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स्थानीय राजपत्र 
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भाग-१ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७४ सालको ऐन नं.०८ 

सानीभेरी गाउँपालिका सहकारी ऐन, २०७४ 
k|df0fLs/0f ldlt M @)&$÷=== 

:yfgLo /fhkqdf k|sflzt ldlt M @)&$÷==== 

प्रस्तािनााः सहकारी मूल्य, मान्यता र गसद्धान्त अनरुूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको पूिँी, प्रविगध तथा प्रगतभालाई 
स्िाबलम्बन र पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गरै्द सर्दस्यहरूको आगथवक, सामाजिक तथा साँस्कृगतक 
उन्नयन गनव, समरु्दायमा आधाररत, सर्दस्य केजन्ित, लोकताजन्िक, स्िायत्त र सशुागसत संगठनको रूपमा सहकारी 
संस्थाहरूको प्रिद्धवन गनव, सहकारी िेती, उद्योग, िस्त ुतथा सेिा व्यिसायका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका 
आधारमा आत्मगनभवर, तीब्र एिं दर्दगो रुपमा स्थानीय अथवतन्िलाई सदुृढ तलु्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको 
र्दताव, सञ्चालन एिम ्गनयमन सम्बन्धी व्यिस्था गनव िाञ्छनीय भएकोले, सानीभेरी गाउँपागलकाको  गाउँसभाले 
यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेर्द –१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाम “सानीभेरी गाउँपागलकाको सहकारी ऐन, २०७४” रहेको 
छ । (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ । 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,– 



(क) “आन्तररक कायवविगध” भन्नाले सहकारी संस्थाले र्दफा १८ बमोजिम बनाएको आन्तररक कायवविगध 
सम्झनपुछव ।  

(ि) “कसूर” भन्नाले र्दफा ७९ बमोजिमको कसूर सम्झनपुछव । 

(ग) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोजिम 
सम्झनपुछव । 

(घ) “पररिार” भन्नाले सर्दस्यको पगत िा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, धमवपिु, धमवपिुी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र 
आफूले पालन पोषण गनुव पने र्दाि,ु भाउि,ुभाइ, बहुारी र दर्दर्दी, बवहनी सम्झनपुछव। 

तर सो शब्र्दले अंशबण्डा गरीिा मानो छुविई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय गरी बसेको पररिारको सर्दस्यलाई 
िनाउने छैन ।  

(ङ) “बचत” भन्नाले सर्दस्यले सहकारी संस्थामा िम्मा गरेको रकम सम्झनपुछव । 

(च) “मन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी विषय हेने संघीय मन्िालय सम्झनपुछव।  

(छ) “मखु्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संचालन गरेको व्यिसावयक वियाकलापहरुमा पगछल्लो आगथवक 
िषवसम्ममा पररचागलत बचतको र्दावयत्ि र पगछल्लो आगथवक िषवको सर्दस्यतफव को िररर्द िा गबिी कारोिारमा 
कम्तीमा तीस प्रगतशतभन्र्दा बढी वहस्सा भएको कारोिार सम्झनपुछव ।   

(ि) “रजिष्ट्रार” भन्नाले संघको रजिष्ट्रार सम्झन ुपछव ।  

(झ) “लेिा सपुरीिेिण सगमगत” भन्नाले र्दफा ३७ बमोजिमको लेिा सपुरीिेिण सगमगत सम्झनपुछव । 

(ञ) “विगनयम” भन्नाले सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको र्दफा १७ बमोजिम बनाएको विगनयम सम्झनपुछव । 

(ट) “विभाग” भन्नाले संघको सहकारी विभाग सम्झनपुछव र सो शब्र्दले मन्िालयले सहकारी गनयमन गनव 
तोकेको महाशािा समेतलाई िनाउँछ। 

(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूिीको अंश सम्झनपुछव ।  

(ड) “सञ्चालक” भन्नाले सगमगतको सर्दस्य सम्झनपुछव र सो शब्र्दले सगमगतको अध्यि, उपाध्यि, सजचि र 
कोषाध्यि समेतलाई िनाउँछ ।  

(ड) “सर्दस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सर्दस्यता प्राप् त गरेका व्यजि सम्झनपुछव। 

(ढ) “सगमगत” भन्नाले  र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बमोजिमको सञ्चालक सगमगत सम्झनपुछव ।  

(ण) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्िािलम्िन, स्ि–उत्तरर्दावयत्ि, लोकतन्ि, समानता, समता, ऐक्यिद्धता, इमान्र्दारी, 
िलुापन, सामाजिक उत्तरर्दावयत्ि तथा अरुको हेरचाह लगायत अन्तराववष्ट्रय  मान्यता प्राप् त सहकारी 
सम्बन्धी मूल्य सम्झनपुछव । 

(त) “संस्थाको व्यिसाय” भन्नाले विगनयममा व्यिस्था भए बमोजिम सञ्चागलत व्यिसावयक वियाकलाप 
सम्झनपुछव ।  

(थ) “सहकारी गसद्धान्त” भन्नाले स्िैजच्छक तथािलुा सर्दस्यता, सर्दस्यद्वारा लोकताजन्िक गनयन्िण, सर्दस्यको 
आगथवक सहभागीता, स्िायत्तता र स्ितन्िता, जशिा, तालीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र 
समरु्दायप्रगतको चासो लगायत अन्तराववष्ट्रय मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी गसद्धान्त सम्झनपुछव ।  



(र्द) "संस्था" भन्नाले र्दफा ३ बमोजिम गठन भई र्दफा ६ बमोजिम र्दताव भएको विषयगत िा बहउुद्देश्यीय 
सहकारी संस्था सम्झन ुपछव । 

(ध) “साधारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनपुछव । 

(न) “प्राथगमक पूिँी कोष” भन्नाले शेयर पूिँी र िगेडा कोष सम्झनपुछव । 

(प)  "र्दताव गने अगधकारी" भन्नाले र्दफा ६९ बमोजिमको र्दताव गने अगधकारी सम्झनपुर्दवछ । 
पररच्छेर्द–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा र्दताव 
३. संस्थाको गठन :(१) कम्तीीमा तीस िना नेपाली नागररकहरु आपसमा  गमलीी विषयगत िा 

िहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गनव सक्नेछन ्।  

(२)उपर्दफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापगन श्रगमक, यिुा लगायतले आफ्नो श्रम िा सीपमा 
आधाररत भइ व्यिसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्रिना नेपाली नागररकहरु भए पगन संस्था गठन गनव 
सक्नेछन ्। 

(३) यस र्दफामा अन्यि िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार, स्थानीय तह िा 
त्यस्ता सरकार िा तहको अनरु्दान िा स्िागमत्िमा संचागलत विद्यालय, विश्वविद्यालय िा संगदठत संस्थाबाट पाररश्रगमक 
पाउने पर्दमा िहाल रहेका कम्तीमा एकसय िना कमवचारी, जशिक िा प्राध्यापकहरुले आपसमा गमली प्रचगलत 
कानून बमोजिम र्दताव भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आधारमा सर्दस्यता, प्रगतगनगधत्ि र सेिा संचालनमा तोवकए 
बमोजिमका शतव बन्रे्दिहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनव सक्नेछन ्। 

तर एकसय िनाभन्र्दा कम संख्या रहेको एउटै कायावलयका कम्तीमा तीसिना कमवचारी, जशिक िा 
प्राध्यापकहरुले आपसमा गमली सर्दस्यता, प्रगतगनगधत्ि र सेिा संचालनमा तोवकए बमोजिमका शतव बन्रे्दिहरु पालना 
गने गरी संस्था गठन गनव सक्नेछन ्। 

(४)  यस र्दफा बमोजिम संस्था गठन गर्दाव एक पररिार एक सर्दस्यका र्दरले उपर्दफा (१) िा(२)मा 
उजल्लजित संख्या पगुेको हनुपुनेछ ।  

तर संस्था र्दताव भइसकेपगछ एकै पररिारका एकभन्र्दा बढी व्यजिलेसो संस्थाको सर्दस्यता गलन बाधापनेछैन 
। 

 

४. र्दताव नगरी  सहकारी सस्था संचालन गनव नहनेु: कसैले पगन  यस ऐन बमोजिम र्दताव नगरी सहकारी 
स्थापना तथा सञ्चालन गनव हुँरै्दन।   

५. र्दतावको लागग र्दरिास्त दर्दन ुपने :(१) यस ऐन बमोजिम गठन भएका सरकारी संस्थाले र्दतावकालागग 
र्दताव गने अगधकारी समि अनसूुची-१ को ढाँचामा र्दरिास्त दर्दनपुनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिमका र्दरिास्त साथ रे्दहाय बमोजिमका कागिातहरू संलग्न गनुव पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विगनयम, 

(ि)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रगतिेर्दन, 

(ग)  सर्दस्यले गलन स्िीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको वििरण । 



६. र्दताव गनुव पने :(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बमोजिम प्राप् त र्दरिास्त  सवहतको कागिातहरु  छानविन 
गर्दाव रे्दहाय बमोजिम भएको पाइएमा र्दताव गने अगधकारीले र्दरिास्त परेको गमगतले तीस दर्दनगभि त्यस्तो सहकारी 
संस्था र्दताव गरी अनसूुची-२ को ढाँचामा र्दताव प्रमाणपि दर्दन ुपनेछ :– 

(क) र्दरिास्त साथ पेश भएको विगनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयम बमोजिम रहेको,  
(ि) प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य,  मान्यता र गसद्धान्त अनरुुप सञ्चालन हनु सक्ने आधार रहेको, 
(ग) सहकारी संस्था समरु्दायमा आधाररत एिम ्सर्दस्य केजन्ित भई संचालन र गनयन्िण हनु सक्ने स्पष्ट 

आधार रहेको । 

(2) उपर्दफा (१) बमोजिम छानविन गर्दाव प्रस्तावित सहकारी संस्थाको विगनयमको कुनै कुरामा संशोधन 
गनुवपने रे्दजिएमा र्दताव गने अगधकीारीले त्यस्तो संशोधन गनुवपने व्यहोरा िलुाई र्दरिास्त प्राप् त भएको गमगतले 
पन्र दर्दनगभि गनिेर्दकलाई सूचना गनुव पनेछ । 

(3) यस ऐनमा अन्यि िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापगन यो ऐन प्रारम्भ हुँर्दाका बित र्दताव भई सञ्चालनमा 
रहेका सानीभेरी गाउँपागलका गभि कायविेि कायम गररएका  सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजिम र्दताव भएको मागनने 
छ । 

(४) यस र्दफा बमोजिम सहकारी संस्था र्दताव गर्दाव र्दताव गने अगधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गनुव 
पने गरी कुनै शतव तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपर्दफा (४) बमोजिम शतव तोवकएकोमा सोको पालना गनुव सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको कतवव्य हनेुछ। 

७. र्दताव गनव अस्िीकार गनव सक्ने :(१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) मा उजल्लजित अिस्था नभएमा, सोही 
र्दफा बमोजिम विगनयम संशोधनको लागग सूचना दर्दएको अबगध गभि गनिेर्दकले संशोधन गनव अस्िीकार गरेमा 
त्यस्तो सूचना पाएको गमगतले तीस दर्दनगभि गबगनयम संशोधन नगरेमा िा सूचनामा उल्लेि भए बमोजिम हनेु गरी 
गबगनयम  संशोधन नगरेमा र्दताव गने अगधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था र्दताव गनव अस्िीकार गनव सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिम सहकारी संस्था र्दताव गनव अस्िीकार गरेकोमा र्दताव गने अगधकारीले कारण िलुाई 
तीन दर्दन गभि सोको िानकारी सम्बजन्धत गनिेर्दकहरूलाई दर्दन ुपनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगदठत संस्था हनेु: (१) सहकारी संस्था अविजच्छन्न उत्तरागधकारिाला एक स्िशागसत र 
सङ्गदठत संस्था हनेुछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लागग एउटा छुिै छाप हनेुछ । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यजि सरह चल अचल सम्पजत्त प्राप् त, उपभोग, वििी िा 
अन्य व्यिस्था गनव सक्नेछ।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यजि सरह आफ्नो नामबाट नागलस उिूर गनव र सो उपर पगन सोही नामबाट नागलस 
उिूर लाग्न सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्थाले व्यजि सरह करार गनव सक्नेछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायविेि : (१) र्दताव हुँर्दाका बित सहकारी संस्थाको कायव िेि रे्दहाय बमोजिम 
हनेुछाः  



(क)  बचत तथा ऋणको मखु्य कारोिार गने संस्थाको हकमा एक िडा,  
(ि)  अन्य संस्थाको हकमा एक िडा िा रे्दहायका आधारमातीन िडासम्म : 

(१)  सर्दस्यहरुिीच स्िाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लागग आपसी साझा िन्धन (कमन बण्ड), 

(२)  व्यिसावयक स्तरमा सेिा संचालन गनव आिश्यक सर्दस्य संख्या, 
(३) संस्था संचालनमा सर्दस्यको सहभागगतामूलक लोकताजन्िक गनयन्िण कायम हनेु गरी पायक पने स्थान 

। 

(२)  उपर्दफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापगन संस्थाले र्दताव भई व्यिसावयक सेिा प्रारम्भ गरेको 
र्दईुिषव पगछ रे्दहायको आधारमा िोगडएको भौगोगलक िेि कायम रहने गरी आफ्नो कायविेि थप िडाहरूमा 
विस्तार गनव सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यिसावयक वियाकलापको विकास िममा सर्दस्यता बढाउन थप कायव िेि आिश्यक परेको, 
(ि) संस्थाको कायव संचालनमा सर्दस्यको प्रत्यि गनयन्िण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु अिलम्बन 

गररएको, 
(ग) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा मापर्दण्ड अनसुार भएको । 

(३) उपर्दफा (१) र (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन संस्थाको कायविेिका िडाहरूमा व्यािसावयक 
सेिा सञ्चालन नभएको िा िम्मा कारोबारको तोवकएको रकम िा अनपुातभन्र्दा कम रकम िा अनपुातको 
व्यािसावयक सेिा सञ्चालन भएको रे्दजिएको िण्डमा र्दताव गने अगधकारीले व्यािसावयक सेिा सञ्चालन भएका िडा 
माि कायविेि कायम गने गरी विगनयम संशोधन गनव गनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

(७)  उपर्दफा (३) बमोजिम र्दताव गने अगधकारीले गनरे्दशन दर्दएकोमा सहकारी संस्थाले एक िषवगभि विगनयम 
संशोधन गरी आफ्नो कायविेि पनुाःगनधावरण गनुवपनेछ ।  

(८) यस र्दफामा अन्यि िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन सहकारी संस्थाले स्िेजच्छक रूपमा िनुसकैु 
समय कायविेि घटाउने गरी पनुाःगनधावरण गनव विगनयम संशोधन गनव सक्नेछ ।  

(९) कायविेि पनुाः गनधावरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकएबमोजिम हनेुछ ।   

 

१०. िानकारी दर्दनपुने: सानीभेरी गाउँपागलका भन्र्दा बढी कायविेि कायम रािी र्दताव भई सञ्चालनमा रहेका 
संस्थाहरूले सानीभेरी गाउँपागलकामा सेिा सञ्चालन गर्दाव सञ्चागलत सेिाको वििरण सवहत र्दताव गने अगधकारीलाई 
िानकारी दर्दनपुनेछ । 

  

११. विषयगत आधारमा िगीकरण: (१)सहकारी संस्थाको िगीकरण रे्दहाय बमोजिम हनेुछाः 
(क) उत्पार्दक संस्थााः कृवष,र्दगु्ध, जचया,कवफ,उि,ुफलफुल र माछापालन विशेषका विषयगत र अगिुािाली 

एिम ्उत्पार्दनको योिना समेतका आधारमा अन्य उत्पार्दनमूलक संस्था; 
(ि) उपभोिा संस्थााः उपभोिा भण्डार, िचत तथा ऋण,उिाव र स्िास््य  विशेषका विषयगत र प्राथगमक 

आिश्यकता एिम ्सेिाको योिना समेतका आधारमा अन्य उपभोगिन्य संस्था; 



(ग) श्रगमक संस्थााः हस्तकला,िाद्य पररकार,औद्योगगक उत्पार्दन,भोिनालय र श्रम करार विशेषका विषयगत 
र सीप िा श्रमको विशेषता एिम ्स्िरोिगारीको योिना समेतका आधारमा अन्य श्रममा आधाररत संस्था; 

(घ) बहउुद्देश्यीय संस्थााः उत्पार्दन, उपभोग र श्रम िा सीपमा आधाररत स्िरोिगारीका सेिा समेत सञ्चालन 
गने अन्य बहमुिुी संस्था । 

(२) उपर्दफा (१) को िण्ड (क),(ि)र (ग) मा उल्लेजित विषयमा विजशष्टीकरण, आम प्रचलन र 
अभ्यासको विकासिम समेतको आधारमा तोवकएबमोजिमका विषयहरु थप गनव सवकनेछ ।  

 

(३) उपर्दफा (१)र (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन उपर्दफा (१) बमोजिम अन्य संस्थाहरु गठन 
गनव बाधा पनेछैन ।  

 

१२. कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोिना सञ्चालन गनव सक्ने :(१) र्दफा ६ बमोजिम र्दताव प्रमाणपि 
प्राप् त गरे पगछ संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्रागप्तका लागग यस ऐन र विगनयमको अधीनमा रही आिश्यक कारोिार, 
व्यिसाय, उद्योग िा पररयोिना सञ्चालन गनव सक्नेछ ।  

(३) प्रचगलत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापगन संस्थाले उपर्दफा (१) बमोजिम कारोिार, व्यिसाय, 

उद्योग िा पररयोिना सञ्चालन गनव छुिै संस्था र्दताव गनुवपने छैन । 

तर त्यस्तो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोिना सञ्चालन गनव प्रचगलत कानून बमोजिम अनमुगतपि, 
स्िीकृगत िा इिाितपि गलन ु पने रहेछ भने सो बमोजिम अनमुगतपि ,स्िीकृगत िा इिाितपि गलएर माि 
कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोिना सञ्चालन गनुव पनेछ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोजिम संस्थाले प्रचगलत कानून बमोजिम अगधकार पाएको गनकाय िा अगधकारीबाट 
अनमुगतपि, स्िीकृगत िा इिाितपि प्राप् त गरेमा पन्र दर्दनगभि सोको िानकारी र्दताव गने अगधकारीलाई दर्दन ु
पनेछ । 

(५) र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थाले संयिु िा साझेर्दारीमा आफ्नो उत्पार्दन िा सेिाको बिारीकरणको लागग 
यस ऐनको अधीनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोिना सञ्चालन गनव सक्नेछन ्। 

(६) उपर्दफा (५) बमोजिमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोिना सञ्चालन गने सम्बन्धी अन्य व्यबस्था 
तोवकए बमोजिम हनेुछ । 

१३. र्दावयत्ि सीगमत हनेु :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सर्दस्यको र्दावयत्ि गनिले िररर्द 
गरेको िा िररर्द गनव स्िीकार गरेको शेयरको अगधकतम रकमसम्म माि सीगमत रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “गलगमटेड” भन्ने शब्र्द राख्न ुपनेछ ।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र गसद्धान्त पालना गनुव पने: सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दाव 
सहकारीका मूल्य, मान्यता र गसद्धान्तको पालना गनुव पनेछ।  

पररच्छेर्द–३ 

संस्थाका उद्दशे्य तथा कायव 



१५. संस्थाको उद्दशे्य : कायविेिमा आधाररत र सर्दस्य केजन्ित भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आगथवक, सामाजिक 
तथा साँस्कृगतक उन्नयन गनुव संस्थाको मखु्य उद्देश्य हनेुछ ।   

१६. संस्थाको कायव : संस्थाका कायवहरू रे्दहाय बमोजिम हनेुछन:्- 
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र गसद्धान्तहरूको पालना गनेगराउने, 

(ि) सर्दस्यको वहत प्रिद्धवनगने गरी व्यािसावयक सेिाहरू प्रर्दान गने, 

(ग) सर्दस्यलाई जशिा, सूचना र तालीम प्रर्दान गने , 

(ङ) संस्थाले गने उत्पार्दन तथा सेिाको मापर्दण्ड गनधावरण गरी गणुस्तर सधुार, आगथवक स्थावयत्ि र िोजिम 
व्यिस्थापनसम्बन्धी कायव गने,  

(च) आन्तररक गनयन्िण प्रणाली लागू गने, 

(छ) संस्थाको व्यिसावयक प्रिद्धवन तथा विकास सम्बन्धी वियाकलापहरू सञ्चालन गने, 

(ि) मन्िालय,रजिष्ट्रार, प्रारे्दजशक रजिष्ट्रार,स्थानीय तह िार्दताव गने अगधकारीको गनरे्दशन पालना गने गराउने, 

(झ) विगनयममा उजल्लजित कायवहरू गने । 

 
 

पररच्छेर्द–४ 

विगनयम तथा आन्तररक कायवविगध 

१७. विगनयम बनाउन ुपने : (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयम, गनरे्दजशका, मापर्दण्ड र 
कायवविगधको अधीनमा रही आफ्नो कायव सञ्चालनको लागग विगनयम बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिमको विगनयम र्दताव गने अगधकारीबाट स्िीकृत भए पगछ लागू हनेुछ । 

१८. आन्तररक कायवविगध बनाउन सक्ने :(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयम, गनरे्दजशका, 
मापर्दण्ड, कायवविधी र विगनयमको अधीनमा रही आिश्यकता अनसुार आफ्नो आन्तररक कायवविगध बनाउन सक्नेछ 
। 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिमको आन्तररक कायवविगध सम्बजन्धत संस्थाको साधारणसभाले स्िीकृत गरेपगछ लागू 
हनेुछ । 

१९. विगनयम र आन्तररक कायवविगधमा संशोधन :(१) संस्थाको साधारणसभाको कुल सर्दस्य संख्याको 
बहमुतबाट विगनयम र आन्तररक कायवविगध संशोधन हनु सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिम संशोधन भएको विगनयम िा आन्तररक कायवविगध र्दताव गने अगधकारीबाट स्िीकृत 
भएपगछ लागू हनेुछ । 

पररच्छेर्द–५ 

सर्दस्यता 
२०. संस्थाको सर्दस्यता: (१)  स्रोह िषव उमेर पूरा गरेका रे्दहाय बमोजिमका नेपाली नागररकहरु संस्थाको 

सर्दस्य हनु सक्नेछना्ः 
  (ि)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर िररर्द गरेको, 



  (ग)  संस्थाको विगनयममा उजल्लजित शतवहरु पालना गनव मन्िरु गरेको, 
  (घ)  संस्थाको जिम्मेिारी पालना गनव मन्िरु भएको, 
  (ङ)  संस्थाले गरेको कारोिारसँग प्रगतस्पधाव हनेु गरी कारोिार नगरेको, 
  (च)   संस्थाको सर्दस्यता गलन योग्य रहेको स्िघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्यि िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापगन नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकारका गनकायहरु, स्थानीय 
तहका साथै संस्थाको कायविेि गभिका सामरु्दावयक िा सहकारी विद्यालय, गठुी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा 
गठन भएका उपभोिा समूहहरु संस्थाको सर्दस्य हनु बाधा पने छैन ।  

(३) यस र्दफामा अन्यि िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापगन स्िास््य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले 
सर्दस्यता गलन िाधा पने छैन । 

२१. सर्दस्यता प्राप् त गनव गनिेर्दन दर्दन ुपने: (१) संस्थाको सर्दस्यता गलन चाहने सम्बजन्धत व्यजिले संस्थाको 
सगमगत समि गनिेर्दन दर्दन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिम गनिेर्दनपरेको गमगतले पैंतीस दर्दन गभि सगमगतले यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको 
गनयम तथा विगनयमको अधीनमा रही सर्दस्यता प्रर्दान गने िा नगने गनणवय गनुव पनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजिम गनणवय गर्दाव सगमगतले सर्दस्यता प्रर्दान नगने गनणवय गरेमा सो को कारण िोली 
सात दर्दनगभि गनिेर्दकलाई िानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोजिम िानकारी पाएको गमगतले तीस दर्दनगभि सम्बजन्धत ब्यजिले त्यस्तो संस्था र्दताव 
गने अगधकारीसमि उिूर गनव सक्नेछ। 

(५) उपर्दफा (४) बमोजिम प्राप् तउिूरी छानविन गर्दाव गनिेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनुव पने रे्दजिएमा र्दताव 
गने अगधकारीीले त्यस्तो गनिेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनवको लागग सम्बजन्धत संस्थालाई आरे्दश दर्दन सक्नेछ। 

(६) उपर्दफा (५) बमोजिम आरे्दश भएमा सो आरे्दश प्राप् त गरेको सात दर्दन गभि सम्बजन्धत संस्थाले 
गनिेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गरी सोको िानकारी र्दताव गने अगधकारीलाई गराउन ुपनेछ ।  

२२. सर्दस्य हनु नपाउने : (१) कुनै व्यजि एकै प्रकृगतकीो एकभन्र्दा िढी संस्थाको सर्दस्य हनु पाउने छैन 
।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै व्यजि एकै प्रकृगतको एकभन्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्य रहेको 
भए यो ऐन प्रारम्भ भएको गमगतले तीनिषव गभि कुनै एक संस्थाको माि सर्दस्यता कायम राख्न ुपनेछ । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुँर्दाका बित कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको गनकाय िा र्दफा २० को उपर्दफा (२) 
मा उल्लेि भएरे्दजि बाहेकको अन्य कुनै कृगिम व्यजि सर्दस्य भएको भए पाँचिषव गभि सर्दस्यता अन्त्य गनुवपनेछ 
।  

   

२३. सर्दस्यताको समागप्त:(१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्यता रे्दहायको अिस्थामा समाप्त हनेुछाः— 

(क) सर्दस्यले आफ्नो सर्दस्यता त्याग गरेमा, 
(ि) लगातार बावषवक साधारणसभामा गबना सूचना तीन पटकसम्म अनपुजस्थत भएमा, 



(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगवत िनेको गनयम िा विगनयम बमोजिम सर्दस्यले पालना गनुवपने प्रािधानको बारम्बार 
उल्लङ्घन गरेमा, 

(घ) संस्थाको सर्दस्यको हकमा र्दफा २० बमोजिमको योग्यता नभएमा। 

(२) उपर्दफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन कुनै सर्दस्यले संस्थाबाट प्राप् त िा भिुान गनुव पने 
कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म िा गनिले गलएको ऋण,गतनुव पने कुनै र्दावयत्ि िा अन्य 

 

 कुनै सर्दस्यको तफव बाट गधतो िा िमानत बसेकोमा सोको र्दावयत्ि फरफारक नभएसम्म गनिको सर्दस्यता 
समाप्त हनेु छैन ।  

(३) यस र्दफामा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन साधारणसभा बोलाउने गनणवय भइसकेपगछ साधारणसभा 
सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पगन सर्दस्यताबाट हटाउन सवकने छैन । 

२४. सवुिधा प्राप् त गनव नसक्ने : कुनै सर्दस्यले सहकारी संस्थालाई गतनुव पने कुनै र्दावयत्ि गनधावररत समयगभि  
भिुान नगरेमा िा यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत िनेको गनयम तथा विगनयम बमोजिम सर्दस्यले पालन गनुवपने 
व्यिस्थाको बारम्बार उल्लंघन गरेमा त्यस्तो सर्दस्यले अन्य सर्दस्य सरहको सगुबधा प्राप् त गनव सक्ने छैन । 

पररच्छेर्द –६ 

साधारणसभा, सगमगततथा लेिा सपुरजीिेिण सगमगत 

 

२५. साधारणसभा: (१) सहकारी संस्थाको सिोच्च अङ्गको रुपमा साधारणसभा हनेुछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू साधारणसभाका सर्दस्य हनेु छन ्। 

(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा रे्दहाय बमोजिम हनेुछ:– 

(क) प्रारजम्भक साधारणसभा, 
(ि) िावषवक साधारणसभा, 
(ग) विशेष साधारणसभा । 

२६. प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, कतवव्य र अगधकार: प्रारजम्भक साधारणसभाको काम, कतवव्य र अगधकार 
रे्दहाय बमोजिम हनेुछ :– 

(क) प्रारजम्भक साधारणसभा हनेु अजघल्लो दर्दनसम्मको काम कारबाही र आगथवक कारोबारको िानकारी गलने, 

(ि) चालू आगथवक िषवको लागग िावषवक कायविम तथा बिेट स्िीकृत गने, 

(ग) प्रगतिेर्दन तथा वित्तीय वििरण अनमुोर्दन गने, 

(घ) विगनयममा उल्लेि भए बमोजिम सगमगत िा लेिा सपुरीिेिण सगमगतको गनिावचन गने, 

(ङ) आन्तररक कायवविगध पाररत गने, 

(च) लेिा परीिकको गनयजुि र गनिको पाररश्रगमक गनधावरण गने,  

(छ) विगनयममा तोवकए बमोजिमका अन्य कायवहरू गने । 

२७. िावषवक साधारणसभाको काम, कतवव्य र अगधकार : िावषवक साधारणसभाको काम, कतवव्य र अगधकार 
रे्दहाय बमोजिम  हनेुछ :– 



(क) िावषवक कायविम तथा बिेट स्िीकृगत गने, 

(ि) िावषवक लेिा परीिण प्रगतिेर्दन अनमुोर्दन गने, 

(ग) सगमगत िा लेिा सपुरीिेिण सगमगतको गनिावचन तथा विघटन गने, 

(घ) सञ्चालक िा लेिा सपुरीिेिण सगमगतको संयोिक िा सर्दस्यलाई पर्दबाट हटाउने, 

(ङ) सगमगत िा लेिा सपुरीिेिण सगमगतको िावषवक प्रगतिेर्दन पाररत गने, 

(च) विगनयम संशोधन तथा आन्तररक कायवविगध पाररत गने, 

(छ) लेिा परीिकको गनयजुि र गनिको पाररश्रगमक गनधावरण गने, 

(ि) संस्था एकीकरण िा विघटन सम्बन्धी गनणवय गने, 

(झ) पाररश्रगमक लगायतका सवुिधा तोक्ने, 

(ञ) ऋण तथा अनरु्दान प्राप्त गने सम्बन्धमा गनणवय गने, 

(ट) सर्दस्यको र्दावयत्ि गमनाहा दर्दने, 

(ठ) सगमगतलाई आिश्यक गनरे्दशन दर्दने, 

(ड) विगनयममा तोवकए बमोजिमका अन्य कायवहरू गने । 

२८. साधारणसभाको बैठक :(१) सगमगतले सहकारी संस्था र्दताव भएको गमगतले तीन मवहनागभि प्रारजम्भक 
साधारणसभा बोलाउन ुपनेछ । 

(२) सगमगतले प्रत्येक आगथवक िषव समाप्त भएको गमगतले छ मवहनागभि िावषवक साधारणसभा बोलाउन ुपनेछ 
। 

(३) सगमगतले रे्दहायको अिस्थामा विशेष साधारण सभा बोलाउन ुपनेछ :– 

(क) संस्थाको काम विशेषले विशेष साधारण सभा बोलाउनपुने सगमगतिाट गनणवय भएमा, 
(ि) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को िण्ड (छ) बमोजिम लेिा सपुरीिेिण सगमगतको गसफाररसमा, 
(ग) कुनै सञ्चालकले विशेष साधारणसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताि सगमगतद्धारा पाररत भएमा, 
 (घ) विशेष साधारणसभा बोलाउन ुपने कारण िलुाइ पजच्चस प्रगतशत सर्दस्यले सगमगत समि गनिेर्दन दर्दएमा, 
(ङ) र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बमोजिम र्दताव गने अगधकारीले गनरे्दशन दर्दएमा, 
(४) उपर्दफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन संस्थाको सञ्चालक िा व्यिस्थापकबाट आफ्नो 

जिम्मेिारी पूरा नगरी संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको अिस्थामा र्दताव गने अगधकारीलाई िानकारी दर्दई 
साधारण सर्दस्यहरू मध्येबाट बहमुत सर्दस्य उपजस्थत भई विशेष साधारण सभा गनव सवकनेछ । 

२९. विशेष साधारणसभा बोलाउन गनरे्दशन दर्दन सक्ने: (१) संस्थाको गनरीिण िा सपुरीिेिण गर्दाव िा कसैको 
उिूरी परी छानविन गर्दाव रे्दहायको अिस्था रे्दजिन आएमा र्दताव गने अगधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको 
सगमगतलाई साधारणसभा बोलाउन गनरे्दशन दर्दन सक्नेछ :–   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा गसद्धान्त विपररत कायव गरेमा,  
(ि)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयम, विगनयम तथा आन्तररक कायवविगध विपरीत कायव गरेमा, 
(घ) र्दताव गने अगधकारीले दर्दएको गनरे्दशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 



(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बमोजिम र्दताव गने अगधकारीले आरे्दश दर्दएमा। 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिम साधारणसभा बोलाउन गनरे्दशन प्राप् त भएमा सगमगतले सो गनरे्दशन प्राप् त भएको 
गमगतले पैंतीस दर्दनगभि साधारणसभाको बैठक बोलाउन ुपनेछ र साधारणसभाको बैठकमा उिूरी िा गनरीिणका 
िममा रे्दजिएका विषयमा छलफल गरी सोको प्रगतिेर्दन र्दताव गने अगधकारीसमि पेश गनुव पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) िा (२) मा उजल्लजित अिगधगभि सगमगतले साधारणसभा नबोलाएमा र्दताव गने अगधकारीले 
त्यस्तो साधारणसभा बोलाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको लागग गणपूरक संख्या तत्काल कायम रहेको सर्दस्य संख्याको एकाउन्न 
प्रगतशत हनेुछ ।  

तर पवहलो पटक डावकएको साधारण सभामा गणपरुक संख्या नपगुेमा त्यसको सात दर्दन गभि र्दोस्रो पटक 
साधारण सभा बोलाउन ुपने र यसरी र्दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा संचालक सगमगतको बहमुत सवहत 
एक गतहाई साधारण सर्दस्यहरुको उपजस्थगत भएमा साधारण सभाको गणपरुक संख्या पगुेको मागननेछ । 

(५) उपर्दफा (४) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन र्दफा २८ को (४) मा भएको व्यिस्था सोहीअनसुार 
हनेुछ । 

(६) र्दईु हिार िा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गर्दाव समान कायवसूचीमा तोवकए बमोजिम 
सर्दस्य संख्याको आधारमा िडा-िडा िा अन्य पायकको स्थानमा संचालक सर्दस्यहरुलाई पठाई साधारण सभा गनव 
र त्यस्तो सभाको गनणवय प्रमाजणत गनव प्रगतगनगधहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रगतगनगधहरुको उपजस्थगतको सभाले अजन्तम 
गनणवय प्रमाजणत गने व्यिस्था गमलाउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चालक सगमगत :(१)  सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट गनिावजचत एक सञ्चालक सगमगत रहनेछ ।  

  तर,  एउटै व्यजि लगातार एउटै पर्दमा र्दईु पटकभन्र्दा बढी सञ्चालक हनु पाउने छैन । 
(२) उपर्दफा (१) बमोजिमको सगमगतमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रगतशत मवहला सर्दस्यको 

प्रगतगनगधत्ि सगुनजित गनुव पनेछ ।  

(३) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै अिगधमा सञ्चालक तथा लेिा सगमगतको पर्दमा उम्मेर्दिार 
बन्न र गनिावजचत हनु सक्ने छैन । 

(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमवचारी िा आफ्नो संस्थाले सर्दस्यता गलएको सहकारी संघ िा 
बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको संचालक बन्न पाउने छैन । 

तर िावषवक र्दईु करोड रुपैयाभन्र्दा कमको कारोिार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी 
संस्थामा कमवचारीको रुपमा काम गनव बाधा पने छैन । िावषवक र्दईु करोडभन्र्दा बवढ कारोिार गने संस्थामा कुनै 
संचालक कमवचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको गमगतले र्दईु िषवगभि त्यस्तो संचालकले कमवचारीको पर्द त्याग 
गरी अको कमवचारीको व्यिस्था गनुवपनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ कुनै व्यजि एकभन्र्दा बढी संस्थाको सञ्चालक िा सोही िा अको संस्थाको 
कमवचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको गमगतले एक िषवगभि कुनै एक संस्थाको माि सञ्चालक िा कमवचारी 
रहन ुपनेछ । 



(७) सगमगतको कायाविगध गतन िषवको हनेुछ । 

३१. सञ्चालक सगमगतको गनिावचन :(१) सगमगतले आफ्नो कायाविगध समाप्त हनु ुकजम्तमा एक मवहना अजघ 
अको सगमगतको गनिावचन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिम सगमगतको गनिावचन नगराएको िानकारी प्राप् त भएमा त्यस्तो िानकारी प्राप् त 
भएको गमगतले छ मवहनागभि सगमगतको गनिावचन गराउन र्दताव गने अगधकारीले सम्बजन्धत सगमगतलाई आरे्दश दर्दन 
सक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजिम र्दताव गने अगधकारीले आरे्दश दर्दएकोमा सम्बजन्धत सगमगतले सो आरे्दश बमोजिमको 
समयािगधगभि सगमगतको गनिावचन गराई र्दताव गने अगधकारलाई िानकारी गराउन ुपनेछ। 

(४) उपर्दफा (३) बमोजिम सगमगतको गनिावचन नगराएमा र्दताव गने अगधकारले त्यस्तो संस्था सर्दस्य रहेको 
मागथल्लो संघ भए सो संघको प्रगतगनगध समेतलाई सहभागीगराई सगमगतको गनिावचन सम्बन्धी सम्पूणव कायव गने 
गराउनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बमोजिमको गनिावचन कायवमा सहयोग परु् याउन ुसम्बजन्धत सगमगतका पर्दागधकारीहरूको 
कतवव्य हनेुछ ।  

(६) उपर्दफा (५) बमोजिम गनिावचन गराउँर्दा लागेको सम्पूणव िचव सम्बजन्धत संस्थाले व्यहोनुव पनेछ। 

(७) यस र्दफा बमोजिम सगमगतको अको गनिावचन नभएसम्मको लागग सगमगतले विगनयममा व्यिस्था भए 
बमोजिम आफ्नो कायव सञ्चालन गनेछ ।  

३२. सगमगतको काम, कतवव्य र अगधकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लजित काम, कतवव्य र अगधकारका 
अगतररि सगमगतको काम, कतवव्य र अगधकार रे्दहाय बमोजिम हनेुछ :– 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र गसद्धान्त बमोजिम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गने, 

(ि) आगथवक तथा प्रशासकीय कायव गने, गराउने, 

(ग) प्रारजम्भक साधारणसभा, िावषवक साधारणसभा तथा विशेष साधारणसभा बोलाउने, 

(घ) साधारणसभाका गनणवयहरू कायावन्ियन गने, गराउने, 

(ङ) संस्थाको नीगत, योिना, बिेट तथा बावषवक कायविमको तिुवमा गरी साधारणसभा समि पेश गने, 

(च) संस्थाको सर्दस्यता प्रर्दान गने तथा सर्दस्यताबाट हटाउने,  

(छ) शेयर नामसारी तथा वफताव सम्बन्धी कायव गने, 

(ि) सम्बजन्धत संघको सर्दस्यता गलने, 

(झ) विगनयम तथा आन्तररक कायवविगध तयार गरी साधारणसभामा पेश गने,  

(ञ) संस्थाको कायविेिगभि संस्थाको कारोबार र व्यिसायको वहत प्रिद्धवनको लागग आिश्यक कायव गने,गराउने, 

३३. सञ्चालक पर्दमा बहाल नरहने: रे्दहायको कुनै अिस्थामा सञ्चालक आफ्नो पर्दमा बहाल रहन सक्ने 
छैन:- 

(क) गनिले दर्दएको रािीनामा सगमगतबाट स्िीकृत भएमा, 
(ि) गनिलाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बमोजिम सञ्चालकबाट हटाउने गनणवय भएमा, 



(ग) गनि अको संस्थाको सञ्चालक रहेमा, 
(घ) गनि सोही िा अको संस्थाको कमवचारी रहेमा, 
तर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रगतबन्धात्मक िाक्यांशमा लेजिएको कुरामा सोहीबमोजिम हनेुछ । 

(ङ) गनि सोही िा अको संस्थाको लेिा सपुरीिेिण सगमगतको पर्दमा रहेमा 
(च) गनिको मतृ्य ुभएमा। 

३४. सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्ने: (१) साधारणसभाले िहमुतको गनणवयबाट रे्दहायको कुनै अिस्थामा 
सञ्चालकलाई सगमगतको सञ्चालक पर्दबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आगथवक वहनागमना गरी सम्बजन्धत संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा, 
(ि) अनगधकृत तिरले सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विषयको गोपगनयता भङ्ग गरेमा, 
(ग) सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार र व्यिसायसँग प्रगतस्पधाव हनेु गरी समान प्रकृगतको कारोबार िा व्यिसाय 

गरेमा, 
(घ) सम्बजन्धत संस्थाको अवहत हनेु कुनै कायव गरेमा,  
(ङ) गनि शारीररक िा मानगसक रुपमा काम गनव नसक्ने भएमा, 
(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयम िा विगनयममा उजल्लजित योग्यता नरहेमा । 

(२) कुनै सञ्चालकलाई सगमगतको पर्दबाट हटाउने गनणवय गनुव अजघ त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारणसभा समि 
सफाई पेश गने मनागसब मावफकको मौका दर्दइनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोजिमको अिगधगभि कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा िा गनिले पेश गरेको सफाई 
सन्तोषिनक नभएमा साधारणसभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोजिम सञ्चालकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य सगमगतको र्दईु कायवकालसम्मको गनिावचनमा 
उम्मेर्दिार बन्न पाउने छैन ।    

(५) उपर्दफा (३) बमोजिम कुनै सञ्चालक पर्दबाट हटेमा त्यस्तो पर्दमा साधारणसभाले बाँकी अिगधको लागग 
अको सञ्चालकको गनिावचन गनेछ । 

३५. गनिी स्िाथव समािेश भएको गनणवय प्रकृयामा संलग्न हनु नहनेु  :(१) सञ्चालकले आफ्नो गनिी स्िाथव 
समािेश भएको गनणवय प्रवियामा संलग्न हनुहुुँरै्दन । 

(२) सञ्चालकले आफूलाईमाि व्यजिगत फाइर्दा हनेुगरी संस्थामा कुनै कायव गनव गराउन हुँरै्दन । 

(३) कुनै सञ्चालकले उपर्दफा (१) को गबपरीत हनेु गरी िा आफ्नो अगधकारिेिभन्र्दा बावहर गई कुनै काम 
कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रगत त्यस्तो सञ्चालक व्यजिगत रूपमा उत्तरर्दायी हनेुछ र त्यस्तो 
काम कारबाहीबाट संस्थाको, सर्दस्य िा अन्य कुनै व्यजिलाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी 
नोक्सानी गनिको िायिेथाबाट असूल उपर गररनेछ । 

३६. सगमगतको विघटन :(१) साधारणसभाले रे्दहायको अिस्थामा सगमगतको विघटन गनव सक्नेछाः– 

(क) सगमगतको बर्दगनयतपूणव कायवबाट संस्थाको कारोबार िोजिममा परेमा, 
(ि) संस्थाले गतनुवपने र्दावयत्ि तोवकएको समयगभि भिुान गनव नसकेमा, 



(ग) विगनयममा उजल्लजित उद्देश्य र कायव विपररतको काम गरेमा,  
(घ) सगमगतले आफ्नो जिम्मेिारी पूरा नगरेमा, 
(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयमािलीमा उजल्लजित शतव िा र्दताव गने  अगधकारीले दर्दएको 

गनरे्दशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिम सगमगत विघटन भएमा साधारणसभाले नयाँ सगमगतको गनिावचन गनेछ । 

(३) सगमगतले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयम बमोजिम र्दताव गने अगधकारीले दर्दएको गनरे्दशन 
पालना नगरेमा िा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रगतिेर्दन समेतको आधारमा र्दताव गने 
अगधकारीले सगमगतलाई उिूरी िा गनरीिणको िममा रे्दजिएका विषयिस्तकुो गाजम्भयवताको आधारमा बढीमा छ 
मवहनाको समय दर्दई सधुार गने मौका दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो समयािगध गभि पगन सधुार नगरेमा त्यस्तो सगमगत 
विघटन गनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोजिम सगमगत विघटन भएमा त्यसरी विघटन गररएको गमगतले तीन मवहना गभिमा अको 
सगमगतको गनिावचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो गनिावचन नभएसम्म संस्थाको रै्दगनक कायव सञ्चालन गनव र्दताव गने 
अगधकारीले तोवकए बमोजिमको एक तर्दथव सगमगत गठन गनुव पनेछ । 

(५) यस र्दफा बमोजिम अको सगमगतको गनिावचन गराउँर्दा लागेको सम्पूणव िचव सम्बजन्धत संस्थाले व्यहोनेछ 
। 

३७. लेिा सपुरीिेिण सगमगतको गठन :(१) संस्थामा आन्तररक गनयन्िण प्रणालीलाई सदुृढ गनव तोवकए 
बमोजिमको योग्यता पगुेका एकिना संयोिक र र्दईुिना सर्दस्यहरू रहने गरी साधारणसभाले गनिावचनबाट लेिा 
सपुरीिेिण सगमगत गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी व्यजि एकै अिगधमा एउटै संस्थाको सञ्चालक िा लेिा सपुरजीिेिण 
सगमगतको संयोिक िा सर्दस्य पर्दमा उम्मेर्दिार बन्न र गनिावजचत हनु सक्ने छैन । 

३८. लेिा सपुररिेिण सगमगतको काम, कतवव्य र अगधकार :(१)  लेिा सपुररिेिण सगमगतको काम, कतवव्य 
र अगधकार रे्दहाय बमोजिम हनेुछ :– 

(क) प्रत्येक चौमागसकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक लेिापरीिण गने, गराउने, 

(ि) आन्तररक लेिापरीिण गर्दाव लेिापरीिणका आधारभतू गसद्धान्तको पालना गने, गराउने, 

(ग) वित्तीय तथा आगथवक कारोिारको गनरीिण तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(घ) सगमगतको काम कारिाहीको गनयगमत सपुरजीिेिण गने र सगमगतलाई आिश्यक सझुाि दर्दने, 

(ङ) साधारणसभाकोगनरे्दशन, गनणवय तथा सगमगतका गनणवय कायावन्ियन भए नभएको अनगुमन गने, 

(च) लेिा सम्बन्धी प्रगतिेर्दन र सगमगतको काम कारबाहीको सपुरजीिेिण सम्बन्धी िावषवक प्रगतिेर्दन 
साधारणसभा समि पेश गने,  

(छ) आफूले पटक पटक दर्दएका सझुाि कायावन्ियन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको वहतमा प्रगतकूल असर 
परेमा िा त्यस्तो संस्थाको नगर्द िा जिन्सी सम्पजत्तको व्यापक रूपमा वहनागमना िा अगनयगमतता भएको िा संस्था 



गम्भीर आगथवक संकटमा पनव लागेकोमा सोको कारण िलुाई विशेष साधारणसभा बोलाउन सगमगत समि गसफाररस 
गने । 

(ि) आिश्यक परेमा आन्तररक लेिा परीिक गनयजुिका लागग तीन िनाको नाम सञ्चालक सगमगतमा 
गसफाररस गने । 

(२) लेिा सपुरजीिेिण सगमगतको संयोिक िा सर्दस्य संस्थाको रै्दगनक आगथवक प्रशासगनक कायवमा सहभागी 
हनु पाउने छैन । 

पररच्छेर्द–७ 

बचत तथा ऋण पररचालन 

३९. सर्दस्य केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुव पने :(१) संस्थाले आफ्ना सर्दस्यहरूको माि 
बचत स्िीकार गनव, सोको पररचालन गनव र सर्दस्यलाई माि ऋण प्रर्दान गनव सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापगन बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने गरी र्दताव 
भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत िा िहउुद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मखु्य कारोिार गनव पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ बहउुद्देश्यीय िा विषयगत संस्थाको रुपमा र्दताव भई मखु्य कारोिारको रुपमा 
िचत तथा ऋणको कारोिार गरै्द आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन िषव गभिमा िचत तथा ऋणको मखु्य कारोिार 
नहनेु गरी र्दताव हुँर्दाका बितमा उल्लेि गररएको मखु्य कारोिार गने गरी संस्था सञ्चालन गनुवपनेछ । 

(३) संस्थाले सर्दस्यलाई प्रर्दान गने ऋणमा सेिा शलु्क र निीकरण शलु्क गलन पाइने छैन । 

(४) बचत र ऋणको ब्यािर्दर गबचको अन्तर छ प्रगतशतभन्र्दा बढी हनेु छैन ।  

(५) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्यािलाई मूल ऋणमा पूिँीकृत गरी सोको आधारमा ब्याि लगाउन 
पाइने छैन । 

(६)संस्थाले कुनैपगन कम्पनीको शेयर िररर्द गनव सक्ने छैन ।  

तर  

(१) सींस्थाको र्दावयत्िप्रगत प्रगतकूल नहनेु गरी संस्थाले स्िप्रयोिनको लागग अचल सम्पजत्त िरीर्द तथा पूिावधार 
गनमावण एिं संस्था र सर्दस्यहरुको वहतमा उत्पार्दन र सेिाको िेिमा प्राथगमक पूिँी कोष पररचालन गनव िाधा पने 
छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर िररर्द गरेको भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन 
प्रारम्भ भएको गमगतले एक िषव अिगधगभि हस्तान्तरण गररसक्न ुपनेछ । 

 (३) उपर्दफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापगनसंस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ र्दताव भएका साना 
वकसानद्वारा प्रिवद्धवत वित्तीय संस्थाको शेयर िररर्द गनव बाधा पनेछैन । 

(७) संस्थाले शेयर पूिँी कोषको र्दश गणुासम्म िचत संकलन गनव सक्नेछ । 

(८) संस्थाले र्दताव गर्दावका बितका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप् त गरेको तीन मवहना अिगध 
व्यगतत नभई ऋण लगानी गनव सक्ने छैन । 



४०. सन्र्दभव व्यािर्दर सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) संघीय काननु बमोजिम रजिष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सन्र्दभव 
व्यािर्दर तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिम तोवकएको सन्र्दभव ब्यािर्दर संस्थाका लागग गनरे्दशक ब्यािर्दर हनेुछ । 

४१. व्यजिगत बचतको सीमा: संस्थामा सर्दस्यको व्यजिगत बचतको सीमा तीस लािसम्म हनेुछ । 

                          पररच्छेर्द –९ 

आगथवक स्रोत पररचालन 

४२. शेयर गबिी तथा वफताव सम्बन्धी व्यबस्था :(१) संस्थाले आफ्नो सर्दस्यलाई शेयर वििी गनव सक्नेछ।  

(२) उपर्दफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापगन संस्थाले एकै सर्दस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूिँीको 
पन्ि प्रगतशतभन्र्दा बढी हनेु गरी शेयर गबिी गनव सक्ने छैन ।  

तर नेपाल सरकार, प्ररे्दश सरकार िा स्थानीय तहको पूणव िा आंजशक स्िागमत्ि िा गनयन्िण भएको संस्था िा 
गनकायको हकमा पाँच प्रगतशत माि शेयर लगानी गनवपाईनेछ । 

(४) संस्थाको शेयरको अंवकत मूल्य प्रगत शेयर एक सय रुपैयाँ हनेुछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूिँी विगनयममा उल्लेि भए बमोजिम हनेुछ । 
(६) संस्थाले िलुा बिारमा शेयर गबिी गनव पाउने छैन । 

(७) संस्थाको मूलधनको रुपमा रहेको कुनै सर्दस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण िा र्दावयत्ि बाहेक अन्य 
कुनै ऋण िा र्दावयत्ि िापत गललाम गबिी गररने छैन । 

४३. रकम वफताव तथा िाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था :(1) कुनै सर्दस्यले संस्थाको सर्दस्यता त्याग गरी 
रकम वफताव गलन चाहेमा गनिको कुनै र्दावयत्ि भए त्यस्तो र्दावयत्ि भिुान गरेको गमगतले एक मवहनागभि गनिको 
बाँकी रकम तोवकए बमोजिम गनिलाई वफताव गनुव पनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यले संस्थामा िम्मा गरेको बचत वफताव माग गरेमा गनिको कुनै र्दावयत्ि भए त्यस्तो र्दावयत्ि 
किा गरी बाँकी रकम तोवकए बमोजिम गनिलाई वफताव गनुव पनेछ।  

(३) संस्थाले िचत िाताहरु माि संचालन गनव सक्नेछ ।    

४४. ऋण िा अनरु्दान गलन सक्ने: (१) संस्थाले विरे्दशी बैंक िा वित्तीय संस्था िा अन्य गनकायबाट ऋण 
िा अनरु्दान गलन िा त्यस्तो गनकायसँग साझेर्दारीमा काम गनव संघीय कानून िमोजिम स्िीकृती गलन ुपने छ । 

(२) उपर्दफा (१) िमोजिम विरे्दशी बैङ्क िा गनकायबाट ऋण िा अनरु्दान गलन स्िीकृतीको लागग 
तोवकएिमोजिमको वििरणहरु सवहत र्दताव गने अगधकारी समि गनिेर्दन दर्दन ुपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) िमोजिम गनिेर्दन प्राप्त भएमा र्दताव गने अगधकारीले गाउँकायव पागलकामा प्रस्ताि पेश गनुव 
पनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोजिमको प्रस्ताि गाउँकायवपागलकाले उपयिु रे्दिेमा स्िीकृतीकोलागग मन्िालयमा 
जशफाररस गरर पठाउनेछ ।  



४५. नेपाल सरकारको सरुिण प्राप् त गनव सक्ने: (१) संस्थाले विरे्दशी बैङ्क िा गनकायसँग गलने ऋणमा सरुिण 
प्राप् त गनुव पने भएमा संघीय कानून िमोजिम स्िीकृगतकोलागग र्दताव गने अगधकारर समि प्रस्ताि सवहत गनिेर्दन 
दर्दन ुपने छ । 

(२) र्दफा (१) िमोजिम प्राप्त प्रस्ताि उपयिु रे्दजिएमा गाउँकायवपागलकाले  संघीय काननु बमोजिम स्िीकृगतको 
लागग मन्िालयमा जशफाररस गरर पठाउन ुपनेछ ।  

पररच्छेर्द –१० 

संस्थाको कोष 

४६ संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषमा रे्दहाय बमोजिमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर गबिीबाट प्राप् त रकम, 

(ि) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनरु्दान रकम, 

(ङ) विरे्दशी सरकार िा अन्तराववष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् त अनरु्दान िा सहायताको रकम, 

(च) व्यिसावयक कायवबाट आजिवत रकम, 

(छ) सर्दस्यता प्रिेश शलु्क, 

(ि) संस्थाको नाममा प्राप्त हनेु अन्य िनुसकैु रकम । 

४७.  िगडेा कोष :(१) संस्थामा एक िगेडा कोष रहनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिमको कोषमा रे्दहाय बमोजिमका रकम रहने छन ्:– 

(क) आगथवक िषवको िूर्द बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रगतशत रकम,  

(ि) कुनै संस्था, संघ िा गनकायले प्रर्दान गरेको पूिँीगत अनरु्दान रकम, 

(ग) जस्थर सम्पजत्त वििीबाट प्राप् त रकम, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) उपर्दफा (१) बमोजिमको िगेडा कोष अविभाज्य हनेुछ । 

४८. संरजित पूिँी वफताव कोषाः (१) संस्थामा एक संरजित पूिँी वफताव कोष रहनेछ । 

(२) र्दफा ४७ बमोजिमको िगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को िण्ड (क) बमोजिमको रकम 
छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रगतशत रकम उपर्दफा (१) बमोजिमको कोषमा िावषवक रुपमा 
िम्मा गनुव पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोजिमको रकम सर्दस्यले गरेको संघीय काननुमा तोवकए बमोजिमको िावषवक कारोिारको 
आधारमा सम्बजन्धत सर्दस्यलाई उपलव्ध गराउन ुपनेछ ।  

४९. सहकारी प्रिद्धवन कोषसम्बन्धी व्यिस्था: (१) संस्थाले सहकारी व्यिसायको प्रिद्धवन गनवको लागग र्दफा 
४७ बमोजिम िगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को िण्ड (क) बमोजिमको रकम छुयाई बाँकी रहेको 



रकमको शून्य र्दशमलि पाँच प्रगतशतले हनु आउने रकम संघीय काननुमा व्यिस्था भएबमोजिमको सहकारी 
प्रिद्धवन कोषमािावषवक रुपमा िम्मा गनुव पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोजिमको कोषको उपयोग संघीय काननु व्यिस्था भएबमोजिम हनेुछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थााः (१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उजल्लजित कोषका अगतररि 
संस्थामा सहकारी जशिा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तोवकए बमोजिमका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूगतवका लागग विगनयममा तोवकए बमोजिम 
उपयोग गनव सवकनेछ ।  

तर एक िषवको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूिँीको पन्र प्रगतशतभन्र्दा बढी हनेु छैन । 

 पररच्छेर्द –११  

अगभलेि र सूचना 
५१. अगभलेि राख्न ुपने : (१) संस्थाले साधारण सभा, सगमगत तथा लेिा सपुररबेिण सगमगत बैठकका गनणवय 

तथा काम कारबाहीको अद्यािगधक अगभलेि सरुजित साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) संस्थाले कारोबारसँग सम्बजन्धत तथा अन्य आिश्यक अगभलेिहरू तोवकए बमोजिम सरुजित साथ राख्न ु
पनेछ । 

५२. वििरण उपलब्ध गराउन ुपने :(१) संस्थाले रे्दहायका वििरणहरू सवहतको प्रगतिेर्दन आ.ि. समाप्त 
भएको तीन मवहना गभि र्दताव गने अगधकारी समि पेश गनुव पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमागसक र िावषवक प्रगतिेर्दन तथा लेिापरीिण प्रगतिेर्दन 

(ि) बावषवक कायविम नीगत तथा योिना, 
(ग) िरु्द बचत सम्बन्धी नीगत तथा योिना, 
(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कायाविगधको सूची, 
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी िानकारी, 
(च) शेयर सर्दस्य संख्या र शेयरपूिँी,   
(छ) सञ्चालक िा सर्दस्यले गलएको ऋण गतनव बाँकी रहेको रकम, 

(ि) र्दताव गने अगधकारीले समय समयमा तोवकदर्दएको अन्य वििरण । 

पररच्छेर्द – १२ 

लेिा र लेिापरीिण 

५३. कारोबारको लेिा: संस्थाको  कारोबारको लेिा र्दोहोरो लेिा प्रणालीमा आधाररत र कारोबारको यथाथव 
जस्थगत स्पष्टरुपमा रे्दजिने गरी संघीय कानून बमोजिम रजिष्ट्रारले लागू गरेको लेिामान (एकाउजन्टङ स्याण्डडव) 
र यस ऐन बमोजिम पालना गनुवपने अन्य शतव तथा व्यिस्था बमोजिम राख्न ुपनेछ । 

५४. लेिापरीिण: (१) संस्थाले प्रत्येक आगथवक िषवको लेिापरीिण सो आगथवक िषव समाप्त भएको गमगतले 
तीन मवहनागभि प्रचगलत कानून बमोजिम इिाितपि प्राप् त लेिापरीिकद्वारा गराउन ुपनेछ । 



(२) उपर्दफा (१) बमोजिमको अिगध गभि कुनै संस्थाले लेिापरीिण नगराएको पाइएमा र्दताव गने अगधकारीले 
त्यस्तो संस्थाको लेिा परीिण इिाितपिप्राप् त लेिापरीिकबाट गराउन सक्नेछ। 

(३) उपर्दफा (२) बमोजिम लेिापरीिण गराउँर्दा लेिापरीिकलाई दर्दन ुपने पाररश्रगमक लगायतको रकम 
सम्बजन्धत संस्थाले व्यहोनेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजिम लेिापरीिकले गरेको लेिापरीिण प्रगतिेर्दन अनमुोर्दनको लागग 
साधारणसभासमि पेश गनुव पनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बमोजिम पेश भएको लेिापरीिण प्रगतिेर्दन साधारणसभाबाट अनमुोर्दन हनु नसकेमा पनुाः 
लेिापरीिणको लागग साधारणसभाले र्दफा ५५ को अधीनमा रही अको लेिापरीिक गनयिु गनेछ । 

५५. लेिापरीिकको गनयजुि :(१) संस्थाको लेिापरीिण सम्बन्धी कायव गनव प्रचगलत कानून बमोजिम 
इिाितपि प्राप् त लेिापरीिकहरू मध्येबाट साधारणसभाले एकिना लेिापरीिक गनयजुि गरी पाररश्रगमक समेत 
तोक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिम लेिापरीिक गनयिु गर्दाव एउटै व्यजि, फमव िा कम्पनीलाई लगातार तीन आगथवक 
िषवभन्र्दा बढी हनेु गरी गनयिु गनव सवकने छैन । 

५६. लेिापरीिकमा गनयिु हनु नसक्ने :(१) रे्दहायका व्यजि लेिापरीिकमा गनयिु हनु तथा गनयिु भई 
सकेको भए सो पर्दमा बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 
(ि) सम्बजन्धत संस्थाको सर्दस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको गनयगमत पाररश्रगमक पाउने गरी गनयिु सल्लाहकार िा कमवचारी, 
(घ) लेिापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सिाय पाएको तीन िषवको अिगध भिुान नभएको,  
(ङ) र्दामासाहीमा परेको, 
(च) भ्रष्टाचार, ठगी िा नैगतक पतन हनेु अन्य फौिर्दारी कसूरमा सिाय पाएको पाँच िषव भिुान नभएको,  
(ि) सम्बजन्धत संस्थासँग स्िाथव बाजझएको व्यजि । 

(२) लेिापरीिकले आफू गनयिु हनुअुजघ उपर्दफा (१) बमोजिम अयोग्य नभएको कुराको संस्था समि 
स्िघोषणा गरी्नपुनेछ ।  

(३) कुनै लेिापरीिक आफ्नो कायवकाल समाप्त नहुँरै्द कुनै संस्थाको लेिापरीिण गनव अयोग्य भएमा िा 
संस्थाको लेिापरीिकको पर्दमा कायम रहन नसक्ने जस्थगत उत्पन्न भएमा गनिले लेिापरीिण गनुव पने िा 
गरररहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको िानकारी गलजित रुपमा संस्थालाई दर्दन ुपनेछ । 

(४) यस र्दफाको प्रगतकूल हनेुगरी गनयिु भएको लेिापरीिकले गरेको लेिापरीिण मान्य हनेु छैन ।  

पररच्छेर्द – १३ 

छुट,सवुिधा र सहगुलयत 

५७. छुट, सवुिधा र सहगुलयत: (१) संस्थालाई प्राप्त हनेु छुट, सवुिधा र सहगुलयत संघीय काननु बमोजिम 
हनेुछ । 



 (२) उपर्दफा (१) मा उल्लेजित छुट, सवुिधा र सहगुलयत बाहेक संस्थालाई प्राप्त हनेु अन्य छुट, सवुिधा 
र सहगुलयत तोवकए बमोजिम हनेुछ ।  

पररच्छेर्द—१४ 

ऋण असलुी तथा बाकँी बक्यौता 
५८. ऋण असूल गने: (१) कुनै सर्दस्यले संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता िा शतव कबगुलयतको पालना 

नगरेमा, गलितको भािागभि ऋणको सािाँ, ब्याि र हिावना चिुा नगरेमा िा ऋण गलएको रकम सम्बजन्धत 
काममा नलगाई वहनागमना गरेको रे्दजिएमा त्यस्तो सर्दस्यले ऋण गलंर्दा रािेको गधतोलाई सम्बजन्धत संस्थाले 
गललाम गबिी गरी िा अन्य कुनै व्यिस्था गरी आफ्नो साँिा, ब्याि र हिावना असूल उपर गनव सक्नेछ। गधतो 
सम्बजन्धत संस्थाले सकारे पिात ्पगन ऋणीले साँिा ब्याि र्दिैु भिुानी गरी गधतो बापतको सम्पजत्त वफताव गलन 
चाहेमा वफताव गनुवपनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यले संस्थामा रािेको गधतो कुनै वकगसमले कसैलाई हक छोगडदर्दएमा िा अन्य कुनै कारणबाट 
त्यस्तो गधतोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई गनजित म्यार्द दर्दई थप गधतो सरुिण राख् न   लगाउन 
सवकनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजिम ऋणीले थप गधतो नरािेमा िा उपर्दफा (१) िा (२) बमोजिमको गधतोबाट पगन 
साँिा, ब्याि र हिावनाको रकम असूल उपर हनु नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य िायिेथाबाट पगन 
साँिा, ब्याि र हिवीाना असूल उपर गनव सवकनेछ ।  

(४) यस र्दफा बमोजिम साँिा, ब्याि र हिवना असूल उपर गर्दाव लागेको िचवको रकम तथा असूल उपर 
भएको साँिा, व्याि र हिावनाको रकम किा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बजन्धत ऋणीलाई वफताव दर्दन ुपनेछ 
।  

(५) यस र्दफा बमोजिम कुनै संस्थाले ऋणीको गधतो िा अन्य िायिेथा गललाम गबिी गर्दाव गललाम सकाने 
व्यजिको नाममा सो गधतो िा िायिेथा प्रचगलत कानून बमोजिम रजिषे्ट्रशन िा र्दाजिल िारेि गनवको लागग 
सम्बजन्धत कायावलयमा लेिी पठाउनेछ र सम्बजन्धत कायावलयले पगन सोही बमोजिम रजिषे्ट्रशन िा र्दाजिल िारेि 
गरी सोको िानकारी सम्बजन्धत संस्थालाई दर्दन ुपनेछ । 

(६) यस र्दफा बमोजिम गधतो रािेको सम्पजत्त गललाम गबिी गर्दाव कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पजत्त 
सम्बजन्धत संस्था आफैं ले सकार गनव सक्नेछ । 

(७) उपर्दफा (६) बमोजिम आफैं ले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत संस्थाको नाममा रजिषे्ट्रशन िा 
र्दाजिल िारेि गनव सम्बजन्धत कायावलयमा लेिी पठाउनेछ र त्यसरी लेिी आएमा सम्बजन्धत कायावलयले सोही 
बमोजिम रजिषे्ट्रशन िा र्दाजिल िारेि गरी दर्दन ुपनेछ । 

५९.  कालो सूची सम्बन्धी व्यिस्थााः संस्थाबाट ऋण गलई  रकमको अपचलन गने िा तोवकएको समयािगध 
गभि ऋणको साँिा व्याि वफताव नगने व्यजिको नाम नामेशी सवहत कालोसूची प्रकाशन सम्बन्धी व्यिस्था संघीय 
काननु बमोजिम हनेुछ । 



६०. किाव सूचना केन््र सम्बन्धी व्यिस्थााः किाव सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यिस्था संघीय काननु बमोजिम 
हनेुछ । 

६१ बाकँी बक्यौता असूल उपर गने : कसैले संस्थालाई गतनुव बझुाउन ुपने रकम नगतरी बाँकी रािेमा त्यस्तो 
रकम र सोको ब्याि समेत र्दताव गने अगधकारीले त्यस्तो व्यजिको िायिेथाबाट असूल उपर गररदर्दन सक्नेछ । 

६२. रोक्का राख् न लेिी पठाउने: (१) संस्था िा र्दताव गने अगधकारीले र्दफा ५८ र ६१ को प्रयोिनको लागग 
कुनै व्यजिको िाता, िायिेथाको स्िागमत्ि हस्तान्तरण, नामसारी िा गबिी गनव नपाउने गरी रोक्का राख् न सम्बजन्धत 
गनकायमा लेिी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोजिम रोक्काको लागग लेिी आएमा सम्बजन्धत गनकायले प्रचगलत कानून बमोजिम त्यस्तो 
व्यजिको िाता,िाय िेथाको स्िागमत्ि हस्तान्तरण, नामसारी िा गबिी गनव नपाउने गरी रोक्का राख् नरािी दर्दन ु
पनेछ । 

६३. अग्रागधकार रहने: कुनै व्यजिले संस्थालाई गतनुव पने ऋण िा अन्य कुनै र्दावयत्ि नगतरेमा त्यस्तो 
व्यजिको िायिेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्यसको लागग रकम छुिाई बाँकी रहन आएको 
रकममा संस्थाको अग्रागधकार रहनेछ । 

६४.  कायविाही गनव िाधा नपने: संस्थाले ऋण असलुी गने सम्बन्धमा कुनै व्यजि िा सहकारी संस्था उपर 
चलाएको कुनै कारिाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजि िा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचगलत कानून बमोजिमको 
कुनै कसूरमा कारिाही चलाउन रोक लगाएको मागनने छैन । 

पररच्छेर्द– १५ 

एकीकरण,  गबघटन तथा र्दताव िारेि 

६५. एकीकरण तथा विभािन सम्बन्धी व्यबस्था: (१) यस ऐनको अगधनमा रही र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी 
संस्थाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरण गनव िा एक संस्थालाई भौगोगलक कायव िेिको आधारमा र्दईु िा र्दईुभन्र्दा 
बढी संस्थामा विभािन गनव सवकनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिम एकीकरण िा विभािन गर्दाव सम्बजन्धत संस्थाको कुल कायम रहेका सर्दस्य 
संख्याको र्दईु गतहाइ बहमुतबाट गनणवय हनु ुपनेछ । (३) उपर्दफा (२) बमोजिम एकीकरण िा विभािन गने 
गनणवय गर्दाव एकीकरण िा विभािनका शतव र कायवविगध समेत िलुाउन ुपनेछ। 

६६.  विघटन र र्दताव िारेि: (१) कुनै संस्थामा रे्दहायको अिस्था विद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काल 
कायम रहेका र्दईु गतहाइ बहमुत सर्दस्यको गनणवयबाट त्यस्तो संस्थाको विघटन गने गनणवय गरी र्दताव िारेिीको 
स्िीकृगतका लागग सगमगतले र्दताव गने अगधकारी समि गनिेर्दन दर्दनसक्नेछ :– 

(क) विगनयममा उजल्लजित उद्देश्य तथा कायव हागसल गनव सम्भि नभएमा,  
(ि) सर्दस्यको वहत गनव नसक्ने भएमा । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिम प्राप् त गनिेर्दनमा छानविन गर्दाव त्यस्तो संस्थाको विघटन गनव उपयिु रे्दजिएमा 
र्दताव गने अगधकारीले त्यस्तो संस्थाको र्दताव िारेि गनव सक्नेछ। 



(३) उपर्दफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन र्दताव गने अगधकारीले रे्दहायको अिस्थामा माि 
संस्थाको र्दताव िारेि गनव सक्नेछ :– 

(क) लगातार र्दईु िषवसम्म कुनै कारोबार नगरी गनष्कृय रहेको पाइएमा, 
(ि) कुनै संस्थाले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयमािली विपरीतको कायव बारम्बार गरेमा, 
(ग) विगनयममा उजल्लजित उद्देश्य विपरीत कायव गरेमा, 
(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र गसद्धान्त विपरीत कायव गरेमा । 

(४) उपर्दफा (२) िा (३) बमोजिम र्दताव िारेि गनुव अजघ र्दताव गने अगधकारीले त्यस्तो संस्थालाई सनुिुाईको 
लागग पन्र दर्दनको समय दर्दन ुपनेछ । 

(५) उपर्दफा (२) िा (३) बमोजिम संस्थाको र्दताव िारेि भएमा त्यस्तो संस्था विघटन भएको मागननेछ ।  

(७) उपर्दफा (२) िा (३) बमोजिम संस्थाको र्दताव िारेिी भएमा त्यस्तो संस्थाको र्दताव प्रमाणपि स्िताः रद्द 
भएको मागननेछ । 

६७. गलक्िीडेटरको गनयजुि: (१) र्दफा ६६ बमोजिम कुनै संस्थाको र्दताव िारेि भएमा र्दताव गने अगधकारीले 
गलक्िीडेटर गनयिु गनेछ ।  

(२) उपर्दफामा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापगन संघीय काननुमा तोवकएको गसमा सम्मको सम्पत्तजी 
भएको सींस्थाको हकमा र्दताव गने अगधकारीले कुनै अगधकृतस्तरका कमवचारीलाई गलक्िीडेटर गनयजुि गनव सक्नेछ 
। 

६८. गलक्िीडेशन पगछको सम्पगतको उपयोग: कुनै संस्थाको गलक्िीडेशन पिात ्सबै र्दावयत्ि भिुान गरी 
बाँकी रहन गएको सम्पजत्तको उपयोग संघीय काननुमा तोकजीए बमोजिम हनेुछ । 

पररच्छेर्द –१६ 

र्दताव गने अगधकारी 
 

६९. र्दताव गने अगधकारी: (१)यस ऐन अन्तगवत र्दताव गने अगधकारीले गनुवपने कायवहरू सानीभेरी 
गाउँपागलकाको प्रमिु प्रशासवकय अगधकृतले गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिमको र्दताव गने अगधकारीले यस ऐन बमोजिम आफूमा रहेको कुनै िा सम्पूणव 
अगधकार आफू मातहतको अगधकृतस्तरको कमवचारीलाई प्रत्यायोिन गनव सक्नेछ । 

७०. काम, कतवव्य र अगधकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लजित काम, कतवव्य तथा अगधकारको अगतररि र्दताव 
गने अगधकारीको काम, कतवव्य र अगधकार तोवकए बमोजिम हनेुछ । 

 पररच्छेर्द –१७ 

गनरीिण तथा अनगुमन 

७१. गनरीिण तथा अगभलेि िाचँ गने: (१) र्दताव गने अगधकारीले संस्थाको िनुसकैु िित गनरीिण तथा 
अगभलेि परीिण गनव, गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले िनुसकैु िित तोवकएको भन्र्दा बढी आगथवक कारोिार गने संस्थाको वहसाि वकताि 
िा वित्तीय कारोिारको गनरीिण िा िाँच गनव, गराउन सक्नेछ। 



(३) उपर्दफा (२) को प्रयोिनको लागग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अगधकारी िा विशेषज्ञ िटाई आबश्यक  
वििरण िा सूचनाहरू संस्थाबाट जझकाई गनरीिण तथा सपुरीिेिण गनव सक्नेछ । 

(४) उपर्दफा (१) िा (२)बमोजिम गनरीिण िा वहसाब िाँच गर्दाव र्दताव गने अगधकारी िा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको 
अगधकार प्राप्त अगधकृतले माग गरेको िानकारी सम्बजन्धत संस्थाले उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजिम गनरीिण िा वहसाब िाँच गर्दाव कुनै संस्थाको कामकारबाही यो ऐन, यस 
ऐन अन्तगवत बनेको गनयम, गनरे्दजशका, मापर्दण्ड िा कायवविगध बमोजिम भएको नपाइएमा र्दताव गने अगधकारी िा 
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बजन्धत संस्थालाई आिश्यक गनरे्दशन दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो गनरे्दशनको पालना गनुव त्यस्तो 
संस्थाको कतवव्य हनेुछ । 

(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस र्दफा बमोजिम संस्थाको गनरीिण तथा सपुरीिेिण गर्दाव नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचगलत 
कानून बमोजिमको अगधकार प्रयोग गनव सक्नेछ। 

(७) यस र्दफा बमोजिम संस्थाको गनरीिण तथा सपुरीिेिण गर्दाव प्राप् त हनु आएको िानकारी नेपाल राष्ट्र 
बैङ्कले सानीभेरी गाउँकायवपागलकालाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।   

७२. छानविन गनव सक्ने :(१) कुनै संस्थाको व्यिसावयक कारोबार सन्तोषिनक नभएको, सर्दस्यको वहत 
विपरीत काम भएको िा सो संस्थाको उद्देश्य विपरीत कायव गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा िीस प्रगतशत 
सर्दस्यले छानविनको लागग गनिेर्दन दर्दएमा र्दताव गने अगधकारीले त्यस्तो संस्थाको छानविन गनव, गराउन सक्नेछ 
। 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिम छागनिन गर्दाव माग गरेको वििरण िा कागिात उपलब्ध गराई सहयोग गनुव 
सम्बजन्धत सगमगतको कतवव्य हनेुछ ।  

(३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजिम गररएको छानविनको िानकारी सम्बजन्धत संस्थालाई गलजित रुपमा दर्दन ु
पनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को गनरीिण तथा अनगुमन सम्बन्धी विशेष व्यिस्था :(१) बचत 
तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने संस्थाले तोवकए बमोजिम अनगुमन प्रणाली अिलम्बन गनुव पनेछ । 

(२) र्दताव गने अगधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोवकए बमोजिमको अनगुमन प्रणालीमा 
आधाररत भई गनरीिण तथा अनगुमन गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजिम संस्थाको गनरीिण तथा अनगुमन र्दताव गने अगधकारीले आिश्यकता अनसुार 
नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य गनकायको सहयोग गलन सक्नेछ । 

७४.िावषवक प्रगतिेर्दन पेश गनुवपने : (१) र्दताव गने अगधकारीले आगथवक िषव समाप्त भएको गमगतले तीन मवहनागभि 
संस्थाको गनरीिण सम्बन्धी िावषवक प्रगतिेर्दन गाउँ कायवपागलका समि पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१)  बमोजिमको प्रगतिेर्दनमा रे्दहायका वििरणहरू िलुाउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चालनमा रहेका संस्थाको वििरण, 

(ि) अनगुमन गररएका संस्थाको संख्या तथा आगथवक कारोिारको वििरण, 



(ग) संस्थामा सहकारी गसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयम, विगनयम तथा आन्तररक कायवविगधको 
पालनाको अिस्था, 

(घ) संस्थाका सर्दस्यले प्राप् त गरेको सेिा सवुिधाको अिस्था, 
(ङ) संस्थाको वियाकलापमा सर्दस्यको सहभागगताको स्तर अनपुात, 

(च) संस्थालाई गाउँपागलकाबाट प्रर्दान गररएको वित्तीय अनरु्दान तथा छुट सवुिधाको सर्दपुयोगगताको अिस्था,  
(छ) संस्थाको आगथवक वियाकलाप तथा वित्तीय अिस्था सम्बन्धी तोवकए बमोजिमका वििरण, 

(ि) संस्थामा आन्तररक गनयन्िण प्रणालीको अिस्था, 
(झ) संस्थामा सशुासन तथा जिम्मेिारीको अिस्था, 
(ञ) संस्थामा रहेका कोषको वििरण, 

(ट) संरजित पूिँी वफताव कोष वितरणको अिस्था, 
(ठ) सहकारीको नीगत गनमावणमा सहयोग पगु्ने आिश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको र्दताव, िारेिी तथा विघटन सम्बन्धी वििरण, 

(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको र्दफा १२ बमोजिमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोिनाको वििरण,  

(ण) तोवकए बमोजिमका अन्य वििरण । 

७५. आपसी सरुिण सेिा संचालन सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) संस्थाले संघीय काननुमा व्यिस्था भएबमोजिम 
आफ्ना सर्दस्यहरुको बालीनाली िा िस्तभुाउमा भएको िगतको अंशपूगतव गने गरी आपसी सरुिण सेिा संचालन 
गनव सक्नेछ । 

७६. जस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाहरू सम्भावित िोजिमबाट 
संरिणका लागग संघीय काननुमा व्यिस्था भएबमोजिम िडा हनेु जस्थरीकरण कोषमा सहभागी हनु सक्नेछन ्। 

पररच्छेर्द –१८ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यिस्थापन 

७७. संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गनव सवकने: (१) यस ऐन बमोजिम गररएको गनरीिण िा वहसाब 
िाँचबाट कुनै संस्थामा रे्दहायको अिस्था विद्यमान रहेको रे्दजिएमा कायवपागलकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त 
संस्थाको रुपमा घोषणा गनव सक्नेछ:- 

(क) सर्दस्यको वहत विपरीत हनेु गरी कुनै कायव गरेको, 
(ि) संस्थाले पूरा गनुवपने वित्तीय र्दावयत्ि पूरा नगरेको िा भिुानी गनुवपने र्दावयत्ि भिुानी गनव नसकेको िा 

भिुानी गनव नसक्ने अिस्था भएको, 
(ग) सर्दस्यहरूको बचत गनधावररत शतव बमोजिम वफताव गनव नसकेको, 
(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयम तथा विगनयम विपरीत हनेु गरी संस्था  सञ्चालन भएको, 
(ङ) संस्था  र्दामासाहीमा पनव सक्ने अबस्थामा भएको िा उल्लेिनीय रुपमा गम्भीर आगथवक कदठनाई 

भोगगरहेको, 



(च) कुनै संस्थाले सर्दस्यको बचत रकम वफताव गनुव पने अिगधमा वफताव नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाका  
कम्तीमा िीस प्रगतशत िा िीस िना मध्ये िनु कम हनु्छ सो िरािरका सर्दस्यहरूले र्दताव गने अगधकारी समि 
गनिेर्दन दर्दएकोमा छानविन गर्दाव िण्ड (क) रे्दजि (ङ) सम्मको कुनै अिस्था विद्यमान भएको रे्दजिएको । 

(२) उपर्दफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन प्रचगलत कानून बमोजिम गठन गरेको आयोगले कुनै 
संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनव गसफाररस गरेमा िा समस्याग्रस्त भनी पवहचान गरेकोमा िा त्यस्तो 
आयोगमा परेको उिरुी संख्या, औजचत्य समेतको आधारमा कायवपागलकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था 
घोषणा गनव सक्नेछ । 

७८. व्यिस्थापन सगमगतको गठन: (१) र्दफा ७७ बमोजिम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो 
संस्थाको सम्पजत्त व्यिस्थापन तथा र्दावयत्ि भिुानी सम्बन्धी कायवकालागग व्यिस्थापन सगमगतको गठन गनव र्दताव 
गने अगधकारीले कायवपागलका समि  गसफाररस गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिम जशफाररस भई आएमा कायवपागलकाले तोवकए िमोजिम व्यिस्थापन सगमगतको 
गठन गनव सक्ने छ ।   

(३) उपर्दफा (२) बमोजिम गदठत व्यिस्थापन सगमगतको काम, कतवव्य र अगधकार तोवकए बमोजिम हनेुछ 
। 

पररच्छेर्द–१९ 

कसीरू, र्दण्ड िररिाना तथा पनुराबेर्दन 

७९. कसीरू गरेको मागनने : कसैले रे्दहायको कुनै कायव गरेमा यस ऐन अन्तगवतको कसीूर गरेको मागननेछ 
।  

(क) र्दताव नगरी िा िारेि भएको संस्था सञ्चालन गरेमा िा कुनै व्यजि, फमव िा कम्पनीले आफ्नो नाममा 
सहकारी शब्र्द िा सो शब्र्दको अंग्रिेी रुपान्तरण रािी कुनै कारोबार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह  िा अन्य कुनै कायव 
गरेमा, 

(ि) सर्दस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयम, विगनयम बमोजिम बाहेक अन्य कुनै  पगन 
प्रयोिनको लागग प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोवकएको भन्र्दा बढी रकम ऋण प्रर्दान गर्दाव िमानत िा सरुिण नरािी ऋण प्रर्दान गरेमा, 
(घ) सगमगतको सर्दस्य, व्यिस्थापक िा कमवचारीले संस्थाको सम्पजत्त, बचत िा शेयर रकम वहनागमना गरेमा, 
(ङ) ऋण असूल हनु नसक्ने गरी सगमगतका कुनै सर्दस्य, गनिको नातेर्दार िा अन्य व्यजि िा कमवचारीलाई 

ऋण दर्दई रकम वहनागमना गरेमा,  
(च) सगमगतका कुनै सर्दस्यले एक्लै िा अन्य सर्दस्यको गमलोमतोमा संस्थाको शेयर िा बचत रकम आफू 

िसुी पररचालन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा,  

(छ) झिुा िा गलत वििरण पेश गरी किाव गलएमा, रािेको गधतो कच्चा भएमा िा ऋण वहनागमना गरेमा,  
(ि)  संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तरग्त बनेका गनयम, विगनयम  विपररत लगानी गरेमा िा लगानी गने 

उद्देश्यले रकम उठाएमा,  



(झ) कृगिम व्यिसाय िडा गरी िा गराई ऋण गलएमा िा दर्दएमा, 
(ञ) गधतोको अस्िाभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण गलएमा िा दर्दएमा, 
(ट) झिुा वििरणको आधारमा पररयोिनाको लागत अस्िाभाविक रुपमा बढाई बढी ऋण गलएमा िा  दर्दएमा, 
(ठ) कुनै व्यजि िा संस्थालाई एक पटक दर्दइसकेको सरुिण रीतपूिवक फुकुिा नभई िा सो सरुिणले 

िामेको मूल्यभन्र्दा बढी हनेुगरी सोही सरुिण अन्य संस्थामा रािी पनुाः ऋण गलए िा दर्दएमा, 
(ड) संस्थाबाट िनु प्रयोिनको लागग ऋण सवुिधा गलएको हो सोही प्रयोिनमा नलगाई अन्यि प्रयोग गरे िा 

गराएमा, 
(ढ) संस्थाको कुनै कागिात िा िातामा लेजिएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाइ िा उडाइ अकै अथव गनस्कने 

व्यहोरा पारी गमलाई लेख्न ेिा अको गभन्नै शे्रस्ता राख्न ेिस्ता काम गरेबाट आफूलाई िा अरु कसैलाई फाइर्दा िा 
हागन नोक्सानी गने उद्देश्यले कीते गनव िा अकावको हागन नोक्सानी गने उद्देश्यले नगरे िा नभएको झिुा कुरा गरे 
िा भएको हो भनी िा गमगत, अङ्क िा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागिात बनाई िा बनाउन लगाई 
िालसािी गरे िा गराएमा,  

(ण) ऋणको गधतो स्िरुप राजिने चल अचल सम्पजत्त गललाम गबिी िा अन्य प्रयोिनको लागग मूल्याङ्कन गर्दाव 
मूल्याङ्कनकतावले बढी, कम िा गलत मूल्याङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने कायव गरे िा गराएमा,  

(त) सींस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन िा नगराउन, मोलावहिा गनव िा 
गराउन, कुनै वकगसमको रकम गलन िा दर्दन, गबना मूल्य िा कम मूल्यमा कुनै माल, िस्त ुिा सेिा गलन िा दर्दन, 

र्दान, र्दातव्य, उपहार िा चन्र्दा गलन िा दर्दन, गलत गलित तयार गनव िा गराउन, अनिुार्द गनव िा गराउन िा गैर 
कानूनी लाभ िा हानी परु् याउने बर्दगनयतले कुनै कायव गरे िा गराएमा, 

(थ) कुनै संस्था िा सोको सर्दस्य िा बचतकताव िा ती मध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पगु्ने गरी लेिा परीिण 
गरे गराएमा िा लेिा परीिण गरेको झिुो प्रगतिेर्दन तयार पारेमा िा पानव लगाएमा। 

८०. सिायाः (१) कसैले र्दफा ७९ को कसूर गरेमा रे्दहाय बमोजिमको सिाय हनेुछ :- 

(क) िण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषवसम्म कैर्द र एक लाि रुपैँयासम्म िररिाना, 
(ि) िण्ड (ठ) को कसूरमा र्दईु बषवसम्म कैर्द र र्दईु लाि रुपैँयासम्म िररिाना, 
(ग) िण्ड (ि) को कसूरमा विगो बराबरको रकम िररिाना गरी तीन बषव सम्म कैर्द , 
(घ) िण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ि), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा विगो भराई विगो बमोजिम 

िररिाना गरी रे्दहाय बमोजिमको कैर्द हनेुछ :- 
(१) र्दश लाि रुपैयाँसम्म गबगो भए एक िषवसम्म कैर्द,  

(२) र्दश लाि रुपैयाँभन्र्दा बढी पचास लाि रुपैयाँसम्म गबगो भए र्दईु िषव रे्दजि तीन िषवसम्म कैर्द, 

(३) पचास लाि रुपैयाँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म गबगो भए तीन िषव रे्दजि चार िषवसम्म कैर्द, 

(४) एक करोड रुपैयाँभन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयासम्म गबगो भए चार िषवरे्दजि छ िषवसम्म कैर्द, 

(५) र्दश करोड रुपैंयाँभन्र्दा बढी एक अबव रुपैयाँसम्म गबगो भए छ िषवरे्दजि आठ िषवसम्म कैर्द, 

(६) एक अबव रुपैयाँभन्र्दा बढीिगतसकैु रुपैयाँ गबगो भए पगन आठ िषवरे्दजि र्दश िषवसम्म कैर्द, 



(ङ) िण्ड (ढ) को  कसूरमा  र्दश बषवसम्म कैर्द । 

(२) र्दफा ७९ को कसूर गनव उद्योग गने िा त्यस्तो कसूर गनव मद्दत परु् याउने व्यजिलाई मखु्य कसूरर्दारलाई 
हनेु सिायको आधा सिाय हनेुछ । 

(३) र्दफा ७९ को कसूर गने िा त्यस्तो कसूर गनव मद्दत परु् याउन ुकुनै गनकाय संस्था भए त्यस्तो गनकाय 
संस्थाको प्रमिु कायवकारी िा पर्दागधकारी िा कायवकारी हैगसयतमा कायव सम्पार्दन गने व्यजिलाई यस ऐन बमोजिम 
हनेु सिाय हनेुछ । 

८१.  िररिाना हनेु :(१) र्दफा ८७ बमोजिम कसैको उिूरी परी िा संस्थाको गनरीिण अनगुमन िा वहसाब 
वकताबको िाँच गर्दाव िा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै कायव गरेको पाइएमा र्दताव गने अगधकारीले 
त्यस्तो कायवको प्रकृगत र गाम्भीयवको आधारमा त्यस्तो कायव गने व्यजिलाई पाँच लािरु पैँयासम्म िररिाना गनेछ 
:- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेका गनयम विपरीत सर्दस्यसँग ब्याि गलएमा, 
(ि) संस्थाले प्रर्दान गने बचत र ऋणको ब्यािर्दर बीचको अन्तर छ प्रगतशतभन्र्दा बढी कायम गरेमा, 
(ग) संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्यािलाई मूल किावमा पूिँीकृत गरी सोको आधारमा ब्याि लगाएमा, 
(घ) कुनै सर्दस्यलाई आफ्नो पूिँीकोषको तोवकए बमोजिमको प्रगतशतभन्र्दा बढी हनेु गरी ऋण प्रर्दान गरेमा, 
(ङ) संस्था र्दताव गर्दावका बितका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप् त गरेको तीन मवहना अिगध 

व्यगतत नभई ऋण लगानी गरेमा, 
(च) प्राथगमक पूिँी कोषको पन्ि गणुा भन्र्दा बढीहनेु गरी बचत संकलन गरेमा, 
(छ) शेयर पूिँीको अठार प्रगतशतभन्र्दा बढी शेयर लाभांश वितरण गरेमा,  

(ि) सींस्थाले आफ्नो कायविेि बावहर गई कारोबार गरेमा िा गैर सर्दस्यसंग कारोिार गरेमा, 
(झ) सींस्थाले यो ऐन विपरीत कृगिम ब्यजिलाई आफ्नो सर्दस्यता दर्दएमा । 

 (२) उपर्दफा (१) मा लेजिएको व्यहोराबाट कसैले रे्दहायको कुनै कायव गरेको र्दताव गने अगधकारीले 
त्यस्तो कायवको प्रकृगत र गाम्भीयवको आधारमा त्यस्तो कायव गने व्यजिलाई तीन लाि रुपैयाँसम्म िररिाना गनव 
सक्नेछाः- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयम बमोजिम दर्दएको कुनै गनरे्दशन िा तोवकएको मापर्दण्डको 
पालना नगरेमा, 

(ि) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयम बमोजिम दर्दनपुने कुनै वििरण, कागिात, प्रगतबेर्दन, सूचना 
िा िानकारी नदर्दएमा, 

(ग) यस ऐन बमोजिम गनिावचन नगरी सगमगत तथा लेिा सपुरीिेिण सगमगतका पर्दागधकारीहरु आफू िशुी 
पररितवन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बमोजिमको तोवकएको शतव पालन नगरेमा, 
(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको गनयम विपररत अन्य कायव गरेमा । 



(३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजिमको िररिाना गनुव अजघ र्दताव गने अगधकारीले सम्बजन्धत व्यजि िा संस्थालाई 
सफाई पेश गनव कम्तीमा पन्र दर्दनको समयािगध दर्दन ुपनेछ । 

८२.  रोक्का राख्न े :(१) र्दताव गने अगधकारीले सम्बजन्धत संस्थालाई र्दफा ८१ बमोजिम िररिाना गनुवका 
अगतररि तीन मवहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पगत तथा बैङ्क िाता रोक्का राख्न ेतथा सम्पजत्त रोक्का राख् न 
सम्बजन्धत गनकायलाई गसफाररस गनव सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिमको गसफाररस प्राप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पगत िा बैङ्क िाता रोक्का 
रािी सो को िानकारी र्दताव गने अगधकारीलाई दर्दन ुपनेछ ।  

८३.  र्दोब्बर िररिाना हनेु:(१) र्दफा ८१ बमोजिम िररिाना भएको व्यजि िा संस्थाले पनु: सोही कसूर 
गरेमा त्यस्तो व्यजि िा संस्थालाई र्दताव गने अगधकारीले र्दोस्रो पटकरे्दजि प्रत्येक पटकको लागग र्दोब्बर िररिाना 
गनेछ ।  

८४.  अनसुन्धानको लागग लेिी पठाउन सक्ने :र्दताव गने अगधकारी िा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोजिम 
आफ्नो काम, कतवव्य र अगधकारको पालना गर्दाव कसैले र्दफा ७९ बमोजिमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो 
कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम अनसुन्धान गनवको लागग सम्बजन्धत गनकायमा लेिी पठाउन सक्नेछ ।  

८५. मदु्दासम्बन्धी व्यिस्थााः र्दफा ८० बमोजिम सिाय हनेु कसूरको मदु्दा सम्बन्धी व्यिस्था संघीय काननु 
बमोजिम हनेुछ । 

८६. मदु्दा हेने अगधकारी: र्दफा ८० बमोजिमको सिाय हनेु कसूर सम्बन्धी मदु्दाको कारिाही र वकनारा 
जिल्ला अर्दालतबाट हनेुछ । 

८७.  उिूरी दर्दने हर्द म्यार्द :(१) कसैले र्दफा ८० बमोजिमको सिाय हनेु कसूर गरेको िा गनव लागेको 
थाहा पाउने व्यजिले त्यसरी थाहा पाएको गमगतले नब्बे दर्दनगभि र्दताव गने अगधकारी समि उिूरी दर्दन ुपनेछ । 

(२) कसैले र्दफा ८० बमोजिम िररिाना हनेु कायव गरेको थाहा पाउने व्यजिले त्यसरी थाहा पाएको गमगतले 
नब्बे दर्दन गभि र्दताव गने अगधकारी समि उिूरीदर्दन ुपनेछ ।  

८८. पनुरािेर्दन गनव सक्ने :(१) र्दफा ६ बमोजिम संस्था र्दताव गनव अस्िीकार गरेको िा र्दफा 8८ बमोजिम 
संस्था र्दताव िारेि गरेकोमा जचत्त नबझु्नेले सो गनणवयको िानकारी पाएको गमगतले पैंतीस दर्दनगभि र्दताव गने 
अगधकारीको गनणवयउपर कायवपागलकासमि पनुरािेर्दन गनव सक्नेछ ।  

(२) र्दफा ८० बमोजिमको िररिानामा जचत्त नबझु्ने व्यजिले त्यस्तो गनणवयको िानकारी पाएको गमगतले पैंतीस 
दर्दनगभि रे्दहाय बमोजिम पनुरािेर्दन गनव सक्नेछ: 

(क) र्दताव गने अगधकारी र कायवपागलकाले गरेको गनणवय उपर सम्बजन्धत जिल्ला अर्दालतमा, 
(ि) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको गनणवय उपरसम्बजन्धत उच्च अर्दालतमा । 

८९. असूल उपर गररने : यस पररच्छेर्द बमोजिम कुनै व्यजिले गतनुव पने िररिाना िा कुनै रकम नगतरी 
बाँकी रहेकोमा त्यस्तो िररिाना िा रकम गनिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 

पररच्छेर्द–२० 

विविध 



९०.  मतागधकारको प्रयोग : कुनै सर्दस्यले संस्थाको िगतसकैु शेयर िररर्द गरेको भए तापगन सम्बजन्धत 
संस्थाको कायव सञ्चालनमा एक सर्दस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मतागधकारको प्रयोग गनव सक्नेछ । 

९१. सामाजिक परीिण गराउन सक्ने :(१) संस्थाले विगनयममा उजल्लजित उद्देश्य प्राप् त गनवका लागग 
सगमगतबाट भएका गनणवय र कायव, सर्दस्यहरूले प्राप् त गरेका सेिा र सन्तषु्टीको स्तर, सेिा प्राजप् तबाट सर्दस्यहरूको 
िीिनस्तरमा आएको आगथवक, सामाजिक, सांस्कृगतक तथा िातािरणीय पिमा सकारात्मक पररितवन लगायतका 
विषयमा सामाजिक परीिण गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोजिम भएको सामाजिक परीिणको प्रगतिेर्दन छलफलको लागग सगमगतले साधारणसभा 
समि पेश गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोजिम पेश भएको सामाजिक परीिण प्रगतिेर्दन छलफल गरी साधारणसभाले आिश्यकता 
अनसुार सगमगतलाई गनरे्दशन दर्दन सक्नेछ । 

(४) यस र्दफा बमोजिमको सामाजिक परीिण प्रगतिेर्दनको एक प्रगत सम्बजन्धत संस्थाले र्दताव गने अगधकारी 
समि पेश गनुव पनेछ । 

९२. सहकारी जशिााः  सहकारी िेिको प्रिधवनको लागग विद्यालय तहको पाठयिममा आधारभतू सहकारी 
सम्िन्धी विषयिस्तलुाई समािेश गनव सवकनेछ । 

९३. आगथवक सहयोग गनव नहनेु: संस्थाको रकमिाट सगमगतको गनणवय िमोजिम सर्दस्यहरुले आगथवक सहयोग 
गलन सक्नेछन ्  

तर सामाजिक कायवकोलागग गैर सर्दस्य व्यजि िा संस्थाहरुलाई समेत आगथवक सहयोग गनव िाधा पने छैन । 

स्पष्टीकरणाः यस र्दफाको प्रयोिनको लागग 'सामाजिक कायव' भन्नाले जशिा, स्िास््य, िातािरण संरिण, मानिीय 
सहायता, सहकाररता प्रबद्धवन सम्बजन्ध कायवलाई िनाउँछ । 

९४. अन्तर सहकारी कारोिार गनव सक्नेाः  संस्थाहरुले तोवकए बमोजिम एक आपसमा अन्तर सहकारी 
कारोिार गनव सक्नेछन ्।  

९५. ठेक्कापिा दर्दन नहनेु: संस्थाले आफ्नो  सगमगतको कुनै सञ्चालक िा लेिा सपुरीिेिण सगमगतको संयोिक 
िा सर्दस्य िा आफ्नो कमवचारीलाई ठेक्कापिा दर्दन हरैु्दन । 

९६. सरकारी बाकँी सरह असूल उपर हनेु: कुनै संस्थाले प्राप् त गरेको सरकारी अनरु्दान िा कुनै सेिा सवुिधा 
र्दरुुपयोग गरेको पाइएमा प्रचगलत कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्धी प्रचगलत ऐन लागू नहनेु : यस ऐन अन्तगवत र्दताव भएको संस्थाको हकमा कम्पनी 
सम्बन्धी प्रचगलत ऐन  लागू हनेु छैन ।  

९८.  प्रचगलत कानून बमोजिम कारिाही गनव िाधा नपने : यस ऐनमा लेजिएको कुनै कुराले कुनै व्यजि उपर 
प्रचगलत कानून बमोजिम अर्दालतमा मदु्दा चलाउन बाधा परु् याएको मागनने छैन । 

९९. सम्पजत्त शवुद्धकरण गनिारण सम्बन्धी काननुी व्यिस्थाको पालना गनुवपनेाः संस्थाले सम्पजत्त शवुद्धकरण 
गनिारण सम्बन्धी संघीय / प्ररे्दश काननुमा भएका व्यिस्थाका साथै तत ्सम्बन्धमा मन्िालयले िारी गरेको 
मानर्दण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय िानकारी एकाइबाट िारी भएका गनरे्दजशकाहरूको पालना गनुवपनेछ ।  



१००. गनयम बनाउने अगधकार:  यस ऐनको कायावन्ियनकोलागग कायवपागलकाले आिश्यक गनयम बनाउन 
सक्नेछ । 

१०१.  मापर्दण्ड, गनरे्दजशका िा कायवविगध बनाई लागू गनव सक्ने: (१) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत 
बनेको गनयमको अधीनमा रही संस्थाको र्दताव, सञ्चालन, गनरीिण तथा अनगुमन लगायतका काम कारबाहीलाई 
व्यिजस्थत र प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनव कायवपागलकाले आिश्यकता अनसुार मापर्दण्ड, गनरे्दजशका िा कायवविगध 
बनाई लागू गनव सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोजिमको मापर्दण्ड बनाउँर्दा आिश्यकता अनसुार रजिष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्िालय र 
सम्बजन्धत अन्य गनकायको परामशव गलन सवकनेछ । 
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