषमावासषवक रुपमा जम्मा गनवु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजमको कोषको उपयोग संघीय काननु व्यवस्था भएबमोसजम हुनेछ ।
अन्य कोष सभबन्धी व्यबस्थााः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उसल्िसखत कोषका असतररक्त सस्ं थामा
सहकारी सशक्षा कोष, शेयर िाभांश कोष िगायत तोसकए बमोसजमका अन्य कोषहरू रहन सक्ने छन् ।
(२) उपदफा (१) बमोसजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पसू तवका िासग सवसनयममा तोसकए
बमोसजम उपयोग गनव ससकनेछ ।
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तर एक वषवको शेयर िाभांशको रकम शेयर पूँजू ीको पन्र प्रसतशतभन्दा बढी हुने छै न ।

५१.

५२.

५३.

५४.

पररच्छे द –११
अनिलेख र सच
ू ना
अनिलेख राख्नु पने : (१) संस्थािे साधारण सभा, ससमसत तथा िेखा सपु ररबेक्षण ससमसत बैठकका
सनणवय तथा काम कारबाहीको अद्यावसधक असभिेख सरु सक्षत साथ राख्नु पनेछ ।
(२) संस्थािे कारोबारसूँग सम्बसन्धत तथा अन्य आवश्यक असभिेखहरू तोसकए बमोसजम सरु सक्षत साथ
राख्नु पनेछ ।
नववरण उपलब्ध गराउनु पने :(१)
सस्ं थािे देहायका सववरणहरू ससहतको प्रसतवेदन आ.व. समाि
भएको तीन मसहना सभि दताव गने असधकारी समक्ष पेश गनवु पनेछ :–
(क) कारोबारको चौमाससक र वासषवक प्रसतवेदन तथा िेखापरीक्षण प्रसतवेदन
(ख) बासषवक कायविम नीसत तथा योजना,
(ग) खदु बचत सम्बन्धी नीसत तथा योजना,
(घ) सञ्चािकको नाम तथा बाूँकी कायाववसधको सचू ी,
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी,
(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूँजू ी,
(छ) सञ्चािक वा सदस्यिे सिएको ऋण सतनव बाूँकी रहेको रकम,
(ज) दताव गने असधकारीिे समय समयमा तोसकसदएको अन्य सववरण ।
पररच्छे द – १२
लेखा र लेखापरीिण
कारोबारको लेखा:
सस्ं थाको कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीमा आधाररत र कारोबारको
यथाथव सस्थसत स्पष्टरुपमा देसखने गरी संघीय काननू बमोसजम रसजष्ट्रारिे िागू गरे को िेखामान (एकाउसन्टङ
स्ट्याण्डडव) र यस ऐन बमोसजम पािना गनवपु ने अन्य शतव तथा व्यवस्था बमोसजम राख्नु पनेछ ।
लेखापरीिण: (१) संस्थािे प्रत्येक आसथवक वषवको िेखापरीक्षण सो आसथवक वषव समाि भएको समसतिे
तीन मसहनासभि प्रचसित काननू बमोसजम इजाजतपि प्राप्त िेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजमको अवसध सभि कुनै सस्ं थािे िेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा दताव गने
असधकारीिे त्यस्तो संस्थाको िेखा परीक्षण इजाजतपि प्राप्त िेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोसजम िेखापरीक्षण गराउूँदा िेखापरीक्षकिाई सदनु पने पाररश्रसमक िगायतको रकम
सम्बसन्धत संस्थािे व्यहोनेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोसजम िेखापरीक्षकिे गरे को िेखापरीक्षण प्रसतवेदन अनमु ोदनको िासग
साधारण सभा समक्ष पेश गनवु पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोसजम पेश भएको िेखापरीक्षण प्रसतवेदन साधारणसभाबाट अनुमोदन हुन नसके मा पनु ः
िेखापरीक्षणको िासग साधारण सभािे दफा ५५ को अधीनमा रही अको िेखापरीक्षक सनयक्त
ु गनेछ ।
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५५.

५६.

लेखापरीिकको ननयुनक्त :(१) सस्ं थाको िेखापरीक्षण सम्बन्धी कायव गनव प्रचसित काननू बमोसजम
इजाजतपि प्राप्त िेखापरीक्षकहरू मध्येबाट साधारणसभािे एकजना िेखापरीक्षक सनयुसक्त गरी पाररश्रसमक
समेत तोक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम िेखापरीक्षक सनयक्त
ु गदाव एउटै व्यसक्त, फमव वा कम्पनीिाई िगातार तीन आसथवक
वषवभन्दा बढी हुने गरी सनयक्त
ु गनव ससकने छै न ।
लेखापरीिकमा ननयुक्त हुन नसक्ने : (१) देहायका व्यसक्त िेखापरीक्षकमा सनयक्त
ु हुन तथा सनयक्त
ु
भई सके को भए सो पदमा बहाि रहन सक्ने छै न :(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक,
(ख) सम्बसन्धत सस्ं थाको सदस्य,
(ग) सहकारी संस्थाको सनयसमत पाररश्रसमक पाउने गरी सनयक्त
ु सल्िाहकार वा कमवचारी,
(घ) िेखापरीक्षण सम्बन्धी कसरू मा सजाय पाएको तीन वषवको अवसध भक्त
ु ान नभएको,
(ङ) दामासाहीमा परे को,
(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैसतक पतन हुने अन्य फौजदारी कसरू मा सजाय पाएको पाूँच वषव भक्त
ु ान नभएको,
(ज) सम्बसन्धत सस्ं थासूँग स्वाथव बासझएको व्यसक्त ।
(२) िेखापरीक्षकिे आफू सनयक्त
ु हुनअ
ु सघ उपदफा (१) बमोसजम अयोग्य नभएको कुराको संस्था समक्ष
स्वघोषणा गनवु पनेछ ।
(३) कुनै िेखापरीक्षक आफ्नो कायवकाि समाि नहुदूँ ै कुनै संस्थाको िेखापरीक्षण गनव अयोग्य भएमा वा
संस्थाको िेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने सस्थसत उत्पन्न भएमा सनजिे िेखापरीक्षण गनवु पने वा
गरररहेको काम तत्काि रोकी सो कुराको जानकारी सिसखत रुपमा सस्ं थािाई सदनु पनेछ ।
(४) यस दफाको प्रसतकूि हुनेगरी सनयक्त
ु भएको िेखापरीक्षकिे गरे को िेखापरीक्षण मान्य हुने छै न ।
पररच्छे द – १३
छुट,सुनवधा र सहुनलयर्
संस्थािाई प्राि हुने छुट, ससु वधा र सहुसियत संघीय काननु बमोसजम

५७. छुट, सुनवधा र सहुनलयर्: (१)
हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्िेसखत छुट, ससु वधा र सहुसियत बाहेक संस्थािाई प्राि हुने अन्य छुट, ससु वधा र
सहुसियत तोसकए बमोसजम हुनेछ ।

५८.

पररच्छे द—१४
ऋण असुली र्था बाूँकी बक्यौर्ा
ऋण असूल गने: (१) कुनै सदस्यिे संस्थासूँग गरे को ऋण सम्झौता वा शतव कबसु ियतको पािना नगरे मा,
सिखतको भाखासभि ऋणको सावाूँ, ब्याज र हजावना चक्त
ु ा नगरे मा वा ऋण सिएको रकम सम्बसन्धत काममा
निगाई सहनासमना गरे को देसखएमा त्यस्तो सदस्यिे ऋण सिंदा राखेको सधतोिाई सम्बसन्धत संस्थािे सििाम
सबिी गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साूँवा, ब्याज र हजावना असि
ू उपर गनव सक्नेछ। सधतो
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५९.

६०.
६१

६२.

सम्बसन्धत सस्ं थािे सकारे पिात् पसन ऋणीिे साूँवा ब्याज दवु ै भक्त
ु ानी गरी सधतो बापतको सम्पसत्त सफताव
सिन चाहेमा सफताव गनवपु नेछ ।
(२) कुनै सदस्यिे संस्थामा राखेको सधतो कुनै सकससमिे कसैिाई हक छोसडसदएमा वा अन्य कुनै
कारणबाट त्यस्तो सधतोको मल्ू य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीिाई सनसित म्याद सदई थप सधतो सरु क्षण राख्न
िगाउन ससकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोसजम ऋणीिे थप सधतो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोसजमको सधतोबाट
पसन साूँवा, ब्याज र हजावनाको रकम असूि उपर हुन नसके मा त्यस्तो ऋणीको हक िाग्ने अन्य जायजेथाबाट
पसन साूँवा, ब्याज र हजवीाना असि
ू उपर गनव ससकनेछ ।
(४) यस दफा बमोसजम साूँवा, ब्याज र हजवना असि
ू उपर गदाव िागेको खचवको रकम तथा असि
ू उपर
भएको साूँवा, व्याज र हजावनाको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम सम्बसन्धत ऋणीिाई सफताव सदनु
पनेछ ।
(५) यस दफा बमोसजम कुनै संस्थािे ऋणीको सधतो वा अन्य जायजेथा सििाम सबिी गदाव सििाम
सकाने व्यसक्तको नाममा सो सधतो वा जायजेथा प्रचसित काननू बमोसजम रसजष्ट्रेशन वा दासखि खारे ज गनवको
िासग सम्बसन्धत कायावियमा िेखी पठाउनेछ र सम्बसन्धत कायावियिे पसन सोही बमोसजम रसजष्ट्रेशन वा
दासखि खारे ज गरी सोको जानकारी सम्बसन्धत संस्थािाई सदनु पनेछ ।
(६) यस दफा बमोसजम सधतो राखेको सम्पसत्त सििाम सबिी गदाव कसैिे सकार नगरे मा त्यस्तो सम्पसत्त
सम्बसन्धत संस्था आफैं िे सकार गनव सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोसजम आफैं िे सकार गरे मा त्यस्तो सम्पसत्त सम्बसन्धत संस्थाको नाममा रसजष्ट्रेशन
वा दासखि खारे ज गनव सम्बसन्धत कायावियमा िेखी पठाउनेछ र त्यसरी िेखी आएमा सम्बसन्धत कायावियिे
सोही बमोसजम रसजष्ट्रेशन वा दासखि खारे ज गरी सदनु पनेछ ।
कालो सूची सभबन्धी व्यवस्थााः संस्थाबाट ऋण सिई रकमको अपचिन गने वा तोसकएको समयावसध
सभि ऋणको साूँवा व्याज सफताव नगने व्यसक्तको नाम नामेशी ससहत कािोसचू ी प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था
संघीय काननु बमोसजम हुनेछ ।
कजाा सूचना के न्द्र सभबन्धी व्यवस्थााः कजाव सचू ना के न्ि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोसजम हुनेछ
बाूँकी बक्यौर्ा असूल उपर गने :
कसैिे संस्थािाई सतनवु बुझाउनु पने रकम नसतरी बाूँकी राखेमा
त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत दताव गने असधकारीिे त्यस्तो व्यसक्त वा सनजको पररवारको जायजेथा वा
अन्य सम्पसत्त वा सरकारी वा साववजसनक सनकायबाट सनजिे भक्त
ु ानी पाउन बाकी रकमबाट असि
ू उपर
गररसदन सक्नेछ ।
रोक्का राख्न लेखी पठाउने: (१) संस्था वा दताव गने असधकारीिे दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको
िासग कुनै व्यसक्तको खाता, जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा सबिी गनव नपाउने गरी रोक्का
राख्न सम्बसन्धत सनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम रोक्काको िासग िेखी आएमा सम्बसन्धत सनकायिे प्रचसित काननू
बमोसजम त्यस्तो व्यसक्तको खाता,जाय जेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा सबिी गनव नपाउने गरी
रोक्का राख्नराखी सदनु पनेछ ।
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६३.

अग्रानधकार रहने:
कुनै व्यसक्तिे सस्ं थािाई सतनवु पने ऋण वा अन्य कुनै दासयत्व नसतरे मा त्यस्तो
व्यसक्तको जायजेथामा नेपाि सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको िासग रकम छुिाई बाूँकी रहन आएको
रकममा संस्थाको अग्रासधकार रहनेछ ।
६४. कायावाही गना वाधा नपने:
सस्ं थािे ऋण असि
ु ी गने सम्बन्धमा कुनै व्यसक्त वा सहकारी सस्ं था उपर
चिाएको कुनै कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यसक्त वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचसित काननू
बमोसजमको कुनै कसरू मा कारवाही चिाउन रोक िगाएको मासनने छै न ।
पररच्छे द– १५
एकीकरण, नबघटन र्था दर्ाा खारेज
६५. एकीकरण र्था नविाजन सभबन्धी व्यबस्था: (१) यस ऐनको असधनमा रही दईु वा दईु भन्दा बढी
संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गनव वा एक संस्थािाई भौगोसिक कायव क्षेिको आधारमा दईु वा
दईु भन्दा बढी संस्थामा सवभाजन गनव ससकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम एकीकरण वा सवभाजन गदाव सम्बसन्धत संस्थाको कुि कायम रहेका सदस्य
संख्याको दईु सतहाइ बहुमतबाट सनणवय हुनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोसजम एकीकरण वा सवभाजन गने सनणवय गदाव एकीकरण वा सवभाजनका शतव र
कायवसवसध समेत खि
ु ाउनु पनेछ।
६६. नवघटन र दर्ाा खारेज: (१)
कुनै संस्थामा देहायको अवस्था सवद्यमान भएमा साधारण सभाको
तत्काि कायम रहेका दईु सतहाइ बहुमत सदस्यको सनणवयबाट त्यस्तो संस्थाको सवघटन गने सनणवय गरी दताव
खारे जीको स्वीकृ सतका िासग ससमसतिे दताव गने असधकारी समक्ष सनवेदन सदनसक्नेछ :–
(क) सवसनयममा उसल्िसखत उद्देश्य तथा कायव हाससि गनव सम्भव नभएमा,
(ख) सदस्यको सहत गनव नसक्ने भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम प्राप्त सनवेदनमा छानसवन गदाव त्यस्तो संस्थाको सवघटन गनव उपयक्त
ु देसखएमा
दताव गने असधकारीिे त्यस्तो संस्थाको दताव खारे ज गनव सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भए तापसन दताव गने असधकारीिे देहायको अवस्थामा माि
संस्थाको दताव खारे ज गनव सक्नेछ :–
(क) िगातार दईु वषवसम्म कुनै कारोबार नगरी सनष्ट्कृय रहेको पाइएमा,
(ख) कुनै संस्थािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयमाविी सवपरीतको कायव बारम्बार गरे मा,
(ग) सवसनयममा उसल्िसखत उद्देश्य सवपरीत कायव गरे मा,
(घ) सहकारी मल्ू य, मान्यता र ससद्धान्त सवपरीत कायव गरे मा ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोसजम दताव खारे ज गनवु असघ दताव गने असधकारीिे त्यस्तो संस्थािाई
सनु वु ाईको िासग पन्र सदनको समय सदनु पनेछ ।
(५) उपदफा (२) वा (३) बमोसजम संस्थाको दताव खारे ज भएमा त्यस्तो संस्था सवघटन भएको मासननेछ ।
(७) उपदफा (२) वा (३) बमोसजम सस्ं थाको दताव खारे जी भएमा त्यस्तो सस्ं थाको दताव प्रमाणपि स्वतः
रद्द भएको मासननेछ ।
६७. नलक्वीडेटरको ननयुनक्त: (१) दफा ६६ बमोसजम कुनै संस्थाको दताव खारे ज भएमा दताव गने
असधकारीिे सिक्वीडेटर सनयुक्त गनेछ ।
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(२) उपदफामा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भएतापसन सघं ीय काननु मा तोसकएको ससमा सम्मको सम्पत्तसी
भएको सींस्थाको हकमा दताव गने असधकारीिे कुनै असधकृ तस्तरका कमवचारीिाई सिक्वीडेटर सनयसु क्त गनव सक्नेछ ।
६८. नलक्वीडेशन पनछको सभपनर्को उपयोग: कुनै संस्थाको सिक्वीडेशन पिात् सबै दासयत्व भक्त
ु ान गरी
बाूँकी रहन गएको सम्पसत्तको उपयोग सघं ीय काननु मा तोकसीए बमोसजम हुनेछ ।
पररच्छे द –१६
दर्ाा गने अनधकारी
६९.

७०.

७१.

७२.

दर्ाा गने अनधकारी: (१) यस ऐन अन्तगवत दताव गने असधकारीिे गनवपु ने कायवहरू गोरखा नगरपासिकाको
प्रमख
ु प्रशाससकय असधकृ तिे गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजमको दताव गने असधकारीिे यस ऐन बमोसजम आफूमा रहेको कुनै वा सम्पणू व
असधकार आफू मातहतको असधकृ तस्तरको कमवचारीिाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।
काम, कर्ाव्य र अनधकार : यस ऐनमा अन्यि उसल्िसखत काम, कतवव्य तथा असधकारको असतररक्त दताव
गने असधकारीको काम, कतवव्य र असधकार तोसकए बमोसजम हुनेछ ।
पररच्छे द –१७
ननरीिण र्था अनुगमन
ननरीिण र्था अनिलेख जाूँच गने: (१) दताव गने असधकारीिे संस्थाको जनु सक
ु ै वखत सनरीक्षण तथा
असभिेख परीक्षण गनव, गराउन सक्नेछ ।
(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जनु सक
ु ै वखत तोसकएको भन्दा बढी आसथवक कारोवार गने सस्ं थाको सहसाव
सकताव वा सवत्तीय कारोवारको सनरीक्षण वा जाूँच गनव, गराउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको िासग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै असधकारी वा सवशेषज्ञ खटाई
आबश्यक सववरण वा सचू नाहरू सस्ं थाबाट सझकाई सनरीक्षण तथा सपु रीवेक्षण गनव सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२)बमोसजम सनरीक्षण वा सहसाब जाूँच गदाव दताव गने असधकारी वा नेपाि राष्ट्र
बैङ्कको असधकार प्राि असधकृ तिे माग गरे को जानकारी सम्बसन्धत संस्थािे उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोसजम सनरीक्षण वा सहसाब जाूँच गदाव कुनै संस्थाको कामकारबाही यो ऐन,
यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम, सनदेसशका, मापदण्ड वा कायवसवसध बमोसजम भएको नपाइएमा दताव गने
असधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे सम्बसन्धत सस्ं थािाई आवश्यक सनदेशन सदन सक्नेछ र त्यस्तो सनदेशनको
पािना गनवु त्यस्तो संस्थाको कतवव्य हुनेछ ।
(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस दफा बमोसजम संस्थाको सनरीक्षण तथा सपु रीवेक्षण गदाव नेपाि राष्ट्र
बैङ्किे प्रचसित काननू बमोसजमको असधकार प्रयोग गनव सक्नेछ।
(७) यस दफा बमोसजम संस्थाको सनरीक्षण तथा सपु रीवेक्षण गदाव प्राप्त हुन आएको जानकारी नेपाि राष्ट्र
बैङ्किे गोरखा नगर कायवपासिकािाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
छाननवन गना सक्ने :(१) कुनै संस्थाको व्यवसासयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको सहत
सवपरीत काम भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य सवपरीत कायव गरे को भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा वीस
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प्रसतशत वा २० जना मध्ये जनु कम हुन्छ, सदस्यिे छानसवनको िासग सनवेदन सदएमा दताव गने असधकारीिे
त्यस्तो संस्थाको छानसवन गनव, गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम छासनवन गदाव माग गरे को सववरण वा कागजात उपिब्ध गराई सहयोग गनवु
सम्बसन्धत ससमसतको कतवव्य हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोसजम गररएको छानसवनको जानकारी सम्बसन्धत संस्थािाई सिसखत रुपमा
सदनु पनेछ ।
७३. बचर् र्था ऋणको कारोबार गने संस्थाको ननरीिण र्था अनुगमन सभबन्धी नवशेष व्यवस्था :
(१) बचत तथा ऋणको मख्ु य कारोबार गने संस्थािे तोसकए बमोसजम अनगु मन प्रणािी अविम्बन गनवु
पनेछ ।
(२) दताव गने असधकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोसकए बमोसजमको अनगु मन
प्रणािीमा आधाररत भई सनरीक्षण तथा अनगु मन गनेछ ।
(३) दताव गने असधकारीिे आवश्यकता अनसु ार उपदफा (२) बमोसजम संस्थाको सनरीक्षण तथा
अनगु मनमा नेपाि राष्ट्र बैङ्क िगायतका अन्य सनकायको सहयोग सिन सक्नेछ ।
७४.

वानषाक प्रनर्वेदन पेश गनापु ने : (१)
दताव गने असधकारीिे आसथवक वषव समाि भएको समसतिे तीन
मसहनासभि संस्थाको सनरीक्षण सम्बन्धी वासषवक प्रसतवेदन नगर कायवपासिका समक्ष पेश गनवु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजमको प्रसतवेदनमा देहायका सववरणहरू खि
ु ाउनु पनेछ:–
(क) सञ्चािनमा रहेका संस्थाको सववरण,
(ख) अनगु मन गररएका सस्ं थाको सख्ं या तथा आसथवक कारोवारको सववरण,
(ग) संस्थामा सहकारी ससद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम, सवसनयम तथा आन्तररक
कायवसवसधको पािनाको अवस्था,
(घ) सस्ं थाका सदस्यिे प्राप्त गरे को सेवा ससु वधाको अवस्था,
(ङ) संस्थाको सियाकिापमा सदस्यको सहभासगताको स्तर अनपु ात,
(च) संस्थािाई नगरपासिकाबाट प्रदान गररएको सवत्तीय अनदु ान तथा छुट ससु वधाको सदपु योसगताको
अवस्था,
(छ) संस्थाको आसथवक सियाकिाप तथा सवत्तीय अवस्था सम्बन्धी तोसकए बमोसजमका सववरण,
(ज) सस्ं थामा आन्तररक सनयन्िण प्रणािीको अवस्था,
(झ) संस्थामा सश
ु ासन तथा सजम्मेवारीको अवस्था,
(ञ) संस्थामा रहेका कोषको सववरण,
(ट) संरसक्षत पूँजू ी सफताव कोष सवतरणको अवस्था,
(ठ) सहकारीको नीसत सनमावणमा सहयोग पग्ु ने आवश्यक कुराहरू,
(ड) सहकारी सस्ं थाको दताव, खारे जी तथा सवघटन सम्बन्धी सववरण,
(ढ) संस्थािे सञ्चािन गरे को दफा १२ बमोसजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको
सववरण,
(ण) तोसकए बमोसजमका अन्य सववरण ।
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७५. आपसी सरु िण सेवा सच
सस्ं थािे सघं ीय काननु मा व्यवस्था
ं ालन सभबन्धी व्यवस्थााः (१)
भएबमोसजम आफ्ना सदस्यहरूको बािीनािी वा वस्तभु ाउमा भएको क्षसतको अश
ं पसू तव गने गरी आपसी सरु क्षण
सेवा संचािन गनव सक्नेछ ।
७६. नस्थरीकरण कोष सभबन्धी व्यवस्थााः (१) बचत तथा ऋण सवषयगत सस्ं थाहरू सम्भासवत जोसखमबाट
संरक्षणका िासग संघीय काननु मा व्यवस्था भएबमोसजम खडा हुने सस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुनेछन् ।
पररच्छे द –१८
समस्याग्रस्र् संस्थाको व्यवस्थापन
७७. सस्ं था समस्याग्रस्र् िएको घोषणा गना सनकने: (१)
यस ऐन बमोसजम गररएको सनरीक्षण वा
सहसाब जाूँचबाट कुनै संस्थामा देहायको अवस्था सवद्यमान रहेको देसखएमा कायवपासिकािे त्यस्तो संस्थािाई
समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गनव सक्नेछ:(क) सदस्यको सहत सवपरीत हुने गरी कुनै कायव गरे को,
(ख) संस्थािे परू ा गनवपु ने सवत्तीय दासयत्व परू ा नगरे को वा भक्त
ु ानी गनवपु ने दासयत्व भक्त
ु ानी गनव नसके को वा भक्त
ु ानी
गनव नसक्ने अवस्था भएको,
(ग) सदस्यहरूको बचत सनधावररत शतव बमोसजम सफताव गनव नसके को,
(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम तथा सवसनयम सवपरीत हुने गरी संस्था सञ्चािन भएको,
(ङ) संस्था दामासाहीमा पनव सक्ने अबस्थामा भएको वा उल्िेखनीय रुपमा गम्भीर आसथवक कसठनाई भोसगरहेको,
(च) कुनै संस्थािे सदस्यको बचत रकम सफताव गनवु पने अवसधमा सफताव नगरे को भनी त्यस्तो संस्थाका कम्तीमा
वीस प्रसतशत वा वीस जना मध्ये जनु कम हुन्छ सो वरावरका सदस्यहरूिे दताव गने असधकारी समक्ष सनवेदन सदएकोमा
छानसवन गदाव खण्ड (क) देसख (ङ) सम्मको कुनै अवस्था सवद्यमान भएको देसखएको ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा िेसखएको भए तापसन प्रचसित काननू बमोसजम गठन गरे को आयोगिे कुनै
सस्ं थािाई समस्याग्रस्त सस्ं था घोषणा गनव ससफाररस गरे मा वा समस्याग्रस्त भनी पसहचान गरे कोमा वा त्यस्तो
आयोगमा परे को उजरु ी संख्या, औसचत्य समेतको आधारमा कायवपासिकािे त्यस्तो सस्ं थािाई समस्याग्रस्त संस्था
घोषणा गनव सक्नेछ ।
७८. व्यवस्थापन सनमनर्को गठन: (१) दफा ७७ बमोसजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको
सम्पसत्त व्यवस्थापन तथा दासयत्व भक्त
ु ानी सम्बन्धी कायवका िासग व्यवस्थापन ससमसतको गठन गनव दताव गने
असधकारीिे कायवपासिका समक्ष ससफाररस गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम सशफाररस भई आएमा कायवपासिकािे तोसकए वमोसजम व्यवस्थापन ससमसतको गठन
गनव सक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोसजम गसठत व्यवस्थापन ससमसतको काम, कतवव्य र असधकार तोसकए बमोसजम हुनेछ ।

७९. कस ूर गरेको माननने :

पररच्छे द–१९
कस ूर, दण्ड जररवाना र्था पुनराबेदन
कसैिे देहायको कुनै कायव गरे मा यस ऐन अन्तगवतको कसीूर गरे को मासननेछ ।
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(क)
दताव नगरी वा खारे ज भएको संस्था सञ्चािन गरे मा वा कुनै व्यसक्त, फमव वा कम्पनीिे आफ्नो नाममा
सहकारी शब्द वा सो शब्दको अग्रं ेजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह वा अन्य कुनै कायव
गरे मा,
(ख)
सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम, सवसनयम बमोसजम बाहेक अन्य कुनै पसन
प्रयोजनको िासग प्रयोग गरे मा,
(ग)
तोसकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाव जमानत वा सरु क्षण नराखी ऋण प्रदान गरे मा,
(घ)
ससमसतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमवचारीिे संस्थाको सम्पसत्त, बचत वा शेयर रकम सहनासमना
गरे मा,
(ङ)
ऋण असि
ू हुन नसक्ने गरी ससमसतका कुनै सदस्य, सनजको नातेदार वा अन्य व्यसक्त वा कमवचारीिाई
ऋण सदई रकम सहनासमना गरे मा,
(च)
ससमसतका कुनै सदस्यिे एक्िै वा अन्य सदस्यको समिोमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू
खसु ी पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी पर्ु याएमा,
(छ)
झिु ा वा गित सववरण पेश गरी कजाव सिएमा, राखेको सधतो कछचा भएमा वा ऋण सहनासमना गरे मा,
(ज)
सस्ं थािे यस ऐन र यस ऐन अन्तरग् त बनेका सनयम, सवसनयम सवपररत िगानी गरे मा वा िगानी गने
उद्देश्यिे रकम उठाएमा,
(झ)
कृ सिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण सिएमा वा सदएमा,
(ञ)
सधतोको अस्वाभासवक रुपमा बढी मल्ू याङ्कन गरी ऋण सिएमा वा सदएमा,
(ट)
झिु ा सववरणको आधारमा पररयोजनाको िागत अस्वाभासवक रुपमा बढाई बढी ऋण सिएमा वा
सदएमा,
(ठ)
कुनै व्यसक्त वा संस्थािाई एक पटक सदइसके को सरु क्षण रीतपवू क
व फुकुवा नभई वा सो सरु क्षणिे
खामेको मल्ू यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सरु क्षण अन्य संस्थामा राखी पनु ः ऋण सिए वा सदएमा,
(ड)
सस्ं थाबाट जनु प्रयोजनको िासग ऋण ससु वधा सिएको हो सोही प्रयोजनमा निगाई अन्यि प्रयोग गरे
वा गराएमा,
(ढ)
संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा िेसखएको कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाइ वा उडाइ अकै अथव
सनस्कने व्यहोरा पारी समिाई िेख्ने वा अको सभन्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरे बाट आफूिाई वा अरु कसैिाई
फाइदा वा हासन नोक्सानी गने उद्देश्यिे कीते गनव वा अकावको हासन नोक्सानी गने उद्देश्यिे नगरे वा नभएको झिु ा
कुरा गरे वा भएको हो भनी वा समसत, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा
बनाउन िगाई जािसाजी गरे वा गराएमा,
(ण)
ऋणको सधतो स्वरुप रासखने चि अचि सम्पसत्त सििाम सबिी वा अन्य प्रयोजनको िासग
मल्ू याङ्कन गदाव मल्ू याङ्कनकताविे बढी, कम वा गित मल्ू याङ्कन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी पर्ु याउने
कायव गरे वा गराएमा,
(त)
सींस्थािाई हानी नोक्सानी पर्ु याउने उद्देश्यिे कसैिे कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोिासहजा गनव
वा गराउन, कुनै सकससमको रकम सिन वा सदन, सबना मल्ू य वा कम मल्ू यमा कुनै माि, वस्तु वा सेवा सिन वा
सदन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा सिन वा सदन, गित सिखत तयार गनव वा गराउन, अनुवाद गनव वा गराउन वा
गैर काननू ी िाभ वा हानी पर्ु याउने बदसनयतिे कुनै कायव गरे वा गराएमा,
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(थ)
कुनै सस्ं था वा सोको सदस्य वा बचतकताव वा ती मध्ये कसैिाई हानी नोक्सानी पग्ु ने गरी िेखा परीक्षण
गरे गराएमा वा िेखा परीक्षण गरे को झिु ो प्रसतवेदन तयार पारे मा वा पानव िगाएमा।
८०. सजायाः (१) कसैिे दफा ७९ को कसरू गरे मा देहाय बमोसजमको सजाय हुनेछ :(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसरू मा एक बषवसम्म कै द र एक िाख रुपै ूँयासम्म जररवाना,
(ख) खण्ड (ठ) को कसरू मा दईु बषवसम्म कै द र दईु िाख रुपै ूँयासम्म जररवाना,
(ग) खण्ड (ख) को कसरू मा सवगो बराबरको रकम जररवाना गरी तीन बषव सम्म कै द ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसरू मा सवगो भराई सवगो
बमोसजम जररवाना गरी देहाय बमोसजमको कै द हुनेछ :(१) दश िाख रुपैयाूँसम्म सबगो भए एक वषवसम्म कै द,
(२) दश िाख रुपैयाूँभन्दा बढी पचास िाख रुपैयाूँसम्म सबगो भए दईु वषव देसख तीन वषवसम्म कै द,
(३) पचास िाख रुपैयाूँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म सबगो भए तीन वषव देसख चार वषवसम्म कै द,
(४) एक करोड रुपैयाूँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म सबगो भए चार वषवदसे ख छ वषवसम्म कै द,
(५) दश करोड रुपैंयाूँभन्दा बढी एक अबव रुपैयाूँसम्म सबगो भए छ वषवदसे ख आठ वषवसम्म कै द,
(६) एक अबव रुपैयाूँभन्दा बढीजसतसक
ु ै रुपैयाूँ सबगो भए पसन आठ वषवदसे ख दश वषवसम्म कै द,
(ङ) खण्ड (ढ) को कसरू मा दश बषवसम्म कै द ।
(२) दफा ७९ को कसरू गनव उद्योग गने वा त्यस्तो कसरू गनव मद्दत पर्ु याउने व्यसक्तिाई मख्ु य कसूरदारिाई
हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
(३) दफा ७९ को कसरू गने वा त्यस्तो कसरू गनव मद्दत पर्ु याउनु कुनै सनकाय संस्था भए त्यस्तो सनकाय
सस्ं थाको प्रमख
ु कायवकारी वा पदासधकारी वा कायवकारी हैससयतमा कायव सम्पादन गने व्यसक्तिाई यस ऐन
बमोसजम हुने सजाय हुनेछ ।
८१. जररवाना हुने :(१)
दफा ८७ बमोसजम कसैको उजरू ी परी वा संस्थाको सनरीक्षण अनगु मन वा सहसाब
सकताबको जाूँच गदाव वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायव गरे को पाइएमा दताव गने
असधकारीिे त्यस्तो कायवको प्रकृ सत र गाम्भीयवको आधारमा त्यस्तो कायव गने व्यसक्तिाई पाूँच िाख
रुपै ूँयासम्म जररवाना गनेछ :(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेका सनयम सवपरीत सदस्यसूँग ब्याज सिएमा,
(ख) संस्थािे प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रसतशतभन्दा बढी कायम गरे मा,
(ग)
सस्ं थािे प्रदान गरे को ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई मि
ू कजावमा पूँजू ीकृ त गरी सोको आधारमा ब्याज
िगाएमा,
(घ)
कुनै सदस्यिाई आफ्नो पूँजू ीकोषको तोसकए बमोसजमको प्रसतशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान
गरे मा,
(ङ)
संस्था दताव गदावका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप्त गरे को तीन मसहना
अवसध व्यसतत नभई ऋण िगानी गरे मा,
(च)
प्राथसमक पूँजू ी कोषको दश गणु ा भन्दा बढी हुने गरी बचत संकिन गरे मा,
(छ)
शेयर पूँजू ीको पन्र प्रसतशतभन्दा बढी शेयर िाभांश सवतरण गरे मा,
(ज)
सींस्थािे आफ्नो कायवक्षेि बासहर गई कारोबार गरे मा वा गैर सदस्यसगं कारोवार गरे मा,
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८२.

८३.

८४.

८५.
८६.
८७.

(झ)
सींस्थािे यो ऐन सवपरीत कृ सिम ब्यसक्तिाई आफ्नो सदस्यता सदएमा ।
(२)
उपदफा (१) मा िेसखएको व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुनै कायव गरे को दताव गने असधकारीिे
त्यस्तो कायवको प्रकृ सत र गाम्भीयवको आधारमा त्यस्तो कायव गने व्यसक्तिाई तीन िाख रुपैयाूँसम्म जररवाना गनव
सक्नेछः(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम बमोसजम सदएको कुनै सनदेशन वा तोसकएको मापदण्डको
पािना नगरे मा,
(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम बमोसजम सदनपु ने कुनै सववरण, कागजात, प्रसतबेदन, सचू ना
वा जानकारी नसदएमा,
(ग) यस ऐन बमोसजम सनवावचन नगरी ससमसत तथा िेखा सपु रीवेक्षण ससमसतका पदासधकारीहरू आफू
खश
ु ी पररवतवन गरे मा
(घ) कुनै संस्थािे दफा ६ को उपदफा (४) बमोसजमको तोसकएको शतव पािन नगरे मा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम सवपररत अन्य कायव गरे मा ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोसजमको जररवाना गनवु असघ दताव गने असधकारीिे सम्बसन्धत व्यसक्त वा
सस्ं थािाई सफाई पेश गनव कम्तीमा पन्र सदनको समयावसध सदनु पनेछ ।
रोक्का राख्ने :(१)
दताव गने असधकारीिे सम्बसन्धत संस्थािाई दफा ८१ बमोसजम जररवाना गनवक
ु ा
असतररक्त तीन मसहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पसत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पसत्त
रोक्का राख्न सम्बसन्धत सनकायिाई ससफाररस गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजमको ससफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पसत वा बैङ्क खाता
रोक्का राखी सो को जानकारी दताव गने असधकारीिाई सदनु पनेछ ।
दोब्बर जररवाना हुने: (१) दफा ८१ बमोसजम जररवाना भएको व्यसक्त वा संस्थािे पनु : सोही कसरू गरे मा
त्यस्तो व्यसक्त वा संस्थािाई दताव गने असधकारीिे दोस्रो पटकदेसख प्रत्येक पटकको िासग दोब्बर जररवाना
गनेछ ।
अनुसन्धानको लानग लेखी पठाउन सक्ने :
दताव गने असधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन
बमोसजम आफ्नो काम, कतवव्य र असधकारको पािना गदाव कसैिे दफा ७९ बमोसजमको कसरू गरे को थाहा
पाएमा त्यस्तो कसरू का सम्बन्धमा यस ऐन बमोसजम अनसु न्धान गनवको िासग सम्बसन्धत सनकायमा िेखी
पठाउन सक्नेछ ।
मुद्दासभबन्धी व्यवस्थााः दफा ८० बमोसजम सजाय हुने कसरू को मद्दु ा सम्बन्धी व्यवस्था सघं ीय काननु
बमोसजम हुनेछ ।
मुद्दा हेने अनधकारी: दफा ८० बमोसजमको सजाय हुने कसरू सम्बन्धी मद्दु ाको कारवाही र सकनारा
सजल्िा अदाितबाट हुनेछ ।
उजूरी नदने हद भयाद :(१)
कसैिे दफा ८० बमोसजमको सजाय हुने कसरू गरे को वा गनव िागेको
थाहा पाउने व्यसक्तिे त्यसरी थाहा पाएको समसतिे नब्बे सदनसभि दताव गने असधकारी समक्ष उजरू ी सदनु पनेछ ।
(२) कसैिे दफा ८० बमोसजम जररवाना हुने कायव गरे को थाहा पाउने व्यसक्तिे त्यसरी थाहा पाएको
समसतिे नब्बे सदन सभि दताव गने असधकारी समक्ष उजरू ीसदनु पनेछ ।
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(२)

पनु रावेदन गना सक्ने : (१) दफा ६ बमोसजम सस्ं था दताव गनव अस्वीकार गरे को वा दफा 8८ बमोसजम
संस्था दताव खारे ज गरे कोमा सचत्त नबझ्ु नेिे सो सनणवयको जानकारी पाएको समसतिे पैंतीस सदनसभि दताव गने
असधकारीको सनणवयउपर कायवपासिकासमक्ष पनु रावेदन गनव सक्नेछ ।
(२) दफा ८० बमोसजमको जररवानामा सचत्त नबझ्ु ने व्यसक्तिे त्यस्तो सनणवयको जानकारी पाएको समसतिे
पैंतीस सदनसभि देहाय बमोसजम पनु रावेदन गनव सक्नेछ:
(क) दताव गने असधकारी र कायवपासिकािे गरे को सनणवय उपर सम्बसन्धत सजल्िा अदाितमा,
(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरे को सनणवय उपरसम्बसन्धत उछच अदाितमा ।
असूल उपर गररने :
यस पररछछे द बमोसजम कुनै व्यसक्तिे सतनवु पने जररवाना वा कुनै रकम नसतरी बाूँकी
रहेकोमा त्यस्तो जररवाना वा रकम सनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असि
ू उपर गररनेछ ।

पररच्छे द–२०
नवनवध
मर्ानधकारको प्रयोग : कुनै सदस्यिे सस्ं थाको जसतसक
ु ै शेयर खररद गरे को भए तापसन सम्बसन्धत
संस्थाको कायव सञ्चािनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मतासधकारको प्रयोग गनव सक्नेछ ।
सामानजक परीिण गराउन सक्ने :
(१) संस्थािे सवसनयममा उसल्िसखत उद्देश्य प्राप्त गनवका
िासग ससमसतबाट भएका सनणवय र कायव, सदस्यहरूिे प्राप्त गरे का सेवा र सन्तष्टु ीको स्तर, सेवा प्रासप्तबाट
सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आसथवक, सामासजक, सांस्कृ सतक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक
पररवतवन िगायतका सवषयमा सामासजक परीक्षण गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजम भएको सामासजक परीक्षणको प्रसतवेदन छिफिको िासग ससमसतिे
साधारणसभा समक्ष पेश गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोसजम पेश भएको सामासजक परीक्षण प्रसतवेदन छिफि गरी साधारणसभािे
आवश्यकता अनुसार ससमसतिाई सनदेशन सदन सक्नेछ ।
(४) यस दफा बमोसजमको सामासजक परीक्षण प्रसतवेदनको एक प्रसत सम्बसन्धत सस्ं थािे दताव गने
असधकारी समक्ष पेश गनवु पनेछ ।
सहकारी नशिााः सहकारी क्षेिको प्रवधवनको िासग सवद्यािय तहको पाठयिममा आधारभतू सहकारी
सम्वन्धी सवषयवस्ति
ु ाई समावेश गनव ससकनेछ ।
आनथाक सहयोग गना नहुने:
(१) संस्थाको रकमवाट साधारण सभािे पाररत गरे को कायवसवसधमा
व्यवस्था भएबमोसजम ससमसतको सनणवयअनसु ार सदस्यहरूिाई आसथवक सहायता प्रदान गनव ससकने छ ।
यसरी प्रदान गने रकमको सीमा कूि आम्दानीको ५ प्रसतशत वा असधकतम रु एक िाख भन्दा बढी हुने छै न
।
तर सामासजक कायवको िासग गैर सदस्य व्यसक्त वा सस्ं थाहरूिाई समेत आसथवक सहयोग गनव वाधा पने छै न
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको िासग 'सामासजक कायव' भन्नािे सशक्षा, स्वास््य, वातावरण संरक्षण,
मानवीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धवन सम्बन्धी कायविाई जनाउूँछ ।
आसथवक सहायता सम्बन्धी थप व्यवस्था तोसकए बमोसजम हुने छ ।
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९४.
९५.
९६.
९७.
९८.
९९.

१००.
१०१.

१०२.

अन्र्र सहकारी कारोवार गना सक्नेाः संस्थाहरूिे तोसकए बमोसजम एक आपसमा अन्तर सहकारी
कारोवार गनव सक्नेछन् ।
ठे क्कापट्टा नदन नहुने: सस्ं थािे आफ्नो ससमसतको कुनै सञ्चािक वा िेखा सपु रीवेक्षण ससमसतको
संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो कमवचारीिाई ठे क्कापिा सदन हुदनै ।
सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हुने: कुनै सस्ं थािे प्राप्त गरे को सरकारी अनदु ान वा कुनै सेवा ससु वधा
दरुु पयोग गरे को पाइएमा प्रचसित काननू बमोसजम सरकारी बाूँकी सरह असि
ू उपर गररनेछ।
कभपनी सभबन्धी प्रचनलर् ऐन लागू नहुने :
यस ऐन अन्तगवत दताव भएको संस्थाको हकमा कम्पनी
सम्बन्धी प्रचसित ऐन िागू हुने छै न ।
प्रचनलर् कानून बमोनजम कारवाही गना वाधा नपने : यस ऐनमा िेसखएको कुनै कुरािे कुनै व्यसक्त
उपर प्रचसित काननू बमोसजम अदाितमा मद्दु ा चिाउन बाधा पर्ु याएको मासनने छै न ।
सभपनि शुनद्धकरण ननवारण सभबन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गनापु नेाः
संस्थािे सम्पसत्त
शसु द्धकरण सनवारण सम्बन्धी संघीय / प्रदेश काननु मा भएका व्यवस्थाका साथै तत् सम्बन्धमा मन्िाियिे
जारी गरे को मानदण्ड र नेपाि राष्ट्र बैंकको सवत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका सनदेसशकाहरूको पािना
गनवपु नेछ ।
ननयम बनाउने अनधकार:
यस ऐनको कायावन्वयनकोिासग कायवपासिकािे आवश्यक सनयम
बनाउन सक्नेछ ।
मापदण्ड, ननदेनशका वा कायानवनध बनाई लागू गना सक्ने: (१)
यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको
सनयमको अधीनमा रही सस्ं थाको दताव, सञ्चािन, सनरीक्षण तथा अनगु मन िगायतका काम कारबाहीिाई
व्यवसस्थत र प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गनव कायवपासिकािे आवश्यकता अनसु ार मापदण्ड, सनदेसशका वा
कायवसवसध बनाई िागू गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोसजमको मापदण्ड बनाउूँदा आवश्यकता अनसु ार रसजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र
बैङ्क, मन्िािय र सम्बसन्धत अन्य सनकायको परामशव सिन ससकनेछ ।
यो ऐन जारी भएको समसतिे छ मसहना सभि यस नगरपासिका क्षेिसभि पणू व वा आसशक
ं कायवक्षेि भई
सञ्चािनमा रहेका सबै प्रकारका प्रारसम्भक सहकारी सस्थाहरूिे आफ्नो कायवक्षेि, प्राथसमक शेयर पजु ी
िगानी र सम्पसत्तको अवस्था तथा अन्य तोसकए बमोसजमको सववरण नगरपासिकामा वझु ाउनु पने छ ।

28

अनसु चु ी १
दताव दरखास्त नमनू ा
समसत
श्री दताव गने असधकारी ज्यू
गोरखा नगर कायवपासिकाको कायाविय
गोरखा ।
सवषय: सहकारी सस्था दताव
महोदय,
हामी देहायका व्यसक्तहरू देहायको कुरा खोिी देहायको सस्था दताव गरी पाउन सनवेदन गदवछौ । उद्देश्य अनरू
ु प सस्थािे तत्काि गने
कायवहरूको योजना र प्रस्तासवत सस्थाको सवसनयम दईु प्रसत यसै साथ सि
ं ग्न राखी पेश गरे का छौ ।
सस्था सम्बन्धी सववरण
क
प्रस्तासवत सस्थाको नाम
ख
ठे गाना
ग
उद्देश्य
घ
मख्ू य कायव
ङ
कायवक्षेि
च
दासयत्व
छ
सदस्य सङ्ख्या जम्मा
मसहिा
परुु ष
ज
प्राि शेयर पजु ीको रकम रु
झ
प्राि प्रवेश शल्ु कको रकम रु
अनसचू ी २
सस्था दर्ाा प्रमाण पत्रको नमूना
श्री गोरखा नगर कायापानलकाको कायाालय गोरखा

सस्था दर्ाा प्रमाण पत्र
दताव न
गोरखा नगरपािकाको सहकारी ऐन २०७४ को दफा बमोसजम श्री
िाई सीसमत दासयत्व
भएको सहकारी सस्था दताव गरी स्वीकृ त सवसनयमससहत यो प्रमाण पि प्रदान गररएको छ ।

वगीकरण
दताव गरे को समसत
दस्तखत
दताव गने असधकारीको नाम
कायावियको छाप
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