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सहकारी ऐन, २०७४
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प्रस्तावना : सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त अनुरूप दे शका कृषक, कासिगढ, श्रसमक, न्यू न आय समूह
ूँ ी, प्रववसध तथा प्रसतभािाई
एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सववसाधारण उपभोक्ता माझ छररएर रहे को पूज
स्वाविम्बन र पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्यहरूको आसथवक, सामाजजक तथा सांस्कृसतक
उन्नयन गनव, समुदायमा आधाररत, सदस्य केजन्ित, िोकताजन्िक, स्वायत्त र स्वशाससत सङ्गठनको रूपमा
सहकारी सं स्थाहरूको प्रवद्धवन सनयमन गनव, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट
आत्मसनभवर, ददगो एवं समाजवाद उन्मूख राविय अथवतन्िको ववकास गनव सहकारी सम्बन्धी प्रचसित
कानूनिाई सं शोधन र एकीकरण गरी समयानुकूि बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे ,
नेपािको सं ववधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजजमको व्यवस्थावपका–सं सदिे यो ऐन
बनाएको छ ।
पररच्छे द –१
प्रारजम्भक
१.

संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सहकारी ऐन, २०७४” रहे को छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,(क)

“आन्तररक कायवववसध” भन्नािे सहकारी सं स्थािे दफा २८ बमोजजम बनाएको
आन्तररक कायवववसध सम्झनु पछव ।

(ख)

“कसूर” भन्नािे दफा १२२ बमोजजमको कसूर सम्झनु पछव ।

(ग)

“तोवकएको” वा “तोवकए बमोजजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयममा
तोवकएको वा तोवकए बमोजजम सम्झनु पछव ।

(घ)

ु , धमवपि
ु ी,
“पररवार” भन्नािे सदस्यको पसत वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमवपि
बाबु, आमा, सौते नी आमा र आफूिे पािन पोषण गनुव पने दाजु, भाउजू, भाइ,
बुहारी र दददी, बवहनी सम्झनु पछव ।
तर सो शब्दिे अं शबण्डा गरी वा मानो छु विई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय
गरी बसेको पररवारको सदस्यिाई जनाउने छै न ।

(ङ)

ूँ ी कोष” भन्नािे शेयर पूज
ूँ ी र जगेडा कोष सम्झनु पछव ।
“प्राथसमक पूज

(च)

“बचत” भन्नािे सदस्यिे सहकारी सं स्थामा जम्मा गरे को रकम सम्झनु पछव ।
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(छ)

“मन्िािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्धी ववषय हे ने नेपाि सरकारको मन्िािय
सम्झनु पदवछ ।

(ज)

“मुख्य

कारोबार” भन्नािे

सं स्था

वा

सङ्घिे

सञ्चािन

गरे को

व्यावसावयक

वियाकिापहरूमा पसछल्िो आसथवक वषवसम्ममा पररचासित बचतको दावयत्व र
पसछल्िो आसथवक वषवको सदस्यतफवको खररद वा सबिी कारोबारमा कम्तीमा तीस
प्रसतशतभन्दा बढी वहस्सा भएको कारोबार सम्झनु पछव ।
(झ)

“रजजिार” भन्नािे दफा ९२ बमोजजम तोवकएको रजजिार सम्झनु पछव ।

(ञ)

“िे खा सुपररवेिण ससमसत” भन्नािे दफा ४८ बमोजजमको िे खा सुपररवेिण ससमसत
सम्झनु पछव ।

(ट)

“ववसनयम” भन्नािे सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको दफा २७ बमोजजम बनाएको
ववसनयम सम्झनु पछव ।

(ठ)

“ववभाग” भन्नािे सहकारी ववभाग सम्झनु पछव ।

(ड)

ूँ ीको ववभाजजत अं श सम्झनु पछव ।
“शेयर” भन्नािे सहकारी सं स्थाको शेयर पूज

(ढ)

“स्थानीय तह” भन्नािे गाउूँपासिका तथा नगरपासिका सम्झनु पदवछ र सो शब्दिे
उपमहानगरपासिका र महानगरपासिकािाई समेत जनाउूँछ ।

(ण)

“सञ्चािक” भन्नािे ससमसतको सदस्य सम्झनु पछव र सो शब्दिे ससमसतको
पदासधकारीिाई समेत जनाउूँछ ।

(त)

“सदस्य” भन्नािे सहकारी सं स्थाको सदस्यता प्राप्त गरे को व्यजक्त सम्झनु पछव।

(थ)

“ससमसत” भन्नािे दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजजमको सञ्चािक ससमसत सम्झनु
पछव ।

(द)

“सहकारी बैङ्क” भन्नािे दफा १२ बमोजजम दताव भएको सहकारी बैङ्क सम्झनु पछव
।

(ध)

“सहकारी मूल्य” भन्नािे स्वाविम्बन, स्व–उत्तरदावयत्व, िोकतन्ि, समानता, समता,
ऐक्यवद्धता, इमान्दारी, खुिापन, सामाजजक उत्तरदावयत्व तथा अरुको हे रचाह
िगायत अन्तरराविय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनु पछव ।

(न)

“सहकारी व्यवसाय” भन्नािे सहकारी सं स्थाको ववसनयममा व्यवस्था भए बमोजजम
सञ्चासित व्यावसावयक वियाकिाप सम्झनु पछव ।

(प)

“सहकारी

ससद्धान्त” भन्नािे

स्वेजच्छक

तथा

खुिा

सदस्यता, सदस्यद्वारा

िोकताजन्िक सनयन्िण, सदस्यको आसथवक सहभासगता, स्वायत्तता र स्वतन्िता,
जशिा,

तासिम

र

सूचना,
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समुदायप्रसतको चासो िगायत अन्तरावविय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी
ससद्धान्त सम्झनु पछव ।
(फ)

“सहकारी सं स्था” भन्नािे सं स्था वा सङ्घ सम्झनु पछव र सो शब्दिे सहकारी
बैङ्किाई समेत जनाउूँछ ।

(ब)

“सङ्घ” भन्नािे दफा १५ बमोजजम दताव भएको जजल्िा ववषयगत सहकारी सङ्घ,
जजल्िा सहकारी सङ्घ, प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदे श सहकारी सङ्घ, केन्िीय
ववषयगत सहकारी सङ्घ र ववजशविकृत सहकारी सङ्घ सम्झनु पछव र सो शब्दिे
सोही दफा बमोजजम दताव भएको राविय सहकारी महासङ्घिाई समेत जनाउूँछ ।

(भ)

"सं स्था" भन्नािे दफा ३ बमोजजम गठन भई दफा १५ बमोजजम दताव भएको
ववषयगत वा बहुउद्देश्यीय सं स्था सम्झनु पछव ।

(म)

“साधारण सभा” भन्नािे सहकारी सं स्थाको साधारण सभा सम्झनु पछव ।
पररच्छे द–२
सहकारी सं स्थाको गठन तथा दताव

३.

संस्थाको गठन : (१) कम्तीमा तीस जना नेपािी नागररकहरू आपसमा समिी ववषयगत वा
बहुउद्देश्यीय सहकारी सं स्था गठन गनव सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन श्रसमक, युवा िगायतिे आफ्नो
श्रम वा सीपमा आधाररत भइव व्यवसाय गने सहकारी सं स्थाको हकमा पन्र जना नेपािी
नागररकहरू भए पसन सं स्था गठन गनव सक्नेछन् ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापसन महानगरपासिका र
उपमहानगरपासिका िेिमा बचत तथा ऋणको कारोबार गने सं स्था गठन गदाव कम्तीमा एक
सय जना नेपािी नागररकहरूको सहभासगता हुन ु पनेछ ।
(४) यस दफा बमोजजम सं स्था गठन गदाव एक पररवार एक सदस्यका दरिे उपदफा
(१), (२) वा (३) मा उजल्िजखत सङ्ख्या पुगेको हुन ु पनेछ ।
तर दफा १५ बमोजजम सं स्था दताव भइसकेपसछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यजक्तिे
सो सं स्थाको सदस्यता सिन बाधा पने छै न ।
(५) यस दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन नेपाि सरकार, प्रदे श
सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनुदान वा स्वासमत्वमा सञ्चासित ववद्यािय,
ववश्वववद्यािय वा सङ्गदठत सं स्थाबाट पाररश्रसमक पाउने पदमा बहाि रहे का कम्तीमा एक सय
जना कमवचारी, जशिक वा प्राध्यापकहरूिे आपसमा समिी प्रचसित कानून बमोजजम दताव भएको
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आफ्नो पेशागत सङ्गठनका आधारमा सदस्यता, प्रसतसनसधत्व र सेवा सञ्चािनमा तोवकए बमोजजमका
शतव बन्दे जहरू पािना गने गरी सं स्था गठन गनव सक्नेछन् ।
तर एक सय जनाभन्दा कम सङ्खख्या रहे को एउटै कायावियमा कम्तीमा तीस जना
कमवचारी, जशिक वा प्राध्यापकहरूिे आपसमा समिी सदस्यता, प्रसतसनसधत्व र सेवा सञ्चािनमा
तोवकए बमोजजमका शतव बन्दे जहरू पािना गने गरी सं स्था गठन गनव सक्नेछन् ।
४.

जजल्िा ववषयगत सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धवन र बजारीकरण
िगायतका कायव गनव दफा १५ बमोजजम दताव भई कायवरत रहे का कम्तीमा एघार वटा
सं स्थाहरूिे आपसमा समिी आफ्नो ववषयको जजल्िा ववषयगत सहकारी सङ्घ गठन गनव सक्नेछन्
।
तर नेपाि सरकारिे 'क' वगव भनी तोकेका दुगम
व िेिका जजल्िाहरूमा कम्तीमा छ वटा
सं स्थाहरू आपसमा समिी जजल्िा ववषयगत सहकारी सङ्घ गठन गनव सक्नेछन् ।

५.

जजल्िा सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धवन तथा बजारीकरण
िगायतका कायवमा टे वा पुर्याउन दफा १५ बमोजजम दताव भएका कम्तीमा पन्र वटा सं स्था वा
जजल्िा ववषयगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा समिी जजल्िा सहकारी सङ्घ गठन गनव सक्नेछन् ।
तर,
(१)

नेपाि सरकारिे 'क' वगव भनी तोकेका दुगम
व िेिका जजल्िाहरूमा कम्तीमा सात
वटा सं स्थाहरू आपसमा समिी जजल्िा सहकारी सङ्घ गठन गनव सक्नेछन् ।

(२)

यसरी सङ्घ गठन गदाव दताव भएका जजल्िा भररका पचास प्रसतशतभन्दा बढी
ववषयगत सहकारी सङ्घहरू समावेश गररएको हुन ु पनेछ ।

६.

प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धवन तथा बजारीकरण
िगायतका कायवमा टे वा पुर्याउन दफा १५ बमोजजम दताव भएका कम्तीमा पाूँच वटा जजल्िाका
पच्चीस वटा ववषयगत सहकारी सं स्थाहरू वा ववषयगत जजल्िा सहकारी सङ्घहरू समिी आफ्नो
ववषयको प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ गठन गनव सक्नेछन् ।
तर यसरी सङ्घ गठन गदाव दताव भएका प्रदे शभरर पचास प्रसतशतभन्दा बढी जजल्िा
ववषयगत सहकारी सङ्घहरू समावेश गररएको हुन ु पनेछ ।

७.

प्रदे श सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धवन तथा बजारीकरण िगायतका
कायवमा टे वा पुर्याउन दफा १५ बमोजजम दताव भएका कम्तीमा पाूँच वटा जजल्िाका एकतीस वटा
सं स्थाहरू वा जजल्िा सहकारी ववषयगत सङ्घहरू वा जजल्िा सहकारी सङ्घहरू वा प्रदे श ववषयगत
सहकारी सङ्घहरू आपसमा समिी प्रदे श सहकारी सङ्घको गठन गनव सक्नेछन् ।
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तर यसरी सङ्घ गठन गदाव प्रदे श भरी दताव भएका जजल्िा ववषयगत सहकारी सङ्घहरू,
जजल्िा सहकारी सङ्घहरू र प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घहरू प्रत्येकको पचास प्रसतशतभन्दा बढी
सङ्घहरू समावेश गररएको हुन ु पनेछ ।
८.

केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धवन र बजारीकरण
िगायतका कायवमा टे वा पुर्याउन दफा १५ बमोजजम दताव भएका कम्तीमा सात वटा जजल्िाका
एकाउन्न वटा ववषयगत सहकारी सं स्थाहरू वा ववषयगत जजल्िा सहकारी सङ्घहरू वा ववषयगत
प्रदे श सहकारी सङ्घहरू समिी आफ्नो ववषयको केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घ गठन गनव
सक्नेछन ।
तर त्यसरी सङ्घ गठन गदाव ववषयगत जजल्िा सहकारी सङ्घहरू वा ववषयगत प्रदे श
सहकारी सङ्घहरू प्रत्येकको पचास प्रसतशतभन्दा बढी सङ्घहरू समावेश गररएको हुन ु पनेछ ।

९.

ववजशविकृत सहकारी सङ्घको गठन : (१) दफा १५ बमोजजम दताव भएका कम्तीमा पच्चीस वटा
बहुउद्देश्यीय वा ववषयगत सं स्थाहरूिे आपसमा समिी जिववद्युत आयोजना, रासायसनक मि
कारखाना, आवासीय पररयोजना, यातायात, भारी कृवष उपकरण, फिफूि प्रशोधन, जसडबुटी प्रशोधन,
जचनी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताि, जशिािय, प्राववसधक जशिािय, प्रयोगशािा जस्ता ठू िा िगानी
चावहने उत्पादन कायव गनव वा सदस्यका साझा आवश्यकताका वस्तु वा सेवाको पररपूसतव गनव
ववजशविकृत सहकारी सङ्घको गठन गनव सक्नेछन्। यो पूण व रूपिे व्यावसावयक सं स्था हुनेछ ।
यसिाई कुनै सङ्घ, महासङ्घमा च ुन्ने र च ुसनने असधकार रहने छै न ।
(२) यसको सञ्चािन सम्बन्धी प्रविया तोवकए बमोजजम हुनेछ ।

१०.

राविय सहकारी महासङ्घको गठन : (१) सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तहरूको आधारमा
सहकारी िेिमा सुशासन प्रवद्धवन गने, गराउने िगायतका कायव गनव दे हाय बमोजजमका सं स्था वा
सङ्घहरूिे आपसमा समिी राविय सहकारी महासङ्घ गठन गनव सक्नेछन् :(क)

दफा ४ बमोजजम गठन भएको पचास प्रसतशतभन्दा बढी जजल्िा ववषयगत
सहकारी सङ्घ,

(ख)

दफा ५ बमोजजम गठन भएका पचास प्रसतशतभन्दा बढी जजल्िा सहकारी
सङ्घ,

(ग)

दफा ६ बमोजजम गठन भएका पचास प्रसतशतभन्दा बढी प्रदे श ववषयगत
सहकारी सङ्घ,

(घ)

दफा ७ बमोजजम गठन भएका पचास प्रसतशतभन्दा बढी प्रदे श सहकारी
सङ्घ,
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(ङ)

दफा ८ बमोजजम गठन भएका पचास प्रसतशतभन्दा बढी केन्िीय ववषयगत
सहकारी सङ्घ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत
दताव भएको राविय सहकारी सङ्घ यसै ऐन बमोजजम राविय सहकारी महासङ्घमा पररणत भएको
मासननेछ ।
११.

सङ्घ गठन गनव नसवकने : दफा ४, ५, ६, ७, ८ र १० मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन एक
जजल्िामा एकै प्रकृसतको एकभन्दा बढी जजल्िा ववषयगत सहकारी सङ्घ वा जजल्िा सहकारी सङ्घ,
एक प्रदे शमा एकै प्रकृसतको एकभन्दा बढी प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ वा प्रदे श सहकारी सङ्घ,
केन्िीय स्तरमा एकै प्रकृसतको एकभन्दा बढी केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घ र राविय स्तरमा
एकभन्दा बढी राविय सहकारी महासङ्घ गठन गनव सवकने छै न ।

१२.

सहकारी बैङ्कको गठन : (१) सं स्था वा सङ्घको बचत स्वीकार गने, त्यस्तो सं स्था वा सङ्घिाई
ऋण प्रवाह गने वा बैवङ्कङ्ग सेवा उपिब्ध गराउने उद्देश्य सिई सस्था वा सङ्घ आपसमा समिी
नेपाि राि बैङ्कको पूव व स्वीकृसत सिई सहकारी बैङ्कहरू गठन गनव सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापसन यो ऐन प्रारम्भ भएको बखत
सञ्चािनमा रहे को राविय सहकारी बैङ्क यसै ऐन बमोजजम गठन भएको मासननेछ ।
(३) सहकारी बैङ्कहरूको गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ।

१३.

दताव नगरी सहकारी सं स्था सञ्चािन गनव नहुने : कसै िे पसन यस ऐन बमोजजम दताव नगरी
सहकारी सं स्था सञ्चािन गनव हुूँदैन।

१४.

दतावको िासग दरखास्त ददनु पने : (१) यस ऐन बमोजजम गठन भएका सरकारी सं स्थािे दतावको
िासग दफा ३ बमोजजमका सं स्था, दफा ४ बमोजजमको जजल्िा ववषयगत सहकारी सङ्घ वा दफा ५
बमोजजमका जजल्िा सहकारी सङ्घ भए रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारी समि र दफा ६
बमोजजमको प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ, दफा ७ बमोजजमको प्रदे श सहकारी सङ्घ, दफा ८
बमोजजमको केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घ, दफा ९ बमोजजमको ववजशविकृत सहकारी सङ्घ, दफा
१० बमोजजमको राविय सहकारी महासङ्घ वा दफा १२ बमोजजमको सहकारी बैङ्क भए रजजिार
समि तोवकए बमोजजमको ढाूँचामा दरखास्त ददनु पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको दरखास्त साथ दे हाय बमोजजमका कागजातहरू सं िग्न
गनुव पनेछ :–
(क)

सहकारी सं स्थाको प्रस्ताववत ववसनयम,

(ख)

सहकारी सं स्था सञ्चािनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रसतवेदन,

(ग)

सदस्यिे सिन स्वीकार गरे को शेयर सङ्खख्या र शेयर रकमको वववरण,
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(घ)

तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण ।

(३) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी बैङ्क दतावको िासग दरखास्त ददूँदा उपदफा (२) मा
उजल्िजखत कागजातका असतररक्त नेपाि राि बैङ्कको पूव व स्वीकृसत प्राप्त गरे को पि समेत सं िग्न
गनुव पनेछ ।
१५.

दताव गनुव पने : (१) दफा १४ को उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त दरखास्त सवहतको कागजातहरू
छानसबन गदाव दे हाय बमोजजम भएको पाइएमा रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे
दरखास्त परे को समसतिे तीस ददनसभि त्यस्तो सहकारी सं स्था दताव गरी तोवकए बमोजजमको
ढाूँचामा दताव प्रमाणपि ददनु पनेछ :–
(क)

दरखास्त साथ पेश भएको ववसनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत बनेको
सनयम बमोजजम रहे को,

(ख)

प्रस्ताववत सहकारी सं स्था सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त अनुरूप
सञ्चािन हुन सक्ने आधार रहे को,

(ग)

सहकारी सं स्था समुदायमा आधाररत एवम् सदस्य केजन्ित भई सञ्चािन र
सनयन्िण हुन सक्ने स्पि आधार रहे को,

(घ)

तोवकए बमोजजमका अन्य आधारहरू पूरा भएको ।

(2) उपदफा (१) बमोजजम छानसबन गदाव प्रस्ताववत सहकारी सं स्थाको ववसनयम सं शोधन
नगरी दताव गनव समल्ने नदे जखएमा रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे सो
ववसनयममा सं शोधन गनुव पने व्यहोरा खुिाई दरखास्त प्राप्त भएको समसतिे पन्र ददनसभि
सनवेदकिाई सूचना ददनु पनेछ ।
(3) यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत
दताव भई सञ्चािनमा रहेका सहकारी सं स्था यसै ऐन बमोजजम दताव भएको मासननेछ ।
(४) यस दफा बमोजजम सहकारी सं स्था दताव गदाव दफा १४ को उपदफा (१)
बमोजजमको असधकारीिे त्यस्तो सहकारी सं स्थािे पािना गनुव पने गरी कुनै शतव तोक्न सक्नेछ
।
(५) उपदफा (४) बमोजजम शतव तोवकएकोमा सो को पािना गनुव सम्बजन्धत सहकारी
सं स्थाको कतवव्य हुनेछ।
(६) यस दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापसन महानगरपासिका र
उपमहानगरपासिकाको हकमा एक वडामा वा नगरपासिका वा गाउूँपासिकामा तोवकएको मापदण्ड
बमोजजम बचत तथा ऋण सहकारी सं स्था दताव गररनेछ ।
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(७) दफा ९ बमोजजमको ववजशविकृत सङ्घको हकमा ववषयगत जजल्िा सहकारी सङ्घ वा
केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घद्वारा प्रदान गररने सेवामा दोहोरो नपने गरी माि दताव हुन सक्नेछ
।
१६.

दताव गनव अस्वीकार गनव सक्ने : (१) दफा १५ को उपदफा (१) मा उजल्िजखत अवस्था
नभएमा, सोही दफा बमोजजम ववसनयम सं शोधनको िासग सूचना ददएको अवसधसभि सनवेदकिे
सं शोधन गनव अस्वीकार गरे मा त्यस्तो सूचना पाएको समसतिे तीस ददनसभि ववसनयम सं शोधन
नगरे मा वा सूचनामा उल्िे ख भए बमोजजम हुनेगरी ववसनयम सं शोधन नगरे मा रजजिार वा
रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे त्यस्तो सहकारी सं स्था दताव गनव अस्वीकार गनव सक्नेछ
।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी सं स्था दताव गनव अस्वीकार गरे मा रजजिार वा
रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे सो को सिजखत कारण खुिाइ तीन ददन सभि सो को
जानकारी सम्बजन्धत दरखास्तकताविाइव ददनु पनेछ ।

१७.

सहकारी संस्था सङ्गदठत संस्था हुने : (१) सहकारी सं स्था अववजच्छन्न उत्तरासधकारवािा एक
स्वशाससत र सङ्गदठत सं स्था हुनेछ ।
(२) सहकारी सं स्थाको काम कारबाहीको िासग एउटा छु िै छाप हुनेछ ।
(३) सहकारी सं स्थािे यस ऐनको अधीनमा रही व्यजक्त सरह चि अचि सम्पजत्त प्राप्त,
उपभोग, सबिी वा अन्य व्यवस्था गनव सक्नेछ।
(४) सहकारी सं स्थािे व्यजक्त सरह आफ्नो नामबाट नासिस उजूर गनव र सो उपर पसन
सोही नामबाट नासिस उजूर िाग्न सक्नेछ ।
(५) सहकारी सं स्थािे व्यजक्त सरह करार गनव सक्नेछ ।

१८.

सहकारी संस्थाको कायविि
े : (१) दताव हुूँदाका बखत सहकारी सं स्थाको कायव िेि दे हाय
बमोजजम हुनेछ :(क)

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सं स्थाको हकमा महानगरपासिका
र उपमहानगरपासिका भए एक वडा,

(ख)

नगरपासिका वा गाउूँपासिकामा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने
सं स्था र अन्य सं स्थाको हकमा दे हायका आधारमा तोवकए बमोजजम एक
स्थानीय तहसम्म :(१)

सदस्यहरूवीच स्वाविम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िासग आपसी
साझा बन्धन (कमन बण्ड),

(२)

व्यावसावयक स्तरमा सेवा सञ्चािन गनव आवश्यक सदस्य सङ्खख्या,
8
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(३)

सं स्था सञ्चािनमा सदस्यको सहभासगतामूिक िोकताजन्िक सनयन्िण
कायम हुने गरी पायक पने स्थान ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापसन सं स्थािे दताव भई व्यावसावयक
सेवा प्रारम्भ गरे को दुई वषवपसछ दे हायको आधारमा जोसडएको भौगोसिक िेि कायम रहने गरी
आफ्नो कायविेि सबस्तार गनव सक्नेछ :(क)

सं स्थाको व्यावसावयक वियाकिापको ववकास िममा सदस्यता बढाउन
थप कायविेि आवश्यक परे को,

(ख)

सं स्थाको कायव सञ्चािनमा सदस्यको प्रत्यि सनयन्िण कायम राख्न
रचनात्मक उपायहरू अविम्बन गररएको,

(ग)

दफा १५ को उपदफा (६) बमोजजम सनधावररत मापदण्ड प्रसतकूि नरहेको
।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन सदस्यको बसोबासको प्रकृसत,
पायक पने स्थान, स्थानीय अवजस्थसत र तोवकए बमोजजम ववशेष व्यावसावयक आवश्यकताका
आधारमा कायविेि सबस्तार गनव सवकनेछ।
(४) यस दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन जिववद्युत आयोजना, जशिा,
भावषक, सावहजत्यक, सांस्कृसतक, स्वास््य सेवा, सञ्चार, ववशेष कृवष वा वनजन्य पैदावारको उत्पादन,
सञ्चय वा प्रशोधन गने जस्ता व्यावसावयक िेि एवं सदस्यहरूको सहभासगता सबस्तारका कारण
प्रारम्भ मै फरावकिो कायविेि आवश्यक पने सं स्थाको कायविेि दताव गदावका बखत नै तोवकएको
आधारमा एक स्थानीय तह वा जजल्िा वा एकभन्दा बढी जजल्िा वा एकभन्दा बढी प्रदे श कायम
गनव सवकनेछ ।
(५) यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत सञ्चािनमा रहे का सं स्थाहरूको कायविेि यसै ऐन
अनुसार कायम भएको मासननेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ भएपसछ ती सं स्थाहरूिे एक वषवसभि दे हायका वववरण खोिी रजजिार
वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारी समि यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखतसम्मको कायव
सञ्चािन प्रसतवेदन पेश गनुव पनेछ :(क)

मौजुदा कायविेिको प्रदे श, जजल्िा, स्थानीय तह र वडा अनुसारको सदस्यता
सबस्तारको अवस्था,

(ख)

मौजुदा कायविेिको प्रदे श, जजल्िा, स्थानीय तह र वडा अनुसारको
व्यावसावयक सेवा सञ्चािनको अवस्था, र

(ग)

तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण ।
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(६) उपदफा (५) बमोजजम कायव सञ्चािन प्रसतवेदन पेश भएपसछ रजजिार वा रजजिारबाट
असधकार प्राप्त असधकारीिे आवश्यक जाूँचबुझ समेत गरी सम्बजन्धत सहकारी सं स्थािाई दे हाय
बमोजजम कायविेि पुनःसनधावरण गनव सनदे शन ददन सक्नेछ :–
(क)

उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजजमको वववरणमा उजल्िजखत सदस्यता
सबस्तार नभएको वा तोवकएको सङ्खख्याभन्दा कम सदस्यता सबस्तार भएको
वा भौगोसिक सनरन्तरता नभएको प्रदे श, जजल्िा, स्थानीय तह र वडा जझकी
कायविेि घटाउने,

(ख)

उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजजमको वववरणमा कुनै व्यावसावयक
सेवा सञ्चािन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोवकएको रकम वा
अनुपातभन्दा कम रकम वा अनुपातको व्यावसावयक सेवा सञ्चािन भएको
दे जखएको प्रदे श, जजल्िा, स्थानीय तह र वडा जझकी कायविेि घटाउने,

(ग)

सं स्थाको सञ्चािन खचव धान्ने गरी व्यावसावयक कायवकुशिता बढाउन र
सं स्था सञ्चािनमा सदस्यको

सहभासगतामूिक िोकताजन्िक

सनयन्िण

कायम राख्न असतररक्त प्रदे श, जजल्िा, स्थानीय तह वा वडा जझकी उपयुक्त
कायविेि कायम राख्ने,
(घ)

व्यावसावयक एवं प्रबद्धवनात्मक सेवाका िासग जजल्िा वा प्रदे श ववषयगत
सङ्घ वा जजल्िा वा प्रदे श सङ्घको सदस्यताको प्रासप्तिाई सहज तुल्याउन
असतररक्त प्रदे श, जजल्िा, स्थानीय तह वा वडा जझकी उपयुक्त कायविेि
कायम राख्ने ।

(७) उपदफा (६) बमोजजम रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे सनदे शन
ददएकोमा सहकारी सं स्थािे एक वषवसभि ववसनयम सं शोधन गरी आफ्नो कायविेि पुनःसनधावरण गनुव
पनेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजजम सम्बजन्धत सहकारी सं स्थािे तोवकएको अवसधसभि आफ्नो
कायविेि पुनःसनधावरण नगरे मा रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे उपदफा (२)
को अधीनमा रही त्यस्तो सहकारी सं स्थाको कायविेि तीन मवहनासभि पुनःसनधावरण गनेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजजम रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे कायविेि
पुनःसनधावरण गररददएकोमा जचत्त नबुझ्ने सहकारी सं स्थािे कायविेि पुनःसनधावरणको जानकारी
पाएको समसतिे पैं तीस ददनसभि रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे गरे को सनणवय भए रजजिार
समि र रजजिारिे गरे को सनणवय भए मन्िािय समि पुनराविोकनका िासग सनवेदन ददन
सक्नेछ ।
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(१०) उपदफा (९) बमोजजम प्राप्त सनवेदनमा रजजिार वा मन्िाियिे साठी ददनसभि
पुनराविोकन गररसक्नु पनेछ ।
(११) यस दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापसन सहकारी सं स्थािे
स्वेजच्छक रूपमा जुनसुकै समय कायविेि घटाउने गरी पुनःसनधावरण गनव ववसनयम सं शोधन गनव
सक्नेछ ।
(१२) कायविेि पुनः सनधावरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
(१३) उपदफा (२) र (३) बमोजजम कायविेि सबस्तारको प्रविया तोवकए बमोजजम हुनेछ
।
१9.

सङ्घ तथा सहकारी बैङ्कको कायविि
े : सङ्घ तथा सहकारी बैङ्कहरूको कायविि
े दे हाय बमोजजम
हुनेछ :
(क)

जजल्िा ववषयगत सहकारी सङ्घ वा जजल्िा सहकारी सङ्घको हकमा एक जजल्िा,

(ख)

प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ वा प्रदे श सहकारी सङ्घको हकमा एक प्रदे श,

(ग)

केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घ वा राविय सहकारी महासङ्घको हकमा नेपािभर,

(घ)

ववजशविकृत सङ्घको हकमा त्यस्तो सङ्घको प्रकृसत हेरी वस्तु वा सेवाको सङ्किन,
ववतरण वा प्रवाहको िेि अनुसार,

(ङ)
२०.

सहकारी बैङ्कहरूको हकमा नेपाि राि बैङ्किे तोवकए बमोजजम ।

ववषयगत आधारमा वगीकरण गनव सवकने : सं स्था वा सङ्घिाई ववषयगत आधारमा तोवकए
बमोजजम वगीकरण गनव सवकनेछ ।

२१.

कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनव सक्ने : (१) दफा १५ बमोजजम दताव
प्रमाणपि प्राप्त गरे पसछ सं स्था वा सङ्घिे दफा २४ बमोजजमको उद्देश्य प्रासप्तका िासग यस ऐन र
ववसनयमको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनव
सक्नेछ ।
(२) सहकारी बैङ्किे नेपाि राि बैङ्कबाट इजाजत प्राप्त गरे पसछ माि आफ्नो कारोबार वा
सेवा सञ्चािन गनव सक्नेछ ।
(३) प्रचसित कानूनमा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन सं स्था वा सङ्घिे उपदफा (१)
बमोजजम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनव छु िै सं स्था दताव गनुव पने छै न ।
तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनव प्रचसित कानून
बमोजजम अनुमसतपि, स्वीकृसत वा इजाजतपि सिनु पने रहे छ भने सो बमोजजम अनुमसतपि,
स्वीकृसत वा इजाजतपि सिएर माि कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनुव
पनेछ।
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(४) उपदफा (३) बमोजजम सं स्था वा सङ्घिे प्रचसित कानून बमोजजम असधकार पाएको
सनकाय वा असधकारीबाट अनुमसतपि, स्वीकृसत वा इजाजतपि प्राप्त गरे मा पन्र ददनसभि सो को
जानकारी रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिाई ददनु पनेछ ।
ु
(५) दुई वा दुईभन्दा बढी सं स्था वा सङ्घिे सं यक्त
वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा
सेवाको बजारीकरणको िासग यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा
पररयोजना सञ्चािन गनव सक्नेछन् ।
(६) उपदफा (५) बमोजजमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गने
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
(७) प्रचसित कानूनमा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन सं स्था वा सङ्घिे उपदफा (१)
बमोजजम सञ्चािन गने कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको उत्पादन सहकारी ब्राण्डमा
सबिी सबतरण गनव सक्नेछन् ।
तर प्रचसित कानून बमोजजम सम्बजन्धत सनकायबाट त्यस्तो ब्राण्ड प्रासप्तको स्वीकृसत सिनु
पने रहे छ भने सो बमोजजम स्वीकृसत सिनु पनेछ ।
(८) सं स्था वा सङ्घिे उत्पादन गरे को वस्तुहरूको उत्पजत्तको प्रमाणपि जारी गने प्रविया
र आधार तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
२२.

दावयत्व सीसमत हुने : (१) सहकारी सं स्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दावयत्व सनजिे
खररद गरे को वा खररद गनव स्वीकार गरे को शेयरको असधकतम रकमसम्म माि सीसमत रहनेछ
।
(२) सहकारी सं स्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “सिसमटे ड” भन्ने शब्द राख्नु
पनेछ ।

२३.

सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त पािना गनुव पने : सहकारी सं स्थाको गठन तथा सञ्चािन
गदाव सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तको पािना गनुव पनेछ ।

पररच्छे द–३
संस्था वा सङ्घका उद्देश्य तथा कायव
२४.

संस्था वा सङ्घको उद्देश्य : कायविेिमा आधाररत र सदस्य केजन्ित भई आफ्ना सदस्यहरूको
आसथवक, सामाजजक तथा सांस्कृसतक समृवद्ध हाससि गनुव सं स्था वा सङ्घको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।

2५.

संस्था वा सङ्घका कायव : सं स्था वा सङ्घिे दे हायका कायवहरू गनेछन् :(क)

सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तहरूको पािना गने, गराउने,

(ख)

सदस्य र आफ्नो व्यवसायको वहत प्रवद्धवन तथा सो को बजारीकरण गने , गराउने,
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(ग)

सदस्यिाई जशिा, सूचना र तािीम प्रदान गने तथा सदस्य सं स्था वा सङ्घमा
सुशासन प्रवद्धवन गने, गराउने,

(घ)

सं स्था वा सङ्घ बीचको पारस्पररक सहयोग असभवृवद्ध गने, गराउने,

(ङ)

सं स्था वा सङ्घिे गने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड सनधावरण गरी गुणस्तर सुधार,
आसथवक स्थावयत्व र जोजखम व्यवस्थापनका सम्बन्धी कायव गने,

(च)

आन्तररक सनयन्िण प्रणािी िागू गने ,

(छ)

सं स्था वा सङ्घको व्यावसावयक प्रवद्धवन तथा ववकास सम्बन्धी वियाकिापहरू
सञ्चािन गने,

२६.

(ज)

मन्िािय, रजजिार, प्रदे श, स्थानीय तह वा कायावियको सनदे शन पािना गने,

(झ)

ववसनयममा उजल्िजखत कायवहरू गने ।

राविय सहकारी महासङ्घको कायव : राविय सहकारी महासङ्घिे सदस्यको वहत प्रवद्धवनका िासग
दे हाय बमोजजमका कायव गनेछ :–
(क)

सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तको पररपािना गने, गराउने,

(ख)

सदस्यको वहत प्रवद्धवनका िासग नेतत्ृ वदायी भूसमका सनवावह गने,

(ग)

सहकारी िेिको प्रवद्धवनको िासग नेपाि सरकारका ववसभन्न सनकायसूँग समन्वय र
सहकायव गने,

(घ)

सहकारी व्यवसाय प्रवद्धवनका िासग व्यावसावयक तथा बजार अध्ययन, अनुसन्धान
गने, गराउने,

(ङ)

जशिा, तािीम र सूचना प्रदान गने , गराउने,

(च)

बजार सूचना प्रणािीको ववकास गने,

(छ)

सं स्था र सङ्घहरू बीचको पारस्पररक सहयोगमा असभवृवद्ध गने, गराउने,

(ज)

अन्तरराविय सहकारी असभयानमा पारस्पररक सहयोग असभवृवद्ध गने, समन्वय र
सम्बन्ध सबस्तार गने ,

(झ)

सहकारी िेिमा सुशासन प्रवद्धवन गने,

(ञ)

ववसनयममा उल्िे जखत कायवहरू गने ।
पररच्छे द–४
ववसनयम तथा आन्तररक कायवववसध

२७.

ववसनयम बनाउनु पने : (१) सहकारी सं स्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम, सनदे जशका,
मापदण्ड र कायवववसधको अधीनमा रही आफ्नो कायव सञ्चािनको िासग ववसनयम बनाउनु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजजमको ववसनयम रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त
असधकारीबाट स्वीकृत भएपसछ िागू हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापसन सहकारी बैङ्कको ववसनयम
स्वीकृत गनुव अजघ रजजिारिे नेपाि राि बैङ्कको परामशव सिनु पनेछ ।
२८.

आन्तररक कायवववसध बनाउन सक्ने : (१) सहकारी सं स्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको
सनयम, सनदे जशका, मापदण्ड, कायवववसध र ववसनयमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार आफ्नो
आन्तररक कायवववसध बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको आन्तररक कायवववसध सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको
साधारण सभािे स्वीकृत गरे पसछ िागू हुनेछ ।

२९.

ववसनयम र आन्तररक कायवववसधमा सं शोधन : (१) सहकारी सं स्थाको साधारण सभाको कुि
सदस्य सङ्खख्याको बहुमतबाट ववसनयम र आन्तररक कायवववसध सं शोधन हुन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सं शोधन भएको ववसनयम रजजिार वा रजजिारबाट असधकार
प्राप्त असधकारीबाट स्वीकृत भएपसछ िागू हुनेछ ।
पररच्छे द–५
सदस्यता

३०.

संस्थाको सदस्यता : (१) सोह्र वषव उमेर पूरा गरे का दे हाय बमोजजमका नेपािी नागररकहरू
सं स्थाको सदस्य हुन सक्नेछन् :
(क)

सं स्थाको कायविेि सभि बसोवास गरररहे को,

(ख)

सं स्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरे को,

(ग)

सं स्थाको ववसनयममा उजल्िजखत शतवहरू पािना गनव मञ्जुर गरे को,

(घ)

सं स्थाको जजम्मेवारी पािना गनव मञ्जुर भएको,

(ङ)

सं स्थािे गरे को कारोबारसूँग प्रसतस्पधाव हुने गरी कारोबार नगरे को ।

(२) यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन नेपाि सरकार, प्रदे श
सरकारका सनकायहरू, स्थानीय तहका साथै सं स्थाको कायविेिसभिका सहकारी ववद्यािय र
सामुदावयक ववद्यािय, गुठी, स्थानीय क्िब, स्थानीय तहमा गठन भएका गैर नाफामूिक सं स्था,
उत्पादन र सेवामूिक सङ्घ सं स्था, उपभोक्ता समूहहरू सं स्थाको सदस्य हुन बाधा पने

छै न ।

(३) यस दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा िे जखएको भएता पसन स्वास््य सहकारी सं स्थामा
सहकारी सं स्थािे सदस्यता सिन बाधा पने छै न ।
३१.

सदस्यता प्राप्त गनव सनवेदन ददनु पने : (१) सं स्थाको सदस्यता सिन चाहने सम्बजन्धत व्यजक्तिे
सं स्थाको ससमसत समि सनवेदन ददनु पनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजजम सनवेदन परे को समसतिे पैं तीस ददनसभि ससमसतिे यो ऐन, यस
ऐन अन्तगवत बनेको सनयम तथा ववसनयमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने सनणवय
गनुव पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम सनणवय गदाव ससमसतिे सदस्यता प्रदान नगने सनणवय गरे मा सो
को कारण खोिी सात ददनसभि सनवेदकिाई जानकारी गराउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको समसतिे तीस ददनसभि सम्बजन्धत व्यजक्तिे
त्यस्तो सं स्था उपर रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीसमि उजूर गनव सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम प्राप्त उजुरी छानसबन गदाव सनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनुव
पने दे जखएमा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे त्यस्तो सनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गनवको
िासग सम्बजन्धत सं स्थािाई आदे श ददन सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजजम आदे श भएमा सो आदे श प्राप्त गरे को सात ददनसभि
सम्बजन्धत सं स्थािे सनवेदकिाई सदस्यता प्रदान गरी सो को जानकारी रजजिारबाट असधकार प्राप्त
असधकारीिाई गराउनु पनेछ ।
३२.

सदस्य हुन नपाउने : (१) कुनै व्यजक्त एक स्थानीय तहको एकै प्रकृसतका एकभन्दा बढी
सं स्थाको सदस्य हुन पाउने छै न ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अजघ कुनै व्यजक्त एक स्थानीय तहको एकै प्रकृसतको एकभन्दा
बढी सं स्थाको सदस्य रहे को भए यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतिे तीन वषवसभि कुनै एक सं स्थाको
माि सदस्यता कायम राख्नु पनेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत कुनै सं स्थामा नेपाि सरकारको सनकाय वा दफा ३०
को उपदफा (२) मा उल्िेख भएदे जख बाहे कको अन्य कुनै कृसिम व्यजक्त सदस्य भएको भए पाूँच
वषवसभि

सदस्यता

अन्त्य

गनुव पनेछ ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अजघ दताव भएको स्वास््य र जशिा सहकारी सं स्थाको हकमा यो
उपदफा िागू हुने छै न ।
३३.

सदस्य हुन सक्ने : (१) दफा ४ बमोजजमको जजल्िा ववषयगत सहकारी सङ्घमा जजल्िा सभिका
ववषयगत सं स्थाहरू सदस्य हुन सक्नेछन् ।
(२) दफा ५ बमोजजमको जजल्िा सहकारी सङ्घमा जजल्िा सभिका सं स्था र जजल्िा
ववषयगत सहकारी सङ्घहरू सदस्य हुन सक्नेछन् ।
(३) दफा ६ बमोजजमको प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घमा प्रदे शसभिका ववषयगत सं स्था र
जजल्िा ववषयगत सङ्घहरू सदस्य हुन सक्नेछन् ।
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(४) दफा ७ बमोजजमको प्रदे श सहकारी सङ्घमा प्रदे शसभिका सं स्था, जजल्िा ववषयगत
सहकारी सङ्घ, जजल्िा सहकारी सङ्घ र प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ सदस्य हुन सक्नेछन् ।
(५) दफा ८ बमोजजमको केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घमा ववषयगत सं स्था, जजल्िा
ववषयगत सङ्घ र प्रदे श ववषयगत सङ्घ सदस्य हुन सक्नेछन् ।
(६) दफा १० बमोजजमको राविय सहकारी महासङ्घमा जजल्िा ववषयगत सङ्घ, जजल्िा
सहकारी सङ्घ, प्रदे श ववषयगत सङ्घ, प्रदे श सहकारी सङ्घ र केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घ सदस्य
हुन सक्नेछन् ।
(७) सहकारी बैङ्कहरूमा सं स्था र सङ्घमाि सदस्य हुन सक्नेछन् ।
(८) यस दफा बमोजजम सदस्यता सिने सम्बन्धी प्रविया तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
३४.

सदस्यताको समासप्त : (१) कुनै सदस्यको सदस्यता दे हायको अवस्थामा समाप्त हुनेछ :(क)

सदस्यिे आफ्नो सदस्यता त्याग गरे मा,

(ख)

िगातार वावषवक साधारण सभामा सबना सूचना तीन पटकसम्म अनुपजस्थत
भएमा,

(ग)

यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम वा ववसनयम बमोजजम सदस्यिे
पािना गनुव पने प्रावधानको बारम्बार उल्िङ्घन गरे मा,

(घ)

सं स्थाको सदस्यको हकमा दफा ३० बमोजजमको योग्यता नभएमा।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन कुनै सदस्यिे सहकारी
ु ान गनुव पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा सनजिे
सं स्थाबाट प्राप्त वा भक्त
सिएको ऋण, सतनुव पने कुनै दावयत्व वा अन्य कुनै सदस्यको तफवबाट सधतो वा जमानत बसेकोमा
सो को दावयत्व फरफारक नभएसम्म सनजको सदस्यता समाप्त हुने छै न ।
(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन साधारण सभा बोिाउने सनणवय
भइसकेपसछ साधारण सभा सम्पन्न नभएसम्म कसै िाई पसन सदस्यताबाट हटाउन सवकने छै न ।
(४) सदस्यको सदस्यता समासप्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
३५.

सुववधा प्राप्त गनव नसक्ने : कुनै सदस्यिे सहकारी सं स्थािाई सतनुव पने कुनै दावयत्व सनधावररत
ु ान नगरे मा वा यो ऐन, यस अन्तगवत बनेको सनयम वा ववसनयम बमोजजम सदस्यिे
समयसभि भक्त
पािन गनुव पने व्यवस्थाको बारम्बार उल्िङ्घन गरे मा त्यस्तो सदस्यिे अन्य सदस्य सरहको
सुसबधा प्राप्त गनव सक्ने छै न ।

पररच्छे द –६
साधारण सभा, ससमसत तथा िेखा सुपरीवेिण ससमसत
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३६.

साधारण सभा : (१) सहकारी सं स्थाको सवोच्च अङ्गको रूपमा साधारण सभा हुनेछ ।
(२) सहकारी सं स्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुनेछन् ।
(३) सहकारी सं स्थाको साधारण सभा दे हाय बमोजजम हुनेछ :–

३७.

(क)

प्रारजम्भक साधारण सभा,

(ख)

वावषवक साधारण सभा,

(ग)

ववशेष साधारण सभा ।

प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, कतवव्य र असधकार : प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, कतवव्य र
असधकार दे हाय बमोजजम हुनेछ :–
(क)

प्रारजम्भक साधारण सभा हुने अजघल्िो ददनसम्मको काम कारबाही र आसथवक
कारोबारको जानकारी सिने,

(ख)

चािू आसथवक वषवको िासग वावषवक कायविम तथा बजेट स्वीकृत गने ,

(ग)

प्रसतवेदन तथा ववत्तीय वववरण अनुमोदन गने,

(घ)

ववसनयममा उल्िे ख भए बमोजजम ससमसत वा िे खा सुपररवेिण ससमसतको सनवावचन
गने,

३८.

(ङ)

आन्तररक कायवववसध पाररत गने,

(च)

िे खा परीिकको सनयुजक्त र सनजको पाररश्रसमक सनधावरण गने ,

(छ)

ववसनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायवहरू गने ।

वावषवक साधारण सभाको काम, कतवव्य र असधकार : वावषवक साधारण सभाको काम, कतवव्य र
असधकार दे हाय बमोजजम हुनेछ :–
(क)

वावषवक कायविम तथा बजेट स्वीकृसत गने,

(ख)

वावषवक िे खा परीिण प्रसतवेदन अनुमोदन गने ,

(ग)

ससमसत वा िेखा सुपररवेिण ससमसतको सनवावचन तथा ववघटन गने,

(घ)

सञ्चािक वा िे खा सुपररवेिण ससमसतको सं योजक वा सदस्यिाई पदबाट हटाउने,

(ङ)

ससमसत वा िेखा सुपररवेिण ससमसतको वावषवक प्रसतवेदन पाररत गने,

(च)

ववसनयम तथा आन्तररक कायवववसध पाररत गने,

(छ)

िे खा परीिकको सनयुजक्त र सनजको पाररश्रसमक सनधावरण गने ,

(ज)

सं स्था एकीकरण वा ववघटन सम्बन्धी सनणवय गने,

(झ)

पाररश्रसमक िगायतका सुववधा तोक्ने,

(ञ)

बाह्य दावयत्व स्वीकार गने ,

(ट)

सदस्यको दावयत्व समनाहा ददने,
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३९.

(ठ)

ससमसतिाई आवश्यक सनदे शन ददने,

(ड)

ववसनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायवहरू गने ।

साधारण सभाको बैठक : (१) ससमसतिे सहकारी सं स्था दताव भएको समसतिे तीन मवहनासभि
प्रारजम्भक साधारण सभा बोिाउनु पनेछ ।
(२) ससमसतिे प्रत्येक आसथवक वषव समाप्त भएको समसतिे छ मवहनासभि वावषवक साधारण
सभा बोिाउनु पनेछ ।
(३) ससमसतिे दे हायको अवस्थामा ववशेष साधारण सभा बोिाउनु पनेछ :–
(क)

दफा ४९ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम िे खा सुपररवेिण
ससमसतको ससफाररसमा,

(ख)

कुनै सञ्चािकिे ववशेष साधारण सभा बोिाउन पेश गरे को प्रस्ताव
ससमसतद्वारा पाररत भएमा,

(ग)

ससमसतिे कुनै खास कामको िासग ववशेष साधारण सभा बोिाउने सनणवय
गरे मा,

(घ)

ववशेष साधारण सभा बोिाउनु पने कारण खुिाइव पन्र प्रसतशत सदस्यिे
ससमसत समि सनवेदन ददएमा,

(ङ)

दफा ४० को उपदफा (१) बमोजजम रजजिार वा रजजिारबाट असधकार
प्राप्त असधकारीिे सनदे शन ददएमा,

(च)

दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजजमको रजजिार वा रजजिारबाट असधकार
प्राप्त असधकारीिे आदे श ददएमा ।

४०.

ववशेष साधारण सभा बोिाउन सनदे शन ददन सक्ने : (१) कुनै सहकारी सं स्थाको सनरीिण वा
सुपररवेिण गदाव वा कसैको उजुरी परी छानसबन गदाव दे हायको अवस्था दे जखन आएमा रजजिार
वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे त्यस्तो सहकारी सं स्थाको ससमसतिाई साधारण सभा
बोिाउन सनदे शन ददन सक्नेछ :–
(क)

सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा ससद्धान्त ववपरीत कायव गरे मा,

(ख)

यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम, ववसनयम तथा आन्तररक कायवववसध
ववपरीत कायव गरे मा,

(ग)

सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाि राि बैङ्कको सनरीिण तथा सुपररवेिणका
िममा गम्भीर कैवफयत दे जखएमा,

(घ)

रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीको सनदे शनको बारम्बार
उल्िङ्घन गरे मा,
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(ङ)

दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजजम रजजिार वा रजजिारबाट असधकार
प्राप्त असधकारीिे आदे श ददएमा।

(२) उपदफा (१) बमोजजम साधारण सभा बोिाउन सनदे शन प्राप्त भएमा ससमसतिे सो
सनदे शन प्राप्त भएको समसतिे पैंतीस ददनसभि साधारण सभाको बैठक बोिाउनु पनेछ र साधारण
सभाको बैठकमा उजुरी वा सनरीिणका िममा दे जखएका ववषयमा छिफि गरी सो को प्रसतवेदन
रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारी समि पेश गनुव पनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा उजल्िजखत अवसधसभि ससमसतिे साधारण सभा नबोिाएमा
सं स्था, जजल्िा ववषयगत सहकारी सङ्घ र जजल्िा सहकारी सङ्घको हकमा रजजिारबाट असधकार
प्राप्त असधकारी र प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदे श सहकारी सङ्घ, ववजशविकृत सहकारी सङ्घ,
केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घ, राविय सहकारी महासङ्घ र सहकारी बैङ्कको हकमा रजजिारिे
त्यस्तो साधारण सभा बोिाउन सक्नेछ ।
(४) सहकारी सं स्थाको साधारण सभाको िासग गणपुरक सङ्खख्या तत्काि कायम रहे को
सदस्य सङ्खख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रसतशत हुनेछ ।
तर पवहिो पटक डावकएको साधारण सभामा गणपुरक सङ्खख्या नपुगेमा त्यसको सात
ददनसभि दोस्रो पटक साधारण सभा बोिाउनु पने र यसरी दोस्रो पटक बोिाइएको साधारण
सभामा सञ्चािक ससमसतको बहुमत सवहत एक सतहाई साधारण सदस्यहरूको उपजस्थसत भएमा
साधारण सभाको गणपुरक सङ्खख्या पुगेको मासननेछ ।
(५) दुई हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको सं स्थािे साधारण सभा गदाव समान
कायवसूचीमा तोवकए बमोजजम सदस्य सङ्खख्याको आधारमा स्थानीय तह वा त्यसका वडामा
सञ्चािक सदस्यहरूिाई पठाई साधारण सभा गनव र त्यस्तो सभाको सनणवय प्रमाजणत गनव
प्रसतसनसधहरू छनौट गनव सक्ने र त्यस्ता प्रसतसनसधहरूको उपजस्थसतको सभािे अजन्तम सनणवय
प्रमाजणत गनेछ ।
४१.

सञ्चािक ससमसत : (१) सहकारी सं स्थामा साधारण सभाबाट सनवावजचत एक सञ्चािक ससमसत
रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको ससमसतमा उपिब्ध भएसम्म कम्तीमा ते त्तीस प्रसतशत
मवहिा सदस्यको प्रसतसनसधत्व सुसनजित गनुव पनेछ ।
(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यजक्त एकै अवसधमा सञ्चािक तथा िे खा ससमसतको
पदमा उम्मेदवार बन्न र सनवावजचत हुन सक्ने छै न ।
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(४) कुनै सहकारी सं स्थाको सञ्चािक सोही सं स्थाको कमवचारी वा आफ्नो सं स्थािे
सदस्यता सिएको सहकारी सं स्था बाहे क अको कुनै सहकारी सं स्थाको सञ्चािक बन्न पाउने छै न
।
तर वावषवक दुई करोड रुपैयाूँभन्दा कमको कारोबार गने सहकारी सं स्थाको सञ्चािकिे
त्यस्तो सहकारी सं स्थामा कमवचारीको रूपमा काम गनव बाधा पने छै न । वावषवक दुई करोडभन्दा
बढी कारोबार गने सं स्थामा कुनै सञ्चािक कमवचारी रहे को भए यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतिे
चार वषवसभि त्यस्तो सञ्चािकिे कमवचारीको पद त्याग गरी अको कमवचारीको व्यवस्था गनुव पनेछ
। तत्कािीन बजारको अवस्था र मुिास्फीसतिाई ध्यानमा राखी यस्तो कारोबारको असधकतम
सीमा दफा ५१ बमोजजमको ससमसतिे समय समयमा तोक्नेछ ।
(५) कुनै व्यजक्त एकै समयमा एक माि सहकारी सं स्थाको सञ्चािक हुन सक्नेछ ।
ु जघ
(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
कुनै व्यजक्त एकभन्दा बढी सहकारी सं स्थाको सञ्चािक वा सोही वा अको सहकारी सं स्थाको
कमवचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतिे एक वषवसभि कुनै एक सहकारी सं स्थाको माि
सञ्चािक वा कमवचारी रहनु पनेछ ।
(७) ससमसतको कायाववसध दे हाय बमोजजम हुनेछ :(क)

सं स्था वा सङ्घ वा महासङ्घको चार वषव,

(ख)

सहकारी बैङ्कहरूको चार वषव ।

(८) ससमसतको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
४२.

ससमसतको सनवावचन : (१) ससमसतिे आफ्नो कायाववसध समाप्त हुन ु अजघ अको ससमसतको सनवावचन
गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम ससमसतको सनवावचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो
जानकारी प्राप्त भएको समसतिे छ मवहनासभि ससमसतको सनवावचन गराउन रजजिार वा रजजिारबाट
असधकार प्राप्त असधकारीिे सम्बजन्धत ससमसतिाई आदे श ददन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे आदे श
ददएकोमा सम्बजन्धत ससमसतिे सो आदे श बमोजजमको समयावसधसभि ससमसतको सनवावचन गराई
रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिाई जानकारी गराउनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम ससमसतको सनवावचन नगराएमा रजजिार वा रजजिारबाट
असधकार प्राप्त असधकारीिे त्यस्तो सहकारी सं स्था सदस्य रहे को मासथल्िो सङ्घ भए सो सङ्घको
प्रसतसनसध समेतिाई सहभागी गराई ससमसतको सनवावचन सम्बन्धी सम्पूण व कायव गने, गराउनेछ ।

20

www.lawcommission.gov.np
(५) उपदफा (४) बमोजजमको सनवावचन कायवमा सहयोग पुर्याउनु सम्बजन्धत सङ्घ र
ससमसतका पदासधकारीहरूको कतवव्य हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजजम सनवावचन गराउूँदा िागेको सम्पूण व खचव सम्बजन्धत सहकारी
सं स्थािे व्यहोनुव पनेछ।
(७) यस दफा बमोजजम ससमसतको अको सनवावचन नभएसम्मको िासग ससमसतिे
ववसनयममा व्यवस्था भए बमोजजम आफ्नो कायव सञ्चािन गनेछ ।
४३.

ससमसतको काम, कतवव्य र असधकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्िजखत काम, कतवव्य र असधकारका
असतररक्त ससमसतको काम, कतवव्य र असधकार दे हाय बमोजजम हुनेछ :–
(क)

सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त बमोजजम सहकारी सं स्थाको सञ्चािन गने,

(ख)

आसथवक तथा प्रशासकीय कायव गने, गराउने,

(ग)

प्रारजम्भक साधारण सभा, वावषवक साधारण सभा तथा ववशेष साधारण सभा
बोिाउने,

(घ)

साधारण सभाका सनणवयहरू कायावन्वयन गने, गराउने,

(ङ)

सहकारी सं स्थाको नीसत, योजना, बजेट तथा वावषवक कायविमको तजुम
व ा गरी
साधारण सभा समि पेश गने,

(च)

सहकारी सं स्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाउने,

(छ)

शेयर नामसारी तथा वफताव सम्बन्धी कायव गने ,

(ज)

सम्बजन्धत सङ्घको सदस्यता सिने,

(झ)

ववसनयम तथा आन्तररक कायवववसध तयार गरी साधारण सभामा पेश गने,

(ञ)

सहकारी सं स्थाको कायविेिसभि रही सहकारी सं स्थाको कारोबार र व्यवसायको
वहत प्रवद्धवनको िासग आवश्यक कायव गने, गराउने,

(ट)
४४.

तोवकए बमोजजमका अन्य कायव गने ।

सञ्चािक पदमा बहाि नरहने : दे हायको कुनै अवस्थामा सञ्चािक आफ्नो पदमा बहाि रहन
सक्ने छै न :(क)

सनजिे ददएको राजीनामा ससमसतबाट स्वीकृत भएमा,

(ख)

सनजिाई दफा 4५ उपदफा (१) बमोजजम सञ्चािकबाट हटाउने सनणवय भएमा,

(ग)

सनज अको सहकारी सं स्थाको सञ्चािक रहे मा,

(घ)

सनज सोही वा अको सहकारी सं स्थाको कमवचारी रहे मा,
तर दफा ४१ को उपदफा (४) को प्रसतबन्धात्मक वाक्यांशमा िे जखएको
कुरामा सोही बमोजजम हुनेछ ।
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४५.

(ङ)

सनज सोही वा अको सहकारी सं स्थाको िे खा सुपररवेिण ससमसतको पदमा रहेमा,

(च)

सनजको मृत्यु भएमा।

सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्ने : (१) साधारण सभािे बहुमतको सनणवयबाट दे हायको कुनै
अवस्थामा सञ्चािकिाई ससमसतको सञ्चािक पदबाट हटाउन सक्नेछ :–
(क)

आसथवक वहनासमना गरी सम्बजन्धत सहकारी सं स्थािाई हासन नोक्सानी
पुर्याएमा,

(ख)

अनसधकृत

तवरिे

सम्बजन्धत

सहकारी

सं स्थाको

कारोबार

सम्बन्धी

ववषयको गोपसनयता भङ्ग गरे मा,
(ग)

सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग प्रसतस्पधाव हुने गरी
समान प्रकृसतको कारोबार वा व्यवसाय गरे मा,

(घ)

सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको अवहत हुने कुनै कायव गरे मा,

(ङ)

सनज शारीररक वा मानससक रूपमा काम गनव नसक्ने भएमा,

(च)

कुनै सञ्चािकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम वा ववसनयममा
उजल्िजखत योग्यता नरहे मा ।

(२) कुनै सञ्चािकिाई ससमसतको पदबाट हटाउने सनणवय गनुव अजघ त्यस्तो सञ्चािकिाई
साधारण सभा समि सफाई पेश गने मनाससब मावफकको मौका ददइनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजमको अवसधसभि कुनै सञ्चािकिे सफाई पेश नगरे मा वा सनजिे
पेश गरे को सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारण सभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन
सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम सञ्चािकको पदबाट हटाइएको सदस्य ससमसतको दुई
कायवकािसम्मको सनवावचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छै न ।
(५) उपदफा (३) बमोजजम कुनै सञ्चािक पदबाट हटे मा त्यस्तो पदमा साधारण सभािे
बाूँकी अवसधको िासग अको सञ्चािकको सनवावचन गनेछ ।
४६.

सनजी स्वाथव समावेश भएको सनणवय प्रकृयामा संिग्न हुन नहुने : (१) सञ्चािकिे आफ्नो सनजी
स्वाथव समावेश भएको सनणवय प्रवियामा सं िग्न हुन ु हुूँदैन ।
(२) सञ्चािकिे आफूिाई माि व्यजक्तगत फाइदा हुने गरी सहकारी सं स्थामा कुनै कायव
गनव गराउन हुूँदैन ।
(३) कुनै सञ्चािकिे उपदफा (१) को ववपरीत हुने गरी वा आफ्नो असधकार िेिभन्दा
बावहर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रसत त्यस्तो सञ्चािक
व्यजक्तगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट सहकारी सं स्थाको, सदस्य वा
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अन्य कुनै व्यजक्तिाई हासन नोक्सानी हुन गएको रहे छ भने त्यस्तो हासन नोक्सानी सनजबाट असुि
उपर गररनेछ ।
४७.

ससमसतको ववघटन : (१) साधारण सभािे दे हायको अवस्थामा ससमसतको ववघटन गनव सक्नेछ :(क)

ससमसतको बदसनयतपूण व कायवबाट सहकारी सं स्थाको कारोबार जोजखममा
परे मा,

(ख)

ु ान गनव
सहकारी सं स्थािे सतनुव पने दावयत्व तोवकएको समयसभि भक्त
नसकेमा,

(ग)

ववसनयममा उजल्िजखत उद्देश्य र कायव ववपरीतको काम गरे मा,

(घ)

ससमसतिे आफ्नो जजम्मेवारी पूरा नगरे मा,

(ङ)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयमाविीमा उजल्िजखत शतव वा
रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारी वा रजजिारिे ददएको सनदे शनको
बारम्बार उल्िङ्घन गरे मा ।

(२) उपदफा (१) बमोजजम ससमसत ववघटन भएमा साधारण सभािे नयाूँ ससमसतको
सनवावचन गनेछ ।
(३) ससमसतिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम बमोजजम रजजिार वा
रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारी ददएको सनदे शन पािना नगरे मा वा दफा ४० को उपदफा
(२) बमोजजम पेश भएको प्रसतवेदन समेतको आधारमा रजजिार वा कायविय प्रमुखिे ससमसतिाई
उजुरी वा सनरीिणको िममा दे जखएका ववषयवस्तुको गाजम्भयवताको आधारमा बढीमा छ मवहनाको
समय ददई सुधार गने मौका ददन सक्नेछ र त्यस्तो समयावसधसभि पसन सुधार नगरे मा त्यस्तो
ससमसत ववघटन गनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम ससमसत ववघटन भएमा त्यसरी ववघटन गररएको समसतिे तीन
मवहनासभिमा अको ससमसतको सनवावचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो सनवावचन नभएसम्म सहकारी
सं स्थाको दै सनक कायव सञ्चािन गनव रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे तोवकए
बमोजजमको एक तदथव ससमसत गठन गनुव पनेछ ।
(५) यस दफा बमोजजम अको ससमसतको सनवावचन गराउूँदा िागेको सम्पूण व खचव
सम्बजन्धत सहकारी सं स्थािे व्यहोनेछ ।
(६) यस दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन रजजिारिे सहकारी बैङ्कको
ससमसतको ववघटन गनुव पूव व नेपाि राि बैङ्कको परामशव सिनु पनेछ र सो सम्बन्धमा नेपाि राि
बैङ्किे ददएको परामशव बमोजजम गनुव पनेछ।
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४८.

िेखा सुपररवेिण ससमसतको गठन : (१) सहकारी सं स्थामा आन्तररक सनयन्िण प्रणािीिाई सुदृढ
गनव तोवकए बमोजजमको योग्यता पुगेका एकजना सं योजक र दुईजना सदस्यहरू रहने गरी
साधारण सभािे सनवावचनबाट िेखा सुपररवेिण ससमसत गठन गनेछ ।
(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यजक्त एकै अवसधमा एउटै सहकारी सं स्थाको
सञ्चािक वा िे खा सुपररवेिण ससमसतको सं योजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र सनवावजचत
हुन सक्ने छै न ।

४९.

िेखा सुपररवेिण ससमसतको काम, कतवव्य र असधकार : (१) िे खा सुपररवेिण ससमसतको काम,
कतवव्य र असधकार दे हाय बमोजजम हुनेछ :–
(क)

प्रत्येक चौमाससकमा सहकारी सं स्थाको आन्तररक िे खापरीिण गने,
गराउने,

(ख)

आन्तररक िे खापरीिण गदाव िे खापरीिणका आधारभूत ससद्धान्तको पािना
गने, गराउने,

(ग)

ववत्तीय तथा आसथवक कारोबारको सनरीिण तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने,

(घ)

ससमसतको काम कारवाहीको सनयसमत सुपररवेिण गने र ससमसतिाई
आवश्यक सुझाव ददने,

(ङ)

साधारण सभाको सनदे शन, सनणवय तथा ससमसतका सनणवय कायावन्वयन भए
नभएको अनुगमन गने,

(च)

िे खा सम्बन्धी प्रसतवेदन र ससमसतको काम कारबाहीको सुपररवेिण
सम्बन्धी वावषवक प्रसतवेदन साधारण सभा समि पेश गने,

(छ)

आफूिे पटक पटक ददएका सुझाव कायावन्वयन नभएको कारणबाट कुनै
सहकारी सं स्थाको वहतमा प्रसतकूि असर परे मा वा त्यस्तो सं स्थाको नगद
वा जजन्सी सम्पजत्तको व्यापक रूपमा वहनासमना वा असनयसमतता भएको वा
सं स्था गम्भीर आसथवक सङ्कटमा पनव िागेकोमा सो को कारण खुिाई
ववशेष साधारण सभा बोिाउन ससमसत समि ससफाररस गने ।

(ज)

आवश्यक परे मा आन्तररक िे खा परीिक सनयुजक्तका िासग तीन जनाको
नाम सञ्चािक ससमसतमा ससफाररस गने ।

(२) िेखा सुपररवेिण ससमसतको सं योजक वा सदस्य सहकारी सं स्थाको आसथवक तथा
दै सनक प्रशाससनक कायवमा सहभागी हुन पाउने छै न ।
पररच्छे द–७
बचत तथा ऋण पररचािन
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५०.

सदस्य केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुव पने : (१) सहकारी सं स्थािे आफ्ना
सदस्यहरूको माि बचत स्वीकार गनव, सो को पररचािन गनव र सदस्यिाई माि ऋण प्रदान गनव
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन बचत तथा ऋणको मुख्य
कारोबार गने गरी दताव भएको सं स्था बाहे क अन्य ववषयगत वा बहुउद्देश्यीय सं स्थािे बचत तथा
ऋणको मुख्य कारोबार गनव पाउने छै न।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अजघ बहुउद्देश्यीय वा ववषयगत सं स्थाको रूपमा दताव भई मुख्य
कारोबारको रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गदै आएको भए ती सं स्थािे तीन वषवसभिमा
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दताव हुूँदाका बखतमा उल्िे ख गररएको मुख्य
कारोबार गने गरी सं स्थाहरूिे मुख्य कारोबार गनव सक्नेछन ।
(३) सहकारी सं स्थािे सदस्यिाई प्रदान गने ऋणमा रजजिारिे अन्यथा तोकेकोमा बाहे क
सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बजन्धत सं स्थाको कायवववसधिे तोके बमोजजम हुनेछ ।
(४) बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रसतशतभन्दा बढी हुने छै न ।
ूँ ीकृत गरी
(५) सहकारी सं स्थािे प्रदान गरे को ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई मूि ऋणमा पूज
सो को आधारमा ब्याज िगाउन पाइने छै न ।
(६) सहकारी सं स्थािे बचत रकम सदस्यवीच ऋण िगानी, नेपाि सरकारिे जारी गरे को
ऋणपि वा नेपाि राि बैङ्किे जारी गरे को ट्रेजरी सबि खरीद गनव बाहेक अचि सम्पजत्त खरीद,
पूवावधार सनमावण, कारोबारमा िगानी, फमव वा कम्पनी वा कुनै बैङ्कको (सहकारी बैङ्क बाहे क) शेयर
खरीद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गनुव हुदैन ।
ूँ ी कोषको पन्र गुणासम्म बचत सं किन गनव
(७) सहकारी सं स्थािे प्राथसमक पूज
सक्नेछ ।
(८) सं स्था वा सङ्घिे दताव गदावका बखतका सदस्य बाहे क अन्य सदस्यिाई सदस्यता
प्राप्त गरे को तीन मवहना अवसध व्यसतत नभई ऋण िगानी गनव सक्ने छै न ।

५१ . सन्दभव व्याजदर तोक्न सक्ने : (१) रजजिारिे दे हाय बमोजजमको ससमसतको ससफाररसमा सहकारी
सं स्थाको प्रयोजनका िासग बचत तथा ऋणको सन्दभव व्याजदर (रे फेरे न्स इन्टे रेस्ट रे ट) र दफा
४१ को उपदफा (४) को कारोबारको असधकतम सीमा तोक्न सक्नेछ :(क)

रजजिार

-सं योजक

(ख)

प्रसतसनसध, मन्िािय

-सदस्य

(ग)

प्रसतसनसध, अथव मन्िािय

-सदस्य

(घ)

प्रसतसनसध, नेपाि राि बैङ्क

-सदस्य
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(ङ)

प्रसतसनसध, राविय सहकारी ववकास बोडव

(च)

राविय सहकारी महासङ्घको अध्यि वा

-सदस्य

सनजिे तोकेको सञ्चािक प्रसतसनसध

-सदस्य

(छ)

प्रसतसनसध, राविय सहकारी बैङ्क

-सदस्य

(ज)

महासङ्घको अध्यि वा सनजिे तोकेको
सञ्चािक एक र महासङ्घिे तोकेको
केन्िीय ववषयगत सङ्घहरूबाट दुई जना

(झ)

उप–रजजिार, सहकारी ववभाग

-सदस्य
-सदस्य सजचव

(२) उपदफा (१) बमोजजम तोवकएको सन्दभव व्याजदर सहकारी सं स्थाका िासग सनदे शक
व्याजदरको रूपमा रहनेछ ।
(३) सन्दभव व्याजदर सनधावरणका आधार र प्रविया तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
५२.

व्यजक्तगत बचतको सीमा : सं स्थामा सदस्यको व्यजक्तगत बचतको सीमा सम्बजन्धत सं स्थाको
ववसनयममा तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे द –८
सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था

५३.

ूँ ी : (१) सहकारी बैङ्कको पूज
ूँ ी साधारण शेयरिे माि बनेको हुन ु पनेछ ।
पूज
ूँ ी नेपाि राि बैङ्किे तोवकददए बमोजजम हुनेछ ।
(२) सहकारी बैङ्कको न्यू नतम पूज
(३) सहकारी बैङ्किे नेपाि राि बैङ्कको पूव व स्वीकृसत सिई साधारण सभाबाट प्रस्ताव
ूँ ी वृवद्ध गनव सक्नेछ ।
पाररत गरी आफ्नो पूज
(४) सहकारी बैङ्किे नेपाि राि बैङ्किे समय समयमा ददएको सनदे शन बमोजजम आफ्नो
ूँ ी वृवद्ध गनुव पनेछ।
पूज

५४.

सहकारी बैंङ्कको कायव : सहकारी बैङ्किे यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम, ववसनयम तथा
अन्य प्रचसित कानूनको अधीनमा रही आफ्ना सदस्य सं स्था वा सङ्घका बीच दे हाय बमोजजमका
कायव गनव सक्नेछ :–
(क)

सं स्था वा सङ्घिाई कृवष, उद्योग, सेवा, व्यापार, उजाव, पयवटन िगायतका कायवका
ूँ ीको रूपमा तोवकए बमोजजमको अनुपातमा कजाव प्रदान
िासग जस्थर तथा चािु पूज
गनव,

(ख)

ु ानी ददन,
सदस्यबाट बचत स्वीकार गने तथा त्यस्तो बचत भक्त
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(ग)

सहकारी िेिको ववकास र प्रवद्धवनको िासग सदस्य केजन्ित भई सङ्घ, सं स्था वा
नेपाि सरकार वा प्रदे श सरकारका सनकायसूँग वा स्थानीय तहसूँग सम्झौता गरी
ु िगानी गनव,
सं यक्त

(घ)

सदस्य सं स्था वा सङ्घहरूको तफवबाट जमानतपि जारी गनव, त्यस्तो जमानतपि
बापत सुरिण वा चि अचि सम्पजत्त सधतो बन्धक सिन वा तेस्रो पिको
सहमसतमा जेथा जमानत सिन,

(ङ)

आवश्यकता अनुसार सं स्थागत कजाव सिन,

(च)

कजाव, ऋणपि आददको व्याज असुि गनव,

(छ)

आफूिे प्रदान गरे को कजावको सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा सनरीिण,
सुपररवेिण तथा अनुगमन गनव,

(ज)

नेपाि सरकारिे जारी गरे का ऋणपि वा नेपाि राि बैङ्किे जारी गरे को ट्रेजरी
सबि खररद सबिी गनव,

(झ)

सं स्था वा सङ्घ र सोसूँग आवद्ध सदस्य बीच सूचना आदान प्रदान गनव,

(ञ)

ु ानी ददन, रकमान्तर
ववद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट बचत सिन, भक्त
गनव,

(ट)

आवश्यकता अनुसार ऋण वा पुनःऋण सिन वा ददन,

(ठ)

पररयोजना प्रबद्धवनका िासग सहकारी सम्बन्धी अन्तरावविय मान्यता प्राप्त सङ्गठन,
दातृ सनकाय, बैङ्क िगायतबाट प्राप्त भएको रकम ववकास, ववत्त वा कजावको रूपमा
प्रवाह गनव वा त्यस्तो स्रोतको व्यवस्थापन गनव,

(ड)

पररयोजना स्थापना, सञ्चािन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सवेिण
गनव गराउन,

(ढ)
५५.

नेपाि राि बैङ्कको इजाजतपि सिई अन्य बैवङ्कङ्ग कारोबार गनव ।

ऋण ददन बन्दे ज : सहकारी बैङ्किे आफ्नो शेयरको सधतो वा जमानतमा ऋण प्रवाह गनव सक्ने
छै न ।

५६.

ूँ ी
िाभांश ववतरण गनव नहुने : सहकारी बैङ्किे प्रारजम्भक खचव, अजघल्िो वषवमा भएको नोक्सानी, पूज
कोष, जोजखम व्यहोने कोष र जगेडा कोष पूसतव नगरे सम्म िाभांश घोषणा गनव वा ववतरण गनव
हुूँदैन ।

५७.

व्यापाररक उद्देश्यिे माि सामान खररद गनव नहुने : सहकारी बैङ्किे यस ऐन बमोजजम गनव पाउने
काम कारबाही र आफ्नो प्रयोगको िासग आवश्यक पने मािसामान वा अचि सम्पजत्त तथा दफा
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7९ को उपदफा (६) को अवस्थामा बाहे क व्यापार गने उद्देश्यिे मािसामान वा अचि सम्पजत्त
खररद गनव हुूँदैन ।
५८.

वहसाब वकताब र स्रे स्ता : (१) सहकारी बैङ्किे आफ्नो कारोबारको वास्तववक जस्थसत दे जखने गरी
नेपाि राि बैङ्कबाट स्वीकृत ढाूँचा बमोजजमको वहसाब वकताब र स्रे स्ताहरू राख्नु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको वहसाब वकताब र स्रे स्तामा सहकारी बैङ्कको वास्तववक
आसथवक जस्थसत, आफूिे गरे को िगानी, सिए ददएको ऋण तथा अन्य आसथवक कारोबारको
आम्दानी, खचवको ववस्तृत वववरण र जायजेथा तथा दावयत्वको वववरण समेत स्पि रूपमा उल्िे ख
गररएको हुन ु पनेछ ।

५९.

नेपाि राि बैङ्किे व्यवस्थापन सिन सक्ने : (१) नेपाि राि बैङ्किे दे हायको कुनै अवस्थामा
ववभागिाई जानकारी ददई सहकारी बैङ्कको ससमसतिाई सनिम्बन गरी त्यस्तो बैङ्कको व्यवस्थापन
आफैंिे वा अन्य कुनै सनकायद्वारा गनव गराउन सक्नेछ :–
(क)

सहकारी

बैङ्कको

िे खापरीिण

प्रसतवेदन

वा

सो

बैङ्कको

सनरीिण

प्रसतवेदनका आधारमा नेपाि राि बैङ्कबाट समय समयमा ददइएको
सनदे शनको पािना नगरे मा,
(ख)

सदस्यको वहत ववपरीत कुनै कायव गरी सदस्यिाई हासन नोक्सानी
पुर्याएमा,

(ग)

सहकारी बैङ्कको सञ्चािन दितापूवक
व
र प्रभावकारी रूपमा नगरी सो
बैङ्किाई हासन नोक्सानी पुर्याएमा।

(२) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी बैङ्कको ससमसत सनिम्बन गनुव अजघ सहकारी बैङ्किाई
सफाई पेश गनव कम्तीमा सात ददनको मौका प्रदान गनुव पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम सफाईको मौका ददूँदा सफाई पेश नगरे मा वा पेश गरे को
सफाई सन्तोषजनक नदे जखएमा नेपाि राि बैङ्किे सम्बजन्धत बैङ्कको ससमसतिाई सनिम्बन गरी
उक्त बैङ्कको व्यवस्थापन आफैंिे गनव वा अन्य कुनै सनकाय माफवत गनव वा गराउन सक्नेछ ।
(४) यस दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन नेपाि राि बैङ्किे सहकारी
बैङ्कको व्यवस्थापन आफैंिे गदाव वा गराउूँदा ववभागको प्रसतसनसधिाई समेत सहभागी गराउनु
पनेछ ।
६०.

ु ानी गनव नसक्ने
दताव खारे जी : (१) सहकारी बैङ्किे सतनुव पने ऋण तथा बाह्य दावयत्व भक्त
दे जखएमा त्यस्तो बैङ्किाई खारे ज गनवको िासग नेपाि राि बैङ्किे रजजिारिाई परामशव ददन सक्नेछ
।
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(२) उपदफा (१) बमोजजम परामशव ददनु अजघ नेपाि राि बैङ्किे त्यस्तो सहकारी
बैङ्किाई कम्तीमा पन्र ददनको सफाईको मौका ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजजम दताव खारे ज गनव परामशव प्राप्त भएमा रजजिारिे दताव खारे ज
गरी दफा ८९ बमोजजम सिक्वीडेटर सनयुक्त गनुव पनेछ ।
६१.

गोपनीयता राख्नु पने : (१) सहकारी बैङ्कको कारोबारसूँग सम्बजन्धत खाता, आसथवक कारोबारको
वववरण र स्रे स्ताको गोपनीयता राख्नु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन दे हायको प्रयोजनको िासग
बैङ्कको कारोबारसूँग सम्बजन्धत बही, खाता, वहसाबको वववरण र स्रे स्ता ददन बाधा पने छै न :–
(क)

मुद्दा वा अन्य कानूनी कारबाहीको ससिससिामा अदाितिाई,

(ख)

िे खापरीिणको ससिससिामा िे खापरीिकिाई,

(ग)

सनरीिणको ससिससिामा सम्बजन्धत असधकारीिाई,

(घ)

प्रचसित कानून बमोजजम वववरण माग गने अजख्तयारी पाएको व्यजक्त वा
असधकारीिाई,

(ङ)
६२.

आफ्ना सदस्यिाई ।

तरि सम्पजत्त कायम राख्नु पने : सहकारी बैङ्किे नेपाि राि बैङ्किे तोवकददए बमोजजमको तरि
सम्पजत्त कायम राख्नु पनेछ ।
पररच्छे द –९
आसथवक स्रोत पररचािन

६३.

शेयर सबिी तथा वफताव सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सहकारी सं स्थािे आफ्नो सदस्यिाई शेयर
सबिी गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापसन सहकारी सं स्थािे एकै
ूँ ीको बीस प्रसतशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर सबिी गनव सक्ने
सदस्यिाई आफ्नो कुि शेयर पूज
छै न ।
तर नेपाि सरकारको पूण व वा आंजशक स्वासमत्व वा सनयन्िण भएको सं स्था वा सनकायको
हकमा यो बन्दे ज िागू हुने छै न।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन सहकारी बैङ्किे आफ्नो शेयर
सदस्यका असतररक्त नेपाि सरकारको पूण व वा आंजशक स्वासमत्व वा सनयन्िण भएको सं स्था वा
सनकायिाई समेत सबिी गनव सक्नेछ ।
(४) सहकारी सं स्थाको शेयरको अवङ्कत मूल्य प्रसत शेयर एक सय रुपैयाूँ हुनछ
े ।
ूँ ी ववसनयममा उल्िेख भए बमोजजम हुनेछ ।
(५) सहकारी सं स्थाको शेयरपूज
29

www.lawcommission.gov.np
(६) सहकारी सं स्थािे खुिा बजारमा शेयर सबिी गनव पाउने छै न ।
(७) सहकारी सं स्थाको मूिधनको रूपमा रहे को कुनै सदस्यको शेयर सोही सहकारी
सं स्थाको ऋण वा दावयत्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा दावयत्व वापत सििाम सबिी गररने छै न ।
6४.

रकम वफताव तथा खाता सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था : (1) कुनै सदस्यिे सहकारी सं स्थाको
सदस्यता त्यागी रकम वफताव सिन चाहे मा सनजको कुनै दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व भ ुक्तान गरे को
समसतिे तीन मवहनासभि सनजको बाूँकी रकम तोवकए बमोजजम सनजिाई वफताव गनुव पनेछ ।
(२) कुनै सदस्यिे सहकारी सं स्थामा जम्मा गरे को बचत वफताव माग गरे मा सनजको कुनै
दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व किा गरी बाूँकी रकम तोवकए बमोजजम सनजिाई वफताव गनुव पनेछ।
(३) सहकारी सं स्थािे सबै प्रकारका बचत खाताहरू सञ्चािन गनव सक्नेछन् ।

६५.

ऋण वा अनुदान सिन सक्ने : (१) सहकारी सं स्थािे स्वेदशी वा ववदे शी बैङ्क वा सं स्था, सङ्घ वा
अन्य सनकायबाट ऋण वा अनुदान सिन वा साझेदारीमा काम गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापसन ववदे शी बैङ्क वा सनकायबाट
ऋण वा अनुदान सिनु अजघ मन्िाियको ससफाररसमा अथव मन्िाियको स्वीकृसत सिनु पनेछ ।

६६.

ूँ
नेपाि सरकारको सुरिण प्राप्त गनव सक्ने : (१) सहकारी सं स्थािे ववदे शी बैङ्क वा सनकायसग
सिने ऋणमा सुरिण प्राप्त गनुव पने भएमा त्यसको िासग मन्िािय माफवत अथव मन्िािय समि
अनुरोध गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम अनुरोध भई आएमा त्यस्तो ऋणमा अथव मन्िाियिे सुरिण
प्रदान गनव सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम सुरिण प्रदान गदाव अथव मन्िाियिे आवश्यक शतव तोक्न
सक्नेछ ।
पररच्छे द –१०
सहकारी सं स्थाको कोष

६७.

सहकारी संस्थाको कोष : (१) सहकारी सं स्थाको कोषमा दे हाय बमोजजमको रकम रहनेछ :–
(क)

शेयर सबिीबाट प्राप्त रकम,

(ख)

बचतको रूपमा प्राप्त रकम,

(ग)

ऋणको रूपमा प्राप्त रकम,

(घ)

नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,

(ङ)

ववदे शी

सरकार

वा

सहायताको रकम,
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(च)

व्यावसावयक कायवबाट आजजवत रकम,

(छ)

सदस्यता प्रवेश शुल्क ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजजमको रकम प्राप्त गनुव अजघ अथव मन्िाियको
स्वीकृसत सिनु पनेछ ।
६८.

जगेडा कोष : (१) सहकारी सं स्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा दे हाय बमोजजमका रकम रहने छन् :–
(क)

आसथवक वषवको खुद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत रकम,

(ख)

ूँ ीगत अनुदान रकम,
कुनै सं स्था, सङ्घ वा सनकायिे प्रदान गरे को पूज

(ग)

जस्थर सम्पजत्त सबिीबाट प्राप्त रकम,

(घ)

अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम अववभाज्य हुनेछ ।
६९.

ूँ ी वफताव कोष : (१) सहकारी सं स्थामा एक सं रजित पूज
ूँ ी वफताव कोष रहनेछ ।
संरजित पूज
(२) दफा ६८ बमोजजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क)
बमोजजमको रकम छु ट्याई बाूँकी रहे को रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत रकम उपदफा (१)
बमोजजमको कोषमा वावषवक रूपमा जम्मा गनुव पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजजमको रकम सदस्यिे गरे को तोवकए बमोजजमको वावषवक
कारोबारको आधारमा सम्बजन्धत सदस्यिाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

७०.

सहकारी प्रवद्धवन कोष : (१) सहकारी सं स्थामा एक सहकारी प्रवद्धवन कोष रहनेछ ।
(२) सहकारी व्यवसायको प्रवद्धवन गनवको िासग दफा ६८ बमोजजम जगेडा कोषमा सो
दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छु ट्याई बाूँकी रहेको रकमको शुन्य
दशमिव पाूँच प्रसतशतिे हुन आउने रकम उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा वावषवक रूपमा
जम्मा गनुव पनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजजमको कोष सहकारी तथा गररबी सनवारण मन्िाियमा रहनेछ
।
(४) कोषको सञ्चािन ववसध तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा जम्मा भएको रकमको अनुपातमा मन्िाियिे
तोवकए बमोजजमको रकम उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा राखेको रकममध्येबाट राविय सहकारी महासङ्घ,
सम्बजन्धत ववषयगत केन्िीय सहकारी सङ्घ, प्रदे श सहकारी सङ्घ, प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ,
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जजल्िा सहकारी सङ्घ र सम्बजन्धत जजल्िा ववषयगत सहकारी सङ्घिाई तोवकए बमोजजमको रकम
उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
(७) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा राखेको रकम ववतरणका िासग सम्बजन्धत
मन्िाियको मन्िीको सं योजकत्वमा राविय सहकारी ववकास बोडवको सहअध्यि, मन्िाियका
सजचव, अथव मन्िाियका सहसजचव, सहकारी महासङ्घका अध्यि, केन्िीय बचत तथा ऋण सहकारी
सङ्घको अध्यि र रजजिार सदस्य भएको एक ससमसत रहनेछ ।
(८) उपदफा (६) बमोजजम प्राप्त रकममध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रसतशत रकम सहकारी
व्यवसायको पूवावधारमा िगानी गरी बाूँकी रकम व्यवसाय प्रवद्धवन, जशिा, सू चना र तािीम, बजार
प्रवद्धवन, सं स्था वा सङ्घको अनुगमन िगायतका कायवमा खचव गनुव पनेछ ।
(९) उपदफा (६) बमोजजम प्राप्त गरे को रकमको सम्बजन्धत सङ्घिे अिग्गै असभिेख
राखी प्रचसित कानून बमोजजम िे खापरीिण गराई सो को वववरण तोवकए बमोजजम साववजसनक
गनुव पनेछ ।
(१०) उपदफा (६) बमोजजम प्राप्त हुने रकमको खचव तथा उपिब्धी वववरण राविय
सहकारी ववकास बोडव समि पेश गनुव पनेछ ।
(११) उपदफा (६) बमोजजमको रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपयोग भएको
पाइएमा रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे त्यस्तो रकम असुि उपर गराई
कोषको रकम उपिब्ध गराउन रोक िगाउन सक्नेछ ।
७१.

अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा ६७, ६८, ६९ र ७० मा उजल्िजखत कोषका असतररक्त
सहकारी सं स्थामा तोवकए बमोजजमका अन्य कोषहरू रहन सक्ने छन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम शेयर िाभांश ववतरण िगायत कोषको
उद्देश्य बमोजजम ववसनयममा तोवकए बमोजजम उपयोग गनव सवकनेछ ।
ूँ ीको अठार प्रसतशतभन्दा बढी हुने छै न
तर एक वषवको शेयर िाभांशको रकम शेयर पूज
।
(३) सहकारी बैङ्कको कुि सम्पजत्त र अन्य कारोबारको दावयत्वको आधारमा सो बैङ्कमा
नेपाि राि बैङ्किे तोके बमोजजमका अन्य कोषहरू समेत रहनेछन्।
पररच्छे द –११
असभिेख र सूचना

७२.

असभिेख राख्नु पने : (१) सहकारी सं स्थािे साधारण सभा, ससमसत तथा िे खा सुपरीवेिण ससमसत
बैठकको सनणवय तथा काम कारबाहीको अद्यावसधक असभिे ख सुरजित साथ राख्नु पनेछ ।
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(२) सहकारी सं स्थािे आफूिे गरे को सम्पूण व कारोबारहरूको िे खाको असभिे ख तथा
अन्य आवश्यक असभिे खहरू तोवकए बमोजजम सुरजित साथ राख्नु पनेछ ।
7३.

वववरण उपिब्ध गराउनु पने : (१) सहकारी सं स्थािे प्रत्येक वषव दे हायका वववरणहरू सवहतको
प्रसतवेदन तोवकएको समयसभि रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीसमि पेश गनुव
पनेछ :–
(क)

कारोबारको चौमाससक र वावषवक प्रसतवेदन तथा िेखापरीिण प्रसतवेदन,

(ख)

वावषवक कायविम नीसत तथा योजना,

(ग)

खुद बचत सम्बन्धी नीसत तथा योजना,

(घ)

सञ्चािकको नाम तथा बाूँकी कायाववसधको सूची,

(ङ)

साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी,

(च)

ूँ ी,
शेयर सदस्य सङ्खख्या र शेयरपूज

(छ)

सञ्चािक वा सदस्यिे सिएको ऋण सतनव बाूँकी रहे को रकम,

(ज)

रजजिार

वा

रजजिारबाट

असधकार

प्राप्त

असधकारीिे

समय

समयमा

तोवकददएको अन्य वववरण ।
(२) सहकारी बैङ्किे उपदफा (१) बमोजजमको प्रसतवेदन तोवकएको अवसधसभि नेपाि राि
बैङ्कमा समेत पेश गनुव पनेछ।
पररच्छे द – १२
िेखा र िेखापरीिण
७४.

कारोबारको िेखा : सहकारी सं स्थाको कारोबारको िे खा दोहोरो िे खा प्रणािीमा आधाररत र
कारोबारको यथाथव जस्थसत स्पि रूपमा दे जखने गरी प्रचसित कानून बमोजजम असधकार प्राप्त
सनकायिे िागू गरे को िे खामान (एकाउजन्टङ स्ट्याण्डडव) र यस ऐन बमोजजम पािना गनुव पने
अन्य शतव तथा व्यवस्था बमोजजम राख्नु पनेछ ।

७५.

िेखापरीिण : (१) सहकारी सं स्थािे प्रत्येक आसथवक वषवको िे खापरीिण सो आसथवक वषव समाप्त
भएको समसतिे तीन मवहनासभि प्रचसित कानून बमोजजम इजाजतपि प्राप्त िे खापरीिकद्वारा
गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको अवसधसभि कुनै सहकारी सं स्थािे िे खापरीिण नगराएको
पाइएमा रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे त्यस्तो सहकारी सं स्थाको िे खा
परीिण इजाजतपि प्राप्त िे खापरीिकबाट गराउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम िे खापरीिण गराउूँदा िे खापरीिकिाई ददनु पने पाररश्रसमक
िगायतको रकम सम्बजन्धत सहकारी सं स्थािे व्यहोनेछ ।
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(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम िेखापरीिकिे गरे को िे खापरीिण प्रसतवेदन
अनुमोदनको िासग साधारण सभा समि पेश गनुव पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम पेश भएको िे खापरीिण प्रसतवेदन साधारण सभाबाट
अनुमोदन हुन नसकेमा पुनः िे खापरीिणको िासग साधारण सभािे दफा ७६ को अधीनमा रही
अको

िे खापरीिक

सनयुक्त

गनेछ ।
(६) सहकारी बैङ्किे आफ्नो िे खा परीिण सम्पन्न गररसकेपसछ सो को प्रसतवेदन नेपाि
राि बैङ्कमा समेत पेश गनुव पनेछ।
७६.

िेखापरीिकको सनयुजक्त : (१) सहकारी सं स्थाको िे खापरीिण सम्बन्धी कायव गनव प्रचसित
कानून

बमोजजम

इजाजतपि

प्राप्त

िे खापरीिकहरू

मध्येबाट

साधारण

सभािे

एकजना

िेखापरीिक सनयुजक्त गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सनयुक्त िे खापरीिकको पाररश्रसमक तथा सुववधा साधारण
सभािे सनधावरण गरे बमोजजम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजजम िे खापरीिक सनयुक्त गदाव एउटै व्यजक्त, फमव वा कम्पनीिाई
िगातार तीन आसथवक वषवभन्दा बढी हुने गरी सनयुक्त गनव सवकने छै न ।
७७.

िेखापरीिकमा सनयुक्त हुन नसक्ने : (१) दे हायका व्यजक्त िे खापरीिकमा सनयुक्त हुन तथा
सनयुक्त भई सकेको भए सो पदमा बहाि रहन सक्ने छै न :(क)

सहकारी सं स्थाको सञ्चािक,

(ख)

सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको सदस्य,

(ग)

सहकारी सं स्थाको सनयसमत पाररश्रसमक पाउने गरी सनयुक्त सल्िाहकार वा
कमवचारी,

(घ)

िे खापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषवको अवसध भ ुक्तान
नभएको,

(ङ)

दामासाहीमा परे को,

(च)

भ्रिाचार, ठगी वा नैसतक पतन हुने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको
ु ान नभएको,
पाूँच वषव भक्त

(छ)

दफा 7६ को उपदफा (३) बमोजजमको व्यजक्त, फमव वा कम्पनी,

(ज)

सम्बजन्धत सहकारी सं स्था वा सङ्घसूँग स्वाथव बाजझएको व्यजक्त ।

ु जघ उपदफा (१) बमोजजम अयोग्य नभएको कुरा
(२) िे खापरीिकिे आफू सनयुक्त हुनअ
सहकारी सं स्थािाई सिजखत रूपमा जानकारी गराउनु पनेछ ।
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(३)

कुनै

िेखापरीिक

आफ्नो

कायवकाि

समाप्त

नहुूँदै

कुनै

सहकारी

सं स्थाको

िेखापरीिण गनव अयोग्य भएमा वा सहकारी सं स्थाको िे खापरीिकको पदमा कायम रहन नसक्ने
जस्थसत उत्पन्न भएमा सनजिे िे खापरीिण गनुव पने वा गरररहे को काम तत्काि रोकी सो कुराको
जानकारी सिजखत रूपमा सहकारी सं स्थािाई ददनु पनेछ ।
(४) यस दफाको प्रसतकूि हुने गरी सनयुक्त भएको िेखापरीिकिे गरे को िे खापरीिण
मान्य हुने छै न ।
पररच्छे द – १३
छु ट, सुववधा र सहुसियत
७८.

छु ट, सुववधा र सहुसियत : (१) प्रचसित कानूनमा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन सहकारी
सं स्थािाई दे हाय बमोजजमको छु ट, सुववधा र सहुसियत प्राप्त हुनेछ :(क)

सहकारी सं स्थािे अचि सम्पजत्त बाहे क कारोबार सम्बन्धी कुनै सिखत
रजजिेशन गनु,व गराउनु पने छै न ।

(ख)

सहकारी सं स्थािे आफ्नो कायाविय तथा सेवा केन्िको भवन सनमावणका
िासग आवश्यक पने जग्गा जसमन िगायतका अचि सम्पजत्त खरीद गदाव
आय वटकट दस्तुर वा रजजिे शन दस्तुर िाग्ने छै न ।
तर,
(१)

व्यावसावयक प्रयोजनका िासग जग्गा जसमन िगायतका अचि
सम्पजत्त खररद गदाव प्रचसित कानून बमोजजम आय वटकट दस्तुर
वा रजजिे शन दस्तुर िाग्नेछ ।

(२)

रजजिे शन दस्तुर छु ट प्राप्त गरी खररद गररएको जग्गा जसमन
िगायतका अचि सम्पजत्त प्रयोग नगरी वविी गरे मा सो बापत
छु ट पाएको रजजिे शन दस्तुर वफताव गनुव पनेछ ।

(ग)

सहकारी सं स्थािे ऋण िगानी गदाव वा जमानत बापत राखेको जग्गा दृवि
बन्धक पाररत गदाव कुनै पसन शुल्क िाग्ने छै न ।

(२) प्रचसित कानूनमा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन सहकारी सं स्थािे दफा ६८
को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजम जगेडा कोषमा छु ट्याएको रकम, दफा ६९ को
ूँ ी वफताव कोष र दफा ७० को उपदफा (२) बमोजजम
उपदफा (२) बमोजजम सं रजित पूज
सहकारी प्रवद्धवन कोषमा जम्मा गरे को रकममा आयकर िाग्ने छै न ।
ूँ ी वफताव कोषबाट सदस्यिे प्राप्त गरे को रकममा सदस्यको कर दावयत्वका
तर सं रजित पूज
सम्बन्धमा प्रचसित कानून बमोजजम हुनेछ ।
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(३) नेपाि सरकारिे नेपाि राजपिमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारी सं स्था आफ्नो
प्रयोगको िासग आयात गने मेजशनरी, औद्योसगक तथा कृवषयन्ि, उपकरण, पाटवपूजाव, कच्चा पदाथव
तथा ढु वानीका साधनहरूमा िाग्ने भन्सार महसुि वा मूल्य असभबृवद्ध कर प्रचसित कानून
बमोजजम छु ट ददन सक्नेछ ।
(४) नेपाि सरकारिे नेपाि राजपिमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारी सं स्थािे उत्पादन
गरे को मािसामानमा िाग्ने अन्तःशुल्क वा मूल्य असभवृवद्ध कर प्रचसित कानून बमोजजम आंजशक
वा पुरै छु ट ददन सक्नेछ ।
(५) नेपाि सरकारिे नेपाि राजपिमा सूचना प्रकाजशत गरी सहकारी सं स्थािे उत्पादन
गरे को वस्तु सनकासी गदाव त्यस्तो वस्तुमा िाग्ने सनकासी कर छु ट र उद्योगिाई ददए सरह
प्रचसित कानून बमोजजम सनकासी नगद अनुदान ददन सक्नेछ ।
(६) यस दफामा उजल्िजखत छु टहरूका असतररक्त औद्योसगक व्यवसाय गने सहकारी
सं स्थािाई प्रचसित कानून बमोजजम उद्योगिे पाए सरहको र पूवावधार सं रचनाको सनमावण तथा
सञ्चािन वा ववशेष उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चािन गने सहकारी सं स्थािाई प्रचसित कानून
बमोजजम त्यस्तो उद्योग, व्यवसाय वा सेवािे पाए सरहको छु ट, सुववधा र सं रिणसमेत प्राप्त हुनेछ
।
(७) नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहिे ववपन्न ग्रामीण मवहिा, अपाङ्गता
भएका व्यजक्त, मुक्त कमैया, मुक्त हसिया, भूसमवहन कृषक, बेरोजगार, श्रसमक र दसित तथा
अल्पसङ्खख्यक जनजासत समेतका सीमान्तकृत समूहको सहकारी खेतीपाती वा सदस्यको श्रम वा
सीपमा आधाररत स्वरोजगारीका उद्योगधन्दा प्रवद्धवन गनव प्रचसित कानून बमोजजम िाग्ने जुनसुकै
ूँ ी, िागत सहभासगता अनुदान, सहुसियतपूण व ऋण
कर आंजशक वा पुरै छु ट ददन, बीउ पुज
िगायतको ववशेष ववत्तीय सुववधा तथा प्राववसधक टे वा प्रदान गनव सक्नेछ ।
(८) रुग्ण साववजसनक वा नीजज उद्योग सहकारीकरण गरी श्रसमकहरूिे आफ्नै स्वासमत्वमा
ूँ ी,
पुनः सञ्चािन गनव चाहे मा नेपाि सरकारिे उद्योगको प्रकृसत हे री मनाससव अनुपातमा बीउ पुज
अनुदान, ऋण वा सहुसियतपूणव ऋण कायम गरी स्वासमत्व हस्तान्तरण गनव वा नीजज स्वासमत्वको
हस्तान्तरणमा कर छु ट, जमानत वा उपयुक्त सहयोग गरी प्रोत्साहन ददन सक्नेछ ।
(९) नेपाि सरकारिे नेपाि राजपिमा सूचना प्रकाजशत गरी ववजशविकृत सङ्घको ढाूँचामा
सञ्चािन

हुने

सहकारी औद्योसगक

ग्राम, बजारस्थि

समेतका ठु िा सहकारी

व्यावसावयक

आयोजनाहरूिाई शेयर सहभासगता, पूवावधार सनमावण जग्गा वा जग्गा प्रासप्त र मुआब्जा वापतको
ु ानी, उत्पादनमा िाग्ने अन्तःशुल्क वा मूल्य असभबृवद्ध कर आंजशक वा पुरै छु ट
रकम भक्त
िगायतका सुववधा प्रदान गनव सक्नेछ ।
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(१०) यस दफा बमोजजमको छु ट, सुववधा र सहुसियत प्रासप्त सम्बन्धी प्रविया तोवकए
बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे द—१४
ऋण असुिी तथा बाूँकी बक्यौता
७९.

ऋण असुि गने : (१) कुनै सदस्यिे सहकारी सं स्थासूँग गरे को ऋण सम्झौता वा शतव
कबुसियतको पािना नगरे मा, सिखतको भाखासभि ऋणको सावाूँ, ब्याज र हजवना च ुक्ता नगरे मा
वा ऋण सिएको रकम सम्बजन्धत काममा निगाई वहनासमना गरे को दे जखएमा त्यस्तो सदस्यिे
ऋण सिं दा राखेको सधतोिाई सम्बजन्धत सहकारी सं स्थािे सििाम सबिी गरी वा अन्य कुनै
व्यवस्था गरी आफ्नो साूँवा, ब्याज र हजवना असुि उपर गनव सक्नेछ ।
(२) कुनै सदस्यिे सहकारी सं स्थामा राखेको सधतो कुनै वकससमिे कसै िाई हक
छोसडददएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो सधतोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीिाई सनजित
म्याद ददई थप सधतो सुरिण राख्न िगाउन सवकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम ऋणीिे थप सधतो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२)
बमोजजमको सधतोबाट पसन साूँवा, ब्याज र हजावनाको रकम असुि उपर हुन नसकेमा त्यस्तो
ऋणीको हक िाग्ने अन्य जायजेथाबाट पसन साूँवा, ब्याज र हजवना असुि उपर गनव सवकनेछ ।
(४) यस दफा बमोजजम साूँवा, ब्याज र हजवना असुि उपर गदाव िागेको खचवको रकम
तथा असुि उपर भएको साूँवा, व्याज र हजावनाको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम
सम्बजन्धत ऋणीिाई वफताव ददनु पनेछ ।
(५) यस दफा बमोजजम कुनै सहकारी सं स्थािे ऋणीको सधतो वा अन्य जायजेथा सििाम
सबिी गदाव सििाम सकाने व्यजक्तको नाममा सो सधतो वा जायजेथा प्रचसित कानून बमोजजम
रजजिे शन वा दाजखि खारे ज गनवको िासग सम्बजन्धत कायावियमा िे खी पठाउनेछ र सम्बजन्धत
कायावियिे पसन सोही बमोजजम रजजिेशन वा दाजखि खारे ज गरी सो को जानकारी सम्बजन्धत
सहकारी सं स्थािाई ददनु पनेछ ।
(६) यस दफा बमोजजम सधतो राखेको सम्पजत्त सििाम सबिी गदाव कसै िे सकार नगरे मा
त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत सहकारी सं स्था आफैंिे सकार गनव सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजजम आफैंिे सकार गरे मा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत सहकारी
सं स्थाको नाममा रजजिे शन वा दाजखि खारे ज गनव सम्बजन्धत कायावियमा िे खी पठाउनेछ र
त्यसरी िेखी आएमा सम्बजन्धत कायावियिे सोही बमोजजम रजजिे शन वा दाजखि खारे ज गरी ददनु
पनेछ ।
(८) ऋण असूिी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
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८०.

कािो सूची सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सहकारी सं स्थाबाट ऋण सिई रकमको अपचिन गने वा
भाखासभि ऋणको साूँवा व्याज वफताव नगने व्यजक्तको नाम नामेशी सवहत कािोसूची प्रकाशन गनव
सवकनेछ ।
(२) कािोसूची प्रकाशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।

८१.

कजाव सूचना केन्ि : (१) सहकारी सं स्थाको कजाव प्रवाहमा शुद्धता कायम गरी कजाव प्रवाह
सम्बन्धी सूचना प्राप्त गने समेतका कायव गनव मन्िाियिे सरोकारवािाको सहभासगतामा एक कजाव
सूचना केन्िको स्थापना गनेछ ।
(२) कजाव सूचना केन्ि सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।

८२.

कजाव असूिी न्यायसधकरण : (१) सहकारी िेिका िासग एक कजाव असुिी न्यायसधकरण रहनेछ
।
(२) कजाव असुिी न्यायसधकरणको गठन र सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम
हुनेछ ।

८३.

बाूँकी बक्यौता असुि उपर गने : कसै िे सहकारी सं स्थािाई सतनुव बुझाउनु पने रकम नसतरी
बाूँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सो को ब्याज समेत सहकारी सं स्थािे त्यस्तो व्यजक्तको
जायजेथाबाट तोवकए बमोजजम असुि उपर गनव सक्नेछ ।

८४.

रोक्का राख्न िेखी पठाउने : (१) सहकारी सं स्थािे दफा ७९ र ८३ को प्रयोजनको िासग कुनै
व्यजक्तको खाता, जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा सबिी गनव नपाउने गरी रोक्का
राख्न सम्बजन्धत सनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम रोक्काको िासग िे खी आएमा सम्बजन्धत सनकायिे प्रचसित
कानून बमोजजम त्यस्तो व्यजक्तको खाता, जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा सबिी
गनव नपाउने गरी रोक्का राखी ददनु पनेछ ।

8५.

अग्रासधकार रहने : कुनै व्यजक्तिे सहकारी सं स्थािाई सतनुव पने ऋण वा अन्य कुनै दावयत्व
नसतरे मा त्यस्तो व्यजक्तको जायजेथामा नेपाि सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको िासग रकम
छु ट्याई बाूँकी रहन आएको रकममा सहकारी सं स्थाको अग्रासधकार रहनेछ ।

८६.

कारबाही गनव बाधा नपने : कुनै सहकारी सं स्थािे ऋण असुिी गने सम्बन्धमा कुनै व्यजक्त वा
सहकारी सं स्था उपर चिाएको कुनै कारबाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजक्त वा सं स्था उपर यस
ऐन तथा प्रचसित कानून बमोजजमको कुनै कसूरमा कारबाही चिाउन रोक िगाएको मासनने छै न
।
पररच्छे द– १५
एकीकरण, ववघटन तथा दताव खारे ज
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८७.

एकीकरण तथा ववभाजन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐनको अधीनमा रही दुई वा दुईभन्दा बढी
सहकारी सं स्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गनव वा एक सहकारी सं स्थािाई भौगोसिक
कायविेिको आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी सं स्थामा ववभाजन गनव सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजन गदाव सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको
कुि कायम रहे का सदस्य सङ्खख्याको बहुमतबाट सनणवय हुन ु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजन गने सनणवय गदाव एकीकरण वा
ववभाजनका शतव र कायवववसध समेत खुिाउनु पनेछ।
(४) एकीकरण वा ववभाजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।

८८.

ववघटन र दताव खारे ज : (१) कुनै सहकारी सं स्थामा दे हायको अवस्था ववद्यमान भएमा साधारण
सभाको तत्काि कायम रहेका बहुमत सदस्यको सनणवयबाट त्यस्तो सहकारी सं स्थाको ववघटन
गने सनणवय गरी दताव खारे जीको स्वीकृसतका िासग ससमसतिे रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त
असधकारी समि सनवेदन ददन सक्नेछ :–
(क)

ववसनयममा उजल्िजखत उद्देश्य तथा कायव हाससि गनव सम्भव नभएमा,

(ख)

सदस्यको वहत गनव नसक्ने भएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त सनवेदन छानसबन गदाव त्यस्तो सहकारी सं स्थाको
ववघटन गनव उपयुक्त दे जखएमा रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे त्यस्तो
सहकारी सं स्थाको दताव खारे ज गनव सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापसन रजजिार वा रजजिारबाट
असधकार प्राप्त असधकारीिे दे हायको अवस्थामा सहकारी सं स्थाको दताव खारे ज गनव सक्नेछ :–
(क)

िगातार दुई वषवसम्म कुनै कारोबार नगरी सनष्कृय रहे को पाइएमा,

(ख)

कुनै सहकारी सं स्थािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयमाविी
ववपरीतको कायव बारम्बार गरे मा,

(ग)

ववसनयममा उजल्िजखत उद्देश्य ववपरीत कायव गरे मा,

(घ)

सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त ववपरीत कायव गरे मा।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम दताव खारे ज गनुव अजघ रजजिार वा रजजिारबाट
ु ाईको िासग कम्तीमा पन्र ददनको
असधकार प्राप्त असधकारीिे त्यस्तो सहकारी सं स्थािाई सुनव
समयावसध ददनु पनेछ ।
(५) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम सहकारी सं स्थाको दताव खारे ज भएमा त्यस्तो
सहकारी सं स्था ववघटन भएको मासननेछ ।
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(६) उपदफा (२) वा (३) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन रजजिारिे नेपाि
सरकारिे तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम अनुदान प्राप्त गरे को सं स्था वा सङ्घको दताव खारे ज गनुव
अजघ मन्िाियको स्वीकृसत र सहकारी बैङ्कको दताव खारे ज गनुव अजघ नेपाि राि बैङ्कको परामशव
सिनु पनेछ ।
(७) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम सहकारी सं स्थाको दताव खारे जी भएमा त्यस्तो सं स्था,
सङ्घ वा बैङ्कको दताव प्रमाणपि स्वतः रद्द भएको मासननेछ ।
(८) यस दफामा िेजखएको कुनै पसन कुरािे दफा ६० मा उजल्िजखत सहकारी बैङ्कको
दताव खारे जी सम्बन्धी व्यवस्थािाई प्रसतकूि असर गरे को मासनने छै न ।
८९. सिक्वीडेटरको सनयुजक्त : (१) दफा ८८ बमोजजम कुनै सहकारी सं स्थाको दताव खारे ज भएमा
रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे सिक्वीडेटर सनयुक्त गनेछ ।
(२) उपदफामा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापसन तोवकएको सीमासम्मको
सम्पजत्त भएको सहकारी सं स्थाको हकमा रजजिारिे रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारी वा
कमवचारीिाई सिक्वीडे टर सनयुजक्त गनव सक्नेछ ।
९०.

सिक्वीडेशन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोजजम दताव खारे ज भएको सहकारी सं स्थाको
सिक्वीडेटरको काम, कतवव्य, असधकार र पाररश्रसमक तथा सिक्वीडेशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
(२) दफा ८९ को उपदफा (२) बमोजजम सिक्वीडे टर सनयुक्त भएमा सिक्वीडे शनको
सम्पूण व खचव नेपाि सरकारिे व्यहोनेछ ।

९१.

सिक्वीडेशन पसछको सम्पसतको उपयोग : कुनै सहकारी सं स्थाको सिक्वीडेशन पिात सबै दावयत्व
भ ुक्तान गरी बाूँकी रहन गएको सम्पजत्तको उपयोग तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे द –१६
रजजिार

९२.

रजजिार : मन्िाियिे सनजामती सेवाको राजपिावङ्कत प्रथम श्रे णी वा सो सरहको पदमा कायवरत
कमवचारीिाई ववभागको रजजिारको रूपमा कायव गने गरी तोक्नेछ ।

९३.

काम, कतवव्य र असधकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्िजखत काम, कतवव्य तथा असधकारको असतररक्त
रजजिारको काम, कतवव्य र असधकार तोवकए बमोजजम हुनेछ ।

९४.

असधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम बमोजजम रजजिारिाई प्राप्त
असधकारहरूमध्ये

आवश्यकता

अनुसार

केही

असधकारहरू

प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।
पररच्छे द –१७
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सनरीिण तथा अनुगमन
९५.

सनरीिण तथा वहसाववकताब जाूँच गने : (१) रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे
सहकारी सं स्थाको जुनसुकै वखत सनरीिण तथा वहसाब जाूँच गनव, गराउन सक्नेछ ।
(२) नेपाि राि बैंङ्किे जुनसुकै वखत सहकारी बैङ्क वा तोवकएकोभन्दा बढी आसथवक
कारोबार गने सहकारी सं स्थाको वहसाब वकताब वा ववत्तीय कारोबारको सनरीिण वा जाूँच गनव,
गराउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको िासग नेपाि राि बैङ्किे आफ्ना कुनै असधकारी वा
ववशेषज्ञ खटाई आवश्यक वववरण वा सूचनाहरू सहकारी बैङ्कबाट जझकाई सनरीिण तथा
सुपररवेिण गनव सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम सनरीिण वा वहसाब जाूँच गदाव नेपाि राि बैङ्क,
रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे माग गरे को जानकारी सम्बजन्धत सहकारी
सं स्थािे उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम सनरीिण वा वहसाब जाूँच गदाव कुनै सहकारी
सं स्थाको कारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम, सनदे जशका, मापदण्ड वा कायवववसध
बमोजजम भएको नपाइएमा नेपाि राि बैङ्क, रजजिार, रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे
सम्बजन्धत सहकारी सं स्थािाई आवश्यक सनदे शन ददन सक्नेछ र त्यस्तो सनदे शनको पािना गनुव
त्यस्तो सहकारी सं स्थाको कतवव्य हुनेछ ।
(६) नेपाि राि बैङ्किे यस दफा बमोजजम सहकारी बैङ्कको सनरीिण तथा सुपररवेिण
गदाव नेपाि राि बैङ्किे प्रचसित कानून बमोजजमको असधकार प्रयोग गनव सक्नेछ।
(७) यस दफा बमोजजम सहकारी बैङ्कको सनरीिण तथा सुपररवेिण गदाव प्राप्त हुन
आएको जानकारी नेपाि राि बैङ्किे ववभागिाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
(८) नेपाि राि बैङ्किे तोकेको समय र ढाूँचामा सहकारी बैङ्किे ववत्तीय वववरण र अन्य
आवश्यक त्याङ्क तथा कागजात नेपाि राि बैङ्कमा पेश गनुव पनेछ ।

9६.

छानसबन गनव सक्ने : (१) कुनै सहकारी सं स्थाको व्यावसावयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको,
सदस्यको वहत ववपरीत काम भएको वा सो सं स्थाको उद्देश्य ववपरीत कायव गरे को भनी त्यस्तो
सं स्थाको कम्तीमा पाूँच प्रसतशत सदस्यिे छानसबनको िासग सनवेदन ददएमा रजजिार वा
रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे त्यस्तो सं स्थाको छानसबन गनव, गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम छासनवन गदाव माग गरे को वववरण वा कागजात उपिब्ध
गराई सहयोग गनुव सम्बजन्धत ससमसतको कतवव्य हुनछ
े ।
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम गररएको छानसबनको जानकारी सम्बजन्धत सहकारी
सं स्थािाई सिजखत रूपमा ददनु पनेछ ।
9७.

बचत तथा ऋणको कारोबार गने सं स्था वा सङ्घको सनरीिण तथा अनुगमन सम्बन्धी ववशेष
व्यवस्था : (१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सं स्था वा सङ्घिे तोवकए बमोजजम
अनुगमन प्रणािी अविम्बन गनुव पनेछ ।
(२) रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गने
सं स्था, वा सङ्घको तोवकए बमोजजमको अनुगमन प्रणािीमा आधाररत भई सनरीिण तथा अनुगमन
गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम सं स्था वा सङ्घको सनरीिण तथा अनुगमन गदाव रजजिार वा
रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे आवश्यकता अनुसार नेपाि राि बैङ्क िगायतका अन्य
सनकायको सहयोग सिन सक्नेछ ।
(४) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सं स्था वा सङ्घको सनरीिण तथा अनुगमन
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।

९८.

मन्िाियिे सनरीिण तथा अनुगमन गने : (१) रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त
असधकारीबाट कुनै सहकारी सं स्थाको सनरीिण नभएको वा त्यस्तो सनरीिण प्रभावकारी नभएकािे
सदस्यको वहतमा प्रसतकूि असर परे को भनी कुनै स्रोतबाट जानकारी हुन आएमा मन्िाियिे
त्यस्तो सहकारी सं स्थाको सनरीिण तथा अनुगमन गरी सम्बजन्धत सहकारी सं स्थािाई आवश्यक
सनदे शन ददन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सनदे शन ददएमा त्यस्तो सनदे शनको पािना गनुव सम्बजन्धत
सहकारी सं स्थाको कतवव्य हुनेछ ।

९९.

सङ्घिे सनरीिण तथा अनुगमन गनुव पने : (१) सङ्घिे आफ्ना सदस्यको काम कारबाहीको तोवकए
बमोजजम सनरीिण तथा अनुगमन गरी सो को प्रसतवेदन ववभाग तथा कायावियिाई ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रसतवेदनमा दे हायका वववरणहरू समावेश गनुव पनेछ :(क)

अनुगमन तथा सनरीिण गरे को सं स्था वा सङ्घको वववरण,

(ख)

सं स्था वा सङ्घमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम र ववसनयमको
पािनाको अवस्था,

(ग)

सदस्यहरूिे प्राप्त गरे को सेवा सुववधाको अवस्था,

(घ)

सदस्यहरूको सहभासगताको स्तर,

(ङ)

सं स्था वा सङ्घको आसथवक र ववत्तीय अवस्था तथा कोषको पररचािन,

(च)

तोवकए बमोजजमका अन्य व्यवस्था ।
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(३) उपदफा (२) बमोजजम सङ्घिे अनुगमन गदाव आफू मातहतका कुनै सं स्था वा सङ्घको
काम कारबाहीमा कुनै िुवट फेिा परे मा त्यस्तो िुवट सच्याउन सम्बजन्धत सं स्था वा सङ्घिाई
सुझाव वा सनदे शन ददन सक्नेछ र त्यस्तो सुझाव वा सनदे शनको पािना गनुव सम्बजन्धत सं स्था वा
सङ्घको कतवव्य हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम ददएको सुझाव वा सनदे शनको पािना नभएमा रजजिार वा
रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारी समि कारबाहीको ससफाररश गनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजजम ददएको सुझाव वा सनदे शन सम्बन्धी ववषय सङ्घको वावषवक
प्रसतवेदनमा समेत उल्िे ख गनुव पनेछ ।
१००. वावषवक प्रसतवेदन पेश गनुव पने : (१) रजजिारिे आसथवक वषव समाप्त भएको समसतिे तीन
मवहनासभि सहकारी सं स्थाको सनरीिण सम्बन्धी वावषवक प्रसतवेदन मन्िाियसमि पेश गनुव पनेछ
र सहकारी बैङ्कको सनरीिण प्रसतवेदन नेपाि राि बैङ्क समेतिाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
(२) कायावियिे आसथवक वषव समाप्त भएको समसतिे एक मवहनासभि आफ्नो कायविेि
सभिको सं स्था वा सङ्घको वावषवक प्रसतवेदन रजजिार समि पेश गनुव पनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजजमको प्रसतवेदनमा दे हायका वववरणहरू खुिाउनु पनेछ:–
(क)

सञ्चािनमा रहे का सहकारी सं स्थाको वववरण,

(ख)

अनुगमन गररएका सहकारी सं स्थाको सङ्खख्या तथा आसथवक कारोबारको
वववरण,

(ग)

सहकारी सं स्थामा सहकारी ससद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको
सनयम, ववसनयम तथा आन्तररक कायवववसधको पािनाको अवस्था,

(घ)

सहकारी सं स्थाका सदस्यिे प्राप्त गरे को सेवा सुववधाको अवस्था,

(ङ)

सहकारी सं स्थाको वियाकिापमा सदस्यको सहभासगताको स्तर अनुपात,

(च)

सहकारी सं स्थाको आसथवक वियाकिाप तथा ववत्तीय अवस्था सम्बन्धी
तोवकए बमोजजमका वववरण,

(छ)

सहकारी सं स्थामा आन्तररक सनयन्िण प्रणािीको अवस्था,

(ज)

सहकारी सं स्थामा सुशासन तथा जजम्मेवारीको अवस्था,

(झ)

सहकारी सं स्थामा रहे का कोषको वववरण,

(ञ)

सहकारीको नीसत सनमावणमा सहयोग पुग्ने आवश्यक कुराहरू,

(ट)

सहकारी सं स्थाको दताव, खारे जी तथा ववघटन सम्बन्धी वववरण,

(ठ)

सं स्था वा सङ्घिे सञ्चािन गरे को दफा २१ बमोजजमको कारोबार,
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको वववरण,
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(ड)

तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण ।

१०१ .सहकारी बचत तथा कजाव सुरिण कोष : (१) प्रचसित कानूनमा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए
तापसन नेपाि सरकारिे प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहिे सहकारी सं स्थाहरूको सहभासगतामा
सं स्थाहरूिे पररचािन गने बचत र प्रदान गने कजावको सुरिण व्यवस्थाको िासग एक सहकारी
बचत तथा कजाव सुरिण कोष खडा गनव सक्नेछ ।
(२) सहकारी बचत तथा कजाव सुरिण कोष सञ्चािन सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम
हुनेछ ।
१०२ .आपसी सुरिण सेवा सञ्चािन गनव सक्ने : (१) प्रचसित कानूनमा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए
तापसन सं स्थािे बीमा ससमसतबाट स्वीकृत योजनाको शतव बन्दे ज अनुसार आफ्ना सदस्यहरूको
बािीनािी वा वस्तुभाउ जस्ता योजनामा उजल्िजखत कारणिे भएको िसतको सनजित अंशपूसतव गने
गरी सनधावररत असधकतम सीमा र शुल्कसम्मको आपसी सुरिण सेवा सञ्चािन गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम आपसी सुरिण सेवा सञ्चािन गनव सं स्थाको न्यू नतम
मापदण्ड र अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
१०३. जस्थरीकरण कोष : (१) बचत तथा ऋण ववषयगत सं स्थाको सञ्चािनमा सम्भाववत जोजखमबाट
सं रिण गनव त्यस्ता सं स्थाहरू समिी एक जस्थरीकरण कोष खडा गनव सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा इच्छु क सहकारी सं स्था, बचत तथा ऋण ववषयगत
केन्िीय सहकारी सङ्घमा सदस्य रहे का सहकारी सं स्था, राविय सहकारी महासङ्घ, राविय सहकारी
बैङ्क, राविय सहकारी ववकास बोडव, नेपाि राि बैङ्क, मन्िािय, नेपाि सरकारका अन्य सनकाय र
अन्तरावविय सहकारी सङ्घहरूको योगदान रहन सक्नेछ ।
(३) जस्थरीकरण कोष बचत तथा ऋण ववषयगत केन्िीय सङ्घमा रहनेछ ।
(४) जस्थरीकरण कोषको सञ्चािनका िासग बचत तथा ऋण केन्िीय सङ्घ, राविय सहकारी
बैङ्क, राविय सहकारी महासङ्घ, राविय सहकारी ववकास वोडव, नेपाि राि बैङ्क, मन्िािय, अथव
मन्िािय, र ववभागको प्रसतसनधी समेत रहने गरी तोवकए बमोजजमको सञ्चािन ससमसत रहनेछ ।
(५) जस्थरीकरण कोषमा सहभागी सं स्थािे वावषवक बचतबाट दफा ६८ बमोजजम जगेडा
कोषमा छु ट्याइव तोवकए बमोजजमको रकम जम्मा गनव सक्नेछन् ।
(६) जस्थरीकरण कोषको रकम तोवकएको बैङ्कमा खाता खोिी राख्नु पनेछ ।
(७) जस्थररकरण कोषको उपयोग दे हायको प्रयोजनमा गनव सवकनेछ :(क)

सहभागी सं स्थाको तरिता कायम राख्न र समस्याग्रस्त सहकारीको
बचाउको िासग सापटी ददन,
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(ख)

सहभागी सं स्था समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा दफा १०५ बमोजजम गठन
भएको व्यवस्थापन ससमसतको खचव व्यहोनव,

(ग)

सहभागी सं स्था समस्याग्रस्त भई दफा ११४ को खण्ड (घ) बमोजजम
त्यस्तो सं स्थाको सञ्चािनको जजम्मेवारी महासङ्घिे सिएमा त्यस्तो सं स्थाको
दावयत्व भ ुक्तानी िगायत पुनःसञ्चािनमा उपयोग गनव,

(घ)

जस्थरीकरण कोष सञ्चािक ससमसतको खचव व्यहोनव र तोवकए बमोजजम
अन्य कायवमा उपयोग गनव,

(८) जस्थरीकरण कोष सञ्चािन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे द –१८
समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घ
१०४. संस्था वा सङ्घ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गनव सवकने : (१) यस ऐन बमोजजम गररएको सनरीिण
वा वहसाब जाूँचबाट कुनै सं स्था वा सङ्घमा दे हायको अवस्था ववद्यमान रहे को दे जखएमा रजजिारिे
त्यस्तो सं स्था वा सङ्घिाई समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गनव मन्िािय समि
ससफाररस गनेछ :–
(क)

सदस्यको वहत ववपरीत हुने गरी कुनै कायव गरे को,

(ख)

ु ानी
सं स्था वा सङ्घिे पूरा गनुव पने ववत्तीय दावयत्व पूरा नगरे को वा भक्त
ु ानी गनव नसकेको वा भ ुक्तानी गनव नसक्ने अवस्था
गनुव पने दावयत्व भक्त
भएको,

(ग)

सदस्यहरूको बचत सनधावररत शतव बमोजजम वफताव गनव नसकेको,

(घ)

यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम तथा ववसनयम ववपरीत हुने गरी
सं स्था वा सङ्घ सञ्चािन भएको,

(ङ)

सं स्था वा सङ्घ दामासाहीमा पनव सक्ने अबस्थामा भएको वा उल्िे खनीय
रूपमा गम्भीर आसथवक कदठनाई भोसगरहेको,

(च)

कुनै सं स्था वा सङ्घिे सदस्यको बचत रकम वफताव गनुव पने अवसधमा
वफताव नगरे को भनी त्यस्तो सं स्था वा सङ्घका कम्तीमा पच्चीस जना
सदस्यहरूिे रजजिार समि सनवेदन ददएकोमा छानसबन गदाव खण्ड (क)
दे जख (ङ) सम्मको कुनै अवस्था ववद्यमान भएको दे जखएको,

(२) उपदफा (१) बमोजजमको ससफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो सं स्था वा सङ्घिाई
मन्िाियिे समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घ घोषणा गनव सक्नेछ ।
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(३) यस दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन नेपाि सरकारिे प्रचसित
कानून बमोजजम गठन गरे को आयोगिे कुनै सं स्था वा सङ्घिाई समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घ
घोषणा गनव ससफाररस गरे मा वा समस्याग्रस्त भनी पवहचान गरे कोमा वा त्यस्तो आयोगमा परे को
उजुरी सङ्खख्या, औजचत्य समेतको आधारमा मन्िाियिे त्यस्तो सं स्था वा सङ्घिाई समस्याग्रस्त
सं स्था वा सङ्घ घोषणा गनव सक्नेछ ।
१०५. व्यवस्थापन ससमसतको गठन : (१) यस ऐन बमोजजम कुनै सं स्था वा सङ्घिाई समस्याग्रस्त सं स्था
वा सङ्घको रूपमा घोषणा गररएकोमा त्यस्तो समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको सम्पजत्त व्यवस्थापन
तथा दावयत्व भ ुक्तानी सम्बन्धी कायव गनव नेपाि सरकारिे एक व्यवस्थापन ससमसत गठन गनेछ
।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको व्यवस्थापन ससमसतमा दे हाय बमोजजमका अध्यि र
सदस्यहरू रहने छन्:–
(क)

उच्च अदाितको न्यायाधीश भै सकेको वा सो सरहको पदमा काम
गररसकेको नेपाि न्याय सेवाको ववजशि श्रे णीमा काम गरे का
व्यजक्तहरू मध्येबाट नेपाि सरकारिे सनयुजक्त गरे को व्यजक्त-अध्यि

(ख)

सनजामती सेवाको कम्तीमा राजपिावङ्कत प्रथम श्रे णी वा सो सरहको
पदमा काम गरे का व्यजक्तहरू मध्येबाट नेपाि सरकारिे
मनोनीत गरे को एकजना

-सदस्य

(ग)

राविय सहकारी महासङ्घिे तोकेको सञ्चािक प्रसतसनसध एकजना-सदस्य

(घ)

सहकारी िेिका ववज्ञहरूमध्येबाट
नेपाि सरकारिे मनोनीत गरे को दुई जना

(ङ)

-सदस्य

बैङ्क तथा ववत्तीय सं स्थाको कम्तीमा नवौं तह वा सो सरहको पदमा
वा चाटवडव एकाउण्टे ण्ट भई बैङ्क तथा ववत्तीय सं स्थाको
सुपररवेिण िेिमा कम्तीमा तीन वषव काम गरे का
व्यजक्तहरूमध्येबाट नेपाि सरकारिे मनोनीत गरे को एक जना–सदस्य

(च)

नेपाि सरकारिे तोकेको राजपिावङ्कत
दद्वतीय श्रे णीको असधकृत

–सदस्य–सजचव

(३) व्यवस्थापन ससमसतको अध्यि र सदस्यको पदावसध सनयुजक्तको समसतिे बढीमा दुई
वषवको हुनेछ र नेपाि सरकारिे आवश्यकता अनुसार सनजहरूको पदावसध बढीमा दुइव वषव थप
गनव सक्नेछ ।
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(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन व्यवस्थापन ससमसतको अध्यि
वा सदस्यको कायव सम्पादन सन्तोषजनक नरहे मा नेपाि सरकारिे सनजिाई जुनसुकै बखत
पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम व्यवस्थापन ससमसतको अध्यि वा सदस्यिाई पदबाट
हटाउनु अजघ सनजिाई सफाई पेश गने मनाससब मौका ददनु पनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजजम ररक्त हुन आएको व्यवस्थापन ससमसतको कुनै पदमा नेपाि
सरकारिे उपदफा (२) को अधीनमा रही पूसतव गनेछ ।
(७) व्यवस्थापन ससमसतको बैठक सम्बन्धी कायवववधी सो ससमसत आफैँिे सनधावरण गरे
बमोजजम हुनेछ ।
१०६. व्यवस्थापन ससमसतको काम, कतवव्य र असधकार : व्यवस्थापन ससमसतको काम, कतवव्य र असधकार
दे हाय बमोजजम हुनेछ :–
(क)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको साधारण सभा, ससमसत तथा िे खा सुपररवेिण
ससमसतिे यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम वा ववसनयम बमोजजम प्रयोग गनव
पाउने सम्पूणव असधकार प्रयोग गने ,

(ख)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घका ससमसतको सदस्य, सनजका पररवार, नातेदार, सं स्थाका
कमवचारी, सं स्था वा सङ्घसूँग सम्बजन्धत अन्य सं स्था, सङ्घ वा कम्पनीका कमवचारी,
सम्वद्ध त्यको जानकारी भएका वा समिोमतोबाट कारोबार गरररहे का अन्य
व्यजक्त वा सं स्था िगायत व्यवस्थापन ससमसतिे आवश्यक ठानेका व्यजक्तिाई
व्यवस्थापन ससमसतमा उपजस्थत गराउने, सोधपुछ गने, बयान सिने, आवश्यक
कागजात पेश गनव िगाउने,

(ग)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको सम्पजत्त तथा दावयत्वको यवकन वववरण र त्याङ्क
सङ्किन गरी अध्ययन, ववश्लेषण, िे खाजोखा र मूल्याङ्कन गने,

(घ)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको सम्पजत्त जजम्मा सिने,

(ङ)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको काम कारबाही सम्बन्धी सनणवय तथा असभिेख
िगायतको सम्पूण व व्यवस्थापन आफ्नो सनयन्िणमा सिने,

(च)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घिे असूि गनुव पने ऋण, बाूँकी बक्यौता तथा अन्य
रकम यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम वा ववसनयम बमोजजमको प्रकृया
अविम्बन गरी असूि गने ,

(छ)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको सधतोमा रहेको सम्पजत्त आवश्यकता अनुसार यो
ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम वा ववसनयम बमोजजम सििाम सबिी गने,
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(ज)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको सम्पजत्त सबिी गने , उपयोग गने तथा व्यवस्थापन
गने,

(झ)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घका सदस्य तथा बचतकतावको बचत तथा शेयर रकम
सम्बन्धी असभिे ख तयार गने,

(ञ)

ु ानी ददने,
सदस्य तथा बचतकतावको बचत वफताव वा भक्त

(ट)

ु ानी गनवको
समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको सम्पजत्त व्यवस्थापन तथा दावयत्व भक्त
िासग यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम बमोजजम सिक्वीडे टरिाई भएको
सबै असधकार प्रयोग गने ,

(ठ)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको सञ्चािक, कमवचारी वा सनजका पररवारको सदस्यिे
बचतकतावको बचत पूरै वा आंजशक रूपमा कुनै कम्पनी, सं स्था वा आसथवक
कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरे को पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको रकम वा
सोबाट बढे बढाएको सम्पजत्त कब्जामा सिने र सो सम्पजत्त मध्येबाट बचतकतावको
बचत भरी भराउ गनव सििाम सबिी वा असूि उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाही
गने,

(ड)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको तफवबाट कानूनी प्रसतरिा गने,

(ढ)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको सञ्चािक र कमवचारी वा सनजहरूका पररवारका
सदस्य वा अन्य व्यजक्तको नाममा राखेको सं स्था वा सङ्घको चि अचि सम्पजत्त
वा सं स्था वा सङ्घको सम्पजत्तबाट खररद गरे को अचि सम्पजत्त कब्जामा सिई
त्यस्तो सम्पजत्त सििाम सबिी समेत गरी बचतकताविाई वफताव ददिाउने काम गने
।

१०७. िगत तयार गने : दफा १०६ को प्रयोजनको िासग व्यवस्थापन ससमसतिे दे हाय बमोजजमको
िगत तयार गनेछ :(क)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घका सदस्य, बचतकताव, ऋणी वा सं स्था वा सङ्घिे
ु ानी ददनु पने व्यजक्त वा सं स्थाहरूको नाम नामेशीको,
भक्त

(ख)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको नाममा रहे को वा िगानी गरे को अपावटमेण्ट
िगायतका अचि सम्पजत्तको,

(ग)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको ससमसतको सदस्य, कमवचारी वा सनजको पररवारको
वा नाता सम्बन्ध भएको व्यजक्तका नाममा वैंक तथा ववत्तीय सं स्थाको खातामा
रहेका नगद, सुन चाूँदी तथा शेयर िगानीको,
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(घ)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घिे ऋण प्राप्त गनवका िासग सधतोमा राखेका जग्गा
जसमन र भवनको,

(ङ)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको स्वदे श तथा ववदे शका जुनसुकै स्थानमा रहे का चि
तथा अचि सम्पजत्तको ।

10८.

दावयत्व भ ुक्तानी गने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) व्यवस्थापन ससमसतिे समस्याग्रस्त सं स्था वा
सङ्घको दावयत्व भ ुक्तानी गनवको िासग दे हायको प्राथसमकता कायम गनुव पनेछ :(क)

बचत जम्मा गदावका बखत सनधावररत शतव बमोजजम सदस्यिाई बचत
ु ानी,
भक्त

(ख)

त्यस्तो सं स्था वा सङ्घको जायजेथा वा दफा १०६ को खण्ड (ठ)
बमोजजमको सम्पजत्त सरकारी बाूँकी वक्यौता वा कुनै हकदावी भएमा
ु ानी,
त्यस्तो बाूँकी वक्यौता वा हकदावीको रकम भक्त

(ग)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घिाई अपावटमेन्ट वा जग्गाको िासग अग्रीम
रूपमा रकम बुझाउने व्यजक्तहरूको भ ुक्तानी,

(घ)

ु ानी ।
समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घका साहू हरूिाई रकम भक्त

ु ानी गनवको
(२) यस दफा बमोजजम समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको सम्पूण व दावयत्व भक्त
िासग त्यस्तो सं स्था वा सङ्घको सम्पजत्तिे नखामेमा व्यवस्थापन ससमसतिे सदस्यको बचत वफताव
तथा अन्य दावयत्व भ ुक्तानी गदाव दामासाहीको दरिे गनव सक्नेछ । त्यसरी सदस्यको बचत वफताव
गदाव व्यवस्थापन ससमसतिे तोकेका साना बचतकताविाई प्राथसमकता ददनु पनेछ ।
10९. असधकार सुम्पन सक्ने : व्यवस्थापन ससमसतिे समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको सम्पजत्त व्यवस्थापन
गदाव आफूिाई प्राप्त असधकार व्यवस्थापन ससमसतका अध्यि, सदस्य वा कुनै सरकारी कमवचारीिे
प्रयोग तथा पािन गनव पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ ।
1१0. संस्था वा सङ्घको सम्पजत्तबाट व्यहोररने : समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको सम्पजत्त व्यवस्थापन गने
ससिससिामा िाग्ने खचव त्यस्तो सं स्था वा सङ्घको सम्पजत्तबाट तत्काि व्यहोनव नसवकने भएमा सो
प्रयोजनको िासग नेपाि सरकारिे रकम उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
1११. असधकार स्वतः सनिम्बन हुने : (१) यस ऐन बमोजजम व्यवस्थापन ससमसत गठन भएको समसतदे जख
समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको ससमसत, व्यवस्थापक तथा कमवचारीको असधकार व्यवस्थापन
ससमसतिे कायव प्रारम्भ गरे पसछ स्वतः सनिम्बन हुनछ
े ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको
ु ानी सम्बन्धी कायव गनवको िासग त्यस्तो सं स्था वा सङ्घको
सम्पजत्त व्यवस्थापन तथा दावयत्व भक्त
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ससमसतको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कमवचारीको सनिम्बन फुकुवा गरी व्यवस्थापन ससमसतिे
काममा खटाउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम व्यवस्थापन ससमसतिे काममा खटाएकोमा सो बमोजजमको
जजम्मेवारी पूरा गनुव सम्बजन्धत व्यजक्तको कतवव्य हुनछ
े ।
1१२. दावी पेश गनव सूचना ददनु पने : व्यवस्थापन ससमसतिे कायव प्रारम्भ गरे पसछ समस्याग्रस्त सं स्था वा
सङ्घका सदस्य, बचतकताव तथा साहू हरूिाई आफूिे पाउनु पने रकमको दावी पेश गनव राविय
स्तरको दै सनक पसिकामा कम्तीमा पन्र ददनको समयावसध ददई साववजसनक सूचना प्रकाशन गनुव
पनेछ ।
1१३. िेखापरीिण प्रसतवेदन तयार गनुव पने : व्यवस्थापन ससमसतिे कायव प्रारम्भ गरे को समसतिे छ
मवहनासभि त्यस्तो समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको िे खापरीिण गरी सो को प्रसतवेदन तयार गरी
साववजसनक गनुव पनेछ ।
1१४. उपचारात्मक कायव गनव सक्ने : यस ऐन बमोजजम भएको िे खापरीिण प्रसतवेदनको आधारमा
समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घ पुनः सञ्चािन हुन सक्छ भन्ने आधार र कारण भएमा व्यवस्थापन
ससमसतिे दे हायका उपचारात्मक कायवहरू गनव सक्नेछ :(क)

ससमसतिाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चािन गनव आदे श ददने,

(ख)

सम्बजन्धत सं स्था वा सङ्घका शेयर सदस्यहरूमध्येबाट अन्तररम ससमसतको गठन
गरी व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चािन गनव िगाउने,

(ग)

ससमसत ववघटन गरी त्यस्तो सं स्था वा सङ्घको साधारण सभा बोिाई सो को
व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चािन गनव नयाूँ ससमसतको गठन गने वा गराउने,

(घ)

सम्बजन्धत सं स्था वा सङ्घ सदस्य रहे को केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घ वा राविय
सहकारी महासङ्घिे समस्याग्रस्त सङ्घ वा सं स्थाको पुनःसञ्चािनको ववश्वसनीय
कायवयोजना पेश गरी पुनःसञ्चािनको जजम्मेवारी सिन चाहेमा तोवकए बमोजजमको
शतव वन्दे ज सवहत त्यस्तो जजम्मेवारी ददने,

(ङ)

व्यवस्थापन ससमसतिे उपयुक्त दे खेको अन्य सुधारात्मक र उपचारात्मक उपाय
अविम्वन गने।

११५. व्यवस्थापन ससमसतिे िेखी पठाउन सक्ने : (१) व्यवस्थापन ससमसतिे समस्याग्रस्त सं स्था वा
ु ानी सम्बन्धी कायव गने ससिससिामा दे हायको कायव
सङ्घको सम्पजत्त व्यवस्थापन वा दावयत्व भक्त
गनव सम्बजन्धत सनकायसमि िे खी पठाउन सक्नेछ :—
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(क)

ससमसतको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कमवचारी वा सनजका पररवारको सदस्य
वा सं स्था वा सङ्घको कुनै बैङ्क वा ववत्तीय सं स्थामा भएको आसथवक
कारोबार वा खाता वा अन्य चि अचि सम्पजत्त रोक्का राख्न,

(ख)

ससमसतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमवचारीिाई राहादानी जारी नगनव वा
जारी भई सकेको भए सो राहादानी रोक्का राख्न,

(ग)

समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको ऋण नसतने सदस्य वा व्यजक्तको नाम
कािो सूचीमा समावेश गनव।

(२) उपदफा (१) बमोजजम िे खी आएमा सम्बजन्धत सनकायिे सो बमोजजम गरी गराई
सो को जानकारी व्यवस्थापन ससमसतिाई ददनु पनेछ ।
1१६. ससफाररस गनव सक्ने : (१) समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको सम्पजत्त व्यवस्थापन वा दावयत्व
भ ुक्तानीको काम कारबाहीमा सहयोग नगने वा त्यस्तो काम कारबाहीमा अवरोध ससजवना गने कुनै
सनकायको पदासधकारी वा कमवचारीिाई ववभागीय कारबाही वा अन्य आवश्यक कारबाही गनव
व्यवस्थापन ससमसतिे सम्बजन्धत सनकायसमि ससफाररस गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम ससफाररस प्राप्त भएमा अजख्तयारवािािे त्यस्तो पदासधकारी
वा कमवचारीिाई प्रचसित कानून बमोजजमको प्रविया पूरा गरी ववभागीय वा अन्य आवश्यक
कारबाही गनुव पनेछ।
(३) व्यवस्थापन ससमसतिे समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको सम्पजत्त व्यवस्थापन वा दावयत्व
भ ुक्तानी सम्बन्धी काम कारबाही गदाव दफा १२२ बमोजजमको कसूर भएको ववश्वास गनुव पने
मनाससब आधार दे जखएमा यस ऐन बमोजजम अनुसन्धान तहवककात गरी मुद्दा दायर गनव असधकार
प्राप्त सनकायसमि िे खी पठाउनेछ ।
११७. प्रसतवेदन पेश गनुव पने : व्यवस्थापन ससमसतिे समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको सम्पजत्त व्यवस्थापन
वा दावयत्व भ ुक्तानी सम्बन्धी कायव सम्पन्न गरे को एक मवहनासभि दे हायका वववरणहरू खुिाई
मन्िािय समि प्रसतवेदन पेश गनुव पनेछ :—
(क)

सदस्यको बचत रकम वफताव,

(ख)

ु ानी भएको दावयत्व,
भक्त

(ग)

बाूँकी रहेको सम्पजत्त तथा दावयत्व सम्बन्धी ववस्तृत वववरण,

(घ)

सं स्था वा सङ्घको सञ्चािन सम्बन्धमा नेपाि सरकारिे अविम्बन गनुव पने नीसत
सम्बन्धी सुझाव,

(ङ)

व्यवस्थापन ससमसतिे उपयुक्त दे खेको अन्य वववरण ।
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१1८. व्यवस्थापन ससमसतका अध्यि तथा सदस्यको सेवा शतव : (१) व्यवस्थापन ससमसतका अध्यि तथा
सदस्य पूरा समय काम गने पदासधकारी हुनेछन् ।
(२) व्यवस्थापन ससमसतका अध्यि तथा सदस्यको पाररश्रसमक र सुववधा नेपाि सरकारिे
तोके बमोजजम हुनेछ ।
(३) व्यवस्थापन ससमसतको अध्यि र सदस्यिे आफ्नो पदीय कतवव्य पािनाको
ससिससिामा थाहा पाएको कुनै पसन सूचना वा जानकारी अनसधकृत व्यजक्तिाई ददनु हुूँदैन ।
१1९. सहयोग माग गनव सक्ने : (१) व्यवस्थापन ससमसतिे आफ्नो काम, कतवव्य र असधकार प्रयोग गदाव
आवश्यकता अनुसार अन्य सनकायको सहयोग माग गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम व्यवस्थापन ससमसतिे माग गरे को सहयोग उपिब्ध गराउनु
सम्बजन्धत सबैको कतवव्य हुनेछ ।
(३) व्यवस्थापन ससमसतिे समस्याग्रस्त सं स्था वा सङ्घको सम्पजत्त व्यवस्थापन वा दावयत्व
भ ुक्तानी गदाव सम्बजन्धत सनकायहरूसूँग समन्वय गरी आफ्नो काम कारबाही अगासड बढाउन
सक्नेछ ।
१2०. ववशेषज्ञ सेवा सिन सक्ने : (१) व्यवस्थापन ससमसतिे आवश्यकता अनुसार सम्बजन्धत ववषयका
प्राववसधक वा ववशेषज्ञको सेवा सिन सक्नेछ ।
(२) प्राववसधक वा ववशेषज्ञको सेवा सिए बापत व्यवस्थापन ससमसतिे साववजसनक खररद
सम्बन्धी प्रचसित कानून बमोजजमको प्रविया पूरा गरी पाररश्रसमक तथा सुववधा प्रदान गनव सक्नेछ
।
१२१. व्यवस्थापन

ससमसतका

कमवचारी

सम्बन्धी

व्यवस्था

:

मन्िाियिे

व्यवस्थापन

ससमसतको

सजचवाियको िासग आवश्यक पने जनशजक्त िगायत भौसतक श्रोत साधन उपिब्ध गराउनेछ ।
पररच्छे द–१९
कसूर, दण्ड जररबाना तथा पुनरावेदन
१२२. कसूर गरे को मासनने : कसैिे दे हायको कुनै कायव गरे मा यस ऐन अन्तगवतको कसूर गरे को
मासननेछ :–
(क)

दताव नगरी वा खारे ज भएको सहकारी सं स्था सञ्चािन गरे मा वा कुनै व्यजक्त, फमव
वा कम्पनीिे आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अङग्रेजी रुपान्तरण
राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह वा अन्य कुनै कायव गरे मा,

(ख)

सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम, ववसनयम बमोजजम
बाहे क अन्य कुनै पसन प्रयोजनको िासग प्रयोग गरे मा,
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(ग)

तोवकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाव जमानत वा सुरिण नराखी ऋण
प्रदान गरे मा,

(घ)

ससमसतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमवचारीिे सहकारी सं स्थाको सम्पजत्त, बचत वा
शेयर रकम वहनासमना गरे मा,

(ङ)

ऋण असुि हुन नसक्ने गरी ससमसतका कुनै सदस्य, सनजको नातेदार वा अन्य
व्यजक्त वा कमवचारीिाई ऋण ददई रकम वहनासमना गरे मा,

(च)

ससमसतका कुनै सदस्यिे एक्िै वा अन्य सदस्यको समिेमतोमा सहकारी सं स्थाको
शेयर वा बचत रकम आफू खुसी पररचािन गरी सहकारी सं स्थािाई हासन
नोक्सानी पुर्याएमा,

(छ)

झुिा वा गित वववरण पेश गरी कजाव सिएमा, राखेको सधतो कच्चा भएमा वा
ऋण वहनासमना गरे मा,

(ज)

सहकारी सं स्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनेका सनयम ववसनयम ववपरीत
िगानी गरे मा वा िगानी गने उद्देश्यिे रकम उठाएमा,

(झ)

कृसिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण सिएमा वा ददएमा,

(ञ)

सधतोको अस्वाभाववक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण सिएमा वा ददएमा,

(ट)

झुिा वववरणको आधारमा पररयोजनाको िागत अस्वाभाववक रूपमा बढाई बढी
ऋण सिएमा वा ददएमा,

(ठ)

कुनै व्यजक्त वा सहकारी सं स्थािाई एक पटक ददइसकेको सुरिण रीतपूवक
व
फुकुवा नभई वा सो सुरिणिे खामेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी सोही सुरिण
अन्य सं स्थामा राखी पुनःऋण सिए वा ददएमा,

(ड)

सहकारी सं स्थाबाट जुन प्रयोजनको िासग ऋण सुववधा सिएको हो सोही प्रयोजनमा
निगाई अन्यि प्रयोग गरे वा गराएमा,

(ढ)

सहकारी सं स्थाको कुनै कागजात वा खातामा िे जखएको कुनै कुरा कुनै तररकािे
हटाइव वा उडाइव अकै अथव सनस्कने व्यहोरा पारी समिाई िे ख्ने वा अको सभन्नै
श्रे स्ता राख्ने जस्ता काम गरे बाट आफूिाई वा अरु कसैिाई फाइदा वा हासन
नोक्सानी गने उद्देश्यिे कीते गनव वा अकावको हासन नोक्सानी गने उद्देश्यिे नगरे
वा नभएको झुिा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा समसत, अङ्क वा व्यहोरा फरक
पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन िगाई जािसाजी गरे वा
गराएमा,
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(ण)

ऋणको सधतो स्वरुप राजखने चि अचि सम्पजत्त सििाम सबिी वा अन्य
प्रयोजनको िासग मूल्याङ्कन गदाव मूल्याङ्कनकताविे बढी, कम वा गित मूल्याङ्कन गरी
सहकारी सं स्थािाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कायव गरे वा गराएमा,

(त)

सहकारी सस्थािाई हानी नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यिे कसै िे कुनै काम गराउन
वा नगराउन, मोिावहजा गनव वा गराउन, कुनै वकससमको रकम सिन वा ददन, सबना
मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माि, वस्तु वा सेवा सिन वा ददन, दान, दातव्य, उपहार
वा चन्दा सिन वा ददन, गित सिखत तयार गनव वा गराउन, अनुवाद गनव वा
गराउन वा गैर कानूनी िाभ वा हासन पुर्याउने बदसनयतिे कुनै कायव गरे वा
गराएमा,

(थ)

कुनै सहकारी सं स्था वा सो को सदस्य वा बचतकताव वा तीमध्ये कसै िाई हासन
नोक्सानी पुग्ने गरी िे खा परीिण गरे गराएमा वा िे खापरीिण गरे को झुिो
प्रसतवेदन तयार पारे मा वा पानव िगाएमा।

१२३. असि सनयतिे गरे को कामको बचाउ : (१) यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम, ववसनयम वा
सनदे जशका बमोजजम असि सनयतिे गरे को कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्िािय वा ववभाग
वा सहकारी सङ्घ सं स्थाहरूको पदासधकारी वा कमवचारी व्यजक्तगत वा सामूवहक रुपिे जवाफदे ही
हुने छै नन् ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन प्रविया पुरा नगरी र
बदसनयतसाथ गररएको कायवको कुनै बचाउ हुने छै न ।
१२४. सजाय : (१) कसैिे दफा १२२ को कसूर गरे मा दे हाय बमोजजमको सजाय हुनेछ :(क)

खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसूरमा एक बषवसम्म कैद र एकिाख
रुपैयाूँसम्म जररबाना,

(ख)

खण्ड (ठ) को कसूरमा दुई बषवसम्म कैद र दुई िाख रुपैयाूँसम्म
जररबाना,

(ग)

खण्ड (ख) को कसूरमा सबगो बराबरको रकम जररबाना गरी तीन बषव
सम्म कैद ,

(घ)

खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को
कसूरमा सबगो भराई सबगो बमोजजम जररबाना गरी दे हाय बमोजजमको कैद
हुनेछ :(१)

दश िाख रुपैयाूँसम्म सबगो भए एक वषवसम्म कैद,
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(२)

दश िाख रुपैयाूँभन्दा बढी पचास िाख रुपैयाूँसम्म सबगो भए दुई
वषवदेजख तीन वषवसम्म कैद,

(३)

पचास िाख रुपैयाूँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म सबगो भए
तीन वषवदेजख चार वषवसम्म कैद,

(४)

एक करोड रुपैयाूँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाूँसम्म सबगो भए चार
वषवदेजख छ वषवसम्म कैद,

(५)

दश करोड रुपैयाूँभन्दा बढी एक अबव रुपैयाूँसम्म सबगो भए छ
वषवदेजख आठ वषवसम्म कैद,

(६)

एक अबव रुपैयाूँभन्दा बढी जसतसुकै रुपैयाूँ सबगो भए पसन आठ
वषवदेजख दश वषवसम्म कैद,

(ङ) खण्ड (ढ) को कसूरमा दश बषवसम्म कैद ।
(२) दफा १२२ को कसूर गनव उद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गनव मद्दत पुर्याउने
व्यजक्तिाई मुख्य कसूरदारिाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
(३) दफा १२२ को कसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनव मद्दत पुर्याउने कुनै सनकाय वा
सङ्घ सं स्था भए त्यस्तो सनकाय वा सङ्घ सं स्थाको प्रमुख कायवकारी वा पदासधकारी वा कायवकारी
है ससयतमा कायव सम्पादन गने व्यजक्तिाई यस ऐन बमोजजम हुने सजाय हुनेछ ।
१२५. जररबाना हुने : (१) दफा १३२ बमोजजम कसै को उजुरी परी वा सहकारी सं स्थाको सनरीिण
अनुगमन वा वहसाब वकताबको जाूँच गदाव वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसै िे दे हायको कुनै कायव
गरे को पाइएमा रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे त्यस्तो कायवको प्रकृसत र
गजम्भरताको आधारमा त्यस्तो कायव गने व्यजक्तिाई पाूँच िाख रुपैयाूँसम्म जररबाना गनेछ :(क)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेका सनयम ववपरीत सदस्यसूँग ब्याज
सिएमा,

(ख)

सहकारी सं स्थािे प्रदान गने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ
प्रसतशतभन्दा बढी कायम गरे मा,

(ग)

सहकारी सं स्थािे प्रदान गरे को ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई मूि कजावमा
ूँ ीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज िगाएमा,
पूज

(घ)

ूँ ी कोषको तोवकए बमोजजमको प्रसतशतभन्दा
कुनै सदस्यिाई आफ्नो पूज
बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरे मा,

(ङ)

सं स्था दताव गदावका बखतका सदस्य बाहे क अन्य सदस्यिाई सदस्यता
प्राप्त गरे को तीन मवहना अवसध व्यसतत नभई ऋण िगानी गरे मा,
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(च)

ूँ ी कोषको पन्र गुणाभन्दा बढी हुने गरी बचत सं किन
प्राथसमक पूज
गरे मा,

(छ)

ूँ ीको अठार प्रसतशतभन्दा बढी शेयर िाभांश ववतरण गरे मा,
शेयर पूज

(ज)

सहकारी सं स्थािे आफ्नो कायविेि बावहर गई कारोबार गरे मा वा गैर
ूँ कारोबार गरे मा,
सदस्यसग

(झ)

सहकारी सं स्थािे यो ऐन ववपरीत कृसिम ब्यजक्तिाई आफ्नो सदस्यता
ददएमा ।

(२) उपदफा (१) मा िेजखएको व्यहोराबाट कसै िे दे हायको कुनै कायव गरे को पाइएमा
रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे त्यस्तो कायवको प्रकृसत र गाजम्भयवताको
आधारमा त्यस्तो कायव गने व्यजक्तिाई तीन िाख रुपैयाूँसम्म जररबाना गनव सक्नेछ :(क)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम बमोजजम ददएको कुनै सनदे शन
वा तोवकएको मापदण्डको पािना नगरे मा,

(ख)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम बमोजजम ददनुपने कुनै वववरण,
कागजात, प्रसतवेदन, सूचना वा जानकारी नददएमा,

(ग)

यस ऐन बमोजजम सनवावचन नगरी ससमसत तथा िे खा सुपररवेिण ससमसतका
पदासधकारीहरू आफूखुशी पररवतवन गरे मा,

(घ)

कुनै सहकारी सं स्थािे दफा १५ को उपदफा (४) बमोजजमको तोवकएको
शतव पािन नगरे मा,

(ङ)

यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयम ववपरीत अन्य कायव गरे मा ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको जररबाना गनुव अजघ रजजिार वा रजजिारबाट
असधकार प्राप्त असधकारीिे सम्बजन्धत व्यजक्त वा सहकारी सं स्थािाई सफाई पेश गनव कम्तीमा
पन्र ददनको समयावसध ददनु पनेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको जररबाना गने असधकारको प्रयोग प्रदे श ववषयगत
सहकारी सङ्घ, प्रदे श सहकारी सङ्घ, ववषयगत केजन्िय सहकारी सङ्घ, ववजशविकृत सहकारी सङ्घ,
राविय सहकारी महासङ्घ र सहकारी बैङ्कको हकमा रजजिार र सं स्था, जजल्िा ववषयगत सहकारी
सङ्घ र जजल्िा सहकारी सङ्घको हकमा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे गनेछ ।
1२६. रोक्का राख्ने : (१) रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे सम्बजन्धत सहकारी
सं स्थािाई दफा १२५ बमोजजम जररबाना गनुक
व ा असतररक्त तीन मवहनासम्म त्यस्तो सहकारी
सं स्थाको कारोबार, सम्पसत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पजत्त रोक्का राख्न सम्बजन्धत
सनकायिाई ससफाररस गनव सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजजमको ससफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो सहकारी सं स्थाको
कारोबार, सम्पजत्त वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जानकारी रजजिार वा रजजिारबाट असधकार
प्राप्त असधकारीिाई ददनु पनेछ ।
1२७. दोब्बर जररबाना हुने : (१) दफा १२५ बमोजजम जररबाना भएको व्यजक्त वा सहकारी सं स्थािे
पुन: सोही कसूर गरे मा त्यस्तो व्यजक्त वा सहकारी सं स्थािाई रजजिार वा रजजिारबाट असधकार
प्राप्त असधकारीिे दोस्रो पटकदे जख प्रत्येक पटकको िासग दोब्बर जररबाना गनेछ ।
१२८. नेपाि राि बैङ्किे सजाय गनव सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन
नेपाि राि बैङ्किे इजाजतपि प्रदान गदाव तोकेको शतव, समय समयमा जारी गरे को आदे श वा
सनरीिण, सुपररवेिण वा सनयमनको िममा ददएको कुनै सनदे शनको उल्िङ्घन गने सहकारी
बैङ्किाई दे हाय बमोजजम सजाय गनव सक्नेछ:(क)

सचेत गराउने वा सिजखत चेतावनी ददने,

(ख)

सुधारात्मक कदम चाल्नका िासग सञ्चािक ससमसतिाई कबुसियतनामा
गराउने,

(ग)

बारम्बार हुने उल्िङ्घन अन्त्य गनव, त्यसबाट अिग रहन र सुधारात्मक
कदम चाल्न सिजखत आदे श जारी गने ,

(घ)

कारोबारमा आंजशक वा पूण व प्रसतबन्ध िगाउने,

(ङ)

सं स्थाको इजाजतपि सनिम्बन वा इजाजत रद्द गने ।

(२) सहकारी बैङ्कका सञ्चािक वा कमवचारीिे नेपाि राि बैङ्कबाट जारी भएको आदे श,
सनदे शन वा इजाजतपिको शतव उल्िङ्घन गरे मा, सनरीिण तथा सुपररवेिण गने िममा माग
भएको कागजात, वववरण, त्याङ्क वा असभिेख तोकेको समयसभि उपिब्ध नगराएमा वा बचतकताव
वा सदस्यको वहत ववपरीत काम गने त्यस्तो सञ्चािकिाई नेपाि राि बैङ्किे दे हाय बमोजजम
सजाय गनव सक्नेछ :–
(क)

सचेत गराउने वा नससहत ददने,

(ख)

सनिम्बनमा राख्ने,

(ग)

पाूँच िाख रुपैयाूँसम्म जररबाना गने ,

(घ)

तिब, भत्ता, िगायतका सम्पूण व सुववधाहरू रोक्का राख्न ससमसतिाई आदे श
ददने,

(ङ)

त्यस्तो व्यजक्त सञ्चािक भए पदबाट हटाउन वा कमवचारी भए त्यस्तो
कमवचारीको

सेवाका

शतव

सम्बन्धी

सम्बजन्धत ससमसतिाई आदे श ददने ।
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(३) यस दफा बमोजजम कसै िाई सजाय गनुव पदाव सनजिाई सफाई पेश गने मनाससब
मौका ददइनेछ।
१२९. अनुसन्धानको िासग िेखी पठाउन सक्ने : मन्िािय, नेपाि राि बैङ्क, रजजिार वा रजजिारबाट
असधकार प्राप्त असधकारीिे यस ऐन बमोजजम आफ्नो काम, कतवव्य र असधकारको पािना गदाव
कसैिे दफा १२२ बमोजजमको कसूर गरे को थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन
बमोजजम अनुसन्धान गनवको िासग सम्बजन्धत सनकायमा िे खी पठाउन सक्नेछ ।
1३०.

नेपाि सरकार वादी हुने : दफा १२४ बमोजजमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाि
ु ी-१ मा
सरकार वादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसच
समावेश गरे को मासननेछ ।

१३१. मुद्दा हेने असधकारी : दफा १२४ बमोजजमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र
वकनारा सम्बजन्धत जजल्िा अदाितबाट हुनेछ ।
१३२. उजुरी ददने हदम्याद : (१) कसैिे दफा १२४ बमोजजमको सजाय हुने कसूर गरे को वा गनव
िागेको थाहा पाउने व्यजक्तिे त्यसरी थाहा पाएको समसतिे नब्बे ददनसभि उजुरी ददनु पनेछ ।
(२) कसैिे दफा १२५ बमोजजम जररबाना हुने कायव गरे को थाहा पाउने व्यजक्तिे त्यसरी
थाहा पाएको समसतिे नब्बे ददनसभि रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारी समि उजुरी
ददनु पनेछ ।
१३३. पुनरावेदन गनव सक्ने : (१) दफा १६ बमोजजम सहकारी सं स्था दताव गनव अस्वीकार गरे को वा
दफा 8८ बमोजजम सहकारी सं स्था दताव खारे ज गरे कोमा जचत्त नबुझ्नेिे सो सनणवयको जानकारी
पाएको समसतिे पैंतीस ददनसभि रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीको सनणवय उपर रजजिार
समि र रजजिारिे गरे को सनणवय उपर मन्िाियको सजचव समि पुनरावेदन गनव सक्नेछ ।
(२) दफा १२५ बमोजजमको जररबाना, दफा १२८ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) र
(ङ) तथा सोही दफाको उपदफा (२) को (ग), (घ) र (ङ) बमोजजमको सजायमा जचत्त नबुझ्ने
व्यजक्तिे त्यस्तो सनणवयको जानकारी पाएको समसतिे पैं तीस ददनसभि दे हाय बमोजजम पुनरावेदन गनव
सक्नेछ :(क)

रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे गरे को सनणवय उपर सम्बजन्धत
जजल्िा अदाितमा,

(ख)

रजजिार र नेपाि राि बैङ्किे गरे को सनणवय उपर सम्बजन्धत उच्च
अदाितमा ।
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१३४. असुि उपर गररने : यस पररच्छे द बमोजजम कुनै व्यजक्तिे सतनुव पने जररबाना वा कुनै रकम
नसतरी बाूँकी रहेकोमा त्यस्तो जररबाना वा रकम सनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असुि उपर
गररनेछ ।
पररच्छे द–२०
ववववध
१३५. संस्था सञ्चािन सम्बन्धी ववशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा िे जखएको भए
तापसन यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तह वा राविय
सहकारी ववकास बोडवको स्वासमत्व वा सनयन्िणमा रहे को नेपाि सरकारको एकाउन्न प्रसतशत
शेयर स्वासमत्व भएको साझा यातायात, साझा प्रकाशन, साझा स्वास््य सेवा, साझा भण्डार, साझा
सेवाजस्ता सं स्थाको घर, जग्गा र त्यस्तै अन्य अचि सम्पजत्त नेपाि सरकारको स्वीकृसत सबना
बेचववखन गनव, सधतो राख्न र पाूँच वषव वा सोभन्दा बढी अवसधको िासग सिजमा ददन पाइने छै न
।
(२) नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहिे उपदफा (१) बमोजजमका सं स्थािे
प्रदान गने वस्तु वा सेवाको व्यवस्थाका िासग प्राथसमकता ददनु पनेछ र त्यस्ता सं स्थािाई ववत्तीय
सहयोग प्रदान गरी सहकायव समेत गनव सक्नेछ ।
(३) यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन उपदफा (१) बमोजजमको
सं स्थाको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
१३६. मतासधकारको प्रयोग : (१) कुनै सदस्यिे सहकारी सं स्थाको जसतसुकै शेयर खररद गरे को भए
तापसन सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको कायव सञ्चािनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो
मतासधकारको प्रयोग गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन सङ्घको हकमा साधारण सभामा
भाग सिने प्रयोजनको िासग तोवकए बमोजजम एकभन्दा बढी प्रसतसनसध पठाउन सवकनेछ र
प्रसतसनसध पठाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन एक सं स्था वा सङ्घबाट
सम्बजन्धत सङ्घको ससमसत वा िे खा सुपररवेिण ससमसतमा एकभन्दा बढी व्यजक्त सनवावजचत हुन
सक्ने छै न ।
१३७. सामाजजक परीिण गराउन सक्ने : (१) सहकारी सं स्थािे ववसनयममा उजल्िजखत उद्देश्य प्राप्त
गनवका िासग ससमसतबाट भएका सनणवय र कायव, सदस्यहरूिे प्राप्त गरे का सेवा र सन्तुविको स्तर,
सेवा

प्राजप्तबाट

सदस्यहरूको

जीवनस्तरमा
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वातावरणीय पिमा सकारात्मक पररवतवन िगायतका ववषयमा सामाजजक परीिण गराउन सक्नेछ
।
(२) उपदफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीिणको प्रसतवेदन छिफिको िासग
ससमसतिे साधारण सभा समि पेश गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक परीिण प्रसतवेदन छिफि गरी
साधारण सभािे आवश्यकता अनुसार ससमसतिाई सनदे शन ददन सक्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण प्रसतवेदनको एक प्रसत सम्बजन्धत सहकारी
सं स्थािे रजजिार वा रजजिारबाट असधकार प्राप्त असधकारीसमि तथा सहकारी बैङ्कको हकमा
नेपाि राि बैङ्क समि समेत पेश गनुव पनेछ ।
१3८. सहकारी जशिा : (१) नेपाि सरकारिे ववद्यािय तहको पाठ्यिममा आधारभूत सहकारी ज्ञान
समावेश गनुक
व ा साथै सहकारी ववद्यािय र ववश्वववद्यािय अन्तगवत सहकारी सङ्काय वा जशिािय
(स्कूि अफ कोअपरे वटभ) स्थापना गनव आवश्यक सहयोग गनव सक्नेछ ।
(२)

सहकारी

शैजिक

वियाकिाप

सञ्चािन

गने

सहकारी

सं स्था

वा

सनकायको

प्रमाणीकरण (एिेसडटे सन) िगायत सहकारी जशिासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ
।
१3९. आसथवक सहयोग गनव नहुने : सहकारी सं स्थाको रकम सदस्य बाहेक अरु कसै िाई सामाजजक
कायवमा बाहे क अन्य कायवका िासग आसथवक सहयोग गनव पाइने छै न ।
स्पिीकरण : यस दफाको प्रयोजनको िासग 'सामाजजक कायव' भन्नािे जशिा, स्वास््य, वातावरण
सं रिण, मानवीय सहायता, सहकाररता प्रवद्धवन सम्बन्धी कायविाई जनाउूँछ ।
१४०. अन्तर सहकारी कारोबार गनव सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन
सहकारी सं स्थाहरूिे एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गनव सक्नेछन् ।
(२) अन्तर सहकारी कारोबारको प्रविया तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
१४१. कर सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन महानगरपासिका,
उपमहानगरपासिका

र

नगरपासिका

िेिसभि

सञ्चासित

ववत्तीय

कारोबार

गने

सहकारी

सं स्थाहरूिाई िमश: दश प्रसतशत, सात प्रसतशत र पाूँच प्रसतशत कर िाग्नेछ ।
तर गाउूँपासिका िेिसभि सञ्चासित ववत्तीय कारोबार गने सहकारी सं स्थािाई भने कर
िाग्ने छै न ।
१४२. ठे क्कापिा ददन नहुने : सहकारी सं स्थािे आफ्नो ससमसतको कुनै सञ्चािक वा िे खा सुपररवेिण
ससमसतको सं योजक वा सदस्य वा आफ्नो कमवचारीिाई सो सहकारी सं स्थाको ठे क्कापिा ददन हुूँदैन
।
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१४३. वववाद समाधान : सहकारी सं स्थाका बीच कुनै वववाद उत्पन्न भएमा सो वववाद सनरुपणका िासग
तोवकए बमोजजम वववाद सनरुपण ससमसतको गठन गनव सवकनेछ ।
१४४. प्रोत्साहन गनव सवकने : सहकारी िेिको प्रवद्धवनका िासग उल्िे खनीय योगदान गने व्यजक्त,
सहकारी सं स्था वा अन्य सनकायिाई तोवकए बमोजजम प्रोत्साहन गनव सवकनेछ ।
१४५. ववभागीय कारबाही हुने : यो ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनेको सनयममा उजल्िजखत असधकारको
बदसनयतपूण व प्रयोग गने कमवचारीिाई प्रचसित कानून बमोजजम ववभागीय कारबाही हुनेछ ।
1४६. सरकारी बाूँकी सरह असुि उपर हुने : कुनै सहकारी सं स्थािे प्राप्त गरे को सरकारी अनुदान वा
कुनै सेवा सुववधा दुरुपयोग गरे को पाइएमा प्रचसित कानून बमोजजम सरकारी बाूँकी सरह असुि
उपर गररनेछ।
1४७. कम्पनी सम्बन्धी प्रचसित ऐन िागू नहुने : यस ऐन अन्तगवत दताव भएको सहकारी सं स्थाको
हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचसित ऐन िागू हुने छै न ।
१४८. प्रचसित कानून बमोजजम कारबाही गनव बाधा नपने : यस ऐनमा िेजखएको कुनै कुरािे कुनै व्यजक्त
उपर प्रचसित कानून बमोजजम अदाितमा मुद्दा चिाउन बाधा पुर्याएको मासनने छै न ।
१4९. सनयम बनाउने असधकार : यस ऐनको कायावन्वयनको िासग नेपाि सरकारिे आवश्यक सनयम
बनाउन सक्नेछ।
१५०. अन्तररम व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा िे जखएको भए तापसन प्रदे श र स्थानीय
तहको कानून नबनेसम्म स्थानीय तहसम्म कायविेि भएका सहकारी सं स्थाको दताव तथा
सनयमनका सम्पूणव कायवहरू सम्बजन्धत स्थानीय तहबाट र एक स्थानीय तहभन्दा बढी
प्रदे शसम्मको कायविेि भएका सहकारी सं स्थाको दताव तथा सनयमनका सम्पूण व कायवहरू प्रदे श
सरकारिे गाउूँ वा नगर सभा वा प्रदे श सभाद्वारा सनणवय गरी यसै ऐन बमोजजम सम्पादन गने
व्यवस्था समिाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम कायव गदाव यस ऐन बमोजजम रजजिारिे प्रयोग गने सम्पूण व
असधकारहरू स्थानीय तहको हकमा सम्बजन्धत स्थानीय तहको कायवपासिकािे तोकेको असधकारी
र प्रदे शको हकमा प्रदे शको सम्बजन्धत मन्िाियिे तोकेको असधकारीिे तथा मन्िाियको
असधकार स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तहको कायवपासिकािे र प्रदे शको हकमा प्रदे शको
सम्बजन्धत मन्िाियिे प्रयोग गनेछन् ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजजम व्यवस्था नभएसम्मको िासग सबै तहका सहकारी
सं स्थाको सनयमन यसै ऐन अनुसार हुनेछ ।
१५१. मापदण्ड, सनदे जशका वा कायवववसध बनाई िागू गनव सक्ने : (१) मन्िाियिे यो ऐन वा यस ऐन
अन्तगवत बनेको सनयमको अधीनमा रही सहकारी सं स्थाको दताव, सञ्चािन, सनरीिण तथा अनुगमन
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िगायतका काम कारबाहीिाई व्यवजस्थत र प्रभावकारीरूपमा सञ्चािन गनव आवश्यकता अनुसार
मापदण्ड, सनदे जशका वा कायवववसध बनाई िागू गनव सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम मापदण्ड बनाउूँदा सदस्यको बचत सुरिण तथा सं स्थागत
ददगोपनाको िासग अविम्बन गररएका अन्तरावविय मान्यता प्राप्त मापदण्डको आधारमा बचत तथा
ऋणको मुख्य कारोबार गने सं स्था वा सङ्घको हकमा छु िै मापदण्ड बनाउन सवकनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजजमको मापदण्ड बनाउूँदा आवश्यकता अनुसार नेपाि
राि बैङ्क र सम्बजन्धत अन्य सनकायको परामशव सिन सवकनेछ ।
१५२. खारे जी र बचाउ : (१) सहकारी ऐन, २०४८ खारे ज गररएको छ ।
(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजजम भए गरे का काम कारबाही यसै ऐन बमोजजम भए
गरे को मासननेछ।
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