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स्थार्नीय सहकारी ऐर्न - २०७४ 

 

 

स्थार्नीय सहकारी ऐर्न (पहहिो संशोधर्न) २०७७                        र्मर्तः- २०७७/०३/२८ 

 

प्रस्तावर्नाः 
सहकारी मूल्य, मान्यता र र्सद्धान्त अर्नरुूप स्थार्नीय स्तरमा छररएर रहेको पूजँी, प्रहवर्ध तथा 
प्रर्तभािाई स्वाबिम्बर्न र पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाश्चजक 
तथा साँस्कृर्तक उन्नयर्न गर्नि, समदुायमा आधाररत, सदस्य केश्चन्ित, िोकताश्चन्िक, स्वायत्त र सशुार्सत 
संगठर्नको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धिर्न गर्नि, सहकारी खेती, उद्योग, वस्त ु तथा सेवा 
व्यवसायका माध्यमबाट सामाश्चजक न्यायका आधारमा आत्मर्र्नभिर, तीब्र एवं ददगो रुपमा स्थार्नीय 
अथितन्ििाई सदुृढ तलु्याउर्न सहकारी संघसंस्थाहरुको दताि, सञ्चािर्न एवम ्र्र्नयमर्न सम्बन्धी व्यवस्था 
गर्नि वाञ्छर्नीय भएकोिे, र्िवेणी गाउँपार्िकाको गाउँसभािे स्थार्नीय सहकारी ऐर्न-२०७४ बर्नार्ि 
जारी गरेको छ। 

 

पररच्छेद –१ 

प्रारश्चम्भक 

 

१.संश्चक्षप्त र्नाम र प्रारम्भ : 
     (१) यस ऐर्नको र्नाम “ स्थार्नीय सहकारी ऐर्न, २०७४”  रहेको छ । 

 (२) यो ऐर्न र्िबेणी गाउँपार्िकाको गाउँसभाबाट पाररत भएपर्छ तरुुन्त िाग ुहरेु्नछ । 

२.पररभाषा: हवषय वा प्रसङ्गिे अको अथि र्निागेमा यस ऐर्नमा,– 

(क) “आन्तररक कायिहवर्ध” भन्नािे सहकारी संस्थािे दफा १८ बमोश्चजम बर्नाएको आन्तररक 
कायिहवर्ध सम्झर्नपुछि ।  

(ख) “कसूर” भन्नािे दफा ७९ बमोश्चजमको कसूर सम्झर्नपुछि । 

(ग) “तोहकएको” वा “तोहकए बमोश्चजम” भन्नािे यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयममा तोहकएको वा 
तोहकए बमोश्चजम सम्झर्नपुछि । 

(घ) “पररवार” भन्नािे सदस्यको पर्त वा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, धमिपिु, धमिपिुी, बाब,ु आमा, 
सौतेर्नी आमा र आफूिे पािर्न पोषण गर्नुि परे्न दाज,ु भाउज,ु भार्, बहुारी र दददी, बहहर्नी 
सम्झर्नपुछि।तर सो शब्दिे अंशबण्डा गरीवा मार्नो छुहिई आ-आफ्र्नो पेशा व्यवसाय गरी 
बसेको पररवारको सदस्यिाई जर्नाउरे्न छैर्न ।  
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(ङ) “बचत” भन्नािे सदस्यिे सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झर्नपुछि । 

(च) “मन्िािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्धी हवषय हेरे्न संघीय मन्िािय सम्झर्नपुछि ।  

(छ) “मखु्य कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािर्न गरेको व्यवसाहयक हियाकिापहरुमा पर्छल्िो 
आर्थिक वषिसम्ममा पररचार्ित बचतको दाहयत्व र पर्छल्िो आर्थिक वषिको सदस्यतफि को 
खररद वा र्बिी कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रर्तशतभन्दा बढी हहस्सा भएको कारोवार 
सम्झर्नपुछि ।   

(ज) “रश्चजष्ट्रार” भन्नािे संघको रश्चजष्ट्रार सम्झर्न ुपछि ।  

(झ) “िेखा सपुरीवेक्षण सर्मर्त” भन्नािे दफा ३७ बमोश्चजमको िेखा सपुरीवेक्षण सर्मर्त सम्झर्नपुछि 
। 

(ञ) “हवर्र्नयम” भन्नािे सम्बश्चन्धत सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोश्चजम बर्नाएको हवर्र्नयम 
सम्झर्नपुछि । 

(ट) “हवभाग” भन्नािे संघको सहकारी हवभाग सम्झर्नपुछि र सो शब्दिे मन्िाियिे सहकारी र्र्नयमर्न 
गर्नि तोकेको महाशाखा समेतिाई जर्नाउँछ। 

(ठ) “शेयर” भन्नािे सहकारी संस्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झर्नपुछि ।  

(ड) “सञ्चािक” भन्नािे सर्मर्तको सदस्य सम्झर्नपुछि र सो शब्दिे सर्मर्तको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 

सश्चचव र कोषाध्यक्ष समेतिाईजर्नाउँछ ।  

(ड) “सदस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यश्चि सम्झर्नपुछि। 

(ढ) “सर्मर्त” भन्नािे  दफा ३० को उपदफा (१) बमोश्चजमको सञ्चािक सर्मर्त सम्झर्नपुछि ।  

(ण) “सहकारी मूल्य” भन्नािे स्वाविम्वर्न, स्व–उत्तरदाहयत्व, िोकतन्ि, समार्नता, समता, ऐक्यवद्धता, 
र्मान्दारी, खिुापर्न, सामाश्चजक उत्तरदाहयत्व तथा अरुको हेरचाह िगायत अन्तरािहष्ट्रय 
मान्यताप्राप् त सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झर्नपुछि । 

(त) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नािे हवर्र्नयममा व्यवस्था भए बमोश्चजम सञ्चार्ित व्यवसाहयक 
हियाकिाप सम्झर्नपुछि ।  

(थ) “सहकारी र्सद्धान्त” भन्नािे स्वैश्चच्छक तथाखिुा सदस्यता, सदस्यद्वारा िोकताश्चन्िक र्र्नयन्िण, 

सदस्यको आर्थिक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्िता, श्चशक्षा, तािीम र सूचर्ना, सहकारी-
सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र समदुायप्रर्तको चासो िगायत अन्तरािहष्ट्रय 
मान्यताप्राप् तसहकारी सम्बन्धी र्सद्धान्तसम्झर्नपुछि ।  

(द) "संस्था" भन्नािे दफा ३ बमोश्चजम गठर्न भई दफा ६ बमोश्चजम दताि भएको हवषयगत वा 
बहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था सम्झर्न ुपछि । 

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

(र्न) “प्राथर्मक पूजँी कोष” भन्नािे शेयर पूजँी र जगेडा कोष सम्झर्नपुछि । 
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 (प)  "दताि गरे्न अर्धकारी"  भन्नािे दफा ६९ बमोश्चजमको दताि गरे्न अर्धकारी सम्झर्नपुदिछ । 
 
 

पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठर्न तथा दताि 
३.संस्थाको गठर्न : 

(१) कम्तीमा तीस जर्ना रे्नपािी र्नागररकहरु आपसमा  र्मिी हवषयगत वा वहउुद्देश्यीय सहकारी 
संस्था गठर्न गर्नि सक्रे्नछर्न ्।  

(२) उपदफा (१) मा जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भएतापर्र्न श्रर्मक, यवुा िगायतिे आफ्र्नो श्रम वा 
सीपमा आधाररत भर् व्यवसाय गरे्न सहकारी संस्थाको हकमा पन्र जर्ना रे्नपािी र्नागररकहरु 
भए पर्र्न संस्था गठर्न गर्नि सक्रे्नछर्न ्। 

(३) यस दफामा अन्यि जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भए तापर्र्न रे्नपाि सरकार, प्रदेश सरकार, 

स्थार्नीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अर्नदुार्न वा स्वार्मत्वमा संचार्ित हवद्यािय, 

हवश्वहवद्यािय वा संगदठत संस्थाबाट पाररश्रर्मक पाउरे्न पदमा वहाि रहेका कम्तीमा एकसय 
जर्ना कमिचारी, श्चशक्षक वा प्राध्यापकहरुिे आपसमा र्मिी प्रचर्ित कारू्नर्न बमोश्चजम दताि 
भएको आफ्र्नो पेशागत संगठर्नका आधारमा सदस्यता, प्रर्तर्र्नर्धत्व र सेवा संचािर्नमा तोहकए 
बमोश्चजमका शति बन्देजहरु पािर्ना गरे्न गरी संस्था गठर्न गर्नि सक्रे्नछर्न ् । तर एकसय 
जर्नाभन्दा कम संख्या रहेको एउटै कायािियका कम्तीमा तीसजर्ना कमिचारी, श्चशक्षक वा 
प्राध्यापकहरुिे आपसमा र्मिी सदस्यता, प्रर्तर्र्नर्धत्व र सेवा संचािर्नमा तोहकए बमोश्चजमका 
शति बन्देजहरु पािर्ना गरे्न गरी संस्था गठर्न गर्नि सक्रे्नछर्न ्। 

(४) यस दफा बमोश्चजम संस्था गठर्न गदाि एक पररवार एक सदस्यका दरिे उपदफा (१) 
वा(२)मा उश्चल्िश्चखत संख्या पगेुको हरु्नपुरे्नछ । तर संस्था दताि भर्सकेपर्छ एकै पररवारका 
एकभन्दा बढी व्यश्चििे सो संस्थाको सदस्यता र्िर्न बाधा परे्न छैर्न । 

४.दताि र्नगरी  सहकारी सस्था संचािर्न गर्नि र्नहरेु्न: 
   कसैिे पर्र्न  यस ऐर्न बमोश्चजम दताि र्नगरी सहकारी स्थापर्ना तथा सञ्चािर्न गर्नि हुँदैर्न। 

  

५.दतािको िार्ग दरखास्त ददर्न ुपरे्न : 
(१) यस ऐर्न बमोश्चजम गठर्न भएका सरकारी संस्थािे दतािका िार्ग दताि गरे्न अर्धकारी समक्ष 

अर्नसूुची-१ को ढाँचामा दरखास्त ददर्नपुरे्नछ । 
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमका दरखास्त साथ देहाय बमोश्चजमका कागजातहरू संिग्र्न गर्नुि परे्नछ 

:– 

(क) सहकारी संस्थाको प्रस्ताहवत हवर्र्नयम, 
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(ख)  सहकारी संस्थासञ्चािर्नको सम्भाब्यता अध्ययर्न प्रर्तवेदर्न, 

(ग)  सदस्यिे र्िर्न स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको हववरण । 

६.दताि गर्नुि परे्न : 
(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोश्चजम प्राप् त दरखास्त  सहहतको कागजातहरु  छार्नहवर्न गदाि 

देहाय बमोश्चजम भएको पार्एमा दताि गरे्न अर्धकारीिे दरखास्त परेको र्मर्तिे तीस ददर्नर्भि 
त्यस्तो सहकारी संस्थादताि गरी अर्नसूुची-२ को ढाँचामा दताि प्रमाणपि ददर्न ुपरे्नछ :– 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको हवर्र्नयम यो ऐर्न तथा यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयम 
बमोश्चजमरहेको,  

(ख) प्रस्ताहवत सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र र्सद्धान्त अर्नरुुप सञ्चािर्न हरु्न 
सक्रे्न आधार रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था समदुायमा आधाररत एवम ्सदस्य केश्चन्ित भई संचािर्न र र्र्नयन्िण 
हरु्न सक्रे्न स्पष्ट आधार रहेको । 

(2) उपदफा (१) बमोश्चजम छार्नहवर्न गदाि प्रस्ताहवत सहकारी संस्थाको हवर्र्नयमको कुरै्न कुरामा 
संशोधर्न गर्नुिपरे्न देश्चखएमा दताि गरे्न अर्धकारीिे त्यस्तो संशोधर्न गर्नुिपरे्न व्यहोरा खिुाई 
दरखास्त प्राप् त भएको र्मर्तिे पन्र ददर्नर्भि र्र्नवेदकिाई सूचर्ना गर्नुि परे्नछ । 

(3) यस ऐर्नमा अन्यि जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भएतापर्र्न यो ऐर्न प्रारम्भ हुँदाका बखतदताि भई 
सञ्चािर्नमा रहेका र्िवेणी गाउँपार्िका र्भि कायिक्षेि कायम गररएका सहकारी संस्था यसै 
ऐर्न बमोश्चजम दताि भएको मार्र्नरे्न छ । 

(४) यस दफा बमोश्चजम सहकारी संस्था दताि गदाि दताि गरे्न अर्धकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थािे 
पािर्ना गर्नुि परे्न गरी कुरै्न शति तोक्र्न सक्रे्नछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोश्चजम शति तोहकएकोमा सो को पािर्ना गर्नुि सम्बश्चन्धत सहकारी संस्थाको 
कतिव्य हरेु्नछ। 

७.दताि गर्नि अस्वीकार गर्नि सक्रे्न : 
(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उश्चल्िश्चखत अवस्था र्नभएमा, सोही दफा बमोश्चजम हवर्र्नयम 

संशोधर्नको िार्ग सूचर्ना ददएको अबर्धर्भि र्र्नवेदकिे संशोधर्न गर्नि अस्वीकार गरेमा त्यस्तो 
सूचर्ना पाएको र्मर्तिे तीस ददर्नर्भि र्बर्र्नयम संशोधर्न र्नगरेमा वा सूचर्नामा उल्िेख भए 
बमोश्चजम हरेु्नगरी र्बर्र्नयम संशोधर्न र्नगरेमा दताि गरे्न अर्धकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्था 
दताि गर्नि अस्वीकार गर्नि सक्रे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम सहकारी संस्था दताि गर्नि अस्वीकार गरेकोमा दताि गरे्न अर्धकारीिे 
कारण खिुाई तीर्न ददर्न र्भि सोको जार्नकारी सम्बश्चन्धत र्र्नवेदकहरूिाई ददर्न ुपरे्नछ ।  
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८.सहकारी संस्था संगदठत संस्था हरेु्न: 
(१) सहकारी संस्था अहवश्चच्छन्न उत्तरार्धकारवािा एक स्वशार्सत रसङ्गदठत संस्था हरेु्नछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको िार्ग एउटा छुिै छाप हरेु्नछ । 

(३) सहकारी संस्थािे यस ऐर्नको अधीर्नमा रही व्यश्चि सरह चि अचि सम्पश्चत्त प्राप् त, उपभोग, 
हविी वा अन्य व्यवस्था गर्नि सक्रे्नछ।  

(४) सहकारी संस्थािे व्यश्चि सरह आफ्र्नो र्नामबाट र्नार्िस उजूर गर्नि र सो उपर पर्र्न सोही 
र्नामबाट र्नार्िस उजूर िाग्र्न सक्रे्नछ। 

(५) सहकारी संस्थािे व्यश्चि सरह करार गर्नि सक्रे्नछ । 

९.सहकारी संस्थाको कायिके्षि : 
(१) दताि हुँदाका बखत सहकारी संस्थाको कायि क्षेि देहाय बमोश्चजम हरेु्नछः  

(क) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार गरे्न संस्थाको हकमा गाउँपार्िका र्भि,  

(ख)  अन्य संस्थाको हकमा समेत गाउँपार्िकामा र्भि : 

(१)  सदस्यहरुवीच स्वाबिम्बर्नको पारस्पाररक अभ्यासको िार्ग आपसी साझा वन्धर्न 
(कमर्न बण्ड), 

(२)  व्यवसाहयक स्तरमा सेवा संचािर्न गर्नि आवश्यक सदस्य संख्या, 
(३) संस्था संचािर्नमा सदस्यको सहभार्गतामूिक िोकताश्चन्िक र्र्नयन्िण कायम हरेु्न गरी 

पायक परे्न स्थार्न । 

(२)  उपदफा (१) मा जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भएतापर्र्न संस्थािे दताि भई व्यवसाहयक सेवा 
प्रारम्भ गरेको दईुवषि पर्छ देहायको आधारमा जोर्डएको भौगोर्िक क्षेि कायम रहरे्न गरी 
आफ्र्नो कायिक्षेि थप वडाहरूमा हवस्तार गर्नि सक्रे्नछ ।  

(क) संस्थाको व्यवसाहयक हियाकिापको हवकास िममा सदस्यता बढाउर्न थप कायि क्षेि 
आवश्यक परेको, 

(ख)संस्थाको कायि संचािर्नमा सदस्यको प्रत्यक्ष र्र्नयन्िण कायम राख्न रचर्नात्मक उपायहरु 
अविम्बर्न गररएको, 

(ग) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गरे्न सहकारी संस्थाको हकमा मापदण्ड अर्नसुार 
भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भए तापर्र्न संस्थाको कायिक्षेिका वडाहरूमा 
व्यावसाहयक सेवा सञ्चािर्न र्नभएको वा जम्मा कारोबारको तोहकएको रकम वा अर्नपुात 
भन्दा कम रकम वा अर्नपुातको व्यावसाहयक सेवा सञ्चािर्न भएको देश्चखएको खण्डमा दताि 
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गरे्न अर्धकारीिे व्यावसाहयक सेवा सञ्चािर्न भएका वडा माि कायिक्षेि कायम गरे्न गरी 
हवर्र्नयम संशोधर्न गर्नि र्र्नदेशर्न ददर्न सक्रे्नछ । 

(७)  उपदफा (३) बमोश्चजम दताि गरे्न अर्धकारीिे र्र्नदेशर्न ददएकोमा सहकारी संस्थािे एक 
वषिर्भि हवर्र्नयम संशोधर्न गरी आफ्र्नो कायिक्षेि परु्नःर्र्नधािरण गर्नुिपरे्नछ ।  

(८) यस दफामा अन्यि जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भए तापर्र्न सहकारी संस्थािे स्वेश्चच्छक रूपमा 
जरु्नसकैु समय कायिक्षेि घटाउरे्न गरी परु्नःर्र्नधािरण गर्नि हवर्र्नयम संशोधर्न गर्नि सक्रे्नछ ।  

(९) कायिक्षेि परु्नः र्र्नधािरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोहकएबमोश्चजम हरेु्नछ ।   

 

१०.जार्नकारी ददर्नपुरे्न:  र्िवेणी गाउँपार्िका भन्दा बढी कायिक्षेि कायम राखी दताि भई सञ्चािर्नमा 
रहेका संस्थाहरूिे र्िवेणी गाउँपार्िकामा सेवा सञ्चािर्न गदाि सञ्चार्ित सेवाको हववरण सहहत 
दताि गरे्न अर्धकारीिाई जार्नकारी ददर्नपुरे्नछ । 

  

११.हवषयगत आधारमा वगीकरण: 
(१) सहकारी संस्थाको वगीकरण देहाय बमोश्चजम हरेु्नछः 

(क) उत्पादक संस्थाः  
    कृहष, दगु्ध, श्चचया, कहफ, उख,ु फिफुि र माछापािर्न हवशेषका हवषयगत र अगवुावािी 

एवम ्उत्पादर्नको योजर्ना समेतका आधारमा अन्य उत्पादर्नमूिक संस्था । 

(ख) उपभोिा संस्थाः  
    उपभोिा भण्डार, वचत तथा ऋण, उजाि र स्वास््य  हवशेषका हवषयगत र प्राथर्मक 

आवश्यकता एवम ्सेवाको योजर्ना समेतका आधारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था । 
(ग) श्रर्मक संस्थाः  
    हस्तकिा, खाद्य पररकार, औद्योर्गक उत्पादर्न, भोजर्नािय र श्रम करार हवशेषका 

हवषयगत र सीप वा श्रमको हवशेषता एवम ्स्वरोजगारीको योजर्ना समेतका आधारमा 
अन्य श्रममा आधाररत संस्था; 

(घ) बहउुद्दशे्यीय संस्थाः  
    उत्पादर्न, उपभोग र श्रम वा सीपमा आधाररत स्वरोजगारीका सेवा समेत सञ्चािर्न गरे्न 

अन्य बहमुखुी संस्था । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्िेश्चखत हवषयमा हवश्चशष्टीकरण, आम प्रचिर्न 
र अभ्यासको हवकासिम समेतको आधारमा तोहकएबमोश्चजमका हवषयहरु थप गर्नि सहकरे्नछ 
। 

(३) उपदफा (१)र (२) मा जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भए तापर्र्न उपदफा (१) बमोश्चजम अन्य 
संस्थाहरु गठर्न गर्नि बाधा परे्नछैर्न ।  
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१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ना सञ्चािर्न गर्नि सक्रे्न : 
(१) दफा ६ बमोश्चजम दताि प्रमाणपि प्राप् त गरे पर्छ संस्थािे आफ्र्नो उद्देश्य प्रार्प्तका िार्ग यस 

ऐर्न र हवर्र्नयमको अधीर्नमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ना सञ्चािर्न 
गर्नि सक्रे्नछ ।  

(२) प्रचर्ित कारू्नर्नमा जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भएतापर्र्न संस्थािे उपदफा (१) बमोश्चजम 
कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ना सञ्चािर्न गर्नि छुिै संस्था दताि गर्नुिपरे्न छैर्न ।तर 
त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ना सञ्चािर्न गर्नि प्रचर्ित कारू्नर्न बमोश्चजम 
अर्नमुर्तपि, स्वीकृर्त वा र्जाजतपि र्िर्न ुपरे्न रहेछ भरे्न सो बमोश्चजम अर्नमुर्त पि, स्वीकृर्त 
वा र्जाजत पि र्िएर माि कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ना सञ्चािर्न गर्नुि परे्नछ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम संस्थािे प्रचर्ित कारू्नर्न बमोश्चजम अर्धकार पाएको र्र्नकाय वा 
अर्धकारीबाट अर्नमुर्तपि, स्वीकृर्त वा र्जाजतपि प्राप् त गरेमा पन्र ददर्नर्भिसोको जार्नकारी 
दताि गरे्न अर्धकारीिाई ददर्न ुपरे्नछ । 

(४) दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थािे संयिु वा साझेदारीमा आफ्र्नो उत्पादर्न वा सेवाको 
बजारीकरणको िार्ग यस ऐर्नको अधीर्नमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजर्ना सञ्चािर्न गर्नि सक्रे्नछर्न ्। 

(५) उपदफा (४) बमोश्चजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ना सञ्चािर्न गरे्न सम्बन्धी 
अन्य व्यबस्था तोहकए बमोश्चजम हरेु्नछ । 

१३.दाहयत्व सीर्मत हरेु्न : 
(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दाहयत्व र्र्नजिे खररद गरेको वा खररद 

गर्नि स्वीकार गरेको शेयरको अर्धकतम रकमसम्म माि सीर्मत रहरे्नछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको र्नाममा “सहकारी” र र्नामको अन्त्यमा “र्िर्मटेड” भने्न शब्द राख्न ुपरे्नछ 
।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र र्सद्धान्त पािर्ना गर्नुि परे्न: 
     सहकारी संस्थाको गठर्न तथा सञ्चािर्न गदाि सहकारीका मूल्य, मान्यता र र्सद्धान्तको पािर्ना 

गर्नुि परे्नछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

संस्थाका उद्दशे्य तथा कायि 
१५. संस्थाको उद्दशे्य : कायिक्षेिमा आधाररत र सदस्य केश्चन्ित भई आफ्र्ना सदस्यहरूको आर्थिक, 

सामाश्चजक तथा साँस्कृर्तक उन्नयर्न गर्नुि संस्थाको मखु्य उद्देश्य हरेु्नछ ।   
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१६.संस्थाको कायि : संस्थाका कायिहरू देहाय बमोश्चजम हरेु्नछर्न:्- 
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र र्सद्धान्तहरूको पािर्ना गरे्नगराउरे्न, 

(ख) सदस्यको हहत प्रवद्धिर्नगरे्न गरी व्यावसाहयक सेवाहरू प्रदार्न गरे्न, 

(ग) सदस्यिाई श्चशक्षा, सूचर्ना र तािीम प्रदार्न गरे्न , 

(ङ) संस्थािे गरे्न उत्पादर्न तथा सेवाको मापदण्ड र्र्नधािरण गरी गणुस्तर सधुार, आर्थिक 
स्थाहयत्व र जोश्चखम व्यवस्थापर्नसम्बन्धी कायि गरे्न,  

(च) आन्तररक र्र्नयन्िण प्रणािी िागू गरे्न, 

(छ) संस्थाको व्यवसाहयक प्रवद्धिर्न तथा हवकास सम्बन्धी हियाकिापहरू सञ्चािर्न गरे्न, 

(ज) मन्िािय, रश्चजष्ट्रार, प्रादेश्चशक रश्चजष्ट्रार, स्थार्नीय तह वादताि गरे्न अर्धकारीको र्र्नदेशर्न पािर्ना 
गरे्न गराउरे्न, 

(झ) हवर्र्नयममा उश्चल्िश्चखत कायिहरू गरे्न । 

 
 

पररच्छेद–४ 

हवर्र्नयम तथा आन्तररक कायिहवर्ध 

१७.हवर्र्नयम बर्नाउर्न ुपरे्न : 
(१) संस्थािे यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयम, र्र्नदेश्चशका, मापदण्ड र कायिहवर्धको 

अधीर्नमा रही आफ्र्नो कायि सञ्चािर्नको िार्ग हवर्र्नयम बर्नाउर्न ुपरे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको हवर्र्नयम दताि गरे्न अर्धकारीबाट स्वीकृत भए पर्छ िागू हरेु्नछ 
। 

१८.आन्तररक कायिहवर्ध बर्नाउर्न सक्रे्न : 
(१) संस्थािे यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयम, र्र्नदेश्चशका, मापदण्ड, कायिहवधी र 

हवर्र्नयमको अधीर्नमा रही आवश्यकता अर्नसुार आफ्र्नो आन्तररक कायिहवर्ध बर्नाउर्न 
सक्रे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको आन्तररक कायिहवर्ध सम्बश्चन्धत संस्थाको साधारणसभािे स्वीकृत 
गरेपर्छ िागू हरेु्नछ । 

१९.हवर्र्नयम र आन्तररक कायिहवर्धमा संशोधर्न : 
(१) संस्थाको साधारणसभाको कुि सदस्य संख्याको बहमुतबाट हवर्र्नयम र आन्तररक कायिहवर्ध 

संशोधर्न हरु्न सक्रे्नछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजम संशोधर्न भएको हवर्र्नयम वा आन्तररक कायिहवर्ध दताि गरे्न 
अर्धकारीबाट स्वीकृत भएपर्छ िागू हरेु्नछ । 

 
 

पररच्छेद–५ 

सदस्यता 
२०.संस्थाको सदस्यता: 

(१) अठार वषि उमेर पूरा गरेका देहाय बमोश्चजमका रे्नपािी र्नागररकहरु संस्थाको सदस्य हरु्न 
सक्रे्नछर्नः् 

  (क)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरेको, 
  (ख)  संस्थाको हवर्र्नयममा उश्चल्िश्चखत शतिहरु पािर्ना गर्नि मन्जरु गरेको, 
  (ग)  संस्थाको श्चजम्मेवारी पािर्ना गर्नि मन्जरु भएको, 
  (घ)  संस्थािे गरेको कारोवारसँग प्रर्तस्पधाि हरेु्न गरी कारोवार र्नगरेको, 
  (ङ)   संस्थाको सदस्यता र्िर्न योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐर्नमा अन्यि जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भएतापर्र्न रे्नपाि सरकार, प्रदेश सरकारका 
र्र्नकायहरु, स्थार्नीय तहका साथै संस्थाको कायिक्षेि र्भिका सामदुाहयक वा सहकारी 
हवद्यािय, गठुी, स्थार्नीय क्िब, स्थार्नीय तहमा गठर्न भएका उपभोिा समूहहरु संस्थाको 
सदस्य हरु्न बाधा परे्न छैर्न ।  

(३) यस दफामा अन्यि जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भएतापर्र्न स्वास््य सहकारी संस्थामा सहकारी 
संस्थािे सदस्यता र्िर्न वाधा परे्न छैर्न । 

२१.सदस्यता प्राप् त गर्नि र्र्नवेदर्न ददर्न ुपरे्न: 
(१) संस्थाको सदस्यता र्िर्न चाहरे्न सम्बश्चन्धत व्यश्चििे संस्थाको सर्मर्त समक्ष र्र्नवेदर्न ददर्न ु

परे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम र्र्नवेदर्नपरेको र्मर्तिे पैंतीस ददर्न र्भि सर्मर्तिे यो ऐर्न, यस ऐर्न 
अन्तगित बरे्नको र्र्नयम तथा हवर्र्नयमको अधीर्नमा रही सदस्यता प्रदार्न गरे्न वा र्नगरे्न र्र्नणिय 
गर्नुि परे्नछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम र्र्नणिय गदाि सर्मर्तिे सदस्यता प्रदार्न र्नगरे्न र्र्नणिय गरेमा सो को 
कारण खोिी सात ददर्नर्भि र्र्नवेदकिाई जार्नकारी गराउर्न ुपरे्नछ । 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम जार्नकारी पाएको र्मर्तिे तीस ददर्नर्भि सम्बश्चन्धत ब्यश्चििे त्यस्तो 
संस्था दताि गरे्न अर्धकारीसमक्ष उजूर गर्नि सक्रे्नछ। 
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(५) उपदफा (४) बमोश्चजम प्राप् तउजूरी छार्नहवर्न गदाि र्र्नवेदकिाई सदस्यता प्रदार्न गर्नुि परे्न 
देश्चखएमा दताि गरे्न अर्धकारीिे त्यस्तो र्र्नवेदकिाई सदस्यता प्रदार्न गर्निको िार्ग सम्बश्चन्धत 
संस्थािाई आदेश ददर्न सक्रे्नछ। 

(६) उपदफा (५) बमोश्चजम आदेश भएमा सो आदेश प्राप् त गरेको सात ददर्न र्भि सम्बश्चन्धत 
संस्थािे र्र्नवेदकिाई सदस्यता प्रदार्न गरी सोको जार्नकारी दताि गरे्न अर्धकारीिाई गराउर्न ु
परे्नछ ।  

२२.सदस्य हरु्न र्नपाउरे्न : 
(१) कुरै्न व्यश्चि एकै प्रकृर्तको एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्य हरु्न पाउरे्न छैर्न ।  

  तर यो ऐर्न प्रारम्भ हरु्न ु अश्चघ कुरै्न व्यश्चि एकै प्रकृर्तको एकभन्दा बढी संस्थाको 
सदस्य रहेको भए यो ऐर्न प्रारम्भ भएको र्मर्तिे तीर्नवषि र्भि कुरै्न एक संस्थाको माि 
सदस्यता कायम राख्न ुपरे्नछ । 

(२)  यो ऐर्न प्रारम्भ हुँदाका बखत कुरै्न संस्थामा रे्नपाि सरकारको र्र्नकाय वा दफा २० को 
उपदफा (२) मा उल्िेख भएदेश्चख बाहेकको अन्य कुरै्न कृर्िम व्यश्चि सदस्य भएको भए 
पाँचवषि र्भि सदस्यता अन्त्य गर्नुिपरे्नछ ।  

   

२३.सदस्यताको समार्प्त: 
(१) कुरै्न सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्त हरेु्नछः— 

(क) सदस्यिे आफ्र्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 
(ख) िगातार बाहषिक साधारणसभामा र्बर्ना सूचर्ना तीर्न पटकसम्म अर्नपुश्चस्थत भएमा, 
(ग) यो ऐर्न,यस ऐर्न अन्तगित वरे्नको र्र्नयम वा हवर्र्नयम बमोश्चजम सदस्यिे पािर्ना गर्नुिपरे्न 

प्रावधार्नको बारम्बार उल्िङ्घर्न गरेमा, 
(घ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोश्चजमको योग्यता र्नभएमा। 

(२) उपदफा (१) मा जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भए तापर्र्न कुरै्न सदस्यिे संस्थाबाट प्राप् त वा 
भिुार्न गर्नुि परे्न कुरै्न रकम भएमा सो फरफारक र्नभएसम्म वा र्र्नजिे र्िएको ऋण,र्तर्नुि 
परे्न कुरै्न दाहयत्व वा अन्य कुरै्न सदस्यको तफि बाट र्धतो वा जमार्नत बसेकोमा सोको 
दाहयत्व फरफारक र्नभएसम्म र्र्नजको सदस्यता समाप्त हरेु्न छैर्न ।  

(३) यस दफामा जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भए तापर्र्न साधारणसभा बोिाउरे्न र्र्नणिय भर्सकेपर्छ 
साधारणसभा सम्पन्न र्नभएसम्म कसैिाई पर्र्न सदस्यताबाट हटाउर्न सहकरे्न छैर्न । 

२४.सहुवधा प्राप् त गर्नि र्नसक्रे्न : कुरै्न सदस्यिे सहकारी संस्थािाई र्तर्नुि परे्न कुरै्न दाहयत्व र्र्नधािररत 
समयर्भि  भिुार्न र्नगरेमा वा यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्तगित वरे्नको र्र्नयम तथा हवर्र्नयम बमोश्चजम 
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सदस्यिे पािर्न गर्नुिपरे्न व्यवस्थाको बारम्बार उल्िंघर्न गरेमा त्यस्तो सदस्यिे अन्य सदस्य 
सरहको सरु्बधा प्राप् त गर्नि सक्रे्न छैर्न । 

 
 
 

पररच्छेद –६ 

साधारणसभा, सर्मर्ततथा िेखा सपुररवेक्षण सर्मर्त 

 

२५. साधारणसभा: 
(१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपमा साधारणसभा हरेु्नछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारणसभाका सदस्य हरेु्न छर्न ्। 

(३) सहकारी संस्थाको साधारणसभा देहाय बमोश्चजम हरेु्नछ:– 

(क) प्रारश्चम्भक साधारणसभा, 
(ख) वाहषिक साधारणसभा, 
(ग) हवशेष साधारणसभा । 

२६.प्रारश्चम्भक साधारण सभाको काम, कतिव्य र अर्धकार:  

    प्रारश्चम्भक साधारणसभाको काम, कतिव्य र अर्धकार देहाय बमोश्चजम हरेु्नछ :– 

(क) प्रारश्चम्भक साधारणसभा हरेु्न अश्चघल्िो ददर्नसम्मको काम कारबाही र आर्थिक कारोबारको 
जार्नकारी र्िरे्न, 

(ख) चािू आर्थिक वषिको िार्ग वाहषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृत गरे्न, 

(ग) प्रर्तवेदर्न तथा हवत्तीय हववरण अर्नमुोदर्न गरे्न, 

(घ) हवर्र्नयममा उल्िेख भए बमोश्चजम सर्मर्त वा िेखा सपुरीवेक्षण सर्मर्तको र्र्नवािचर्न गरे्न, 

(ङ) आन्तररक कायिहवर्ध पाररत गरे्न, 

(च) िेखा परीक्षकको र्र्नयशु्चि र र्र्नजको पाररश्रर्मक र्र्नधािरण गरे्न,  

(छ) हवर्र्नयममा तोहकए बमोश्चजमका अन्य कायिहरू गरे्न । 

२७. वाहषिक साधारणसभाको काम, कतिव्य र अर्धकार :  

    वाहषिक साधारणसभाको काम, कतिव्य र अर्धकार देहाय बमोश्चजम  हरेु्नछ :– 

(क) वाहषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृर्त गरे्न, 

(ख) वाहषिक िेखा परीक्षण प्रर्तवेदर्न अर्नमुोदर्न गरे्न, 

(ग) सर्मर्त वा िेखा सपुरीवेक्षण सर्मर्तको र्र्नवािचर्न तथा हवघटर्न गरे्न, 

(घ) सञ्चािक वा िेखा सपुरीवेक्षण सर्मर्तको संयोजक वा सदस्यिाई पदबाट हटाउरे्न, 

(ङ) सर्मर्त वा िेखा सपुरीवेक्षण सर्मर्तको वाहषिक प्रर्तवेदर्न पाररत गरे्न, 
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(च) हवर्र्नयम संशोधर्न तथा आन्तररक कायिहवर्ध पाररत गरे्न, 

(छ) िेखा परीक्षकको र्र्नयशु्चि र र्र्नजको पाररश्रर्मक र्र्नधािरण गरे्न, 

(ज) संस्था एकीकरण वा हवघटर्न सम्बन्धी र्र्नणिय गरे्न, 

(झ) पाररश्रर्मक िगायतका सहुवधा तोक्रे्न, 

(ञ) ऋण तथा अर्नदुार्न प्राप्त गरे्न सम्बन्धमा र्र्नणिय गरे्न, 

(ट) सदस्यको दाहयत्व र्मर्नाहा ददरे्न, 

(ठ) सर्मर्तिाई आवश्यक र्र्नदेशर्न ददरे्न, 

(ड) हवर्र्नयममा तोहकए बमोश्चजमका अन्य कायिहरू गरे्न । 

२८. साधारणसभाको बैठक : 
(१) सर्मर्तिे सहकारी संस्था दताि भएको र्मर्तिे तीर्न महहर्नार्भि प्रारश्चम्भक साधारणसभा 

बोिाउर्न ुपरे्नछ । 

(२) सर्मर्तिे प्रत्येक आर्थिक वषि समाप्त भएको र्मर्तिे छ महहर्नार्भि वाहषिक साधारणसभा 
बोिाउर्न ुपरे्नछ । 

(३) सर्मर्तिे देहायको अवस्थामा हवशेष साधारण सभा बोिाउर्न ुपरे्नछ :– 

(क) संस्थाको काम हवशेषिे हवशेष साधारण सभा बोिाउर्नपुरे्नसर्मर्तवाट र्र्नणिय भएमा, 
(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोश्चजम िेखा सपुरीवेक्षण सर्मर्तको 

र्सफाररसमा, 
(ग) कुरै्न सञ्चािकिे हवशेष साधारणसभा बोिाउर्न पेश गरेको प्रस्ताव सर्मर्तद्धारा पाररत 

भएमा, 
(घ) हवशेष साधारणसभा बोिाउर्न ुपरे्न कारण खिुार् पश्चच्चस प्रर्तशत सदस्यिे सर्मर्त 

समक्ष र्र्नवेदर्न ददएमा, 
(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोश्चजम दताि गरे्न अर्धकारीिे र्र्नदेशर्न ददएमा, 

(४) उपदफा (३) मा जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भए तापर्र्न संस्थाको सञ्चािकवा व्यवस्थापकबाट 
आफ्र्नो श्चजम्मेवारी पूरा र्नगरी संस्था सञ्चािर्नमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा दताि गरे्न 
अर्धकारीिाई जार्नकारी ददईसाधारण सदस्यहरूमध्येबाट बहमुत सदस्य उपश्चस्थत भई 
हवशेष साधारण सभा गर्नि सहकरे्नछ । 

२९. हवशेष साधारणसभा बोिाउर्न र्र्नदेशर्न ददर्न सक्रे्न: 
(१) संस्थाको र्र्नरीक्षण वा सपुरीवेक्षण गदाि वा कसैको उजूरी परी छार्नहवर्न गदाि देहायको 

अवस्था देश्चखर्न आएमा दताि गरे्न अर्धकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थाको सर्मर्तिाई 
साधारणसभा बोिाउर्न र्र्नदेशर्न ददर्न सक्रे्नछ :–   

(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा र्सद्धान्त हवपररत कायि गरेमा,  
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(ख) यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयम, हवर्र्नयम तथा आन्तररक कायिहवर्ध हवपरीत 
कायि गरेमा, 

(घ) दताि गरे्न अर्धकारीिे ददएको र्र्नदेशर्नको बारम्बार उल्िङ्घर्न गरेमा, 
(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोश्चजम दताि गरे्न अर्धकारीिे आदेश ददएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम साधारणसभा बोिाउर्न र्र्नदेशर्न प्राप् त भएमा सर्मर्तिे सो र्र्नदेशर्न 
प्राप् त भएको र्मर्तिे पैंतीस ददर्नर्भि साधारणसभाको बैठक बोिाउर्न ु परे्नछ र 
साधारणसभाको बैठकमा उजूरी वा र्र्नरीक्षणका िममा देश्चखएका हवषयमा छिफि गरी 
सोको प्रर्तवेदर्न दताि गरे्न अर्धकारीसमक्ष पेश गर्नुि परे्नछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उश्चल्िश्चखत अवर्धर्भि सर्मर्तिे साधारणसभा र्नबोिाएमा दताि 
गरे्न अर्धकारीिे त्यस्तो साधारणसभा बोिाउर्न सक्रे्नछ । 

(४) सहकारी संस्थाको साधारणसभाको िार्ग गणपूरक संख्या तत्काि कायम रहेको सदस्य 
संख्याको एकाउन्न प्रर्तशत हरेु्नछ ।  

तर पहहिो पटक डाहकएको साधारण सभामा गणपरुक संख्या र्नपगेुमा त्यसको सात ददर्न र्भि 
दोस्रो पटक साधारण सभा बोिाउर्न ु परे्न र यसरी दोस्रो पटक बोिार्एको साधारण 
सभामा संचािक सर्मर्तको बहमुत सहहत एक र्तहाई साधारण सदस्यहरुको उपश्चस्थर्त 
भएमा साधारण सभाको गणपरुक संख्या पगेुको मार्र्नरे्नछ । 

(५) उपदफा (४) मा जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भए तापर्र्न दफा २८ को (४) मा भएको 
व्यवस्था सोहीअर्नसुार हरेु्नछ । 

(६) दईु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थािे साधारण सभा गदाि समार्न कायिसूचीमा 
तोहकए बमोश्चजम सदस्य संख्याको आधारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थार्नमा 
संचािक सदस्यहरुिाई पठाई साधारण सभा गर्नि र त्यस्तो सभाको र्र्नणिय प्रमाश्चणत गर्नि 
प्रर्तर्र्नर्धहरु छर्नौट गरी त्यस्ता प्रर्तर्र्नर्धहरुको उपश्चस्थर्तको सभािे अश्चन्तम र्र्नणिय 
प्रमाश्चणत गरे्न व्यवस्था र्मिाउर्न सक्रे्नछ । 

३०.सञ्चािक सर्मर्त : 
(१) सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट र्र्नवािश्चचत एक सञ्चािक सर्मर्त रहरे्नछ ।  

 तर,  एउटै व्यश्चि िगातार एउटै पदमा दईु पटकभन्दा बढी सञ्चािक हरु्न पाउरे्न छैर्न । 
(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको सर्मर्तमा उपिब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रर्तशत महहिा 

सदस्यको प्रर्तर्र्नर्धत्व सरु्र्नश्चित गर्नुि परे्नछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवर्धमा सञ्चािक तथा िेखा सर्मर्तको 
पदमा उम्मेदवार बन्न र र्र्नवािश्चचत हरु्न सक्रे्न छैर्न । 
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(४) कुरै्न संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कमिचारी वा आफ्र्नो संस्थािे सदस्यता र्िएको 
सहकारी संघ वा बैङ्कबाहेक अको कुरै्न संस्थाको संचािक बन्न पाउरे्न छैर्न । 

     तर वाहषिक दईु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार गरे्न सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे 
त्यस्तो सहकारी संस्थामा कमिचारीको रुपमा काम गर्नि बाधा परे्न छैर्न । वाहषिक दईु 
करोडभन्दा बहढ कारोवार गरे्न संस्थामा कुरै्न संचािक कमिचारी रहेको भए यो ऐर्न प्रारम्भ 
भएको र्मर्तिे दईु वषिर्भि त्यस्तो संचािकिे कमिचारीको पद त्याग गरी अको 
कमिचारीको व्यवस्था गर्नुिपरे्नछ ।  

(६) यो ऐर्न प्रारम्भ हरु्नअुश्चघ कुरै्न व्यश्चि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चािक वा सोही वा अको 
संस्थाको कमिचारी भएकोमा यो ऐर्न प्रारम्भ भएको र्मर्तिे एक वषिर्भि कुरै्न एक 
संस्थाको माि सञ्चािक वा कमिचारी रहर्न ुपरे्नछ । 

(७) सर्मर्तको कायािवर्ध र्तर्न वषिको हरेु्नछ । 

३१. सञ्चािक सर्मर्तको र्र्नवािचर्न : 
(१) सर्मर्तिे आफ्र्नो कायािवर्ध समाप्त हरु्न ुकश्चम्तमा एक महहर्ना अश्चघ अको सर्मर्तको र्र्नवािचर्न 

गराउर्न ुपरे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम सर्मर्तको र्र्नवािचर्न र्नगराएको जार्नकारी प्राप् त भएमा त्यस्तो 
जार्नकारी प्राप् त भएको र्मर्तिे छ महहर्नार्भि सर्मर्तको र्र्नवािचर्न गराउर्न दताि गरे्न 
अर्धकारीिे सम्बश्चन्धत सर्मर्तिाई आदेश ददर्न सक्रे्नछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम दताि गरे्न अर्धकारीिे आदेश ददएकोमा सम्बश्चन्धत सर्मर्तिे सो 
आदेश बमोश्चजमको समयावर्धर्भि सर्मर्तको र्र्नवािचर्न गराईदताि गरे्न अर्धकारिाई 
जार्नकारी गराउर्न ुपरे्नछ। 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम सर्मर्तको र्र्नवािचर्न र्नगराएमा दताि गरे्न अर्धकारिे त्यस्तो 
संस्थासदस्य रहेको मार्थल्िो संघ भए सो संघको प्रर्तर्र्नर्ध समेतिाई सहभागीगराई 
सर्मर्तको र्र्नवािचर्न सम्बन्धी सम्पूणि कायि गरे्न गराउरे्नछ । 

(५) उपदफा (४)बमोश्चजमको र्र्नवािचर्न कायिमा सहयोग परु् याउर्न ु सम्बश्चन्धत सर्मर्तका 
पदार्धकारीहरूको कतिव्य हरेु्नछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोश्चजम र्र्नवािचर्न गराउँदा िागेको सम्पूणि खचि सम्बश्चन्धत संस्थािे व्यहोर्नुि 
परे्नछ। 

(७) यस दफा बमोश्चजम सर्मर्तको अको र्र्नवािचर्न र्नभएसम्मको िार्ग सर्मर्तिे हवर्र्नयममा 
व्यवस्था भए बमोश्चजम आफ्र्नो कायि सञ्चािर्न गरे्नछ ।  

३२. सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार :  
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      यस ऐर्नमा अन्यि उश्चल्िश्चखत काम, कतिव्य र अर्धकारका अर्तररि सर्मर्तको काम, कतिव्य र 
अर्धकार देहाय बमोश्चजम हरेु्नछ :– 

(क)  सहकारीका मूल्य, मान्यता र र्सद्धान्त बमोश्चजम सहकारी संस्थाको सञ्चािर्न गरे्न, 

(ख) आर्थिक तथा प्रशासकीय कायि गरे्न, गराउरे्न, 

(ग)  प्रारश्चम्भक साधारणसभा, वाहषिक साधारणसभा तथा हवशेष साधारणसभा बोिाउरे्न, 

(घ)  साधारणसभाका र्र्नणियहरू कायािन्वयर्न गरे्न, गराउरे्न, 

(ङ)  संस्थाको र्नीर्त, योजर्ना, बजेट तथा बाहषिक कायििमको तजुिमा गरी साधारणसभा समक्ष 
पेश गरे्न, 

(च) संस्थाको सदस्यता प्रदार्न गरे्न तथा सदस्यताबाट हटाउरे्न,  

(छ)  शेयर र्नामसारी तथा हफताि सम्बन्धी कायि गरे्न, 

(ज)  सम्बश्चन्धत संघको सदस्यता र्िरे्न, 

(झ)  हवर्र्नयम तथा आन्तररक कायिहवर्ध तयार गरी साधारणसभामा पेश गरे्न,  

(ञ) संस्थाको कायिक्षेिर्भि संस्थाको कारोबार र व्यवसायको हहत प्रवद्धिर्नको िार्ग 
आवश्यककायि गरे्न, गराउरे्न, 

३३. सञ्चािक पदमा बहाि र्नरहरे्न:  

     देहायको कुरै्न अवस्थामा सञ्चािकआफ्र्नो पदमा बहाि रहर्न सक्रे्न छैर्न:- 

(क) र्र्नजिे ददएको राजीर्नामा सर्मर्तबाटस्वीकृत भएमा, 
(ख) र्र्नजिाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोश्चजमसञ्चािकबाट हटाउरे्न र्र्नणिय भएमा, 
(ग) र्र्नज अको संस्थाको सञ्चािक रहेमा, 
(घ) र्र्नज सोही वा अको संस्थाको कमिचारी रहेमा, तर दफा ३० को उपदफा (४) को 

प्रर्तबन्धात्मक वाक्यांशमा िेश्चखएको कुरामा सोहीबमोश्चजम हरेु्नछ । 

(ङ) र्र्नजसोही वा अको संस्थाको िेखा सपुरीवेक्षण सर्मर्तको पदमा रहेमा 
(च) र्र्नजको मतृ्य ुभएमा। 

३४. सञ्चािकिाई पदबाट हटाउर्न सक्रे्न: 

(१) साधारणसभािे वहमुतको र्र्नणियबाट देहायको कुरै्न अवस्थामा सञ्चािकिाई सर्मर्तको 
सञ्चािक पदबाट हटाउर्न सक्रे्नछ :– 

(क) आर्थिक हहर्नार्मर्ना गरी सम्बश्चन्धत संस्थािाई हार्नी र्नोक्सार्नी परु् याएमा, 
(ख) अर्नर्धकृत तवरिे सम्बश्चन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी हवषयको गोपर्र्नयता भङ्ग 

गरेमा, 
(ग) सम्बश्चन्धत संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रर्तस्पधाि हरेु्न गरी समार्न प्रकृर्तको 

कारोबार वा व्यवसाय गरेमा, 
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(घ) सम्बश्चन्धत संस्थाको अहहत हरेु्न कुरै्न कायि गरेमा,  
(ङ) र्र्नज शारीररक वा मार्नर्सक रुपमा काम गर्नि र्नसक्रे्न भएमा, 
(च) कुरै्न सञ्चािकमा यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयम वा हवर्र्नयममा उश्चल्िश्चखत 

योग्यता र्नरहेमा । 

(२) कुरै्न सञ्चािकिाई सर्मर्तको पदबाट हटाउरे्न र्र्नणिय गर्नुि अश्चघ त्यस्तो सञ्चािकिाई 

साधारणसभा समक्ष सफाई पेश गरे्न मर्नार्सब माहफकको मौका ददर्रे्नछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्चजमको अवर्धर्भि कुरै्न सञ्चािकिे सफाई पेश र्नगरेमा वा र्र्नजिे पेश 
गरेको सफाई सन्तोषजर्नक र्नभएमा साधारणसभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पदबाट हटाउर्न 
सक्रे्नछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम सञ्चािकको पदबाट हटार्एको सदस्य सर्मर्तको दईु 
कायिकािसम्मको र्र्नवािचर्नमा उम्मेदवार बन्न पाउरे्न छैर्न ।    

(५) उपदफा (३) बमोश्चजम कुरै्न सञ्चािक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारणसभािे बाँकी 
अवर्धको िार्ग अको सञ्चािकको र्र्नवािचर्न गरे्नछ । 

३५. र्र्नजी स्वाथि समावेश भएको र्र्नणिय प्रकृयामा संिग्र्न हरु्न र्नहरेु्न  : 
(१) सञ्चािकिे आफ्र्नो र्र्नजी स्वाथि समावेश भएको र्र्नणिय प्रहियामा संिग्र्न हरु्नहुुँदैर्न । 

(२) सञ्चािकिे आफूिाईमाि व्यश्चिगत फार्दा हरेु्नगरी संस्थामा कुरै्न कायि गर्नि गराउर्न हुँदैर्न 
। 

(३) कुरै्न सञ्चािकिे उपदफा (१) को र्बपरीत हरेु्न गरी वा आफ्र्नो अर्धकारक्षेिभन्दा बाहहर 
गई कुरै्न काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रर्त त्यस्तो सञ्चािक 
व्यश्चिगत रूपमा उत्तरदायी हरेु्नछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको, सदस्य वा अन्य 
कुरै्न व्यश्चििाई हार्नी र्नोक्सार्नी हरु्न गएको रहेछ भरे्न त्यस्तो हार्नी र्नोक्सार्नी र्र्नजको 
जायजेथाबाट असूि उपर गरररे्नछ । 

३६.सर्मर्तको हवघटर्न : 
(१) साधारणसभािे देहायको अवस्थामा सर्मर्तको हवघटर्न गर्नि सक्रे्नछः– 

(क) सर्मर्तको बदर्र्नयतपूणि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोश्चखममा परेमा, 
(ख) संस्थािे र्तर्नुिपरे्न दाहयत्व तोहकएको समयर्भि भिुार्न गर्नि र्नसकेमा, 
(ग) हवर्र्नयममा उश्चल्िश्चखत उद्देश्य र कायि हवपररतको काम गरेमा,  
(घ) सर्मर्तिे आफ्र्नो श्चजम्मेवारी पूरा र्नगरेमा, 
(ङ) यो ऐर्न वा यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयमाविीमा उश्चल्िश्चखत शति वा दताि गरे्न  

अर्धकारीिे ददएको र्र्नदेशर्नको बारम्बार उल्िङ्घर्न गरेमा । 
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजम सर्मर्त हवघटर्न भएमा साधारणसभािे र्नयाँ सर्मर्तको र्र्नवािचर्न 
गरे्नछ । 

(३) सर्मर्तिे यो ऐर्न वा यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयम बमोश्चजम दताि गरे्न अर्धकारीिे 
ददएको र्र्नदेशर्न पािर्ना र्नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोश्चजम पेश भएको 
प्रर्तवेदर्न समेतको आधारमा दताि गरे्न अर्धकारीिे सर्मर्तिाई उजूरी वा र्र्नरीक्षणको िममा 
देश्चखएका हवषयवस्तकुो गाश्चम्भयिताको आधारमा बढीमा छ महहर्नाको समय ददई सधुार गरे्न 
मौका ददर्न सक्रे्नछ र त्यस्तो समयावर्ध र्भि पर्र्न सधुार र्नगरेमा त्यस्तो सर्मर्त हवघटर्न 
गरे्नछ । 

(४) उपदफा (३) बमोश्चजम सर्मर्त हवघटर्न भएमा त्यसरी हवघटर्न गररएको र्मर्तिे तीर्न 
महहर्ना र्भिमा अको सर्मर्तको र्र्नवािचर्न सम्पन्न गराउर्न र त्यस्तो र्र्नवािचर्न र्नभएसम्म 
संस्थाको दैर्र्नक कायि सञ्चािर्न गर्नि दताि गरे्न अर्धकारीिे तोहकए बमोश्चजमको एक तदथि 
सर्मर्त गठर्न गर्नुि परे्नछ । 

(५) यस दफा बमोश्चजम अको सर्मर्तको र्र्नवािचर्न गराउँदा िागेको सम्पूणि खचि सम्बश्चन्धत 
संस्थािे व्यहोरे्नछ । 

३७. िेखा सपुरीवेक्षण सर्मर्तको गठर्न : 
(१) संस्थामा आन्तररक र्र्नयन्िण प्रणािीिाई सदुृढ गर्नि तोहकए बमोश्चजमको योग्यता पगेुका 

एकजर्ना संयोजक र दईुजर्ना सदस्यहरू रहरे्न गरी साधारणसभािे र्र्नवािचर्नबाट िेखा 
सपुरीवेक्षण सर्मर्त गठर्न गरे्नछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यश्चि एकै अवर्धमा एउटै संस्थाको सञ्चािक वा िेखा 
सपुररवेक्षण सर्मर्तको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र र्र्नवािश्चचत हरु्न सक्रे्न 
छैर्न । 

३८. िेखा सपुररवेक्षण सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार : 
(१)  िेखा सपुररवेक्षण सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार देहाय बमोश्चजम हरेु्नछ :– 

(क) प्रत्येक चौमार्सकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक िेखापरीक्षण गरे्न, गराउरे्न, 

(ख) आन्तररक िेखापरीक्षण गदाि िेखापरीक्षणका आधारभतू र्सद्धान्तको पािर्ना गरे्न, 

गराउरे्न, 

(ग) हवत्तीय तथा आर्थिक कारोवारको र्र्नरीक्षण तथा मूल्याङ्कर्न गरे्न, गराउरे्न, 

(घ) सर्मर्तको काम कारवाहीको र्र्नयर्मत सपुररवेक्षण गरे्न र सर्मर्तिाई आवश्यक 
सझुाव ददरे्न, 

(ङ) साधारणसभाकोर्र्नदेशर्न, र्र्नणिय तथा सर्मर्तका र्र्नणिय कायािन्वयर्न भए र्नभएको 
अर्नगुमर्न गरे्न, 
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(च) िेखा सम्बन्धी प्रर्तवेदर्न र सर्मर्तको काम कारबाहीको सपुररवेक्षण सम्बन्धी वाहषिक 
प्रर्तवेदर्न साधारणसभा समक्ष पेश गरे्न,  

(छ) आफूिे पटक पटक ददएका सझुाव कायािन्वयर्न र्नभएको कारणबाट कुरै्न संस्थाको 
हहतमा प्रर्तकूि असर परेमावा त्यस्तो संस्थाको र्नगद वा श्चजन्सी सम्पश्चत्तको व्यापक 
रूपमा हहर्नार्मर्ना वा अर्र्नयर्मतता भएको वा संस्था गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्नि 
िागेकोमासोको कारण खिुाई हवशेष साधारणसभा बोिाउर्न सर्मर्तसमक्ष र्सफाररस 
गरे्न । 

(ज) आवश्यक परेमा आन्तररक िेखा परीक्षक र्र्नयशु्चिका िार्ग तीर्न जर्नाको र्नाम 
सञ्चािक सर्मर्तमा र्सफाररस गरे्न । 

(२) िेखा सपुररवेक्षण सर्मर्तको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दैर्र्नक आर्थिक प्रशासर्र्नक 
कायिमा सहभागी हरु्न पाउरे्न छैर्न । 

 

पररच्छेद – ७ 

बचत तथा ऋण पररचािर्न 

३९. सदस्य केश्चन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुि परे्न : 
(१) संस्थािे आफ्र्ना सदस्यहरूको माि बचत स्वीकार गर्नि, सोको पररचािर्न गर्नि र सदस्यिाई 

माि ऋण प्रदार्न गर्नि सक्रे्नछ । 

(२) उपदफा (१) मा जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भएतापर्र्न बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार 
गरे्न गरी दताि भएको संस्था बाहेक अन्य हवषयगत वा वहउुद्देश्यीय संस्थािे बचत तथा 
ऋणको मखु्य कारोवार गर्नि पाउरे्न छैर्न।तर यो ऐर्न प्रारम्भ हरु्न ु अश्चघ बहउुद्देश्यीय वा 
हवषयगत संस्थाको रुपमा दताि भई मखु्य कारोवारको रुपमा वचत तथा ऋणको कारोवार 
गदै आएको भए त्यस्तो संस्थािे तीर्न वषि र्भिमा वचत तथा ऋणको मखु्य कारोवार र्नहरेु्न 
गरी दताि हुँदाका बखतमा उल्िेख गररएको मखु्य कारोवार गरे्न गरी संस्था सञ्चािर्न 
गर्नुिपरे्नछ । 

(३) संस्थािे सदस्यिाई प्रदार्न गरे्न ऋणमा सेवा शलु्क र र्नवीकरण शलु्क र्िर्न पार्रे्न छैर्न । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर र्बचको अन्तर छ प्रर्तशतभन्दा बढी हरेु्न छैर्न ।  

(५) संस्थािे प्रदार्न गरेको ऋणमा िाग्रे्न ब्याजिाई मूि ऋणमा पूजँीकृत गरी सोको आधारमा 
ब्याज िगाउर्न पार्रे्न छैर्न । 

(६) संस्थािे कुरै्नपर्र्न कम्पर्नीको शेयर खररद गर्नि सक्रे्न छैर्न ।  

  तर  
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(१) संस्थाको दाहयत्वप्रर्त प्रर्तकूि र्नहरेु्न गरी संस्थािे स्वप्रयोजर्नको िार्ग अचि सम्पश्चत्त 
खरीद तथा पूवािधार र्र्नमािण एवं संस्था र सदस्यहरुको हहतमा उत्पादर्न र सेवाको 
क्षेिमा प्राथर्मक पूजँी कोष पररचािर्न गर्नि वाधा परे्न छैर्न । 

(२) यो ऐर्न प्रारम्भ हरु्न ुअश्चघ कुरै्न संस्थािे कुरै्न कम्पर्नीको शेयर खररद गरेको भएमा 
त्यस्तो शेयर यो ऐर्न प्रारम्भ भएको र्मर्तिे एक वषि अवर्धर्भि हस्तान्तरण 
गररसक्र्न ुपरे्नछ । 

 (३) उपदफा (२) मा जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भए तापर्र्नसंस्थािे यो ऐर्न प्रारम्भ हरु्नअुश्चघ 
दताि भएका सार्ना हकसार्नद्वारा प्रवहद्धित हवत्तीय संस्थाको शेयर खररद गर्नि बाधा 
परे्नछैर्न । 

(७) संस्थािे शेयर पूजँी कोषको दश गणुासम्म वचत संकिर्न गर्नि सक्रे्नछ । 

(८) संस्थािे दताि गदािका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीर्न 
महहर्ना अवर्ध व्यर्तत र्नभई ऋण िगार्नी गर्नि सक्रे्न छैर्न । 

४०. सन्दभि व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थाः  
(१) संघीय कार्नरु्न बमोश्चजम रश्चजष्ट्रारिेबचत तथा ऋणको सन्दभि व्याजदर तोक्र्न सक्रे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम तोहकएको सन्दभि ब्याजदर संस्थाका िार्ग र्र्नदेशक ब्याजदर हरेु्नछ 
। 

४१. व्यश्चिगत बचतको सीमा: संस्थामा सदस्यको व्यश्चिगत बचतको सीमा तीस िाखसम्म हरेु्नछ 
। 

 

पररच्छेद –९ 

आर्थिक स्रोत पररचािर्न 

४२. शेयर र्बिी तथा हफताि सम्बन्धी व्यबस्था : 
(१) संस्थािे आफ्र्नो सदस्यिाई शेयर हविी गर्नि सक्रे्नछ।  

(२) उपदफा (१) मा जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भए तापर्र्न संस्थािे एकै सदस्यिाई आफ्र्नो कुि 
शेयर पूजँीको बीस प्रर्तशतभन्दा बढी हरेु्न गरी शेयर र्बिी गर्नि सक्रे्न छैर्न ।  

    तर रे्नपाि सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थार्नीय तहको पूणि वा आंश्चशक स्वार्मत्व वा 
र्र्नयन्िणभएको संस्था वा र्र्नकायको हकमा यो बन्देज िागू हरेु्न छैर्न। 

(४) संस्थाको शेयरको अंहकत मूल्य प्रर्त शेयर एक सय रुपैयाँ हरेु्नछ ।  

(५) संस्थाको शेयरपूजँी हवर्र्नयममा उल्िेख भए बमोश्चजम हरेु्नछ । 
(६) संस्थािे खिुा बजारमा शेयर र्बिी गर्नि पाउरे्न छैर्न । 
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(७) संस्थाको मूिधर्नको रुपमा रहेको कुरै्न सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा दाहयत्व 
बाहेक अन्य कुरै्न ऋण वा दाहयत्व वापत र्ििाम र्बिी गरररे्न छैर्न । 

४३.रकम हफताि तथा खाता सञ्चािर्न सम्बन्धी व्यवस्था : 
(1) कुरै्न सदस्यिे संस्थाको सदस्यता त्याग गरी रकम हफताि र्िर्न चाहेमा र्र्नजको कुरै्न 

दाहयत्व भए त्यस्तोदाहयत्व भिुार्न गरेको र्मर्तिे एक महहर्नार्भि र्र्नजको बाँकी रकम 
तोहकए बमोश्चजम र्र्नजिाई हफताि गर्नुि परे्नछ । 

(२) कुरै्न सदस्यिे संस्थामा जम्मा गरेको बचत हफताि माग गरेमा र्र्नजको कुरै्न दाहयत्व भए 
त्यस्तो दाहयत्व किा गरी बाँकी रकम तोहकए बमोश्चजमर्र्नजिाई हफताि गर्नुि परे्नछ।  

(३) संस्थािे वचत खाताहरु माि संचािर्न गर्नि सक्रे्नछ ।    

४४. ऋण वा अर्नदुार्न र्िर्न सक्रे्न: 
(१) संस्थािे हवदेशी बैंक वा हवत्तीय संस्था वा अन्य र्र्नकायबाट ऋण वा अर्नदुार्न र्िर्न वा 

त्यस्तो र्र्नकायसँग साझेदारीमा काम गर्नि संघीय कारू्नर्न वमोश्चजम स्वीकृती र्िर्न ुपरे्न छ । 

(२) उपदफा (१) वमोश्चजम हवदेशी बैङ्क वा र्र्नकायबाट ऋण वा अर्नदुार्न र्िर्न स्वीकृतीको 
िार्गतोहकए वमोश्चजमको हववरणहरु सहहत दताि गरे्न अर्धकारी समक्ष र्र्नवेदर्न ददर्न ुपरे्नछ 
।  

(३) उपदफा (२) वमोश्चजम र्र्नवेदर्न प्राप्त भएमा दताि गरे्न अर्धकारीिे गाउँ कायिपार्िकामा 
प्रस्ताव पेश गर्नुि परे्नछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोश्चजमको प्रस्ताव गाउँ कायिपार्िकािे उपयिु देखेमा स्वीकृतीको िार्ग 
मन्िाियमा र्सफाररस गरर पठाउरे्नछ ।  

४५. रे्नपाि सरकारको सरुक्षण प्राप् त गर्नि सक्रे्न:  

(१) संस्थािे हवदेशी बैङ्क वा र्र्नकायसँग र्िरे्न ऋणमा सरुक्षण प्राप् त गर्नुि परे्न भएमा संघीय 
कारू्नर्न वमोश्चजम स्वीकृर्तकोिार्ग दताि गरे्न अर्धकारर समक्ष प्रस्ताव सहहत र्र्नवेदर्न ददर्न ु
परे्न छ । 

(२) दफा (१) वमोश्चजम   प्राप्त प्रस्ताव उपयिु देश्चखएमा गाउँ कायिपार्िकािे संघीय कार्नरु्न 
बमोश्चजम स्वीकृर्तको िार्ग मन्िाियमा श्चशफाररस गरर पठाउर्न ुपरे्नछ ।  

 
 

पररच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

४६.संस्थाको कोष : 
   (१) संस्थाको कोषमा देहाय बमोश्चजमको रकम रहरे्नछ :– 

(क) शेयर र्बिीबाट प्राप् त रकम, 
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(ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) रे्नपाि सरकारबाट प्राप् त अर्नदुार्न रकम, 

(ङ) हवदेशी सरकार वा अन्तरािहष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् त अर्नदुार्न वा सहायताको रकम, 

(च) व्यवसाहयक कायिबाट आश्चजित रकम, 

(छ) सदस्यता प्रवेश शलु्क, 

(ज) संस्थाको र्नाममा प्राप्त हरेु्न अन्य जरु्नसकैु रकम । 

४७. जगेडा कोष : 
(१) संस्थामा एक जगेडा कोष रहरे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कोषमा देहाय बमोश्चजमका रकम रहरे्न छर्न ्:– 

(क) आर्थिक वषिको खूद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रर्तशत रकम,  

(ख) कुरै्न संस्था, संघ वा र्र्नकायिे प्रदार्न गरेको पूजँीगत अर्नदुार्न रकम, 

(ग) श्चस्थर सम्पश्चत्त हविीबाट प्राप् त रकम, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको जगेडा कोष अहवभाज्य हरेु्नछ । 

४८. संरश्चक्षत पूजँी हफताि कोषः 
(१) संस्थामा एक संरश्चक्षत पूजँी हफताि कोष रहरे्नछ । 

(२) दफा ४७ बमोश्चजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोश्चजमको 
रकम छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रर्तशत रकम उपदफा (१) 
बमोश्चजमको कोषमा वाहषिक रुपमा जम्मा गर्नुि परे्नछ । 

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको रकम सदस्यिे गरेको संघीय कार्नरु्नमा तोहकए बमोश्चजमको 
वाहषिक कारोवारको आधारमा सम्बश्चन्धत सदस्यिाई उपिव्ध गराउर्न ुपरे्नछ ।  

४९. सहकारी प्रवद्धिर्न कोषसम्बन्धी व्यवस्था: 
(१) संस्थािे सहकारी व्यवसायको प्रवद्धिर्न गर्निको िार्ग दफा ४७ बमोश्चजम जगेडा कोषमा 

सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोश्चजमको रकम छुयाई बाँकी रहेको 
रकमको शून्य दशमिव पाँच प्रर्तशतिे हरु्न आउरे्न रकम संघीय कार्नरु्नमा व्यवस्था 
भएबमोश्चजमको सहकारी प्रवद्धिर्न कोषमा वाहषिक रुपमा जम्मा गर्नुि परे्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कोषको उपयोग संघीय कार्नरु्न व्यवस्था भएबमोश्चजम हरेु्नछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थाः 
(१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उश्चल्िश्चखत कोषका अर्तररि संस्थामा सहकारी श्चशक्षा 

कोष, शेयर िाभांश कोष िगायततोहकए बमोश्चजमका अन्य कोषहरु रहर्न सक्रे्न छर्न ्। 
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(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूर्तिका िार्ग हवर्र्नयममा 
तोहकए बमोश्चजम उपयोग गर्नि सहकरे्नछ ।  

  तर एक वषिको शेयर िाभांशको रकम शेयर पूजँीको पन्र प्रर्तशतभन्दा बढी हरेु्न छैर्न । 

 
 
 
 
 
 
 

पररच्छेद –११ 

अर्भिेख र सूचर्ना 
५१. अर्भिेख राख्न ुपरे्न : 

(१) संस्थािे साधारणसभा, सर्मर्त तथा िेखा सपुररबेक्षण सर्मर्त बैठकका र्र्नणिय तथा काम 
कारबाहीको अद्यावर्धक अर्भिेख सरुश्चक्षत साथ राख्न ुपरे्नछ । 

(२) संस्थािे कारोबारसँग सम्बश्चन्धत तथा अन्य आवश्यक अर्भिेखहरू तोहकए बमोश्चजम 
सरुश्चक्षत साथ राख्न ुपरे्नछ । 

५२. हववरण उपिब्ध गराउर्न ुपरे्न : 
    (१) संस्थािे देहायका हववरणहरू सहहतको प्रर्तवेदर्न आ.व. समाप्त भएको तीर्न महहर्ना र्भि 

दताि गरे्न अर्धकारी समक्ष पेश गर्नुि परे्नछ :– 

(क) कारोबारको चौमार्सक र वाहषिक प्रर्तवेदर्न तथा िेखापरीक्षण प्रर्तवेदर्न 

(ख) बाहषिक कायििम र्नीर्त तथा योजर्ना, 
(ग) खदु बचत सम्बन्धी र्नीर्त तथा योजर्ना, 
(घ) सञ्चािकको र्नाम तथा बाँकी कायािवर्धको सूची, 
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जार्नकारी, 
(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूजँी,   
(छ) सञ्चािक वा सदस्यिे र्िएको ऋण र्तर्नि बाँकी रहेको रकम, 

(ज)दताि गरे्न अर्धकारीिे समय समयमा तोहकददएको अन्य हववरण । 

 
 

पररच्छेद – १२ 

िेखा र िेखापरीक्षण 
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५३. कारोबारको िेखा: संस्थाको  कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीमा आधाररत र 
कारोबारको यथाथि श्चस्थर्त स्पष्टरुपमा देश्चखरे्न गरी संघीय कारू्नर्न बमोश्चजम रश्चजष्ट्रारिे िागू 
गरेको िेखामार्न (एकाउश्चन्टङ स्याण्डडि) र यस ऐर्न बमोश्चजम पािर्ना गर्नुिपरे्न अन्य शति तथा 
व्यवस्था बमोश्चजम राख्न ुपरे्नछ । 

५४. िेखापरीक्षण: 
(१) संस्थािे प्रत्येक आर्थिक वषिको िेखापरीक्षण सो आर्थिक वषि समाप्त भएको र्मर्तिे तीर्न 

महहर्नार्भि प्रचर्ित कारू्नर्न बमोश्चजम र्जाजतपिप्राप् त िेखापरीक्षकद्वारा गराउर्न ुपरे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको अवर्धर्भि कुरै्न संस्थािे िेखापरीक्षण र्नगराएको पार्एमा दताि 
गरे्न अर्धकारीिे त्यस्तो संस्थाको िेखा परीक्षण र्जाजतपिप्राप् त िेखापरीक्षकबाट गराउर्न 
सक्रे्नछ। 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम िेखापरीक्षण गराउँदा िेखापरीक्षकिाई ददर्न ु परे्न पाररश्रर्मक 
िगायतको रकम सम्बश्चन्धत संस्थािे व्यहोरे्नछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोश्चजम िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण प्रर्तवेदर्न अर्नमुोदर्नको 
िार्ग साधारणसभासमक्ष पेश गर्नुि परे्नछ । 

(५) उपदफा (४) बमोश्चजम पेश भएको िेखापरीक्षण प्रर्तवेदर्न साधारणसभाबाट अर्नमुोदर्न हरु्न 
र्नसकेमा परु्नः िेखापरीक्षणको िार्ग साधारणसभािे दफा ५५ को अधीर्नमा रही अको 
िेखापरीक्षक र्र्नयिु गरे्नछ । 

५५. िेखापरीक्षकको र्र्नयशु्चि : 
(१) संस्थाको िेखापरीक्षण सम्बन्धी कायि गर्नि प्रचर्ित कारू्नर्न बमोश्चजम र्जाजतपिप्राप् त 

िेखापरीक्षकहरूमध्येबाट साधारणसभािे एकजर्ना िेखापरीक्षक र्र्नयशु्चि गरी पाररश्रर्मक 
समेत तोक्रे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम िेखापरीक्षक र्र्नयिु गदाि एउटै व्यश्चि, फमि वा कम्पर्नीिाई 
िगातार तीर्न आर्थिक वषिभन्दा बढी हरेु्न गरी र्र्नयिु गर्नि सहकरे्न छैर्न । 

५६. िेखापरीक्षकमा र्र्नयिु हरु्न र्नसक्रे्न : 
(१) देहायका व्यश्चि िेखापरीक्षकमा र्र्नयिु हरु्न तथा र्र्नयिु भई सकेको भए सो पदमा 

बहाि रहर्न सक्रे्न छैर्न :- 

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

(ग) सहकारी संस्थाको र्र्नयर्मत पाररश्रर्मक पाउरे्न गरी र्र्नयिु सल्िाहकार वा कमिचारी, 
(घ) िेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीर्न वषिको अवर्ध भिुार्न र्नभएको,  
(ङ) दामासाहीमा परेको, 
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(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा रै्नर्तक पतर्न हरेु्न अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाँच वषि 
भिुार्न र्नभएको,  

(ज) सम्बश्चन्धत संस्थासँग स्वाथि बाश्चझएको व्यश्चि । 

(२) िेखापरीक्षकिे आफूर्र्नयिु हरु्नअुश्चघ उपदफा (१) बमोश्चजम अयोग्य र्नभएको कुराको 
संस्था समक्ष स्वघोषणा गरर््नपुरे्नछ ।  

(३) कुरै्न िेखापरीक्षक आफ्र्नो कायिकाि समाप्त र्नहुँदै कुरै्न संस्थाको िेखापरीक्षण गर्नि अयोग्य 
भएमा वा संस्थाको िेखापरीक्षकको पदमा कायम रहर्न र्नसक्रे्न श्चस्थर्त उत्पन्न भएमा 
र्र्नजिेिेखापरीक्षण गर्नुि परे्न वा गरररहेको काम तत्काि रोकी सो कुराको जार्नकारी 
र्िश्चखत रुपमा संस्थािाई ददर्न ुपरे्नछ । 

(४) यस दफाको प्रर्तकूि हरेु्नगरी र्र्नयिु भएको िेखापरीक्षकिे गरेको िेखापरीक्षण मान्य 
हरेु्न छैर्न ।  

 
 

पररच्छेद – १३ 

छुट, सहुवधा र सहरु्ियत 

५७. छुट, सहुवधा र सहरु्ियत: 
(१) संस्थािाई प्राप्त हरेु्न छुट, सहुवधा र सहरु्ियत संघीय कार्नरु्न बमोश्चजम हरेु्नछ । 

(२) उपदफा (१) मा उल्िेश्चखतछुट, सहुवधा र सहरु्ियत बाहेक संस्थािाई प्राप्त हरेु्न अन्य छुट, 

सहुवधा र सहरु्ियत तोहकए बमोश्चजम हरेु्नछ ।  
 
 

पररच्छेद—१४ 

ऋण असिुी तथा बाकँी बक्यौता 
५८. ऋण असूि गरे्न: 

(१) कुरै्न सदस्यिे संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शति कबरु्ियतको पािर्ना र्नगरेमा, 
र्िखतको भाखार्भि ऋणको सावाँ, ब्याज र हजािर्ना चिुा र्नगरेमा वा ऋण र्िएको रकम 
सम्बश्चन्धत काममा र्निगाई हहर्नार्मर्ना गरेको देश्चखएमा त्यस्तो सदस्यिे ऋण र्िंदा राखेको 
र्धतोिाई सम्बश्चन्धत संस्थािे र्ििाम र्बिी गरी वा अन्य कुरै्न व्यवस्था गरी आफ्र्नो साँवा, 
ब्याज र हजािर्नाअसूि उपर गर्नि सक्रे्नछ।र्धतो सम्बश्चन्धत संस्थािे सकारे पिात ् पर्र्न 
ऋणीिे साँवा ब्याज दवैु भिुार्नी गरी र्धतो बापतको सम्पश्चत्त हफताि र्िर्न चाहेमा हफताि 
गर्नुिपरे्नछ । 
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(२) कुरै्न सदस्यिे संस्थामा राखेको र्धतो कुरै्न हकर्समिे कसैिाई हक छोर्डददएमा वा अन्य 
कुरै्न कारणबाट त्यस्तो र्धतोको मूल्य घट्ट्र्न गएमा त्यस्तो ऋणीिाई र्र्नश्चित म्याद ददई 
थप र्धतो सरुक्षणराख् र्निगाउर्न सहकरे्नछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम ऋणीिे थप र्धतो र्नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोश्चजमको 
र्धतोबाट पर्र्न साँवा, ब्याज र हजािर्नाको रकम असूि उपर हरु्न र्नसकेमा त्यस्तो ऋणीको 
हक िाग्रे्न अन्य जायजेथाबाट पर्र्न साँवा, ब्याज र हजािर्नाअसूि उपर गर्नि सहकरे्नछ ।  

(४) यस दफा बमोश्चजम साँवा, ब्याज र हजिर्ना असूि उपर गदाि िागेको खचिको रकम तथा 
असूिउपर भएको साँवा, व्याज र हजािर्नाको रकम किा गरी बाँकी रहर्न आएको रकम 
सम्बश्चन्धत ऋणीिाई हफताि ददर्न ुपरे्नछ ।  

(५) यस दफा बमोश्चजम कुरै्न संस्थािे ऋणीको र्धतो वा अन्य जायजेथार्ििाम र्बिी गदाि 
र्ििाम सकारे्न व्यश्चिको र्नाममा सो र्धतो वा जायजेथा प्रचर्ित कारू्नर्न बमोश्चजम रश्चजषे्ट्रशर्न 
वा दाश्चखि खारेज गर्निको िार्ग सम्बश्चन्धत कायािियमा िेखी पठाउरे्नछ र सम्बश्चन्धत 
कायािियिे पर्र्न सोही बमोश्चजम रश्चजषे्ट्रशर्न वा दाश्चखि खारेज गरी सोको जार्नकारी 
सम्बश्चन्धत संस्थािाई ददर्न ुपरे्नछ । 

(६) यस दफा बमोश्चजम र्धतो राखेको सम्पश्चत्त र्ििाम र्बिी गदाि कसैिे सकार र्नगरेमा त्यस्तो 
सम्पश्चत्त सम्बश्चन्धत संस्था आफैं िे सकार गर्नि सक्रे्नछ । 

(७) उपदफा (६) बमोश्चजम आफैं िे सकार गरेमा त्यस्तो सम्पश्चत्त सम्बश्चन्धत संस्थाको र्नाममा 
रश्चजषे्ट्रशर्न वा दाश्चखि खारेज गर्नि सम्बश्चन्धत कायािियमा िेखी पठाउरे्नछ र त्यसरी िेखी 
आएमा सम्बश्चन्धत कायािियिे सोही बमोश्चजम रश्चजषे्ट्रशर्न वा दाश्चखि खारेज गरी ददर्न ुपरे्नछ 
। 

५९.  कािो सूची सम्बन्धी व्यवस्थाः संस्थाबाट ऋण र्िई  रकमको अपचिर्न गरे्न वा तोहकएको 
समयावर्ध र्भि ऋणको साँवा व्याज हफताि र्नगरे्न व्यश्चिको र्नाम र्नामेशी सहहत कािोसूची 
प्रकाशर्न सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कार्नरु्न बमोश्चजम हरेु्नछ । 

६०. कजाि सूचर्ना केन््र सम्बन्धी व्यवस्थाः कजाि सूचर्ना केन्ि सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कार्नरु्न 
बमोश्चजम हरेु्नछ । 

६१ बाकँी बक्यौता असूि उपर गरे्न : कसैिे संस्थािाई र्तर्नुि बझुाउर्न ु परे्न रकम र्नर्तरी बाँकी 
राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत दताि गरे्न अर्धकारीिे त्यस्तो व्यश्चिको 
जायजेथाबाट असूि उपर गररददर्न सक्रे्नछ । 

६२. रोक्का राख् र्निेखी पठाउरे्न: 
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(१) संस्था वा दताि गरे्न अर्धकारीिे दफा ५८ र ६१ को प्रयोजर्नको िार्ग कुरै्न व्यश्चिको 
खाता,जायजेथाको स्वार्मत्व हस्तान्तरण, र्नामसारी वा र्बिी गर्नि र्नपाउरे्न गरी रोक्का 
राख् र्नसम्बश्चन्धत र्र्नकायमा िेखी पठाउर्न सक्रे्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम रोक्काको िार्ग िेखी आएमा सम्बश्चन्धत र्र्नकायिे प्रचर्ित कारू्नर्न 
बमोश्चजम त्यस्तो व्यश्चिको खाता, जायजेथाको स्वार्मत्व हस्तान्तरण, र्नामसारी वा र्बिी गर्नि 
र्नपाउरे्न गरी रोक्का राख् र्नराखी ददर्न ुपरे्नछ । 

६३. अग्रार्धकार रहरे्न:कुरै्न व्यश्चििे संस्थािाई र्तर्नुि परे्न ऋण वा अन्य कुरै्न दाहयत्व र्नर्तरेमा त्यस्तो 
व्यश्चिको जायजेथामा रे्नपाि सरकारको कुरै्न हक दाबी भए त्यसको िार्ग रकम छुिाई बाँकी 
रहर्न आएको रकममा संस्थाको अग्रार्धकार रहरे्नछ । 

६४.  कायिवाही गर्नि वाधा र्नपरे्न:संस्थािे ऋण असिुी गरे्न सम्बन्धमा कुरै्न व्यश्चि वा सहकारी संस्था 
उपर चिाएको कुरै्न कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यश्चि वा संस्था उपर यस ऐर्न तथा 
प्रचर्ित कारू्नर्न बमोश्चजमको कुरै्न कसूरमा कारवाही चिाउर्न रोक िगाएको मार्र्नरे्न छैर्न । 

 
 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरण,  र्बघटर्न तथा दताि खारेज 

६५. एकीकरण तथा हवभाजर्न सम्बन्धी व्यबस्था: 
(१) यस ऐर्नको अर्धर्नमा रहीदईु वा दईुभन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरण 

गर्नि वा एक संस्थािाई भौगोर्िक कायि क्षेिको आधारमा दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थामा 
हवभाजर्न गर्नि सहकरे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम एकीकरण वा हवभाजर्न गदाि सम्बश्चन्धत संस्थाको कुि कायम 
रहेका सदस्य संख्याको दईु र्तहार् बहमुतबाट र्र्नणिय हरु्न ुपरे्नछ ।           

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम एकीकरण वा हवभाजर्न गरे्न र्र्नणिय गदाि एकीकरण वा हवभाजर्नका 
शति र कायिहवर्ध समेत खिुाउर्न ुपरे्नछ। 

६६.  हवघटर्न र दताि खारेज: 
(१) कुरै्न संस्थामा देहायको अवस्था हवद्यमार्न भएमा साधारणसभाको तत्काि कायम रहेका दईु 

र्तहार् बहमुत सदस्यको र्र्नणियबाट त्यस्तो संस्थाको हवघटर्न गरे्न र्र्नणिय गरी दताि 
खारेजीको स्वीकृर्तका िार्ग सर्मर्तिे दताि गरे्न अर्धकारी समक्ष र्र्नवेदर्न ददर्नसक्रे्नछ :– 

(क) हवर्र्नयममा उश्चल्िश्चखत उद्देश्य तथा कायि हार्सि गर्नि सम्भव र्नभएमा,  
(ख) सदस्यको हहत गर्नि र्नसक्रे्न भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम प्राप् त र्र्नवेदर्नमा छार्नहवर्न गदाि त्यस्तो संस्थाको हवघटर्न गर्नि 
उपयिु देश्चखएमा दताि गरे्न अर्धकारीिे त्यस्तो संस्थाको दताि खारेज गर्नि सक्रे्नछ। 
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(३) उपदफा (२) मा जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भए तापर्र्न दताि गरे्न अर्धकारीिे देहायको 
अवस्थामा माि संस्थाको दताि खारेज गर्नि सक्रे्नछ :– 

(क) िगातार दईु वषिसम्म कुरै्न कारोबार र्नगरी र्र्नष्कृय रहेको पार्एमा, 
(ख) कुरै्न संस्थािे यो ऐर्न वा यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयमाविी हवपरीतको कायि 

बारम्बार गरेमा, 
(ग) हवर्र्नयममा उश्चल्िश्चखत उद्देश्य हवपरीत कायि गरेमा, 
(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र र्सद्धान्त हवपरीत कायि गरेमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोश्चजम दताि खारेज गर्नुि अश्चघ दताि गरे्न अर्धकारीिे त्यस्तो 
संस्थािाई सरु्नवुाईको िार्ग पन्र ददर्नकोसमय ददर्न ुपरे्नछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोश्चजम संस्थाको दताि खारेज भएमा त्यस्तोसंस्था हवघटर्न भएको 
मार्र्नरे्नछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोश्चजम संस्थाको दताि खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको दताि 
प्रमाणपि स्वतः रद्द भएको मार्र्नरे्नछ । 

६७. र्िक्वीडेटरको र्र्नयशु्चि: 
(१) दफा ६६ बमोश्चजम कुरै्न संस्थाको दताि खारेज भएमा दताि गरे्न अर्धकारीिे र्िक्वीडेटर 

र्र्नयिु गरे्नछ ।  

(२) उपदफामा (१) मा जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भएतापर्र्न संघीय कार्नरु्नमा तोहकएको 
र्समासम्मको सम्पश्चत्त भएको संस्थाको हकमा दताि गरे्न अर्धकारीिे कुरै्न अर्धकृतस्तरका 
कमिचारीिाई र्िक्वीडेटर र्र्नयशु्चि गर्नि सक्रे्नछ । 

६८. र्िक्वीडेशर्न पर्छको सम्पर्तको उपयोग: कुरै्न संस्थाको र्िक्वीडेशर्न पिात ्सबै दाहयत्व भिुार्न 
गरी बाँकी रहर्न गएको सम्पश्चत्तको उपयोगसंघीय कार्नरु्नमा तोहकए बमोश्चजम हरेु्नछ । 

 
 

पररच्छेद –१६ 

दताि गरे्न अर्धकारी 
६९. दताि गरे्न अर्धकारी: 

(१) यस ऐर्न अन्तगित दताि गरे्न अर्धकारीिे गर्नुिपरे्न कायिहरू र्िवेणी गाउँपार्िकाको प्रमखु 
प्रशासहकय अर्धकृतिे गरे्नछ । 

(२) उपदफा (१)बमोश्चजमको दताि गरे्न अर्धकारीिे यस ऐर्न बमोश्चजम आफूमा रहेको कुरै्न वा 
सम्पूणि अर्धकार आफू मातहतको अर्धकृतस्तरको कमिचारीिाई प्रत्यायोजर्न गर्नि सक्रे्नछ 
। 
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७०. काम, कतिव्य र अर्धकार : यस ऐर्नमा अन्यि उश्चल्िश्चखत काम, कतिव्य तथा अर्धकारको 
अर्तररि दताि गरे्न अर्धकारीको काम, कतिव्य र अर्धकार तोहकए बमोश्चजम हरेु्नछ । 

  
 
 
 
 
 

पररच्छेद –१७ 

र्र्नरीक्षण तथा अर्नगुमर्न 

७१. र्र्नरीक्षण तथा अर्भिेख जाचँ गरे्न: 
(१) दताि गरे्न अर्धकारीिे संस्थाको जरु्नसकैु वखत र्र्नरीक्षण तथाअर्भिेख परीक्षण गर्नि, गराउर्न 

सक्रे्नछ । 

(२) रे्नपाि राष्ट्र बैंङ्किे जरु्नसकैु वखत तोहकएको भन्दा बढी आर्थिक कारोवार गरे्न संस्थाको 
हहसाव हकताव वा हवत्तीय कारोवारको र्र्नरीक्षण वा जाँच गर्नि, गराउर्न सक्रे्नछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजर्नको िार्ग रे्नपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्र्ना कुरै्न अर्धकारी वा हवशेषज्ञ 
खटाई आबश्यक  हववरण वा सूचर्नाहरू संस्थाबाट श्चझकाई र्र्नरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गर्नि 
सक्रे्नछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२)बमोश्चजम र्र्नरीक्षण वा हहसाब जाँच गदाि दताि गरे्न अर्धकारी वा 
रे्नपाि राष्ट्र बैङ्कको अर्धकार प्राप्त अर्धकृतिे माग गरेको जार्नकारी सम्बश्चन्धत संस्थािे 
उपिब्ध गराउर्न ुपरे्नछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोश्चजम र्र्नरीक्षण वा हहसाब जाँच गदाि कुरै्न संस्थाको 
कामकारबाही यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयम, र्र्नदेश्चशका, मापदण्ड वा कायिहवर्ध 
बमोश्चजम भएको र्नपार्एमा दताि गरे्न अर्धकारी वा रे्नपाि राष्ट्र बैङ्किे सम्बश्चन्धत संस्थािाई 
आवश्यक र्र्नदेशर्न ददर्न सक्रे्नछ र त्यस्तो र्र्नदेशर्नको पािर्ना गर्नुि त्यस्तो संस्थाको कतिव्य 
हरेु्नछ । 

(६) रे्नपाि राष्ट्र बैङ्किे यस दफा बमोश्चजम संस्थाको र्र्नरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गदाि रे्नपाि राष्ट्र 
बैङ्किे प्रचर्ित कारू्नर्न बमोश्चजमको अर्धकार प्रयोग गर्नि सक्रे्नछ। 

(७) यस दफा बमोश्चजम संस्थाको र्र्नरीक्षण तथा सपुरीवेक्षण गदाि प्राप् त हरु्न आएको जार्नकारी 
रे्नपाि राष्ट्र बैङ्किे र्िवेणी गाउँ कायिपार्िकािाई उपिब्ध गराउर्न ुपरे्नछ ।   

७२. छार्नहवर्न गर्नि सक्रे्न : 
(१) कुरै्न संस्थाको व्यवसाहयक कारोबार सन्तोषजर्नक र्नभएको, सदस्यको हहत हवपरीत काम 

भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य हवपरीत कायि गरेको भर्नी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा वीस 
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प्रर्तशत सदस्यिे छार्नहवर्नको िार्ग र्र्नवेदर्न ददएमा दताि गरे्न अर्धकारीिे त्यस्तो संस्थाको 
छार्नहवर्न गर्नि, गराउर्न सक्रे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम छार्र्नवर्न गदाि माग गरेको हववरण वा कागजात उपिब्ध गराई 
सहयोग गर्नुि सम्बश्चन्धत सर्मर्तको कतिव्य हरेु्नछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोश्चजम गररएको छार्नहवर्नको जार्नकारी सम्बश्चन्धत संस्थािाई 
र्िश्चखतरुपमा ददर्न ुपरे्नछ । 

७३.बचत तथा ऋणको कारोबार गरे्न संस्था को र्र्नरीक्षण तथा अर्नगुमर्न सम्बन्धी हवशेष व्यवस्था : 
(१) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गरे्न संस्थािे तोहकए बमोश्चजम अर्नगुमर्न प्रणािी 

अविम्बर्न गर्नुि परे्नछ । 

(२) दताि गरे्न अर्धकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गरे्न संस्थाको तोहकए बमोश्चजमको 
अर्नगुमर्न प्रणािीमा आधाररत भई र्र्नरीक्षण तथा अर्नगुमर्न गरे्नछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम संस्थाको र्र्नरीक्षण तथा अर्नगुमर्न दताि गरे्न अर्धकारीिे आवश्यकता 
अर्नसुार रे्नपाि राष्ट्र बैङ्क िगायतका अन्य र्र्नकायको सहयोग र्िर्न सक्रे्नछ । 

 

७४. वाहषिक प्रर्तवेदर्न पेश गर्नुिपरे्न : 
(१) दताि गरे्न अर्धकारीिे आर्थिक वषि समाप्त भएको र्मर्तिे तीर्न महहर्नार्भि संस्थाको र्र्नरीक्षण 

सम्बन्धीवाहषिक प्रर्तवेदर्नगाउँ \ र्नगर कायिपार्िकासमक्ष पेश गर्नुि परे्नछ । 

(२) उपदफा (१)  बमोश्चजमको प्रर्तवेदर्नमा देहायका हववरणहरू खिुाउर्न ुपरे्नछ:– 

(क)  सञ्चािर्नमा रहेका संस्थाको हववरण, 

(ख) अर्नगुमर्न गररएका संस्थाको संख्या तथा आर्थिक कारोवारको हववरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी र्सद्धान्त र यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयम, हवर्र्नयम तथा 
आन्तररक कायिहवर्धको पािर्नाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यिे प्राप् त गरेको सेवा सहुवधाको अवस्था, 
(ङ) संस्थाको हियाकिापमा सदस्यको सहभार्गताको स्तर अर्नपुात, 

(च) संस्थािाई गाउँपार्िकाबाट प्रदार्न गररएको हवत्तीय अर्नदुार्न तथा छुट सहुवधाको 
सदपुयोर्गताको अवस्था,  

(छ) संस्थाको आर्थिक हियाकिाप तथा हवत्तीय अवस्था सम्बन्धी तोहकए बमोश्चजमका 
हववरण, 

(ज) संस्थामा आन्तररक र्र्नयन्िण प्रणािीको अवस्था, 
(झ) संस्थामा सशुासर्न तथा श्चजम्मेवारीको अवस्था, 
(ञ) संस्थामा रहेका कोषको हववरण, 
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(ट) संरश्चक्षत पूजँी हफताि कोषहवतरणको अवस्था, 
(ठ) सहकारीको र्नीर्त र्र्नमािणमा सहयोग पगु्रे्न आवश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको दताि, खारेजी तथा हवघटर्न सम्बन्धी हववरण, 

(ढ) संस्थािे सञ्चािर्न गरेको दफा १२ बमोश्चजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजर्नाको हववरण,  

(ण)  तोहकए बमोश्चजमका अन्य हववरण । 

७५. आपसी सरुक्षण सेवा संचािर्न सम्बन्धी व्यवस्थाः 
     संस्थािे संघीय कार्नरु्नमा व्यवस्था भएबमोश्चजम आफ्र्ना सदस्यहरुको बािीर्नािी वा वस्तभुाउमा 

भएको क्षर्तको अंशपूर्ति गरे्न गरी आपसी सरुक्षण सेवा संचािर्न गर्नि सक्रे्नछ । 

७६. श्चस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः  

    बचत तथा ऋण हवषयगत संस्थाहरू सम्भाहवतजोश्चखमबाट संरक्षणका िार्ग संघीय कार्नरु्नमा 
व्यवस्था भएबमोश्चजम खडा हरेु्न श्चस्थरीकरण कोषमा सहभागी हरु्न सक्रे्नछर्न ्। 

 
 

पररच्छेद –१८ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापर्न 

७७. संस्थासमस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्नि सहकरे्न: 
(१) यस ऐर्न बमोश्चजम गररएको र्र्नरीक्षण वा हहसाब जाँचबाट कुरै्न संस्थामा देहायको अवस्था 

हवद्यमार्न रहेको देश्चखएमा कायिपार्िकािे त्यस्तो संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा 
घोषणा गर्नि सक्रे्नछ:- 

(क) सदस्यको हहत हवपरीत हरेु्न गरी कुरै्न कायि गरेको, 
(ख) संस्थािे पूरा गर्नुिपरे्न हवत्तीय दाहयत्व पूरा र्नगरेको वा भिुार्नी गर्नुिपरे्न दाहयत्व भिुार्नी 

गर्नि र्नसकेको वा भिुार्नी गर्नि र्नसक्रे्न अवस्था भएको, 
(ग) सदस्यहरूको बचत र्र्नधािररत शति बमोश्चजम हफताि गर्नि र्नसकेको, 
(घ) यो ऐर्न, यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयम तथा हवर्र्नयम हवपरीत हरेु्न गरी संस्था  

सञ्चािर्न भएको, 
(ङ) संस्था  दामासाहीमा पर्नि सक्रे्न अबस्थामा भएको वा उल्िेखर्नीय रुपमा गम्भीर 

आर्थिक कदठर्नाई भोर्गरहेको, 
(च) कुरै्न संस्थािे सदस्यको बचत रकम हफताि गर्नुि परे्न अवर्धमा हफताि र्नगरेको भर्नी 

त्यस्तो संस्थाकाकम्तीमावीस प्रर्तशत वा वीस जर्ना मध्ये जरु्न कम हनु्छ सो 
वरावरकासदस्यहरूिे दताि गरे्न अर्धकारीसमक्ष र्र्नवेदर्न ददएकोमाछार्नहवर्न गदाि खण्ड 
(क) देश्चख (ङ) सम्मको कुरै्न अवस्था हवद्यमार्न भएको देश्चखएको । 
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(२) उपदफा (१) मा जरु्नसकैु कुरा िेश्चखएको भए तापर्र्न प्रचर्ित कारू्नर्न बमोश्चजम गठर्न गरेको 
आयोगिे कुरै्न संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्नि र्सफाररस गरेमा वा समस्याग्रस्त 
भर्नी पहहचार्न गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजरुी संख्या, औश्चचत्य समेतको 
आधारमा कायिपार्िकािेत्यस्तो संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्नि सक्रे्नछ । 

 
 

७८. व्यवस्थापर्न सर्मर्तको गठर्न: 
(१) दफा ७७ बमोश्चजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पश्चत्त 

व्यवस्थापर्न तथा दाहयत्व भिुार्नी सम्बन्धी कायिका िार्ग व्यवस्थापर्न सर्मर्तको गठर्न 
गर्नि दताि गरे्न अर्धकारीिे कायिपार्िका समक्ष  र्सफाररस गरे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम श्चशफाररस भई आएमा कायिपार्िकािे तोहकए वमोश्चजम व्यवस्थापर्न 
सर्मर्तको गठर्न गर्नि सक्रे्न छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम गदठत व्यवस्थापर्न सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार तोहकए 
बमोश्चजम हरेु्नछ । 

 

पररच्छेद–१९ 

कसूर, दण्ड जररवार्ना तथा परु्नराबेदर्न 

७९. कसूर गरेको मार्र्नरे्न :  

    कसैिे देहायको कुरै्न कायि गरेमा यस ऐर्न अन्तगितको कसूर गरेको मार्र्नरे्नछ ।  

(क) दताि र्नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चािर्न गरेमा वा कुरै्न व्यश्चि, फमि वाकम्पर्नीिे 
आफ्र्नो र्नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अंग्रजेी रुपान्तरण राखी कुरै्न कारोबार, 
व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अन्य कुरै्न कायि गरेमा, 

(ख) सदस्यको बचतयस ऐर्न र यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयम, हवर्र्नयमबमोश्चजम बाहेक अन्य 
कुरै्नपर्र्न प्रयोजर्नको िार्ग प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोहकएकोभन्दा बढी रकम ऋण प्रदार्न गदाि जमार्नत वा सरुक्षण र्नराखी ऋण प्रदार्न गरेमा, 
(घ) सर्मर्तको सदस्य, व्यवस्थापकवा कमिचारीिे संस्थाको सम्पश्चत्त, बचत वा शेयर रकम 

हहर्नार्मर्ना गरेमा, 
(ङ) ऋणअसूि हरु्न र्नसक्रे्न गरी सर्मर्तका कुरै्न सदस्य, र्र्नजकोर्नातेदार वा अन्य व्यश्चि वा 

कमिचारीिाई ऋण ददई रकम हहर्नार्मर्ना गरेमा,  
(च) सर्मर्तका कुरै्न सदस्यिे एक्िै वा अन्य सदस्यको र्मिोमतोमा संस्थाको शेयर वा बचत 

रकम आफू खसुी पररचािर्न गरी संस्थािाई हार्नी र्नोक्सार्नी परु् याएमा,  



स्थानीय सहकारी ऐन-२०७४ (पहहलो संशोधन २०७७) Page 33 

 

(छ) झिुा वा गित हववरण पेश गरीकजाि र्िएमा, राखेको र्धतो कच्चा भएमा वाऋण हहर्नार्मर्ना 
गरेमा,  

(ज)  संस्थािे यस ऐर्न र यस ऐर्न अन्तरग्त बरे्नका र्र्नयम, हवर्र्नयम  हवपररत िगार्नी गरेमा वा 
िगार्नी गरे्न उद्देश्यिे रकम उठाएमा,  

(झ) कृर्िम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण र्िएमा वा ददएमा, 
(ञ) र्धतोको अस्वाभाहवक रुपमा बढी मूल्याङ्कर्न गरी ऋण र्िएमा वा ददएमा, 
(ट) झिुा हववरणको आधारमा पररयोजर्नाको िागत अस्वाभाहवक रुपमा बढाई बढी ऋण 

र्िएमा वा  ददएमा, 
(ठ) कुरै्न व्यश्चि वा संस्थािाई एक पटक ददर्सकेको सरुक्षण रीतपूविक फुकुवा र्नभई वा सो 

सरुक्षणिे खामेको मूल्यभन्दा बढी हरेु्नगरी सोही सरुक्षण अन्य संस्थामा राखी परु्नः ऋण 
र्िए वा ददएमा, 

(ड) संस्थाबाट जरु्न प्रयोजर्नको िार्ग ऋण सहुवधा र्िएको हो सोही प्रयोजर्नमा र्निगाई अन्यि 
प्रयोग गरे वा गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कुरै्न कागजात वा खातामा िेश्चखएको कुरै्न कुरा कुरै्न तररकािे हटार् वा उडार् 
अकै अथि र्र्नस्करे्न व्यहोरा पारी र्मिाई िेख्न े वा अको र्भनै्न शे्रस्ता राख्न े जस्ता काम 
गरेबाट आफूिाई वा अरु कसैिाई फार्दा वा हार्र्न र्नोक्सार्नी गरे्न उद्देश्यिे कीते गर्नि वा 
अकािको हार्र्न र्नोक्सार्नी गरे्न उद्देश्यिे र्नगरे वा र्नभएको झिुा कुरा गरे वा भएको हो भर्नी 
वा र्मर्त, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बर्नाई वा बर्नाउर्न 
िगाई जािसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको र्धतो स्वरुप राश्चखरे्न चि अचि सम्पश्चत्त र्ििाम र्बिी वा अन्य प्रयोजर्नको िार्ग 
मूल्याङ्कर्न गदाि मूल्याङ्कर्नकताििे बढी, कम वा गित मूल्याङ्कर्न गरी संस्थािाई हार्नी 
र्नोक्सार्नी परु् याउरे्न कायि गरे वा गराएमा,  

(त)संस्थािाई हार्नी र्नोक्सार्नी परु् याउरे्न उद्देश्यिे कसैिे कुरै्न काम गराउर्न वा र्नगराउर्न, 

मोिाहहजा गर्नि वा गराउर्न, कुरै्न हकर्समको रकम र्िर्न वा ददर्न, र्बर्ना मूल्य वा कम 
मूल्यमा कुरै्न माि, वस्त ुवा सेवा र्िर्न वा ददर्न, दार्न, दातव्य, उपहार वा चन्दा र्िर्न वा 
ददर्न, गित र्िखत तयार गर्नि वा गराउर्न, अर्नवुाद गर्नि वा गराउर्न वा गैर कारू्नर्नी िाभ वा 
हार्नीपरु् याउरे्न बदर्र्नयतिे कुरै्न कायि गरे वा गराएमा, 

(थ) कुरै्नसंस्था वा सोको सदस्य वा बचतकताि वा तीमध्ये कसैिाई हार्नी र्नोक्सार्नी पगु्रे्न गरी 
िेखा परीक्षण गरे गराएमा वा िेखा परीक्षण गरेको झिुो प्रर्तवेदर्न तयार पारेमा वा पार्नि 
िगाएमा। 

८०. सजायः 
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 कसैिे दफा ७९ को कसूर गरेमा देहाय बमोश्चजमको सजाय हरेु्नछ :- 

(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ)को कसूरमा एक बषिसम्म कैद र एक िाख रुपैँयासम्म 
जररवार्ना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बषिसम्म कैद र दईु िाख रुपैँयासम्म जररवार्ना, 
(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा हवगो बराबरको रकम जररवार्ना गरी तीर्न बषि सम्म कैद , 
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र(त) को कसूरमा हवगो 

भराई हवगो बमोश्चजम जररवार्ना गरी देहाय बमोश्चजमको कैद हरेु्नछ :- 
(१) दश िाख रुपैयाँसम्म र्बगो भए एक वषिसम्म कैद,  

(२) दश िाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास िाख रुपैयाँसम्म र्बगो भए दईु वषिदेश्चखतीर्न वषिसम्म 
कैद, 

(३) पचास िाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म र्बगो भए तीर्न वषिदेश्चख चार वषिसम्म 
कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म र्बगो भए चार वषिदेश्चख छवषिसम्म 
कैद, 

(५) दश करोड रुपैंयाँभन्दा बढीएक अबि रुपैयाँसम्म र्बगो भए छ वषिदेश्चख आठ वषिसम्म कैद, 

(६) एक अबि रुपैयाँभन्दा बढीजर्तसकैु रुपैयाँ र्बगो भए पर्र्न आठ वषिदेश्चख दश वषिसम्म कैद, 
(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमादश बषिसम्म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसूर गर्नि उद्योग गरे्न वा त्यस्तो कसूर गर्नि मद्दत परु् याउरे्न व्यश्चििाई 
मखु्य कसूरदारिाई हरेु्न सजायको आधा सजाय हरेु्नछ । 

(३) दफा ७९ कोकसूर गरे्न वा त्यस्तो कसूर गर्नि मद्दत परु् याउर्न ु कुरै्न र्र्नकाय संस्था भए 
त्यस्तो र्र्नकाय संस्थाको प्रमखु कायिकारी वा पदार्धकारी वा कायिकारी हैर्सयतमा कायि 
सम्पादर्न गरे्न व्यश्चििाई यस ऐर्न बमोश्चजम हरेु्न सजाय हरेु्नछ । 

८१. जररवार्ना हरेु्न : 
(१) दफा ८७ बमोश्चजम कसैको उजूरी परी वा संस्थाको र्र्नरीक्षण अर्नगुमर्न वा हहसाब 

हकताबको जाँच गदाि वा अन्य कुरै्न व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुरै्न कायि गरेको पार्एमा 
दताि गरे्न अर्धकारीिे त्यस्तो कायिको प्रकृर्त र गाम्भीयिको आधारमा त्यस्तो कायि गरे्न 
व्यश्चििाई पाँच िाखरुपैँयासम्म जररवार्ना गरे्नछ :- 

(क) यो ऐर्न वा यस ऐर्न अन्तगित बरे्नका र्र्नयम हवपरीत सदस्यसँग ब्याज र्िएमा, 
(ख) संस्थािे प्रदार्न गरे्न बचत र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर छ प्रर्तशतभन्दा बढी 

कायम गरेमा, 
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(ग) संस्थािे प्रदार्न गरेको ऋणमा िाग्रे्न ब्याजिाई मूि कजािमा पूजँीकृत गरी सोको 
आधारमा ब्याज िगाएमा, 

(घ) कुरै्न सदस्यिाई आफ्र्नो पूजँीकोषको तोहकए बमोश्चजमको प्रर्तशत भन्दा बढी हरेु्न गरी 
ऋण प्रदार्न गरेमा, 

(ङ) संस्था दताि गदािका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप् त गरेको 
तीर्न महहर्ना अवर्ध व्यर्तत र्नभई ऋण िगार्नी गरेमा, 

(च) प्राथर्मक पूजँी कोषको दश गणुा भन्दा बढीहरेु्न गरी बचत संकिर्न गरेमा, 
(छ) शेयर पूजँीको पन्र प्रर्तशतभन्दा बढी शेयर िाभांश हवतरण गरेमा,  

(ज) संस्थािे आफ्र्नो कायिक्षेि बाहहर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग कारोवार 
गरेमा, 

(झ) संस्थािे यो ऐर्न हवपरीत कृर्िम ब्यश्चििाई आफ्र्नो सदस्यता ददएमा । 

२) उपदफा (१)मा िेश्चखएको व्यहोराबाट कसैिे देहायको कुरै्न कायि गरेको दताि गरे्न 
अर्धकारीिे त्यस्तो कायिको प्रकृर्त र गाम्भीयिको आधारमा त्यस्तो कायि गरे्न व्यश्चििाई 
तीर्न िाख रुपैयाँसम्म जररवार्ना गर्नि सक्रे्नछः- 
(क) यो ऐर्न वा यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयम बमोश्चजम ददएको कुरै्न र्र्नदेशर्न वा 

तोहकएकोमापदण्डको पािर्ना र्नगरेमा, 
(ख) यो ऐर्न वा यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयम बमोश्चजमददर्नपुरे्न कुरै्न हववरण, कागजात, 

प्रर्तबेदर्न, सूचर्ना वा जार्नकारी र्नददएमा, 
(ग) यस ऐर्न बमोश्चजम र्र्नवािचर्न र्नगरी सर्मर्त तथा िेखा सपुरीवेक्षण सर्मर्तका 

पदार्धकारीहरु आफू खशुी पररवतिर्न गरेमा  

(घ) कुरै्न संस्थािे दफा ६ को उपदफा (४) बमोश्चजमको तोहकएको शति पािर्न र्नगरेमा, 
(ङ) यो ऐर्न वा यस ऐर्न अन्तगित बरे्नको र्र्नयम हवपररत अन्य कायि गरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोश्चजमको जररवार्ना गर्नुि अश्चघ दताि गरे्नअर्धकारीिे सम्बश्चन्धत व्यश्चि 
वा संस्थािाई सफाई पेश गर्नि कम्तीमा पन्र ददर्नको समयावर्ध ददर्न ुपरे्नछ । 

८२.  रोक्का राख्न े: 
(१) दताि गरे्न अर्धकारीिे सम्बश्चन्धत संस्थािाई दफा ८१बमोश्चजम जररवार्ना गर्नुिका अर्तररि 

तीर्न महहर्नासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पर्त तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्न े तथा 
सम्पश्चत्त रोक्का राख् र्न सम्बश्चन्धत र्र्नकायिाई र्सफाररस गर्नि सक्रे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको र्सफाररस प्राप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पर्त वा 
बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जार्नकारी दताि गरे्न अर्धकारीिाई ददर्न ुपरे्नछ ।  

८३.  दोब्बर जररवार्ना हरेु्न: 
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    (१) दफा ८१ बमोश्चजम जररवार्ना भएको व्यश्चि वा संस्थािेपरु्न: सोही कसूर गरेमा त्यस्तो 
व्यश्चि वा संस्थािाई दताि गरे्न अर्धकारीिे दोस्रो पटकदेश्चख प्रत्येक पटकको िार्ग दोब्बर 
जररवार्ना गरे्नछ ।  

८४.  अर्नसुन्धार्नको िार्ग िेखी पठाउर्न सक्रे्न : दताि गरे्न अर्धकारी वा रे्नपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐर्न 
बमोश्चजम आफ्र्नो काम, कतिव्य र अर्धकारको पािर्ना गदाि कसैिे दफा ७९ बमोश्चजमको 
कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐर्न बमोश्चजम अर्नसुन्धार्न गर्निको 
िार्ग सम्बश्चन्धत र्र्नकायमा िेखी पठाउर्न सक्रे्नछ ।  

८५.  मदु्दासम्बन्धी व्यवस्थाः  दफा ८० बमोश्चजम सजाय हरेु्न कसूरको मदु्दा सम्बन्धी व्यवस्था 
संघीय कार्नरु्न बमोश्चजम हरेु्नछ । 

८६. मदु्दा हेरे्न अर्धकारी: दफा ८० बमोश्चजमको सजाय हरेु्न कसूर सम्बन्धी मदु्दाको कारवाही र 
हकर्नारा श्चजल्िा अदाितबाट हरेु्नछ । 

८७.  उजूरी ददरे्न हदम्याद : 
(१) कसैिे दफा ८० बमोश्चजमको सजाय हरेु्न कसूर गरेको वा गर्नि िागेको थाहा पाउरे्न 

व्यश्चििे त्यसरी थाहा पाएको र्मर्तिे र्नब्बे ददर्नर्भि दताि गरे्न अर्धकारी समक्ष 
उजूरीददर्न ुपरे्नछ । 

(२) कसैिे दफा ८० बमोश्चजम जररवार्ना हरेु्न कायि गरेको थाहा पाउरे्न व्यश्चििे त्यसरी थाहा 
पाएको र्मर्तिे र्नब्बे ददर्न र्भि दताि गरे्न अर्धकारी समक्ष उजूरीददर्न ुपरे्नछ ।  

८८. परु्नरावेदर्न गर्नि सक्रे्न : 
(१) दफा ६ बमोश्चजम संस्था दताि गर्नि अस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बमोश्चजम संस्था दताि 

खारेज गरेकोमा श्चचत्त र्नबझु्रे्निे सो र्र्नणियको जार्नकारी पाएको र्मर्तिे पैंतीस ददर्नर्भि 
दताि गरे्न अर्धकारीको र्र्नणियउपर कायिपार्िकासमक्ष परु्नरावेदर्न गर्नि सक्रे्नछ ।  

(२) दफा ८०बमोश्चजमको जररवार्नामा श्चचत्त र्नबझु्रे्न व्यश्चििे त्यस्तो र्र्नणियको जार्नकारी 
पाएको र्मर्तिे पैंतीस ददर्नर्भि देहाय बमोश्चजम परु्नरावेदर्न गर्नि सक्रे्नछ: 
(क) दताि गरे्न अर्धकारी र कायिपार्िकािे गरेको र्र्नणिय उपर सम्बश्चन्धत श्चजल्िा 

अदाितमा, 
(ख) रे्नपाि राष्ट्र बैङ्किे गरेको र्र्नणिय उपरसम्बश्चन्धत उच्च अदाितमा । 

८९. असूि उपर गरररे्न : यस पररच्छेद बमोश्चजम कुरै्न व्यश्चििे र्तर्नुि परे्न जररवार्ना वा कुरै्न रकम 
र्नर्तरी बाँकी रहेकोमा त्यस्तो जररवार्ना वा रकम र्र्नजबाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर 
गरररे्नछ । 
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पररच्छेद–२० 

हवहवध 

९०.  मतार्धकारको प्रयोग : कुरै्न सदस्यिे संस्थाको जर्तसकैु शेयर खररद गरेको भए तापर्र्न 
सम्बश्चन्धत संस्थाको कायि सञ्चािर्नमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्र्नोमतार्धकारको 
प्रयोग गर्नि सक्रे्नछ । 

९१. सामाश्चजक परीक्षण गराउर्न सक्रे्न : 
(१) संस्थािे हवर्र्नयममा उश्चल्िश्चखत उद्देश्य प्राप् त गर्निका िार्ग सर्मर्तबाट भएका र्र्नणिय र 

कायि, सदस्यहरूिे प्राप् त गरेका सेवा र सन्तषु्टीको स्तर, सेवा प्राश्चप् तबाट सदस्यहरूको 
जीवर्नस्तरमा आएको आर्थिक, सामाश्चजक, सांस्कृर्तक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक 
पररवतिर्न िगायतका हवषयमा सामाश्चजक परीक्षण गराउर्न सक्रे्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोश्चजम भएको सामाश्चजक परीक्षणको प्रर्तवेदर्न छिफिको िार्ग सर्मर्तिे 
साधारणसभासमक्ष पेश गरे्नछ । 

(३) उपदफा (२) बमोश्चजम पेश भएको सामाश्चजक परीक्षण प्रर्तवेदर्न छिफि गरी 
साधारणसभािे आवश्यकता अर्नसुार सर्मर्तिाई र्र्नदेशर्न ददर्न सक्रे्नछ । 

(४) यस दफा बमोश्चजमको सामाश्चजक परीक्षण प्रर्तवेदर्नको एक प्रर्त सम्बश्चन्धत संस्थािे दताि 
गरे्न अर्धकारी समक्ष पेश गर्नुि परे्नछ । 

९२. सहकारी श्चशक्षाः सहकारी क्षेिको प्रवधिर्नको िार्ग हवद्यािय तहको पाठयिममा आधारभतू 
सहकारी सम्वन्धी हवषयवस्तिुाई समावेश गर्नि सहकरे्नछ । 

९३. आर्थिक सहयोग गर्नि र्नहरेु्न: संस्थाको रकमवाट सर्मर्तको र्र्नणिय वमोश्चजम सदस्यहरुिे आर्थिक 
सहयोग र्िर्न सक्रे्नछर्न ्। तर सामाश्चजक कायिकोिार्ग गैर सदस्य व्यश्चि वा संस्थाहरुिाई 
समेत आर्थिक सहयोग गर्निवाधा परे्न छैर्न । 

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजर्नको िार्ग 'सामाश्चजक कायि' भन्नािे श्चशक्षा, स्वास््य, 

वातावरण संरक्षण, मार्नवीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धिर्न सम्बश्चन्ध कायििाई जर्नाउँछ । 
९४. अन्तर सहकारी कारोवार गर्नि सक्रे्नः  संस्थाहरुिे तोहकए बमोश्चजम एक आपसमा अन्तर 

सहकारी कारोवार गर्नि सक्रे्नछर्न ्।  
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९५. ठेक्कापिा ददर्न र्नहरेु्न:संस्थािे आफ्र्नो  सर्मर्तको कुरै्न सञ्चािक वा िेखा सपुरीवेक्षण सर्मर्तको 
संयोजक वा सदस्य वा आफ्र्नो कमिचारीिाई ठेक्कापिा ददर्न हदैुर्न । 

९६. सरकारी बाकँी सरह असूि उपर हरेु्न: कुरै्न संस्थािे प्राप् त गरेको सरकारी अर्नदुार्न वा कुरै्न 
सेवा सहुवधा दरुुपयोग गरेको पार्एमा प्रचर्ित कारू्नर्न बमोश्चजम सरकारी बाँकी सरह असूि 
उपर गरररे्नछ।  

९७.  कम्पर्नी सम्बन्धी प्रचर्ित ऐर्न िागू र्नहरेु्न : यस ऐर्न अन्तगित दताि भएको संस्थाको हकमा 
कम्पर्नी सम्बन्धी प्रचर्ित ऐर्न  िागू हरेु्न छैर्न ।  

९८.  प्रचर्ित कारू्नर्न बमोश्चजम कारवाही गर्नि वाधा र्नपरे्न : यस ऐर्नमा िेश्चखएको कुरै्न कुरािे कुरै्न 
व्यश्चि उपर प्रचर्ित कारू्नर्न बमोश्चजम अदाितमा मदु्दा चिाउर्न बाधा परु् याएको मार्र्नरे्न छैर्न । 

९९. सम्पश्चत्त शहुद्धकरण र्र्नवारण सम्बन्धी कार्नरु्नी व्यवस्थाको पािर्ना गर्नुिपरे्नः संस्थािे सम्पश्चत्त 
शहुद्धकरण र्र्नवारण सम्बन्धी संघीय / प्रदेश कार्नरु्नमा भएका व्यवस्थाका साथै तत ्सम्बन्धमा 
मन्िाियिे जारी गरेको मार्नदण्ड र रे्नपाि राष्ट्र बैंकको हवत्तीय जार्नकारी एकार्बाट जारी 
भएका र्र्नदेश्चशकाहरूको पािर्ना गर्नुिपरे्नछ ।  

१००. र्र्नयम बर्नाउरे्न अर्धकार: यस ऐर्नको कायािन्वयर्नको िार्ग कायिपार्िकािे आवश्यकर्र्नयम 
बर्नाउर्न सक्रे्नछ । 

१०१. मापदण्ड, र्र्नदेश्चशका वा कायिहवर्ध बर्नाई िागू गर्नि सक्रे्न: 
(१) यो ऐर्न वा यस ऐर्न अन्तगित बरे्नकोर्र्नयमको अधीर्नमा रही संस्थाको दताि, सञ्चािर्न, 

र्र्नरीक्षण तथा अर्नगुमर्न िगायतका काम कारबाहीिाई व्यवश्चस्थत र प्रभावकारीरुपमा 
सञ्चािर्न गर्नि कायिपार्िकािे आवश्यकता अर्नसुार मापदण्ड, र्र्नदेश्चशका वा कायिहवर्ध बर्नाई 
िागू गर्नि सक्रे्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोश्चजमको मापदण्ड बर्नाउँदा आवश्यकता अर्नसुार रश्चजष्ट्रार, रे्नपाि राष्ट्र 
बैङ्क,मन्िािय र सम्बश्चन्धत अन्य र्र्नकायको परामशि र्िर्न सहकरे्नछ । 
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cg';"rL १ 

btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 

ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

    lqj]0fL ufpsfo{ kflnsfsf] sfof{no l;d|'t', vf/fg]6f, ?s'd -klZRfd_ . 

 

ljifo M– ;xsf/L ;+:yfsf] btf{ . 

dxf]bo, 

 xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ u/L kfpg lgj]bg ub{5f}F . 

p2]Zocg'¿k ;+:yfn] tTsfn ug]{ sfo{x¿sf] of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} 

;fy ;+nUg /fvL k]; u/]sf 5f}F . 

 

 ;+:yf ;DaGwL ljj/0f  

 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

 -!_ dlxnf ======== hgf 

 -@_ k'?if ========= hgf 

 -5_ k|fKt ;]o/ k'FhLsf] /sd M— ?= ====  

 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== . 
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cg';"rL २ 

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

 

lqj]0fL ufpFsfo{kflnsfsf] sfof{no 

 l;d|'t', vf/fg]6f, ?s'd -klZRfd_ . 

 

;xsf/L btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

============================== ufpFkflnsf ;xsf/L P]g, === sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === 

=== === === === === === === nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] ;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod ;lxt of] 

k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 .  

 

juL{s/0fM === === === === === === === === 

 

                                               btf{ u/]sf] ldltM  

                                                      b:tvtM 

                                       btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfdM 

                                               sfof{nosf] 5fkM 

 
 

 
 
 

प्रमाणीकरण गरे्नको र्नामः झक्कु प्रसाद घर्ति मगर 
                       अध्यक्ष 

                र्िबेणी गाउँपार्िका रुकुम पश्चिम 

       दस्तखतः 


