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सर्
ू वय िनार्क नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४
प्रस्तािनााः
सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्पmत समाजिाद उन्मुख स्ितन्त्र र समद्
ृ ध अथपतन्त्रको विकास िर्प
सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त अर्ुरूर् सुयवप िर्ायक र्िरर्ालीकाका क्षेत्रमा छररएर रहे को र्ूँूजी, प्रविगध तथा प्रततभालाई
स्िाबलम्बर् र र्ारस्र्ररकताका आधारमा एकीकृत िदै

सदस्यहरूको आगथपक, सामाजजक तथा साूँस्कृततक उन्र्यर् िर्प,

उद्यमसिल व्यिसाय प्रिद्र्धर् िर्प, समुदायमा आधाररत, सदस्य केजन्ित, लोकताजन्त्रक, स्िायत्त र सुिाससत संिठर्को रूर्मा
सहकारी संस्थाहरूको िठर् र प्रिद्र्धर् िर्प सामाजजक न्यायमा आधाररत भई सहकारी खेती, उद्योि, िस्तु तथा सेिा
व्यिसायका माध्यमबाट आत्मतर्भपर, तीब्र एिं ददिो रुर्मा स्थार्ीय अथपतन्त्रलाई सुदृढ तल्
ु याउर् सहकारी संस्थाहरुको दताप,
सञ्चालर् एिं तर्यमर् सम्बन्धी व्यिस्था िर्प िाञ्छर्ीय भएकोले सुयवप िर्ायक र्िरर्ालीकाको सभाले संविधार्को धारा ५७
को उर्धारा ४ र ५ िमोजजम यो ऐर् जारी िरे को छ ।
पररच्छे द –१
प्रारम्भिक
१.

संक्षिप्त नाम र प्रारभि :
(१) यस ऐर्को र्ाम “ सय
ु वप िर्ायक र्िरर्ासलका भक्तर्रु को सहकारी ऐर्, २०७४” रहे को छ ।
(२) यो ऐर् तुरुन्त प्रारम्भ हुर्ेछ ।

२.

पररिाषा: विषय िा प्रसङ्िले अको अथप र्लािेमा यस ऐर्मा,–
(क)

“आन्तररक कायपविगध” भन्र्ाले सहकारी संस्थाले दफा १८ बमोजजम बर्ाएको आन्तररक कायपविगध
सम्झर्ुर्छप ।

(ख)

“कसूर” भन्र्ाले दफा ७९ बमोजजमको कसरू सम्झर्र्
ु छप ।

(ि)

“तोककएको” िा “तोककए बमोजजम” भन्र्ाले यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यममा तोककएको िा तोककए
बमोजजम सम्झर्र्
ु छप ।

(घ)

“र्ररिार” भन्र्ाले सदस्यको र्तत िा र्त्र्ी, छोरा,
सौतेर्ी आमा र
सम्झर्र्
ु छप ।

बुहारी,

छोरी,

धमपर्ुत्र,

धमपर्ुत्री,

बाब,ु

आमा,

आफूले र्ालर् र्ोषण िर्ुप र्र्े दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी र दददी, बदहर्ी

तर सो िब्दले अंिबण्डा िरी िा मार्ो छुट्दटई आ-आफ्र्ो र्ेिा व्यिसाय िरी बसेको र्ररिारको

सदस्यलाई जर्ाउर्े छै र् ।
(ङ)

“बचत” भन्र्ाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा िरे को रकम सम्झर्ुर्छप ।

(च) “मन्त्रालय” भन्र्ाले सहकारी सम्बन्धी विषय हे र्े संघीय मन्त्रालय सम्झर्ुर्छप ।
(छ) “मख्
ु य कारोबार” भन्र्ाले संस्थाले संचालर् िरे को व्यिसातयक कियाकलार्हरुमा र्तछल्लो आगथपक

िषपसम्ममा र्ररचासलत बचतको दातयत्ि र र्तछल्लो आगथपक िषपको सदस्य तफपको खररद िा बबिी
कारोिारमा कम्तीमा तीस प्रततितभन्दा बढी दहस्सा भएको कारोिार सम्झर्ुर्छप ।

(ज) “रजजष्ट्रार” भन्र्ाले संघको रजजष्ट्रार सम्झर्ु र्छप ।
(झ) “लेखा सुर्रीिेक्षण ससमतत” भन्र्ाले दफा ३७ बमोजजमको लेखा सुर्रीिेक्षण ससमतत सम्झर्ुर्छप ।
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(ञ)

“वितर्यम” भन्र्ाले सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको दफा १७ बमोजजम बर्ाएको वितर्यम सम्झर्ुर्छप ।

(ट) “विभाि” भन्र्ाले संघको सहकारी विभाि सम्झर्र्
ु छप र सो िब्दले मन्त्रालयले सहकारी तर्यमर् िर्प
तोकेको महािाखा समेतलाई जर्ाउूँ छ।

(ठ)

“िेयर” भन्र्ाले सदस्यहरुले खररद िरे को

सहकारी संस्थाको िेयर र्ूजीको अंि सम्झर्ुर्छप ।

(ड) “सञ्चालक” भन्र्ाले ससमततको सदस्य सम्झर्ुर्छप र सो िब्दले ससमततको अध्यक्ष, उर्ाध्यक्ष, सगचि र
कोषाध्यक्ष समेतलाई जर्ाउूँ छ ।

(ढ) “सदस्य” भन्र्ाले सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप्त िरे का व्यजक्त सम्झर्ुर्छप ।
(ण)
(त)

“ससमतत” भन्र्ाले

दफा ३० को उर्दफा (१) बमोजजमको सञ्चालक ससमतत सम्झर्ुर्छप ।

“सहकारी संस्था” भन्र्ाले संस्था िा संघ सम्झर्ु र्दप छ र सो िव्दले सहकारी िैंकलाई समेत ््
जर्ाउं दछ ।

-y_

“सहकारी
इमान्दारी,

मल्
ू य” भन्र्ाले
खुलार्र्,

स्िािलम्िर्, स्ि–उत्तरदातयत्ि, लोकतन्त्र, समार्ता, समता, ऐक्यिद्धता,

सामाजजक उत्तरदातयत्ि तथा अरुको हे रचाह लिायत अन्तरापजष्ट्रय मान्यता प्राप्त

सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झर्ुर्छप ।

-b_

“संस्थाको व्यिसाय” भन्र्ाले वितर्यममा व्यिस्था भए बमोजजम सञ्चासलत व्यिसातयक कियाकलार्
सम्झर्ु र्छप ।

-w_

“सहकारी ससद्धान्त” भन्र्ाले स्िैजछछक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्िारा लोकताजन्त्रक तर्यन्त्रण,

सदस्यको आगथपक सहभािीता, स्िायत्तता र स्ितन्त्रता, सिक्षा, तालीम र सूचर्ा, सहकारी-सहकारी बीच
र्ारस्र्ररक सहयोि र समुदायप्रततको चासो लिायत अन्तरापजष्ट्रय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी
ससद्धान्त

सम्झर्र्
ु छप ।

(र्)

“कायपर्ासलका” भन्र्ाले सुयवप िर्ायक र्िरर्ासलकाको कायपर्ालीकालाई सम्झर्ु र्दप छ ।

-k_
-km_
-a_
-e_

“साधारण सभा” भन्र्ाले सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झर्ुर्छप ।

(म)

“सहकारी िाखा” भन्र्ाले सुयवप िर्ायक र्िरर्ासलका अन्र्तितको सहकारी् क्षेत्र हे र्े इकाइलाई सम्झर्ु

“प्राथसमक र्ूँज
ू ी कोष” भन्र्ाले िेयर र्ूँज
ू ी र जिेडा कोष सम्झर्ुर्छप ।
"दताप िर्े अगधकारी" भन्र्ाले दफा ६९ बमोजजमको दताप िर्े अगधकारी सम्झर्ुर्दप छ ।
“ स्थार्ीय तह” भन्र्ाले सुयवप िर्ायक र्िरर्ासलका लाई बुझाउदछ ।
र्छप ।

(य)

“सभा” भन्र्ाले सुयवप िर्ायक र्िरर्ासलकाको र्िर सभालाई सम्झर्ुर्छप ।
पररच्छे द–२
सहकारी संस्थाको गठन तथा दताय

३.

संस्थाको गठन :
(१)

कम्तीमा तीस जर्ा र्ेर्ाली र्ािररकहरु आर्समा

िर्प

सक्र्ेछर् ् ।

2

समली विषयित िा िहुउद्दे श्यीय सहकारी संस्था िठर्

(२)

उर्दफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेखखएको भएतार्तर् श्रसमक, युिा लिायतले आफ्र्ो श्रम िा सीर्मा आधाररत

भइ

व्यिसाय िर्े सहकारी संस्थाको हकमा र्न्रजर्ा र्ेर्ाली र्ािररकहरु भए र्तर् संस्था िठर् िर्प सक्र्ेछर् ् ।

(३)

यस दफामा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा लेखखएको भए तार्तर् र्ेर्ाल सरकार, प्रदे ि सरकार, स्थार्ीय तह िा त्यस्ता

सरकार

िा तहको अर्ुदार् िा स्िासमत्िमा संचासलत विद्यालय, विश्िविद्यालय िा संिदठत संस्थाबाट

र्ाररश्रसमक र्ाउर्े र्दमा िहाल रहे का कम्तीमा एकसय जर्ा कमपचारी, सिक्षक िा प्राध्यार्कहरुले आर्समा समली
प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम दताप

भएको आफ्र्ो र्ेिाित संिठर्का

संचालर्मा तोककए बमोजजमका ितप

आधारमा

सदस्यता,

प्रतततर्गधत्ि र सेिा

बन्दे जहरु र्ालर्ा िर्े िरी संस्था िठर् िर्प सक्र्ेछर् ् ।

तर एकसय जर्ाभन्दा कम संख्या रहे को एउटै कायापलयका कम्तीमा तीस जर्ा कमपचारी, सिक्षक िा
प्राध्यार्कहरुले आर्समा समली सदस्यता, प्रतततर्गधत्ि र सेिा संचालर्मा तोककए बमोजजमका ितप बन्दे जहरु
र्ालर्ा
(४)

िर्े िरी संस्था िठर् िर्प सक्र्ेछर् ् ।
यस दफा बमोजजम संस्था िठर् िदाप एक र्ररिार एक सदस्यका दरले उर्दफा (१) िा(२)मा उजल्लखखत
संख्या र्ि
ु ेको हुर्र्
ु र्ेछ ।
तर संस्था दताप भइसकेर्तछ एकै र्ररिारका एकभन्दा बढी व्यजक्तले सो संस्थाको सदस्यता सलर् बाधा र्र्े

छै र् ।
(५)

उर्दफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेखखएको भए तार्तर्

बचत तथा ऋणको कारोिार िर्े संस्था िठर् िदाप

कम्तीमा १०० जर्ा र्ेर्ाली र्ािररकहरुको सहभागिता हुर्ु र्र्ेछ ।
४.

दताय नगरी

सहकारी सस्था संचािन गनय नहुने: कसैले र्तर्

यस ऐर् बमोजजम दताप र्िरी सहकारी स्थार्र्ा तथा

सञ्चालर् िर्प हुूँदैर्।
५.

दतायको िागग दरखास्त ददनु पने :
(१)

यस ऐर् बमोजजम िठर् भएका सरकारी संस्थाले दतापकालागि दताप िर्े अगधकारी समक्ष अर्स
ु च
ू ी-१ को

ढाूँचामा दरखास्त ददर्ुर्र्ेछ ।
(२)

उर्दफा (१) बमोजजमका दरखास्त साथ दे हाय बमोजजमका कािजातहरू संलग्र् िर्ुप र्र्ेछ :–
(क) सहकारी संस्थाको प्रस्तावित वितर्यम,
(ख) सहकारी संस्था सञ्चालर्को सम्भाब्यता अध्ययर् प्रततिेदर्,
(ि) सदस्यले सलर् स्िीकार िरे को िेयर संख्या र िेयर रकमको वििरण ।
(घ)

अन्य तोककएको कािजातहरु

(ङ)् दतापका् लागि् आबेदर्् र्ेि् िर्े् कजम्तमा् ७०् प्रततित् सदस्यहरुले् र्ुब्प सहकारी् सिक्षा् सलएको् प्रमाणर्त्र्
र्ेि्िर््
ुप र्र्ेछ्।
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(च)् दताप्हुर्े्जार्कारीका्लागि्सम्िजन्धत्िडा्कायापलयको्सिफाररस्र्ेि्िर््
ुप र्र्ेछ्।

६.

दताय गनुय पने :
(१)

दफा ५ को उर्दफा (१) बमोजजम प्राप्त दरखास्त

भएको

र्ाइएमा दताप िर्े अगधकारीले दरखास्त र्रे को समततले तीस ददर्सभत्र त्यस्तो सहकारी संस्था दताप िरी

अर्ुसूची-२ को

छार्विर् िदाप दे हाय बमोजजम

ढाूँचामा दताप प्रमाणर्त्र ददर्ु र्र्ेछ :–

(क)

दरखास्त साथ र्ेि भएको वितर्यम यो ऐर् तथा यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यम बमोजजम रहे को,

(ख)

प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य,

आधार रहे को,
(ि)

(२)

सदहतको कािजातहरु

मान्यता र ससद्धान्त अर्ुरुर् सञ्चालर् हुर् सक्र्े

सहकारी संस्था समुदायमा आधाररत एिम ् सदस्य केजन्ित भई संचालर् र तर्यन्त्रण हुर् सक्र्े
स्र्ष्ट्ट आधार रहे को ।

उर्दफा (१) बमोजजम छार्विर् िदाप प्रस्तावित सहकारी संस्थाको वितर्यमको कुर्ै कुरामा संिोधर् िर्र्
ुप र्े

दे खखएमा दताप िर्े अगधकारीले त्यस्तो संिोधर् िर्ुर्
प र्े व्यहोरा खुलाई दरखास्त प्राप्त भएको समततले र्न्र
ददर्सभत्र तर्िेदकलाई सूचर्ा िर्ुप र्र्ेछ ।
(३)

यस ऐर्मा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा लेखखएको भएतार्तर् यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बखत दताप भई सञ्चालर्मा
रहे का सुयवप िर्ायक र्िरर्ासलका सभत्र कायपक्षेत्र कायम िररएका
सहकारी संस्था यसै ऐर् बमोजजम दताप
भएको मातर्र्े छ ।

(४)

यस दफा बमोजजम सहकारी संस्था दताप िदाप दताप िर्े अगधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले र्ालर्ा िर्ुप र्र्े
िरी कुर्ै ितप तोक्र् सक्र्ेछ ।

(५)
७.

उर्दफा (४) बमोजजम ितप तोककएकोमा सोको र्ालर्ा िर्ुप सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको कतपव्य हुर्ेछ।

दताय गनय अस्िीकार गनय सक्ने :
(१)

दफा ६ को उर्दफा (१) मा उजल्लखखत अिस्था र्भएमा, सोही दफा बमोजजम वितर्यम संिोधर्को लागि

सूचर्ा ददएको
बबतर्यम संिोधर्

अबगध सभत्र तर्िेदकले संिोधर् िर्प अस्िीकार िरे मा त्यस्तो सूचर्ा र्ाएको समततले तीस ददर्सभत्र
र्िरे मा िा सूचर्ामा उल्लेख भए बमोजजम हुर्े िरी बबतर्यम

अगधकारीले त्यस्तो सहकारी
(२)

संस्था दताप िर्प अस्िीकार िर्प सक्र्ेछ ।

उर्दफा (१) बमोजजम सहकारी संस्था दताप िर्प अस्िीकार िरे कोमा दताप िर्े अगधकारीले कारण खुलाई तीर्

ददर् सभत्र
८.

संिोधर् र्िरे मा दताप िर्े

सोको जार्कारी सम्बजन्धत तर्िेदकहरूलाई ददर्ु र्र्ेछ ।

सहकारी संस्था संगदठत संस्था हुने:
(१)

सहकारी संस्था अविजछछन्र् उत्तरागधकारिाला एक स्ििाससत र सङ्िदठत संस्था हुर्ेछ ।

(२)

सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लागि एउटा छुट्टै छार् हुर्ेछ ।
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(३)

सहकारी संस्थाले यस ऐर्को अधीर्मा रही व्यजक्त सरह चल अचल सम्र्वत्त प्राप्त, उर्भोि, वििी िा

अन्य व्यिस्था
(४)

िर्प सक्र्ेछ।

सहकारी संस्थाले व्यजक्त सरह आफ्र्ो र्ामबाट र्ासलस उजूर िर्प र सो उर्र र्तर् सोही र्ामबाट र्ासलस

उजरू लाग्र्
(५)
९.

सक्र्ेछ।

सहकारी संस्थाले व्यजक्त सरह करार िर्प सक्र्ेछ ।

सहकारी संस्थाको कार्यिेत्र :
(१)

दताप हुूँदाका बखत सहकारी संस्थाको कायप क्षेत्र दे हाय बमोजजम हुर्ेछः
िचत तथा ऋणको मुख्य कारोिार िर्े संस्था र अन्य संस्थाको हकमा कम्तीमा एक िडा र

(क)

दे हायका आधारमा तोककए िमोजजम एक स्थातर्य तहसम्मः
(१)

सदस्यहरुिीच स्िाबलम्बर्को र्ारस्र्ाररक अभ्यासको लागि आर्सी साझा िन्धर्

(कमर्

बण्ड),
(२)

व्यिसातयक स्तरमा सेिा संचालर् िर्प आिश्यक सदस्य संख्या,

(३)

संस्था संचालर्मा सदस्यको सहभागितामूलक लोकताजन्त्रक तर्यन्त्रण कायम हुर्े िरी र्ायक
स्थार् ।

र्र्े
(२)

उर्दफा

(१)

िरे को दई
ु िषप र्तछ

मा

जुर्सुकै

कुरा

लेखखएको

भएतार्तर्

संस्थाले

दताप

भई

व्यिसातयक

सेिा

प्रारम्भ

दे हायको आधारमा जोडडएको भौिोसलक क्षेत्र कायम रहर्े िरी आफ्र्ो

कायपक्षेत्र थर् िडाहरूमा विस्तार िर्प सक्र्ेछ ।
(क)

संस्थाको व्यिसातयक कियाकलार्को विकास िममा सदस्यता बढाउर् थर् कायप क्षेत्र आिश्यक र्रे को,

(ख)

संस्थाको कायप संचालर्मा सदस्यको प्रत्यक्ष तर्यन्त्रण कायम राख्न रचर्ात्मक उर्ायहरु अिलम्बर्

(ि)

बचत तथा ऋणको मख्
ु य कारोबार िर्े सहकारी संस्थाको हकमा मार्दण्ड अर्स
ु ार भएको ।

िररएको,

(३)

उर्दफा (१) र (२) मा जुर्सुकै कुरा लेखखएको भए तार्तर् संस्थाको कायपक्षेत्रका िडाहरूमा व्यािसातयक सेिा

सञ्चालर्

र्भएको िा जम्मा कारोबारको तोककएको रकम िा अर्ुर्ातभन्दा कम रकम िा अर्ुर्ातको व्यािसातयक सेिा

सञ्चालर्

भएको दे खखएको खण्डमा दताप िर्े अगधकारीले व्यािसातयक सेिा सञ्चालर् भएका िडा मात्र कायपक्षेत्र कायम

िर्े िरी

वितर्यम संिोधर् िर्प तर्दे िर् ददर् सक्र्ेछ ।

-$_
संिोधर् िरी

-%_
कायपक्षेत्र

उर्दफा (३) बमोजजम दताप िर्े अगधकारीले तर्दे िर् ददएकोमा सहकारी संस्थाले एक िषपसभत्र वितर्यम
आफ्र्ो कायपक्षेत्र र्ुर्ःतर्धापरण िर्ुर्
प र्ेछ ।
यस दफामा अन्यत्र जुर्सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तार्तर् सहकारी संस्थाले स्िेजछछक रूर्मा जर्
ु सक
ु ै समय
घटाउर्े िरी र्ुर्ःतर्धापरण िर्प वितर्यम संिोधर् िर्प सक्र्ेछ ।

-^_

कायपक्षेत्र र्ुर्ः तर्धापरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोककए बमोजजम हुर्ेछ ।

(७)

यस दफामा अन्यत्र जेसुकै कुरा लेखखएको भए तार्र्ी उजाप, सिक्षा, भावषक, सादहजत्यक, साूँस्कृततक, स्िास््य
सेिा, सञ्चार, साबपजतर्क यातायात, र्यपटर्, र्ुिापधार, बबिेष कृवष, िा बर्जन्य र्ैदािारको उत्र्ादर्, सञ्चय तथा
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प्रिोधर् िर्े जस्ता व्यििातयक क्षेत्र एिं सदस्यहरुको सहभागिता बबस्तारका कारण प्रारम्भ मै फराककलो
कायपक्षेत्र आिश्यक र्र्े संस्थाको कायपक्षेत्र दताप िदाप बखत र्ै तोककएको आधारमा र्िरर्ासलका भर कायम
िर्प सककर्ेछ ।
(८)

संस्थाको माि र प्रकृया बमोजजम संस्थाको कायपक्षेत्र र्िरर्ासलका भन्दा बदढ आिश्यक रहे को लािेमा प्रदे ि
तथा केन्ि सरकारलाई थर् कायपक्षेत्र बबस्तारका लागि दताप िर्े अगधकारीले ससफाररस िरर र्ठाउर् ्
सक्र्ेछ ।

१०.

जानकारी ददनुपने:
सुयवप िर्ायक र्िरर्ासलकाभन्दा बढी कायपक्षेत्र कायम राखी दताप भई सञ्चालर्मा रहे का संस्थाहरूले

-!_

सय
ु वप िर्ायक र्िरर्ासलकामा सेिा सञ्चालर् िदाप सञ्चासलत सेिाको वििरण सदहत दताप िर्े
अगधकारी र
सहकारी

सय
ू वप िर्ायक

ससद्धान्त

र्िरर्ासलकालाई जार्कारी

विर्ररत

संचालर्

िरे कोमा

ददर्र्
ु र्ेछ

र्ाईएमा

।् त्यस्ता

सुयवप िर्ायक

सहकारी

र्िरर्ासलका

संस्थाहरुले
सभत्र

सेिा

संचालर्मा रोक लिाउर् सककर्ेछ ।
(२)

उर्दफा (१) बमोजजम कायपक्षेत्र भएका संस्थाहरु र्िरर्ासलकाको कायपक्षेत्र सभत्र मात्र सससमत भई

सेिा

सञ्चालर् िर्प चाहे मा तोककए बमोजजमको प्रकियाबाट कायपक्षेत्र तर्धापरण िर्प सककर्ेछ ।

संस्थाको

हाल कायम रहे को कायपक्षेत्र र्िर र्ासलकाको िडा संख्या र्घटर्े िरर समायोजर् िर्प

सककर्े छ ।
११.

विषर्गत आधारमा िगीकरण:
(१)

सहकारी संस्थाको ििीकरण दे हाय बमोजजम हुर्ेछः
(क)

उत्र्ादक सहकारी संस्थाः कृवष , दग्ु ध, गचया,

ककफ, उखु, फलफुल,

तरकारी,

महजन्य उत्र्ादर् , जडडबट
ु ी उद्योि, खार्ी, उजाप, बर् र्ैदािार आदद ।
(ख)

सेिा सहकारी संस्थाः थोक तथा खुिा व्यार्ार , बजार,

भण्डारण,

ढुिार्ी,

र्िुर्ालर्,

यातायात,

माछा, मास,ु

सञ्चार, र्यपटर्,

र्ि
ु ापधार, प्रकािर्, बबद्यालय, विश्िबबद्यालय, प्राविगधक सिक्षालय, सििु स्याहार केन्ि, बद्
ृ धाश्रम, तासलम
तथा प्रसिक्षण, र्रामिप सेिा, स्िास््य सेिा, एम्बल
ु ेन्स, र्ससपङ सेिा, कफजीयोथेरार्ी सेिा, आिाि, होटल
तथा रे ष्ट्टुराूँ, राभल, र्ाकप तथा उद्यार्, सभास्थल, व्यायमिाला,

फोहोरमैला व्यबस्थार्र्, किाडी सामाग्री संकलर् र बबकि आदद ।
(ि)

ससूँचाई, बबद्युत बबतरण, खार्ेर्ार्ी,

विवत्तय सहकारी संस्थाः सहकारी बैंक, बचत तथा ऋणको कारोबार िर्े संस्था ,बबप्रेषण सेिा तथा बबमा
आदद

(घ)

श्रसमक सहकारी संस्थाः श्रम र ससर्मा आधाररत श्रसमकहरुको स्िासमत्िमा स्थार्र्ा भएको सहकारी
संस्थाहरु

(ङ)

बहुउद्दे श्यीय सहकारी संस्थाः दई
ु िा दई
ु भन्दा बदढ बबषयको कारोबार िर्े सहकारी संस्था ।
उर्दफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ि) मा उल्लेखखत विषयमा विसिष्ट्टीकरण, आम प्रचलर् र

(२)

अभ्यासको विकास िम
(३)

समेतको आधारमा तोककए बमोजजमका विषयहरु थर् िर्प सककर्ेछ ।

उर्दफा (१) र (२) मा जुर्सुकै कुरा लेखखएको भए तार्तर् उर्दफा (१) बमोजजम अन्य संस्थाहरु िठर् िर्प

बाधा र्र्े

छै र् ।

6

१२.

कारोिार, व्र्िसार्, उद्र्ोग िा पररर्ोजना सञ्चािन गनय सक्ने :
(१)

दफा ६ बमोजजम दताप प्रमाणर्त्र प्रापत िरे र्तछ संस्थाले आफ्र्ो उद्दे श्य प्राजपतका लागि यस ऐर् र

वितर्यमको

अधीर्मा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योि िा र्ररयोजर्ा सञ्चालर् िर्प सक्र्ेछ

।
(३)

प्रचसलत कार्ूर्मा जुर्सुकै

व्यिसाय, उद्योि

कुरा लेखखएको भएतार्तर्

संस्थाले

उर्दफा (१) बमोजजम कारोिार,

िा र्ररयोजर्ा सञ्चालर् िर्प छुट्टै संस्था दताप िर्र्
ुप र्े छै र् ।

तर त्यस्तो कारोिार, व्यिसाय, उद्योि िा र्ररयोजर्ा सञ्चालर् िर्प प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम

अर्ुमततर्त्र,

स्िीकृतत िा इजाजतर्त्र सलर्ु र्र्े रहे छ भर्े सो बमोजजम अर्ुमततर्त्र ,स्िीकृतत िा

इजाजतर्त्र सलएर मात्र

कारोिार, व्यिसाय, उद्योि िा र्ररयोजर्ा सञ्चालर् िर्ुप र्र्ेछ।

(४) उर्दफा (३) बमोजजम संस्थाले प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम अगधकार र्ाएको तर्काय िा अगधकारीबाट

अर्ुमततर्त्र, स्िीकृतत िा इजाजतर्त्र प्राप्त िरे मा र्न्र ददर्सभत्र सोको जार्कारी दताप िर्े अगधकारीलाई
ददर्ु र्र्ेछ ।

(५)

दई
ु िा दई
ु भन्दा बढी संस्थाले संयुक्त िा साझेदारीमा आफ्र्ो उत्र्ादर् िा सेिाको बजारीकरणको लागि

यस ऐर्को अधीर्मा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योि िा र्ररयोजर्ा सञ्चालर् िर्प सक्र्ेछर् ्
।

(६) उर्दफा (५) बमोजजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योि िा र्ररयोजर्ा सञ्चालर् िर्े सम्बन्धी अन्य
व्यबस्था तोककए बमोजजम हुर्ेछ ।

१३.

दायर्त्ि सीलमत हुने :
(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दातयत्ि तर्जले खररद िरे को िा खररद िर्प स्िीकार
िरे को िेयरको अगधकतम रकमसम्म मात्र सीसमत रहर्ेछ ।
(२) सहकारी संस्थाको र्ाममा “सहकारी” र र्ामको अन्त्यमा “सलसमटे ड” भन्र्े िब्द राख्नु र्र्ेछ ।

१४.

सहकारीका मल्
ू र्, मान्र्ता र लसद्धान्त पािना गनुय पने: सहकारी संस्थाको िठर् तथा सञ्चालर् िदाप सहकारीका
मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तको र्ालर्ा िर्ुप र्र्ेछ ।

पररच्छे द–३
संस्थाका उद्दे श्र् तथा कार्य
१५.

संस्थाको उद्दे श्र् : कायपक्षेत्रमा आधाररत र सदस्य केजन्ित भई आफ्र्ा सदस्यहरूको आगथपक, सामाजजक तथा
साूँस्कृततक उन्र्यर् िर्ुप संस्थाको मुख्य उद्दे श्य हुर्ेछ ।

१६.

संस्थाको कार्य : संस्थाका कायपहरू दे हाय बमोजजम हुर्ेछर् ्:(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तहरूको र्ालर्ा िर्े िराउर्े,
(ख) सदस्यको दहत प्रिद्पधर् िर्े िरी व्यािसातयक सेिाहरू प्रदार् िर्े,
(ि)् सदस्यलाई तर्यसमत सिक्षा, सुचर्ा र तासलम प्रदार् िरर सदस्यहरुको सुिासर्को प्रिद्र्धर् िर्े
(घ)

संस्था र सदस्य विचको र्ारस्र्ररक सहयोि समन्िय असभिद्
ृ गध िराउर्े
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 (ङ)् ् र्िरर्ासलका सभत्र कायप क्षेत्र भएका प्रत्येक सहकारी संस्थाले सम्िन्धीत िडाको समन्ियमा िषपमा ्
कजम्तमा एक सामाजजक काम िर्े ।
(ङ) संस्थाले िर्े उत्र्ादर् तथा सेिाको मार्दण्ड तर्धापरण िरी िुणस्तर सुधार, आगथपक स्थातयत्ि र जोखखम
व्यिस्थार्र्सम्बन्धी कायप िर्े,

(च) आन्तररक तर्यन्त्रण प्रणाली लािू िर्े,
(छ) संस्थाको व्यिसातयक प्रिद्पधर् तथा विकास सम्बन्धी कियाकलार्हरू सञ्चालर् िर्े,
(ज) मन्त्रालय,रजजष्ट्रार, प्रादे सिक रजजष्ट्रार, स्थार्ीय तह िादताप िर्े अगधकारीको तर्दे िर् र्ालर्ा िर्े
िराउर्े,
(झ) वितर्यममा उजल्लखखत कायपहरू िर्े ।
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पररच्छे द–४
वियनर्म तथा आन्तररक कार्यविगध
१७.

वियनर्म बनाउनु पने :
संस्थाले संघीय् प्रादे सिक् र् यो ऐर्, यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यम, तर्दे सिका, मार्दण्ड र कायपविगधको

(१)

अधीर्मा रही आफ्र्ो कायप सञ्चालर्को लागि वितर्यम बर्ाउर्ु र्र्ेछ ।
उर्दफा (१) बमोजजमको वितर्यम दताप िर्े अगधकारीबाट स्िीकृत भए र्तछ लािू हुर्ेछ ।

(२)


तेश्रो्र्िर्सभाद्िारा्थर््।

(३) संस्थाको वितर्यम र आन्तररक कायप सञ्चालर् अगधर्मा रदह तर्यसमत कायप सञ्चालर्का लागि साधारण
सभाबाट अर्ुमोदर् िर्े िरर सञ्चालक ससमततले आन्तररक कायपसञ्चालर् तर्दे सिका बर्ाई लािु िर्प सक्र्े
छ ।
१८.

आन्तररक कार्यविगध बनाउन सक्ने :
(१) संस्थाले यो ऐर्, यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यम, तर्दे सिका, मार्दण्ड, कायपविधी र वितर्यमको अधीर्मा रही
आिश्यकता अर्स
ु ार आफ्र्ो आन्तररक कायपविगध बर्ाउर् सक्र्ेछ ।
(२) उर्दफा (१) बमोजजमको आन्तररक कायपविगध सम्बजन्धत संस्थाको साधारणसभाले स्िीकृत
हुर्ेछ ।

१९.

िरे र्तछ लािू

वियनर्म र आन्तररक कार्यविगधमा संशोधन :
संस्थाको साधारणसभाको कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट वितर्यम र आन्तररक कायपविगध संिोधर् हुर्
सक्र्ेछ ।
(१)

(२)

उर्दफा (१) बमोजजम संिोधर् भएको वितर्यम िा आन्तररक कायपविगध दताप िर्े अगधकारीबाट स्िीकृत

भएर्तछ लािू

हुर्ेछ ।

पररच्छे द–५
सदस्र्ता
२०.

संस्थाको सदस्र्ता: (१)स्रोह्र् िषप उमेर र्रू ा िरे का दे हाय बमोजजमका र्ेर्ाली र्ािररकहरु संस्थाको सदस्य हुर्
सक्र्ेछर् ्ः
(क) संस्थाको कायपक्षेत्र सभत्र िसोिास िरे को ।
(ख) संस्थाको कम्तीमा एक िेयर खररद िरे को,
(ि) संस्थाको वितर्यममा उजल्लखखत ितपहरु र्ालर्ा िर्प मन्जुर िरे को,
(घ) संस्थाको जजम्मेिारी र्ालर्ा िर्प मन्जुर भएको,
(ङ) संस्थाले िरे को कारोिारसूँि प्रततस्र्धाप हुर्े िरी कारोिार र्िरे को,
(च)

संस्थाको सदस्यता सलर् योग्य रहे को स्िघोषणा िरे को ।
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(१)

यस ऐर्मा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा लेखखएको भएतार्तर् र्ेर्ाल सरकार, प्रदे ि सरकारका तर्कायहरु, स्थार्ीय
तहका साथै संस्थाको कायपक्षेत्र सभत्रका सामद
ु ातयक िा सहकारी विद्यालय, िठ
ु ी, स्थार्ीय क्लब, स्थार्ीय
तहमा िठर् भएका उर्भोक्ता समह
ू हरु स्थातर्य सहकारी संस्थामा र राजष्ट्टय सहकारी िैंकमा सदस्यता सलर्

बाधा र्र्े छै र् ।
(२)

यस दफामा अन्यत्र जर्
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भएतार्तर् स्िास््य, सिक्षा, र्यपटर् तथा सािपजतर्क यातायात,
उजाप, कृवष उद्योि, र्ि
ु ापधार तथा सञ्चार सेिा प्रिाह िर्े सहकारी संस्थामा अन्य सहकारी संस्था, फमप तथा
संिदठत संघसंस्था समेतले सदस्यता सलर् िाधा र्र्े छै र् ।

(३)

संस्थाको िेयर सदस्य असभभाबक भइ उसको संरक्षकत्िमा बाल बचतकतापको हकमा बचत

िर्प कुर्ै बाधा

र्र्ेछैर् ।
२१.

सदस्र्ता प्राप्त गनय यनिेदन ददनु पने:
(१)

संस्थाको सदस्यता सलर् चाहर्े सम्बजन्धत व्यजक्तले संस्थाको ससमतत समक्ष तर्िेदर् ददर्ु र्र्ेछ ।

(२)

उर्दफा (१) बमोजजम तर्िेदर्र्रे को समततले र्ैंतीस ददर् सभत्र ससमततले यो ऐर्, यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको

तर्यम तथा
(३)

छ ।

उर्दफा (२) बमोजजम तर्णपय िदाप ससमततले सदस्यता प्रदार् र्िर्े तर्णपय िरे मा सो को कारण खोली सात

ददर्सभत्र
(४)

वितर्यमको अधीर्मा रही सदस्यता प्रदार् िर्े िा र्िर्े तर्णपय िर्ुप र्र्े
तर्िेदकलाई जार्कारी िराउर्ु र्र्ेछ ।

उर्दफा (३) बमोजजम जार्कारी र्ाएको समततले तीस ददर्सभत्र सम्बजन्धत ब्यजक्तले त्यस्तो संस्था दताप िर्े
अगधकारीसमक्ष उजूर िर्प सक्र्ेछ।

(५)

उर्दफा (४) बमोजजम प्रापतउजूरी छार्विर् िदाप तर्िेदकलाई सदस्यता प्रदार् िर्ुप र्र्े दे खखएमा दताप िर्े

अगधकारीले
(६)

उर्दफा (५) बमोजजम आदे ि भएमा सो आदे ि प्राप्त िरे को सात ददर् सभत्र सम्बजन्धत संस्थाले तर्िेदकलाई

सदस्यता
२२.

त्यस्तो तर्िेदकलाई सदस्यता प्रदार् िर्पको लागि सम्बजन्धत संस्थालाई आदे ि ददर् सक्र्ेछ।
प्रदार् िरी सोको जार्कारी दताप िर्े अगधकारीलाई िराउर्ु र्र्ेछ ।

सदस्र् हुन नपाउने :
(१)

कुर्ै व्यजक्त र्िरर्ासलकामा रहे का एकै प्रकृततको

एकभन्दा िढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुर् र्ाउर्े छै र् ।

तर यो ऐर् प्रारम्भ हुर्ु अतघ कुर्ै व्यजक्त एकै प्रकृततको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहे को भए
यो ऐर् प्रारम्भ भएको समततले तीर्िषप सभत्र कुर्ै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु र्र्ेछ ।
(२)

यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बखत कुर्ै संस्थामा र्ेर्ाल सरकारको तर्काय िा दफा २० को उर्दफा (२) मा

उल्लेख भएदे खख बाहे कको अन्य कुर्ै कृबत्रम व्यजक्त सदस्य भएको भए र्ाूँचिषप सभत्र सदस्यता अन्त्य िर्र्
ुप र्ेछ ।
२३.

सदस्र्ताको समाम्प्त:
(१)

कुर्ै सदस्यको सदस्यता दे हायको अिस्थामा समापत हुर्ेछः—
(क)

सदस्यले आफ्र्ो सदस्यता त्याि िरे मा,

(ख)

लिातार बावषपक साधारणसभामा बबर्ा सूचर्ा तीर् र्टकसम्म अर्ुर्जस्थत भएमा,

(ि)

यो ऐर्,यस ऐर् अन्तिपत िर्ेको तर्यम िा वितर्यम बमोजजम सदस्यले र्ालर्ा िर्र्
ुप र्े प्रािधार्को

बारम्बार उल्लङ्घर् िरे मा,
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(घ)
(२)

संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोजजमको योग्यता र्भएमा।

उर्दफा (१) मा जर्
ु सक
ु ै कुरा लेखखएको भए तार्तर् कुर्ै सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त िा भक्
ु तार् िर्ुप र्र्े
कुर्ै रकम भएमा सो फरफारक र्भएसम्म िा तर्जले सलएको ऋण, ततर्ुप र्र्े कुर्ै दातयत्ि िा अन्य

कुर्ै सदस्यको तफपबाट गधतो िा जमार्त बसेकोमा सोको दातयत्ि फरफारक र्भएसम्म तर्जको सदस्यता

समापत
(३)
सम्र्न्र्
२४.

हुर्े छै र् ।

यस दफामा जुर्सुकै कुरा लेखखएको भए तार्तर् साधारणसभा बोलाउर्े तर्णपय भइसकेर्तछ साधारणसभा
र्भएसम्म कसैलाई र्तर् सदस्यताबाट हटाउर् सककर्े छै र् ।

सुविधा प्राप्त गनय नसक्ने : कुर्ै सदस्यले सहकारी संस्थालाई ततर्ुप र्र्े कुर्ै दातयत्ि तर्धापररत समयसभत्र

भुक्तार्

र्िरे मा िा यो ऐर्, यस ऐर् अन्तिपत िर्ेको तर्यम तथा वितर्यम बमोजजम सदस्यले र्ालर् िर्ुर्
प र्े व्यिस्थाको
बारम्बार उल्लंघर् िरे मा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको सुबबधा प्राप्त िर्प सक्र्े छै र् ।

पररच्छे द –६
साधारणसिा, सलमयत तथा िेखा सुपरीिेिण सलमयत
२५.

साधारणसिा:
(१)

२६.

सहकारी संस्थाको सिोछच अङ्िको रुर्मा साधारणसभा हुर्ेछ ।

(२)

सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारणसभाका सदस्य हुर्े छर् ् ।

(३)

सहकारी संस्थाको साधारणसभा दे हाय बमोजजम हुर्ेछ:–
(क)

प्रारजम्भक साधारणसभा,

(ख)

िावषपक साधारणसभा,

(ि)

वििेष साधारणसभा ।

प्रारम्भिक साधारण सिाको काम, कतयव्र् र अगधकार: प्रारजम्भक साधारणसभाको काम, कतपव्य र अगधकार दे हाय
बमोजजम हुर्ेछ :–
(क) प्रारजम्भक साधारणसभा हुर्े अतघल्लो ददर्सम्मको काम कारबाही र आगथपक कारोबारको जार्कारी सलर्े,
(ख) चालू आगथपक िषपको लागि िावषपक कायपिम तथा बजेट स्िीकृत िर्े,
(ि) प्रततिेदर् तथा वित्तीय वििरण अर्ुमोदर् िर्े,
(घ) वितर्यममा उल्लेख भए बमोजजम ससमतत िा लेखा सुर्रीिेक्षण ससमततको तर्िापचर् िर्े,
(ङ) आन्तररक कायपविगध र्ाररत िर्े,
(च) लेखा र्रीक्षकको तर्यजु क्त र तर्जको र्ाररश्रसमक तर्धापरण िर्े,
(छ) वितर्यममा तोककए बमोजजमका अन्य कायपहरू िर्े ।

२७.

िावषयक साधारणसिाको काम, कतयव्र् र अगधकार : िावषपक साधारणसभाको काम, कतपव्य र अगधकार दे हाय बमोजजम
हुर्ेछ :–
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(क) िावषपक कायपिम तथा बजेट स्िीकृतत िर्े,
(ख) िावषपक लेखा र्रीक्षण प्रततिेदर् अर्म
ु ोदर् िर्े,
(ि) ससमतत िा लेखा सुर्रीिेक्षण ससमततको तर्िापचर् तथा विघटर् िर्े,
(घ) सञ्चालक िा लेखा सुर्रीिेक्षण ससमततको संयोजक िा सदस्यलाई र्दबाट हटाउर्े,
(ङ) ससमतत िा लेखा सर्
ु रीिेक्षण ससमततको िावषपक प्रततिेदर् र्ाररत िर्े,
(च) वितर्यम संिोधर् तथा आन्तररक कायपविगध र्ाररत िर्े,
(छ) लेखा र्रीक्षकको तर्युजक्त र तर्जको र्ाररश्रसमक तर्धापरण िर्े,
(ज)

संस्था एकीकरण िा विघटर् सम्बन्धी तर्णपय िर्े,

(झ) र्ाररश्रसमक लिायतका सुविधा तोक्र्े,
(ञ) ऋण तथा अर्ुदार् प्रापत िर्े सम्बन्धमा तर्णपय िर्े,
(ट) सदस्यको दातयत्ि समर्ाहा ददर्े,
(ठ) ससमततलाई आिश्यक तर्दे िर् ददर्े,
(ड) वितर्यममा तोककए बमोजजमका अन्य कायपहरू िर्े ।
२८.

साधारणसिाको बैठक :
(१)

ससमततले सहकारी संस्था दताप भएको समततले तीर् मदहर्ासभत्र प्रारजम्भक साधारणसभा बोलाउर्ु र्र्ेछ ।

(२)

ससमततले प्रत्येक आगथपक िषप समापत भएको समततले छ मदहर्ासभत्र िावषपक साधारणसभा बोलाउर्ु र्र्ेछ ।

(३)

ससमततले दे हायको अिस्थामा वििेष साधारण सभा बोलाउर्ु र्र्ेछ :–
(क)

संस्थाको काम वििेषले वििेष साधारण सभा बोलाउर्ुर्र्े ससमततिाट तर्णपय भएमा,

(ख)

दफा ३८ को उर्दफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम लेखा सुर्रीिेक्षण ससमततको ससफाररसमा,

(ि)

कुर्ै सञ्चालकले वििेष साधारणसभा बोलाउर् र्ेि िरे को प्रस्ताि ससमततद्धारा र्ाररत भएमा,

(घ)

वििेष साधारणसभा बोलाउर्ु र्र्े कारण खुलाइ र्जछचस प्रततित सदस्यले ससमतत समक्ष तर्िेदर्
ददएमा,

(ङ)
(४)

दफा २९ को उर्दफा (१) बमोजजम दताप िर्े अगधकारीले तर्दे िर् ददएमा,

उर्दफा (३) मा जुर्सुकै कुरा लेखखएको भए तार्तर् संस्थाको सञ्चालक िा व्यिस्थार्कबाट आफ्र्ो जजम्मेिारी
र्ूरा र्िरी संस्था सञ्चालर्मा समस्या उत्र्न्र् भएको अिस्थामा दताप िर्े अगधकारीलाई जार्कारी ददई
साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहुमत सदस्य उर्जस्थत भई वििेष साधारण सभा िर्प सककर्ेछ ।

२९.

विशेष साधारणसिा बोिाउन यनदे शन ददन सक्ने:
(१)
दताप िर्े

संस्थाको तर्रीक्षण िा सुर्रीिेक्षण िदाप िा कसैको उजरू ी र्री छार्विर् िदाप दे हायको अिस्था दे खखर् आएमा
अगधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको ससमततलाई साधारणसभा बोलाउर् तर्दे िर् ददर् सक्र्ेछ :–

(क)

सहकारीको मल्
ू य, मान्यता तथा ससद्धान्त विर्ररत कायप िरे मा,

(ख)

यो ऐर्, यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यम, वितर्यम तथा आन्तररक कायपविगध विर्रीत कायप िरे मा,
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(२)

(घ)

दताप िर्े अगधकारीले ददएको तर्दे िर्को बारम्बार उल्लङ्घर् िरे मा,

(ङ)

दफा ३१ को उर्दफा (२) बमोजजम दताप िर्े अगधकारीले आदे ि ददएमा।

उर्दफा (१) बमोजजम साधारणसभा बोलाउर् तर्दे िर् प्राप्त भएमा ससमततले सो तर्दे िर् प्राप्त भएको
समततले

र्ैंतीस

ददर्सभत्र

साधारणसभाको

बैठक

बोलाउर्ु

र्र्ेछ

र

साधारणसभाको

बैठकमा

उजूरी

िा

तर्रीक्षणका िममा दे खखएका विषयमा छलफल िरी सोको प्रततिेदर् दताप िर्े अगधकारीसमक्ष र्ेि िर्ुप र्र्ेछ
।
(३)

उर्दफा (१) िा (२) मा उजल्लखखत अिगधसभत्र ससमततले साधारणसभा र्बोलाएमा दताप िर्े अगधकारीले
त्यस्तो साधारणसभा बोलाउर् सक्र्ेछ ।

(४)

सहकारी संस्थाको साधारणसभाको लागि िणर्ूरक संख्या तत्काल कायम रहे को सदस्य संख्याको एकाउन्र्
प्रततित हुर्ेछ ।

तर र्दहलो र्टक डाककएको साधारण सभामा िणर्ुरक संख्या र्र्ुिेमा त्यसको सात ददर् सभत्र दोस्रो

र्टक

साधारण सभा बोलाउर्ु र्र्े र यसरी दोस्रो र्टक बोलाइएको साधारण सभामा संचालक ससमततको बहुमत
सदहत एक
ततहाई साधारण सदस्यहरुको उर्जस्थतत भएमा साधारण सभाको िणर्ुरक संख्या र्ुिेको मातर्र्ेछ ।
(५)

उर्दफा (४) मा जुर्सुकै कुरा लेखखएको भए तार्तर् दफा २८ को (४) मा भएको व्यिस्था सोहीअर्ुसार हुर्ेछ
।

(६)

दई
ु हजार िा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा िदाप समार् कायपसूचीमा तोककए बमोजजम

सदस्य संख्याको आधारमा िडा-िडा िा अन्य र्ायकको स्थार्मा संचालक सदस्यहरुलाई र्ठाई साधारण सभा
िर्प र त्यस्तो सभाको तर्णपय प्रमाखणत िर्प प्रतततर्गधहरु छर्ौट िरी त्यस्ता प्रतततर्गधहरुको उर्जस्थततको
सभाले अजन्तम तर्णपय प्रमाखणत िर्े व्यिस्था समलाउर् सक्र्ेछ ।
३०.

सञ्चािक सलमयत :
(१)

सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट तर्िापगचत एक सञ्चालक ससमतत रहर्ेछ ।
तर, एउटै व्यजक्त लिातार एउटै र्दमा दई
ु र्टकभन्दा बढी सञ्चालक हुर् र्ाउर्े छै र् ।

(२)

उर्दफा (१) बमोजजमको ससमततमा उर्लब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रततित मदहला सदस्यको प्रतततर्गधत्ि
सुतर्जश्चत िर्ुप र्र्ेछ ।

(३)

एउटै र्ररिारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अिगधमा सञ्चालक तथा लेखा ससमततको र्दमा उम्मेदिार बन्र् र
तर्िापगचत हुर् सक्र्े छै र् ।

(४)

कुर्ै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमपचारी िा आफ्र्ो संस्थाले सदस्यता सलएको सहकारी संघ िा
बैङ्कबाहे क अको कुर्ै संस्थाको संचालक बन्र् र्ाउर्े छै र् ।

तर िावषपक दई
ु करोड रुर्ैयाभन्दा कमको कारोिार िर्े सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो

सहकारी संस्थामा कमपचारीको रुर्मा काम िर्प बाधा र्र्े छै र् । िावषपक दई
ु करोडभन्दा बदढ कारोिार िर्े
संस्थामा कुर्ै संचालक कमपचारी रहे को भए यो ऐर् प्रारम्भ भएको समततले चार िषप सभत्र त्यस्तो संचालकले
कमपचारीको र्द त्याि िरी अको कमपचारीको व्यिस्था िर्ुपर्र्ेछ ।
(६)

यो ऐर् प्रारम्भ हुर्ुअतघ कुर्ै व्यजक्त एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक िा सोही िा अको संस्थाको कमपचारी
भएकोमा यो ऐर् प्रारम्भ भएको समततले एक िषपसभत्र कुर्ै एक संस्थाको मात्र सञ्चालक िा कमपचारी रहर्ु
र्र्ेछ ।

(७)

ससमततको कायापिगध चार िषपको हुर्ेछ ।
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३१.

सञ्चािक सलमयतको यनिायचन :
(१)
।
(२)

ससमततले आफ्र्ो कायापिगध समापत हुर्ु कजम्तमा एक मदहर्ा अतघ अको ससमततको तर्िापचर् िराउर्ु र्र्ेछ
उर्दफा (१) बमोजजम ससमततको तर्िापचर् र्िराएको जार्कारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जार्कारी प्रापत भएको

समततले छ

मदहर्ासभत्र ससमततको तर्िापचर् िराउर् दताप िर्े अगधकारीले सम्बजन्धत ससमततलाई आदे ि ददर्

सक्र्ेछ ।
(३)

उर्दफा (२) बमोजजम दताप िर्े अगधकारीले आदे ि ददएकोमा सम्बजन्धत ससमततले सो आदे ि बमोजजमको
समयािगधसभत्र ससमततको तर्िापचर् िराई दताप िर्े अगधकारलाई जार्कारी िराउर्ु र्र्ेछ।

(४)

उर्दफा (३) बमोजजम ससमततको तर्िापचर् र्िराएमा दताप िर्े अगधकारले त्यस्तो संस्था सदस्य रहे को

मागथल्लो संघ
िराउर्ेछ ।
(५)
हुर्ेछ ।

भए सो संघको प्रतततर्गध समेतलाई सहभािीिराई ससमततको तर्िापचर् सम्बन्धी सम्र्ण
ू प कायप िर्े

उर्दफा (४) बमोजजमको तर्िापचर् कायपमा सहयोि र्रु ्याउर्ु सम्बजन्धत ससमततका र्दागधकारीहरूको कतपव्य

(६)

उर्दफा (५) बमोजजम तर्िापचर् िराउूँ दा लािेको सम्र्ूणप खचप सम्बजन्धत संस्थाले व्यहोर्ुप र्र्ेछ।

(७)

यस दफा बमोजजम ससमततको अको तर्िापचर् र्भएसम्मको लागि ससमततले वितर्यममा व्यिस्था भए

बमोजजम
(८)

आफ्र्ो कायप सञ्चालर् िर्ेछ ।
सहकारी संस्थालाई िठर्, प्रबद्र्धर्, अर्ुिमर्को जजम्मेिारी र्ाएका प्रतततर्धी सभा, प्रदे ि सभा तथा स्थातर्य

तहका तर्बापगचत िा मर्ोतर्त व्यजक्त संस्थाको सञ्चालक ससमतत िा लेखा सुर्ररिेक्षण ससमततमा तर्िापगचत
िा मर्ोतर्त हुर् र्ाउर्े छै र्र् । साथै यो ऐर् प्रारम्भ हुर्ुअतघ प्रतततर्गध सभा, प्रदे ि सभा तथा स्थातर्य
तहमा तर्िापगचत िा मर्ोतर्त भएको व्यजक्त संस्थामा सञ्चालक िा लेखा सर्
ु ररिेक्षण ससमततमा रहे को भए
यो ऐर् प्रारम्भ भएको ३ मदहर्ा सभत्र राजजर्ामा ददई सक्र्ुर्र्ेछ ।
(९)

केन्ि तथा प्रदे िको कृवष भम
ु ी व्यिस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्र्तितका कमपचारी

तथा स्थातर्य

तहका कुर्ै र्तर् कमपचारी संस्थाको सञ्चालक ससमततमा तर्िापगचत हुर् र्ाउर्े छै र् । साथै
यो ऐर्
प्रारम्भ हुर्ु अतघ संस्थामा सञ्चालक िा लेखा ससमततमा रहे को भए यो ऐर् प्रारम्भ भएको ३ मदहर्ा सभत्र
राजजर्ामा ददइसक्र्ुर्र्ेछ ।
३२.

सलमयतको काम, कतयव्र् र अगधकार : यस ऐर्मा अन्यत्र उजल्लखखत काम, कतपव्य र अगधकारका अततररक्त ससमततको
काम, कतपव्य र अगधकार दे हाय बमोजजम हुर्ेछ :–
(क)

सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त बमोजजम सहकारी संस्थाको सञ्चालर् िर्े,

(ख)

आगथपक तथा प्रिासकीय कायप िर्े, िराउर्े,

(ि)

प्रारजम्भक साधारणसभा, िावषपक साधारणसभा तथा वििेष साधारणसभा बोलाउर्े,

(घ)

साधारणसभाका तर्णपयहरू कायापन्ियर् िर्े, िराउर्े,

(ङ)

संस्थाको र्ीतत, योजर्ा, बजेट तथा बावषपक कायपिमको तजुपमा िरी साधारणसभा समक्ष र्ेि िर्े,

(च)

संस्थाको सदस्यता प्रदार् िर्े तथा सदस्यताबाट हटाउर्े,

(छ)

िेयर र्ामसारी तथा कफताप सम्बन्धी कायप िर्े,

(ज)

सम्बजन्धत संघको सदस्यता सलर्े,
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(झ)

वितर्यम तथा आन्तररक कायपविगध तयार िरी साधारणसभामा र्ेि िर्े,

(ञ)

संस्थाको कायपक्षेत्रसभत्र संस्थाको कारोबार र व्यिसायको दहत प्रिद्पधर्को लागि आिश्यक कायप
िर्े,िराउर्े,

३३.

सञ्चािक पदमा बहाि नरहने: दे हायको कुर्ै अिस्थामा सञ्चालक आफ्र्ो र्दमा बहाल रहर् सक्र्े छै र्:(क)

तर्जले ददएको राजीर्ामा ससमततबाट स्िीकृत भएमा,

(ख)

तर्जलाई दफा ३४ उर्दफा (१) बमोजजम सञ्चालकबाट हटाउर्े तर्णपय भएमा,

(ि)

तर्ज अको समार् प्रकृतीको एउटै स्थातर्य तहको सहकारी संस्थाको सञ्चालक

(घ)

तर्ज सोही िा अको संस्थाको कमपचारी रहे मा,

रहे मा,

तर दफा ३० को उर्दफा (४) को प्रततबन्धात्मक िाक्यांिमा लेखखएको कुरामा सोहीबमोजजम हुर्ेछ
।
(ङ)
(च)
३४.

तर्ज सोही िा अको संस्थाको लेखा सुर्रीिेक्षण ससमततको र्दमा रहे मा
तर्जको मत्ृ यु भएमा।

सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्ने:
साधारणसभाले िहुमतको तर्णपयबाट दे हायको कुर्ै अिस्थामा सञ्चालकलाई ससमततको सञ्चालक र्दबाट
हटाउर् सक्र्ेछ :–
(१)

(क)

आगथपक दहर्ासमर्ा िरी सम्बजन्धत संस्थालाई हार्ी र्ोक्सार्ी र्ुर्
याएमा,

(ख)

अर्गधकृत तिरले सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विषयको िोर्तर्यता भङ्ि िरे मा,

(ि)

सम्बजन्धत संस्थाको कारोबार र व्यिसायसूँि प्रततस्र्धाप हुर्े िरी समार् प्रकृततको कारोबार िा
व्यिसाय िरे मा,

(घ)

सम्बजन्धत संस्थाको अदहत हुर्े कुर्ै कायप िरे मा,

(ङ)

तर्ज िारीररक िा मार्ससक रुर्मा काम िर्प र्सक्र्े भएमा,

(च)

कुर्ै सञ्चालकमा यो ऐर्, यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यम िा वितर्यममा उजल्लखखत योग्यता
र्रहे मा ।

(२)

कुर्ै सञ्चालकलाई ससमततको र्दबाट हटाउर्े तर्णपय िर्ुप अतघ त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारणसभा समक्ष
सफाई र्ेि िर्े मर्ाससब माकफकको मौका ददइर्ेछ ।

(३)

उर्दफा (२) बमोजजमको अिगधसभत्र कुर्ै सञ्चालकले सफाई र्ेि र्िरे मा िा तर्जले र्ेि िरे को सफाई
सन्तोषजर्क र्भएमा साधारणसभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई र्दबाट हटाउर् सक्र्ेछ ।

(४)

उर्दफा (३) बमोजजम सञ्चालकको र्दबाट हटाइएको सदस्य ससमततको दई
ु कायपकालसम्मको तर्िापचर्मा
उम्मेदिार बन्र् र्ाउर्े छै र् ।

(५)

उर्दफा (३) बमोजजम कुर्ै सञ्चालक र्दबाट हटे मा त्यस्तो र्दमा साधारणसभाले बाूँकी अिगधको लागि
अको सञ्चालकको तर्िापचर् िर्ेछ ।

३५.

यनजी स्िाथय समािेश िएको यनणयर् प्रकृर्ामा संिग्न हुन नहुने
(१)

:

सञ्चालकले आफ्र्ो तर्जी स्िाथप समािेि भएको तर्णपय प्रकियामा संलग्र् हुर्ुहुूँदैर् ।
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(२)

सञ्चालकले आफूलाई मात्र व्यजक्तित फाइदा हुर्ेिरी संस्थामा कुर्ै कायप िर्प िराउर् हुूँदैर् ।

कुर्ै सञ्चालकले उर्दफा (१) को बबर्रीत हुर्े िरी िा आफ्र्ो अगधकारक्षेत्रभन्दा बादहर िई कुर्ै काम
कारबाही िरे
िराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रतत त्यस्तो सञ्चालक व्यजक्तित रूर्मा उत्तरदायी हुर्ेछ र त्यस्तो
काम कारबाहीबाट
संस्थाको, सदस्य िा अन्य कुर्ै व्यजक्तलाई हार्ी र्ोक्सार्ी हुर् िएको रहे छ भर्े त्यस्तो
(३)

हार्ी र्ोक्सार्ी तर्जको
३६.

जायजेथाबाट असल
ू उर्र िररर्ेछ ।

सलमयतको विघटन :
(१)

साधारणसभाले दे हायको अिस्थामा ससमततको विघटर् िर्प सक्र्ेछः–
(क)

ससमततको बदतर्यतर्ूणप कायपबाट संस्थाको कारोबार जोखखममा र्रे मा,

(ख) संस्थाले ततर्ुर्
प र्े दातयत्ि तोककएको समयसभत्र भुक्तार् िर्प र्सकेमा,
(ि) वितर्यममा उजल्लखखत उद्दे श्य र कायप विर्ररतको काम िरे मा,
(घ) ससमततले आफ्र्ो जजम्मेिारी र्ूरा र्िरे मा,
(ङ) यो ऐर् िा यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यमािलीमा उजल्लखखत ितप िा दताप िर्े

अगधकारीले ददएको

तर्दे िर्को बारम्बार उल्लङ्घर् िरे मा ।
(२)

उर्दफा (१) बमोजजम ससमतत विघटर् भएमा साधारणसभाले र्याूँ ससमततको तर्िापचर् िर्ेछ ।

(३)

ससमततले यो ऐर् िा यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यम बमोजजम दताप िर्े अगधकारीले ददएको तर्दे िर् र्ालर्ा

र्िरे मा िा दफा २९ को उर्दफा (२) बमोजजम र्ेि भएको प्रततिेदर् समेतको आधारमा दताप िर्े
अगधकारीले ससमततलाई उजूरी िा तर्रीक्षणको िममा दे खखएका विषयिस्तुको िाजम्भयपताको आधारमा बढीमा
छ मदहर्ाको समय ददई सुधार िर्े मौका ददर् सक्र्ेछ र त्यस्तो समयािगध सभत्र र्तर् सुधार र्िरे मा
त्यस्तो ससमतत विघटर् िर्ेछ ।
(४)

उर्दफा (३) बमोजजम ससमतत विघटर् भएमा त्यसरी विघटर् िररएको समततले तीर् मदहर्ा सभत्रमा अको
ससमततको तर्िापचर् सम्र्न्र् िराउर् र त्यस्तो तर्िापचर् र्भएसम्म संस्थाको दै तर्क कायप सञ्चालर् िर्प दताप
िर्े अगधकारीले तोककए बमोजजमको एक तदथप ससमतत िठर् िर्ुप र्र्ेछ ।

(५)
३७.

यस दफा बमोजजम अको ससमततको तर्िापचर् िराउूँ दा लािेको सम्र्ण
ू प खचप सम्बजन्धत संस्थाले व्यहोर्ेछ ।

िेखा सुपरीिेिण सलमयतको गठन :
(१)

संस्थामा आन्तररक तर्यन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ िर्प तोककए बमोजजमको योग्यता र्ुिेका एकजर्ा संयोजक र

दई
ु जर्ा सदस्यहरू रहर्े िरी साधारणसभाले तर्िापचर्बाट लेखा सुर्रीिेक्षण ससमतत िठर् िर्ेछ ।
(२)

एउटै

ससमततको
३८.

र्ररिारको एकभन्दा बढी व्यजक्त एकै अिगधमा एउटै

संस्थाको सञ्चालक िा लेखा सुर्ररिेक्षण

संयोजक िा सदस्य र्दमा उम्मेदिार बन्र् र तर्िापगचत हुर् सक्र्े छै र् ।

िेखा सुपररिेिण सलमयतको काम, कतयव्र् र अगधकार :
(१)

लेखा सर्
ु ररिेक्षण ससमततको काम, कतपव्य र अगधकार दे हाय बमोजजम हुर्ेछ :–
(क) प्रत्येक चौमाससकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक लेखार्रीक्षण िर्े, िराउर्े,
(ख) आन्तररक लेखार्रीक्षण िदाप लेखार्रीक्षणका आधारभूत ससद्धान्तको र्ालर्ा िर्े, िराउर्े,
(ि) वित्तीय तथा आगथपक कारोिारको तर्रीक्षण तथा मल्
ू याङ्कर् िर्े, िराउर्े,
(घ) ससमततको काम कारिाहीको तर्यसमत सुर्ररिेक्षण िर्े र ससमततलाई आिश्यक सुझाि ददर्े,
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(ङ) साधारणसभाकोतर्दे िर्, तर्णपय तथा ससमततका तर्णपय कायापन्ियर् भए र्भएको अर्ुिमर् िर्े,
(च) लेखा सम्बन्धी प्रततिेदर् र ससमततको काम कारबाहीको सर्
ु ररिेक्षण सम्बन्धी िावषपक प्रततिेदर्
साधारणसभा समक्ष र्ेि िर्े,

(छ) आफूले र्टक र्टक ददएका सुझाि कायापन्ियर् र्भएको कारणबाट कुर्ै संस्थाको दहतमा प्रततकूल असर

र्रे मा िा त्यस्तो संस्थाको र्िद िा जजन्सी सम्र्वत्तको व्यार्क रूर्मा दहर्ासमर्ा िा अतर्यसमतता
भएको िा संस्था िम्भीर आगथपक संकटमा र्र्प लािेकोमा सोको कारण खुलाई वििेष साधारणसभा
बोलाउर् ससमतत समक्ष ससफाररस िर्े ।

आिश्यक र्रे मा आन्तररक लेखा र्रीक्षक तर्युजक्तका लागि तीर् जर्ाको र्ाम सञ्चालक ससमततमा

(ज)

ससफाररस िर्े ।
(२)

लेखा सर्
ु ररिेक्षण ससमततको संयोजक िा सदस्य संस्थाको दै तर्क आगथपक प्रिासतर्क कायपमा सहभािी हुर्
र्ाउर्े
छै र् ।
पररच्छे द–७
बचत तथा ऋण पररचािन

३९.

सदस्र् केम्न्ित िई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुय पने :
(१)

संस्थाले आफ्र्ा सदस्यहरूको मात्र बचत स्िीकार िर्प, सोको र्ररचालर् िर्प र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदार्

िर्प

सक्र्ेछ ।

(२)

उर्दफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेखखएको भएतार्तर् बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार िर्े िरी दताप भएको

संस्था
रुर्मा

बाहे क अन्य विषयित िा िहुउद्दे श्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोिार िर्प र्ाउर्े छै र्।

तर यो ऐर् प्रारम्भ हुर्ु अतघ बहुउद्दे श्यीय िा विषयित संस्थाको रुर्मा दताप भई मख्
ु य कारोिारको
िचत तथा ऋणको कारोिार िदै आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीर् िषप सभत्रमा िचत तथा ऋणको मुख्य

कारोिार र्हुर्े
(३)

िरी दताप हुूँदाका बखतमा उल्लेख िररएको मुख्य कारोिार िर्े िरी संस्था सञ्चालर् िर्ुर्
प र्ेछ ।

संस्थाले सदस्यलाई प्रदार् िर्े ऋणमा रजजष्ट्टारले अन्यथा तोकेको िाहे कमा सेिा िुल्क अगधकतम १.५
प्रततितसम्म सलर् सक्र्े र र्िीकरण िुल्क संस्थाको कायपविगधले तोके बमोजजम

हुर्ेछ ।

(४)

बचत र ऋणको ब्याजदर बबचको अन्तर छ प्रततितभन्दा बढी हुर्े छै र् ।

(५)

संस्थाले प्रदार् िरे को ऋणमा लाग्र्े ब्याजलाई मूल ऋणमा र्ूँज
ू ीकृत िरी सोको आधारमा ब्याज लिाउर्
र्ाइर्े छै र् ।

(६)

संस्थाले कुर्ैर्तर् कम्र्र्ीको िेयर खररद िर्प सक्र्े छै र् । तर जजल्ला, प्रदे ि , केन्िीय सहकारी संघ र
राजष्ट्रय सहकारी बैंकको िेयर खररद िर्पलाई िाधा र्र्े छै र् ।
(१)

संस्थाको दातयत्िप्रतत प्रततकूल र्हुर्े िरी संस्थाले स्िप्रयोजर्को लागि अचल सम्र्वत्त खरीद तथा
र्ूिापधार तर्मापण एिं संस्था र सदस्यहरुको दहतमा उत्र्ादर् र सेिाको क्षेत्रमा प्राथसमक र्ूँज
ू ी कोष
र्ररचालर् िर्प िाधा र्र्े छै र् ।

(२)

यो ऐर् प्रारम्भ हुर्ु अतघ कुर्ै संस्थाले कुर्ै कम्र्र्ीको िेयर खररद िरे को भएमा त्यस्तो िेयर यो
ऐर् प्रारम्भ भएको समततले एक िषप अिगधसभत्र हस्तान्तरण िररसक्र्ु र्र्ेछ ।
उर्दफा (२) मा जुर्सुकै कुरा लेखखएको भए तार्तर्संस्थाले यो ऐर् प्रारम्भ हुर्ुअतघ दताप भएका
सार्ा ककसार्द्िारा प्रिद्पगधत वित्तीय संस्थाको िेयर खररद िर्प बाधा र्र्ेछैर् ।

(३)

(७)

संस्थाले प्रागथमक र्ूँज
ू ी कोषको र्न्र िुणासम्म िचत संकलर् िर्प सक्र्ेछ ।
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(८)

संस्थाले दताप िदापका बखतका सदस्य बाहे क अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त िरे को तीर् मदहर्ा
अिगध व्यततत र्भई ऋण लिार्ी िर्प सक्र्े छै र् ।

४०.

४१.

सन्दिय व्र्ाजदर सभबन्धी व्र्िस्थााः
(१)

संघीय कार्ुर् बमोजजम रजजष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सन्दभप व्याजदर तोक्र् सक्र्ेछ ।

(२)

उर्दफा (१) बमोजजम तोककएको सन्दभप ब्याजदर संस्थाका लागि तर्दे िक ब्याजदर हुर्ेछ ।

व्र्म्क्तगत बचतको सीमा: संस्थामा सदस्यको व्यजक्तित बचतको सीमा संबजन्धत संस्थाको वितर्यममा तोककए
बमोजजम

हुर्ेछ ।

पररच्छे द –९
आगथयक स्रोत पररचािन
४२.

शेर्र बबक्री तथा फिताय सभबन्धी व्र्बस्था :
संस्थाले आफ्र्ो सदस्यलाई िेयर वििी िर्प सक्र्ेछ।

(१)
(२)
बीस

उर्दफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेखखएको भए तार्तर् संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्र्ो कुल िेयर र्ूँज
ू ीको
प्रततितभन्दा बढी हुर्े िरी िेयर बबिी िर्प सक्र्े छै र् ।

संस्था िा

तर र्ेर्ाल सरकार, प्रदे ि सरकार िा स्थार्ीय तहको र्ूणप िा आंसिक स्िासमत्ि िा तर्यन्त्रण भएको
तर्कायको हकमा यो बन्दे ज लािू हुर्े छै र्।

(४)

संस्थाको िेयरको अंककत मूल्य प्रतत िेयर एक सय रुर्ैयाूँ हुर्ेछ ।

(५)

संस्थाको िेयरर्ूँज
ू ी वितर्यममा उल्लेख भए बमोजजम हुर्ेछ ।

(६)

संस्थाले खल
ु ा बजारमा िेयर बबिी िर्प र्ाउर्े छै र् ।

(७)

संस्थाको मूलधर्को रुर्मा रहे को कुर्ै सदस्यको िेयर सोही संस्थाको ऋण िा दातयत्ि बाहे क अन्य कुर्ै
ऋण िा दातयत्ि िार्त सललाम बबिी िररर्े छै र् ।

४३.

रकम फिताय तथा खाता सञ्चािन सभबन्धी व्र्िस्था :
(१)

कुर्ै सदस्यले संस्थाको सदस्यता त्याि िरी रकम कफताप सलर् चाहे मा तर्जको कुर्ै दातयत्ि भए त्यस्तो

दातयत्ि भुक्तार् िरे को समततले एक मदहर्ासभत्र तर्जको बाूँकी रकम तोककए बमोजजम तर्जलाई कफताप िर्ुप र्र्ेछ ।
(२)

कुर्ै सदस्यले संस्थामा जम्मा िरे को बचत कफताप माि िरे मा तर्जको कुर्ै दातयत्ि भए त्यस्तो दातयत्ि

कट्टा िरी
(३)

४४.

बाूँकी रकम तोककए बमोजजम तर्जलाई कफताप िर्ुप र्र्ेछ।

संस्थाले सिै प्रकारका िचत खाताहरु संचालर् िर्प सक्र्ेछर् ् ।

ऋण िा अनुदान लिन सक्ने:
(१)

संस्थाले विदे िी बैंक िा वित्तीय संस्था िा अन्य तर्कायबाट ऋण िा अर्द
ु ार् सलर् िा त्यस्तो तर्कायसूँि

साझेदारीमा
(२)

काम िर्प संघीय कार्ूर् िमोजजम स्िीकृती सलर्ु र्र्े

छ ।

उर्दफा (१) िमोजजम विदे िी बैङ्क िा तर्कायबाट ऋण िा अर्द
ु ार् सलर् स्िीकृतीको लागि तोककए

िमोजजमको

वििरणहरु सदहत दताप िर्े अगधकारी समक्ष तर्िेदर् ददर्ु र्र्ेछ ।
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(३)
र्र्ेछ ।
(४)
सिफाररस
४५.

उर्दफा (२) िमोजजम तर्िेदर् प्रापत भएमा दताप िर्े अगधकारीले र्िर कायपर्ासलकामा प्रस्ताि र्ेि िर्ुप
उर्दफा (३) बमोजजमको प्रस्ताि िाउूँ \र्िर कायपर्ासलकाले उर्युक्त दे खेमा स्िीकृतीको लागि मन्त्रालयमा
िरर र्ठाउर्ेछ ।

नेपाि सरकारको सरु िण प्राप्त गनय सक्ने:
(१)

संस्थाले विदे िी बैङ्क िा तर्कायसूँि सलर्े ऋणमा सुरक्षण प्राप्त िर्ुप र्र्े भएमा संघीय कार्ूर् िमोजजम
स्िीकृततकोलागि दताप िर्े अगधकारर समक्ष प्रस्ताि सदहत तर्िेदर् ददर्ु र्र्े छ ।

(२)

दफा (१) िमोजजम प्रापत प्रस्ताि उर्युक्त दे खखएमा र्िर कायपर्ासलकाले

स्िीकृततको लागि

मन्त्रालयमा सिफाररस िरर र्ठाउर्ु र्र्ेछ ।

संघीय कार्ुर् बमोजजम

पररच्छे द –१०
संस्थाको कोष
४६

संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषमा दे हाय बमोजजमको रकम रहर्ेछ :–
(क) िेयर बबिीबाट प्राप्त रकम,
(ख) बचतको रुर्मा प्राप्त रकम,
(ि) ऋणको रुर्मा प्राप्त रकम,
(घ) र्ेर्ाल सरकारबाट प्राप्त अर्ुदार् रकम,
(ङ) विदे िी सरकार िा अन्तरापजष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप्त अर्ुदार् िा सहायताको रकम,
(च) व्यिसातयक कायपबाट आजजपत रकम,
(छ) सदस्यता प्रिेि िुल्क,
(ज) संस्थाको र्ाममा प्रापत हुर्े अन्य जुर्सुकै रकम ।

४७.

जगेडा कोष :
(१)

संस्थामा एक जिेडा कोष रहर्ेछ ।

(२)

उर्दफा (१) बमोजजमको कोषमा दे हाय बमोजजमका रकम रहर्े छर् ् :–
(क)

आगथपक िषपको खूद बचत रकमको कम्तीमा र्छचीस प्रततित रकम,

(ख)

कुर्ै संस्था, संघ िा तर्कायले प्रदार् िरे को र्ूँज
ू ीित अर्ुदार् रकम,

(ि)

जस्थर सम्र्वत्त वििीबाट प्राप्त रकम,

(घ)
(३)
४८.

अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

उर्दफा (१) बमोजजमको जिेडा कोष अविभाज्य हुर्ेछ ।

संरक्षित पूँज
ू ी फिताय कोषाः
(१)

संस्थामा एक संरक्षक्षत र्ूँज
ू ी कफताप कोष रहर्ेछ ।
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(२)
रहे को
(३)
आधारमा
४९.

दफा ४७ बमोजजमको जिेडा कोषमा सो दफाको उर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छुट्ट्याई बाूँकी
रकमको कम्तीमा र्छचीस प्रततित रकम उर्दफा (१) बमोजजमको कोषमा िावषपक रुर्मा जम्मा िर्ुप र्र्ेछ ।

उर्दफा (१) बमोजजमको रकम सदस्यले िरे को संघीय कार्ुर्मा तोककए बमोजजमको िावषपक कारोिारको
सम्बजन्धत सदस्यलाई उर्लव्ध िराउर्ु र्र्ेछ ।

सहकारी प्रिद्यधन कोषसभबन्धी व्र्िस्था:
(१)

संस्थाले सहकारी व्यिसायको प्रिद्पधर् िर्पको लागि दफा ४७ बमोजजम जिेडा कोषमा सो दफाको उर्दफा

(२) को खण्ड

(क) बमोजजमको रकम छुट्याई बाूँकी रहे को रकमको िून्य दिमलि र्ाूँच प्रततितले हुर् आउर्े
रकम संघीय कार्ुर्मा
व्यिस्था भएबमोजजमको सहकारी प्रिद्पधर् कोषमा िावषपक रुर्मा जम्मा िर्ुप र्र्ेछ ।
(२)
५०.

उर्दफा (१) बमोजजमको कोषको उर्योि संघीय कार्ुर् व्यिस्था भए बमोजजम हुर्ेछ ।

अन्र् कोष सभबन्धी व्र्बस्थााः
(१)

दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उजल्लखखत कोषका अततररक्त संस्थामा सहकारी सिक्षा कोष, िेयर लाभांि

कोष लिायत
(२)

तोककए बमोजजमका अन्य कोषहरु रहर् सक्र्े छर् ् ।

उर्दफा (१) बमोजजमको कोषको रकम सो कोषको उद्दे श्य र्ूततपका लागि वितर्यममा तोककए बमोजजम

उर्योि िर्प

सककर्ेछ ।

तर एक िषपको िेयर लाभांिको रकम िेयर र्ूँज
ू ीको अठार प्रततितभन्दा बढी हुर्े छै र् ।
पररच्छे द –११
अलििेख र सूचना
५१.

अलििेख राख्नु पने :
(१)

संस्थाले साधारण सभा, ससमतत तथा लेखा सर्
ु ररबेक्षण ससमतत बैठकका तर्णपय तथा काम कारबाहीको

अद्यािगधक
(२)
।
५२.

असभलेख सुरक्षक्षत साथ राख्नु र्र्ेछ ।

संस्थाले कारोबारसूँि सम्बजन्धत तथा अन्य आिश्यक असभलेखहरू तोककए बमोजजम सुरक्षक्षत साथ राख्नु र्र्ेछ

वििरण उपिब्ध गराउनु पने :
(१)

संस्थाले दे हायका वििरणहरू सदहतको प्रततिेदर् आ.ि. समापत भएको तीर् मदहर्ा सभत्र दताप िर्े अगधकारी

समक्ष

र्ेि िर्ुप र्र्ेछ :–
(क) कारोबारको चौमाससक र िावषपक प्रततिेदर् तथा लेखार्रीक्षण प्रततिेदर्
(ख) बावषपक कायपिम र्ीतत तथा योजर्ा,
(ि) खुद बचत सम्बन्धी र्ीतत तथा योजर्ा,
(घ) सञ्चालकको र्ाम तथा बाूँकी कायापिगधको सूची,
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जार्कारी,
(च) िेयर सदस्य संख्या र िेयरर्ूँूजी,
(छ) सञ्चालक िा सदस्यले सलएको ऋण ततर्प बाूँकी रहे को रकम,
(ज) दताप िर्े अगधकारीले समय समयमा तोककददएको अन्य वििरण ।
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पररच्छे द – १२
िेखा र िेखापरीिण
५३.

कारोबारको िेखा: संस्थाको

कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधाररत र कारोबारको यथाथप जस्थतत

स्र्ष्ट्टरुर्मा दे खखर्े िरी संघीय कार्ूर् बमोजजम रजजष्ट्रारले लािू िरे को लेखामार् (एकाउजन्टङ स्ट्याण्डडप) र यस ऐर्
बमोजजम र्ालर्ा िर्र्
ुप र्े अन्य ितप तथा व्यिस्था बमोजजम राख्नु र्र्ेछ ।
५४.

िेखापरीिण:
(१)

संस्थाले प्रत्येक आगथपक िषपको लेखार्रीक्षण सो आगथपक िषप समापत भएको समततले तीर् मदहर्ासभत्र प्रचसलत

कार्ूर्

बमोजजम इजाजत र्त्र प्राप्त लेखा र्रीक्षकद्िारा िराउर्ु र्र्ेछ ।

(२)

उर्दफा (१) बमोजजमको अिगध सभत्र कुर्ै संस्थाले लेखार्रीक्षण र्िराएको र्ाइएमा दताप िर्े अगधकारीले
त्यस्तो संस्थाको लेखा र्रीक्षण इजाजत र्त्र प्राप्त लेखार्रीक्षकबाट िराउर् सक्र्ेछ।

(३)

उर्दफा

(२)

बमोजजम

लेखार्रीक्षण

िराउूँ दा

लेखार्रीक्षकलाई

सम्बजन्धत संस्थाले व्यहोर्ेछ ।
(४)

ददर्ु

र्र्े

र्ाररश्रसमक

लिायतको

रकम

उर्दफा (१) िा (२) बमोजजम लेखार्रीक्षकले िरे को लेखार्रीक्षण प्रततिेदर् अर्ुमोदर्को लागि साधारण
सभा समक्ष र्ेि िर्ुप र्र्ेछ ।

(५)

५५.

िेखापरीिकको यनर्ुम्क्त :
(१)
मध्येबाट
(२)
िषपभन्दा

५६.

उर्दफा (४) बमोजजम र्ेि भएको लेखार्रीक्षण प्रततिेदर् साधारणसभाबाट अर्ुमोदर् हुर् र्सकेमा र्ुर्ः
लेखार्रीक्षणको लागि साधारण सभाले दफा ५५ को अधीर्मा रही अको लेखार्रीक्षक तर्यक्
ु त िर्ेछ ।

संस्थाको लेखार्रीक्षण सम्बन्धी कायप िर्प प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम इजाजतर्त्र प्राप्त लेखार्रीक्षकहरू
साधारणसभाले एकजर्ा लेखार्रीक्षक तर्युजक्त िरी र्ाररश्रसमक समेत तोक्र्ेछ ।

उर्दफा (१) बमोजजम लेखार्रीक्षक तर्युक्त िदाप एउटै व्यजक्त, फमप िा कम्र्र्ीलाई लिातार तीर् आगथपक
बढी हुर्े िरी तर्युक्त िर्प सककर्े छै र् ।

िेखापरीिकमा यनर्ुक्त हुन नसक्ने :
(१)
छै र् :-

दे हायका व्यजक्त लेखार्रीक्षकमा तर्युक्त हुर् तथा तर्युक्त भई सकेको भए सो र्दमा बहाल रहर् सक्र्े

(क)

सहकारी संस्थाको सञ्चालक,

(ख)

सम्बजन्धत संस्थाको सदस्य,

(ि)

सहकारी संस्थाको तर्यसमत र्ाररश्रसमक र्ाउर्े िरी तर्युक्त सल्लाहकार िा कमपचारी,

(घ) लेखार्रीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय र्ाएको तीर् िषपको अिगध भुक्तार् र्भएको,
(ङ)
(च)

(ज)

दामासाहीमा र्रे को,
भ्रष्ट्टाचार, ठिी िा र्ैततक र्तर् हुर्े अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय र्ाएको र्ाूँच िषप भुक्तार्
र्भएको,
सम्बजन्धत संस्थासूँि स्िाथप बाखझएको व्यजक्त ।
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(२)

लेखार्रीक्षकले

आफू तर्युक्त हुर्ुअतघ उर्दफा (१) बमोजजम अयोग्य र्भएको कुराको संस्था समक्ष
स्िघोषणा िर्र्ुर्र्ेछ ।

(३)

कुर्ै लेखार्रीक्षक आफ्र्ो कायपकाल समापत र्हुूँदै कुर्ै संस्थाको लेखार्रीक्षण िर्प अयोग्य भएमा िा
संस्थाको लेखार्रीक्षकको र्दमा कायम रहर् र्सक्र्े जस्थतत उत्र्न्र् भएमा तर्जले लेखार्रीक्षण िर्ुप र्र्े िा
िरररहे को काम तत्काल रोकी सो कुराको जार्कारी सलखखत रुर्मा संस्थालाई ददर्ु र्र्ेछ ।

(४)

यस दफाको प्रततकूल हुर्ेिरी तर्युक्त भएको लेखार्रीक्षकले िरे को लेखार्रीक्षण मान्य हुर्े छै र् ।
पररच्छे द – १३
छुट,सवु िधा र सहुलिर्त

५७.

छुट,सुविधा र सहुलिर्त:
(१)

संस्थालाई प्रापत हुर्े छुट, सुविधा र सहुसलयत संघीय कार्ुर् बमोजजम हुर्ेछ ।

उर्दफा (१) मा उल्लेखखत छुट, सवु िधा र सहुसलयत बाहे क संस्थालाई प्रापत हुर्े अन्य छुट,
सहुसलयत तोककए
बमोजजम हुर्ेछ ।
(२)

(३)

सवु िधा र

तोककएको मार्दण्ड र्ुरा िर्े सहकारी संस्थाहरुलाई स्थार्ीय कर छुट ददर् सक्र्ेछ ।

पररच्छे द—१४
ऋण असुिी तथा बाूँकी बक्र्ौता
५८.

ऋण असूि गने:
(१)

कुर्ै सदस्यले संस्थासूँि िरे को ऋण सम्झौता िा ितप कबुसलयतको र्ालर्ा र्िरे मा, सलखतको भाखासभत्र

ऋणको सािाूँ, ब्याज र हजापर्ा चुक्ता र्िरे मा िा ऋण सलएको रकम सम्बजन्धत काममा र्लिाई दहर्ासमर्ा िरे को
दे खखएमा

व्यिस्था िरी

त्यस्तो सदस्यले ऋण सलंदा राखेको गधतोलाई सम्बजन्धत संस्थाले सललाम बबिी िरी िा अन्य कुर्ै

आफ्र्ो साूँिा, ब्याज र हजापर्ा असल
ू उर्र िर्प सक्र्ेछ। गधतो सम्बजन्धत संस्थाले सकारे र्श्चात ्

र्तर् ऋणीले साूँिा
(२)

ब्याज दि
प र्ेछ ।
ु ै भुक्तार्ी िरी गधतो बार्तको सम्र्वत्त कफताप सलर् चाहे मा कफताप िर्ुर्

कुर्ै सदस्यले संस्थामा राखेको गधतो कुर्ै ककससमले कसैलाई हक छोडडददएमा िा अन्य कुर्ै कारणबाट

त्यस्तो गधतोको मूल्य घट्र् िएमा त्यस्तो ऋणीलाई तर्जश्चत म्याद ददई थर् गधतो सुरक्षण राख््र्
लिाउर् सककर्ेछ ।
(३)

उर्दफा (२) बमोजजम ऋणीले थर् गधतो र्राखेमा िा उर्दफा (१) िा (२) बमोजजमको गधतोबाट र्तर्
साूँिा, ब्याज र हजापर्ाको रकम असूल उर्र हुर् र्सकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्र्े अन्य जायजेथाबाट र्तर्
साूँिा, ब्याज र हजापर्ा असूल उर्र िर्प सककर्ेछ ।

(४)

यस दफा बमोजजम साूँिा, ब्याज र हजपर्ा असूल उर्र िदाप लािेको खचपको रकम तथा असूल उर्र भएको

साूँिा, व्याज र हजापर्ाको रकम कट्टा िरी बाूँकी रहर् आएको रकम सम्बजन्धत ऋणीलाई कफताप ददर्ु र्र्ेछ
।
(५)

यस दफा बमोजजम कुर्ै संस्थाले ऋणीको गधतो िा अन्य जायजेथा सललाम बबिी िदाप सललाम सकार्े
व्यजक्तको र्ाममा सो गधतो िा जायजेथा प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम रजजष्ट्रे िर् िा दाखखल खारे ज िर्पको
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लागि सम्बजन्धत कायापलयमा लेखी र्ठाउर्ेछ र सम्बजन्धत कायापलयले र्तर् सोही बमोजजम रजजष्ट्रे िर् िा
दाखखल खारे ज िरी सोको जार्कारी सम्बजन्धत संस्थालाई ददर्ु र्र्ेछ ।
(६)

यस दफा बमोजजम गधतो राखेको सम्र्वत्त सललाम बबिी िदाप कसैले सकार र्िरे मा त्यस्तो सम्र्वत्त
सम्बजन्धत संस्था आफैंले सकार िर्प सक्र्ेछ ।

(७)

उर्दफा (६) बमोजजम आफैंले सकार िरे मा त्यस्तो सम्र्वत्त सम्बजन्धत संस्थाको र्ाममा रजजष्ट्रे िर् िा
दाखखल खारे ज िर्प सम्बजन्धत कायापलयमा लेखी र्ठाउर्ेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बजन्धत कायापलयले
सोही बमोजजम रजजष्ट्रे िर् िा दाखखल खारे ज िरी ददर्ु र्र्ेछ ।

५९.

कािो सूची सभबन्धी व्र्िस्थााः संस्थाबाट ऋण सलई

रकमको अर्चलर् िर्े िा तोककएको समयािगध सभत्र ऋणको

साूँिा व्याज कफताप र्िर्े व्यजक्तको र्ाम र्ामेिी सदहत कालोसूची प्रकािर् सम्बन्धी व्यिस्था संघीय कार्ुर् बमोजजम
हुर्ेछ ।

६०.

कजाय सूचना केन्द्र सभबन्धी व्र्िस्थााः कजाप सूचर्ा केन्ि सम्बन्धी व्यिस्था संघीय कार्ुर् बमोजजम हुर्ेछ ।

६१

बाूँकी बक्र्ौता असि
ू उपर गने : कसैले संस्थालाई ततर्ुप बझ
ु ाउर्ु र्र्े रकम र्ततरी बाूँकी राखेमा त्यस्तो रकम र
सोको ब्याज समेत दताप िर्े अगधकारीले त्यस्तो व्यजक्तको जायजेथाबाट असल
ू उर्र िररददर् सक्र्ेछ ।

६२.

रोक्का राखन िेखी पठाउने:
(१)
स्िासमत्ि

संस्था िा दताप िर्े अगधकारीले दफा ५८ र ६१ को प्रयोजर्को लागि कुर्ै व्यजक्तको खाता, जायजेथाको

हस्तान्तरण, र्ामसारी िा बबिी िर्प र्र्ाउर्े िरी रोक्का राख््र् सम्बजन्धत तर्कायमा लेखी र्ठाउर्

सक्र्ेछ ।
(२)

उर्दफा (१) बमोजजम रोक्काको लागि लेखी आएमा सम्बजन्धत तर्कायले प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम त्यस्तो

व्यजक्तको

खाता,जाय जेथाको स्िासमत्ि हस्तान्तरण, र्ामसारी िा बबिी िर्प र्र्ाउर्े िरी रोक्का राख््र्राखी

ददर्ु र्र्ेछ ।
६३.

अग्रागधकार रहने: कुर्ै व्यजक्तले संस्थालाई ततर्ुप र्र्े ऋण िा अन्य कुर्ै दातयत्ि र्ततरे मा त्यस्तो व्यजक्तको

जायजेथामा र्ेर्ाल सरकारको कुर्ै हक दाबी भए त्यसको लागि रकम छुट्टाई बाूँकी रहर् आएको रकममा संस्थाको
अग्रागधकार रहर्ेछ ।
६४.

कार्यिाही गनय िाधा नपने: संस्थाले ऋण असुली िर्े सम्बन्धमा कुर्ै व्यजक्त िा सहकारी संस्था उर्र चलाएको कुर्ै

कारिाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजक्त िा संस्था उर्र यस ऐर् तथा प्रचसलत कार्र्
बमोजजमको कुर्ै कसरू मा
ू
कारिाही चलाउर् रोक लिाएको मातर्र्े छै र् ।

पररच्छे द– १५
एकीकरण, बबघटन तथा दताय खारे ज
६५.

एकीकरण तथा वििाजन सभबन्धी व्र्बस्था:
(१)

यस ऐर्को अगधर्मा रही दई
ु िा दई
ु भन्दा बढी संस्थाहरु एक आर्समा िाभी एकीकरण िर्प िा एक

संस्थालाई
(२)

भौिोसलक कायप क्षेत्रको आधारमा दई
ु िा दई
ु भन्दा बढी संस्थामा विभाजर् िर्प सककर्ेछ ।

उर्दफा (१) बमोजजम एकीकरण िा विभाजर् िदाप सम्बजन्धत संस्थाको कुल कायम रहे का सदस्य संख्याको

दई
ु ततहाइ

बहुमतबाट तर्णपय हुर्ु र्र्ेछ ।
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(३)

उर्दफा (२) बमोजजम एकीकरण िा विभाजर् िर्े तर्णपय िदाप एकीकरण िा विभाजर्का ितप र कायपविगध

समेत

खुलाउर्ु र्र्ेछ ।

(४)

६६.

सहकारी संस्थाहरुलाई मजप िर्प प्रोत्सादहत िररन्छ ।

तेश्रो्र्िरसभािाट्थर्

विघटन र दताय खारे ज:
कुर्ै संस्थामा दे हायको अिस्था विद्यमार् भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहे का दई
ु ततहाइ बहुमत
सदस्यको
तर्णपयबाट त्यस्तो संस्थाको विघटर् िर्े तर्णपय िरी दताप खारे जीको स्िीकृततका लागि ससमततले
(१)

दताप िर्े अगधकारी

(२)

समक्ष तर्िेदर् ददर्सक्र्ेछ :–

(क)

वितर्यममा उजल्लखखत उद्दे श्य तथा कायप हाससल िर्प सम्भि र्भएमा,

(ख)

सदस्यको दहत िर्प र्सक्र्े भएमा ।

उर्दफा (१) बमोजजम प्राप्त तर्िेदर्मा छार्विर् िदाप त्यस्तो संस्थाको विघटर् िर्प उर्युक्त दे खखएमा दताप
िर्े अगधकारीले त्यस्तो संस्थाको दताप खारे ज िर्प सक्र्ेछ।

(३)

उर्दफा (२) मा जुर्सुकै कुरा लेखखएको भए तार्तर् दताप िर्े अगधकारीले दे हायको अिस्थामा मात्र संस्थाको
दताप खारे ज िर्प सक्र्ेछ :–
(क)

लिातार दई
ु िषपसम्म कुर्ै कारोबार र्िरी तर्ष्ट्कृय रहे को र्ाइएमा,
कुर्ै संस्थाले यो ऐर् िा यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यमािली विर्रीतको कायप बारम्बार िरे मा,

(ख)

(४)

(ि)

वितर्यममा उजल्लखखत उद्दे श्य विर्रीत कायप िरे मा,

(घ)

सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त विर्रीत कायप िरे मा ।

उर्दफा (२) िा (३) बमोजजम दताप खारे ज िर्ुप अतघ दताप िर्े अगधकारीले त्यस्तो संस्थालाई सर्
ु ि
ु ाईको
लागि र्न्र ददर्को समय ददर्ु र्र्ेछ ।

(५)

उर्दफा (२) िा (३) बमोजजम संस्थाको दताप खारे ज भएमा त्यस्तो संस्था विघटर् भएको मातर्र्ेछ ।

(७)

उर्दफा (२) िा (३) बमोजजम संस्थाको दताप खारे जी भएमा त्यस्तो संस्थाको दताप प्रमाणर्त्र स्ितः रद्द
भएको मातर्र्ेछ ।

६७.

लिक्िीडेटरको यनर्ुम्क्त:
(१)

दफा ६६ बमोजजम कुर्ै संस्थाको दताप खारे ज भएमा दताप िर्े अगधकारीले सलक्िीडेटर तर्यक्
ु त िर्ेछ ।

(२)

उर्दफामा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेखखएको भएतार्तर् संघीय कार्ुर्मा तोककएको ससमा सम्मको सम्र्वत्त

भएको संस्थाको हकमा दताप िर्े अगधकारीले कुर्ै अगधकृतस्तरका कमपचारीलाई सलक्िीडेटर तर्यजु क्त िर्प
सक्र्ेछ ।

६८. लिक्िीडेशन पयछको सभपयतको उपर्ोग: कुर्ै संस्थाको सलक्िीडेिर् र्श्चात ् सबै दातयत्ि भक्
ु तार् िरी बाूँकी रहर् िएको
सम्र्वत्तको उर्योि संघीय कार्ुर्मा तोककए बमोजजम हुर्ेछ ।

पररच्छे द –१६
दताय गने अगधकारी
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६९.

दताय गने अगधकारी:
(१)

यस ऐर् अन्तिपत दताप िर्े अगधकारीले िर्र्
ुप र्े कायपहरू सय
ु वप िर्ायक र्िरर्ासलकाको प्रमख
ु प्रिासककय

अगधकृतले

७०.

िर्ेछ ।

(२)

उर्दफा (१) बमोजजमको दताप िर्े अगधकारीले यस ऐर् बमोजजम आफूमा रहे को कुर्ै िा सम्र्ूणप अगधकार

आफू

मातहतको अगधकृतस्तरको कमपचारीलाई प्रत्यायोजर् िर्प सक्र्ेछ ।

काम, कतयव्र् र अगधकार : यस ऐर्मा अन्यत्र उजल्लखखत काम, कतपव्य तथा अगधकारको अततररक्त दताप िर्े
अगधकारीको काम, कतपव्य र अगधकार तोककए बमोजजम हुर्ेछ ।

पररच्छे द –१७
यनरीिण तथा अनुगमन
७१.

तर्रीक्षण तथा असभलेख जाूँच िर्ेः
(१)

दताप िर्े अगधकारीले संस्थाको जुर्सुकै िखत तर्रीक्षण तथा असभलेख र्रीक्षण िर्प, िराउर् सक्र्ेछ ।

(२)

तोककएको भन्दा बढी आगथपक कारोिार िर्े संस्थाको दहसाि ककताि िा वित्तीय कारोिारको तर्रीक्षण िा
जाूँच िर्प, िराउर् सक्र्े सम्िन्धी व्यिस्था स्थार्ीय ऐर् बमोजजम हुर्ेछ ।

७२.

छानविन गनय सक्ने :
(१)
संस्थाको

कुर्ै संस्थाको व्यिसातयक कारोबार सन्तोषजर्क र्भएको, सदस्यको दहत विर्रीत काम भएको िा सो
उद्दे श्य विर्रीत कायप िरे को भर्ी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा िीस प्रततित सदस्यले छार्विर्को

लागि तर्िेदर् ददएमा
(२)

दताप िर्े अगधकारीले त्यस्तो संस्थाको छार्विर् िर्प, िराउर् सक्र्ेछ ।

उर्दफा (१) बमोजजम छातर्िर् िदाप माि िरे को वििरण िा कािजात उर्लब्ध िराई सहयोि िर्ुप
सम्बजन्धत ससमततको कतपव्य हुर्ेछ ।

(३)

उर्दफा (१) िा (२) बमोजजम िररएको छार्विर्को जार्कारी सम्बजन्धत संस्थालाई सलखखत रुर्मा ददर्ु
र्र्ेछ ।

७३.

बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को यनरीिण तथा अनुगमन सभबन्धी विशेष व्र्िस्था :
(१)

बचत तथा ऋणको मख्
ु य कारोबार िर्े संस्थाले तोककए बमोजजम अर्ि
ु मर् प्रणाली अिलम्बर् िर्ुप र्र्ेछ ।

(२)

दताप िर्े अगधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार िर्े संस्थाको तोककए बमोजजमको अर्ुिमर् प्रणालीमा

आधाररत
(३)

भई तर्रीक्षण तथा अर्ुिमर् िर्ेछ ।

उर्दफा (२) बमोजजम संस्थाको तर्रीक्षण तथा अर्ुिमर् दताप िर्े अगधकारीले सरोकारिाला जजल्ला

सहकारी संघ
र्ेर्ाल राष्ट्र

िा बबषयित जजल्ला सहकारी संघको प्रतततर्गधको समेतको सहभािीतामा र आिश्यकता अर्ुसार
बैङ्क लिायतका अन्य तर्कायको सहयोि सलर् सक्र्े छ ।

७४.िावषयक प्रयतिेदन पेश गनुयपने :
(१)

दताप िर्े अगधकारीले आगथपक िषप समापत भएको समततले तीर् मदहर्ासभत्र संस्थाको तर्रीक्षण सम्बन्धी

िावषपक

प्रततिेदर् र्िर कायपर्ासलका समक्ष र्ेि िर्ुप र्र्ेछ ।

(२)

उर्दफा (१)

बमोजजमको प्रततिेदर्मा दे हायका वििरणहरू खुलाउर्ु र्र्ेछ:–
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(क) सञ्चालर्मा रहे का संस्थाको वििरण,
(ख) अर्ि
ु मर् िररएका संस्थाको संख्या तथा आगथपक कारोिारको वििरण,
(ि) संस्थामा सहकारी ससद्धान्त

र यो ऐर्, यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यम, वितर्यम तथा आन्तररक

कायपविगधको र्ालर्ाको अिस्था,
(घ) संस्थाका सदस्यले प्राप्त िरे को सेिा सुविधाको अिस्था,
(ङ) संस्थाको कियाकलार्मा सदस्यको सहभागिताको स्तर अर्ुर्ात,
(च) संस्थालाई

र्िरर्ासलकाबाट

प्रदार्

िररएको

वित्तीय

अिस्था,

अर्ुदार्

तथा

छुट

सवु िधाको

सदर्
ु योगिताको

(छ) संस्थाको आगथपक कियाकलार् तथा वित्तीय अिस्था सम्बन्धी तोककए बमोजजमका वििरण,
(ज) संस्थामा आन्तररक तर्यन्त्रण प्रणालीको अिस्था,
(झ) संस्थामा सुिासर् तथा जजम्मेिारीको अिस्था,
(ञ) संस्थामा रहे का कोषको वििरण,
(ट) संरक्षक्षत र्ूँज
ू ी कफताप कोष वितरणको अिस्था,
(ठ) सहकारीको र्ीतत तर्मापणमा सहयोि र्ुग्र्े आिश्यक कुराहरू,
(ड) सहकारी संस्थाको दताप, खारे जी तथा विघटर् सम्बन्धी वििरण,
(ढ) संस्थाले सञ्चालर् िरे को दफा १२

बमोजजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योि िा र्ररयोजर्ाको

वििरण,
(ण) तोककए बमोजजमका अन्य वििरण ।
७५.

आपसी सुरिण सेिा संचािन सभबन्धी व्र्िस्थााः
(१)

संस्थाले संघीय कार्र्
ु मा व्यिस्था भएबमोजजम आफ्र्ा सदस्यहरुको बालीर्ाली िा िस्तु भाउमा भएको
क्षततको अंिर्ूततप िर्े िरी आर्सी सुरक्षण सेिा संचालर् िर्प सक्र्ेछ ।

७६.

म्स्थरीकरण कोष सभबन्धी व्र्िस्थााः
(१)

बचत तथा ऋण विषयित संस्थाहरू सम्भावित जोखखमबाट संरक्षणका लागि संघीय कार्ुर्मा व्यिस्था भए

बमोजजम

खडा हुर्े जस्थरीकरण कोषमा सहभािी हुर् सक्र्ेछर् ् ।
पररच्छे द –१८
समस्र्ाग्रस्त संस्थाको व्र्िस्थापन

७७.

संस्था समस्र्ाग्रस्त िएको घोषणा गनय सफकने:
(१)
दे खखएमा

यस ऐर् बमोजजम िररएको तर्रीक्षण िा दहसाब जाूँचबाट कुर्ै संस्थामा दे हायको अिस्था विद्यमार् रहे को
कायपर्ासलकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुर्मा घोषणा िर्प सक्र्ेछ:-

(क)

सदस्यको दहत विर्रीत हुर्े िरी कुर्ै कायप िरे को,

(ख)

संस्थाले र्ूरा िर्ुर्
प र्े वित्तीय दातयत्ि र्ूरा र्िरे को िा भुक्तार्ी िर्र्
ुप र्े दातयत्ि भुक्तार्ी िर्प

र्सकेको िा भुक्तार्ी िर्प र्सक्र्े अिस्था भएको,
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(ि)

सदस्यहरूको बचत तर्धापररत ितप बमोजजम कफताप िर्प र्सकेको,

(घ)

यो ऐर्, यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यम तथा वितर्यम विर्रीत हुर्े िरी संस्था

(ङ)

संस्था

सञ्चालर् भएको,

दामासाहीमा र्र्प सक्र्े अबस्थामा भएको िा उल्लेखर्ीय रुर्मा िम्भीर आगथपक कदठर्ाई

भोगिरहे को,
कुर्ै संस्थाले सदस्यको बचत रकम कफताप िर्ुप र्र्े अिगधमा कफताप र्िरे को भर्ी त्यस्तो संस्थाका

(च)

कम्तीमा िीस प्रततित िा िीस जर्ा मध्ये जुर् कम हुन्छ सो िरािरका सदस्यहरूले दताप िर्े
अगधकारी समक्ष तर्िेदर् ददएकोमा छार्विर् िदाप खण्ड (क) दे खख (ङ) सम्मको कुर्ै अिस्था
विद्यमार् भएको दे खखएको ।
(२)

उर्दफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेखखएको भए तार्तर् प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम िठर् िरे को आयोिले कुर्ै
संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा िर्प ससफाररस िरे मा िा समस्याग्रस्त भर्ी र्दहचार् िरे कोमा िा
त्यस्तो

आयोिमा

र्रे को

उजुरी

समस्याग्रस्त संस्था घोषणा िर्प
७८.

संख्या, औगचत्य

समेतको

आधारमा

कायपर्ासलकाले

त्यस्तो

संस्थालाई

सक्र्ेछ ।

व्र्िस्थापन सलमयतको गठन:
(१)

दफा ७७ बमोजजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्र्वत्त व्यिस्थार्र् तथा दातयत्ि

भक्
ु तार्ी

सम्बन्धी कायपकालागि व्यिस्थार्र् ससमततको िठर् िर्प दताप िर्े अगधकारीले कायपर्ासलका समक्ष

ससफाररस िर्ेछ ।
(२)

उर्दफा (१) बमोजजम सिफाररस भई आएमा कायपर्ासलकाले तोककए िमोजजम व्यिस्थार्र् ससमततको िठर्

िर्प सक्र्े
(३)

छ ।

उर्दफा (२) बमोजजम िदठत व्यिस्थार्र् ससमततको काम, कतपव्य र अगधकार तोककए बमोजजम हुर्ेछ ।
पररच्छे द–१९
कसरू , दण्ड जररिाना तथा पुनराबेदन

७९.

कसरू गरे को मायनने : कसैले दे हायको कुर्ै कायप िरे मा यस ऐर् अन्तिपतको कसूर िरे को मातर्र्ेछ ।
(क)

दताप र्िरी िा खारे ज भएको संस्था सञ्चालर् िरे मा िा कुर्ै व्यजक्त, फमप िा कम्र्र्ीले आफ्र्ो

र्ाममा सहकारी िब्द िा सो िब्दको अंग्रेजी रुर्ान्तरण राखी कुर्ै कारोबार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह
िा अन्य कुर्ै कायप िरे मा,
(ख)

सदस्यको बचत यस ऐर् र यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यम, वितर्यम बमोजजम बाहे क अन्य कुर्ै
र्तर् प्रयोजर्को लागि प्रयोि िरे मा,

(ि)

तोककएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदार् िदाप जमार्त िा सुरक्षण र्राखी ऋण प्रदार् िरे मा,

(घ)

ससमततको सदस्य, व्यिस्थार्क िा कमपचारीले संस्थाको सम्र्वत्त, बचत िा िेयर रकम दहर्ासमर्ा
िरे मा,

(ङ)

ऋण असल
हुर् र्सक्र्े िरी ससमततका कुर्ै सदस्य, तर्जको र्ातेदार िा अन्य व्यजक्त िा
ू
कमपचारीलाई ऋण ददई रकम दहर्ासमर्ा िरे मा,

(च)

ससमततका कुर्ै सदस्यले एक्लै िा अन्य सदस्यको समलोमतोमा संस्थाको िेयर िा बचत रकम आफू
खस
ु ी र्ररचालर् िरी संस्थालाई हार्ी र्ोक्सार्ी र्रु ्याएमा,
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(छ)

झुट्टा िा िलत वििरण र्ेि िरी कजाप सलएमा, राखेको गधतो कछचा भएमा िा ऋण दहर्ासमर्ा
िरे मा,

(ज)

संस्थाले यस ऐर् र यस ऐर् अन्तर्ित बर्ेका तर्यम, वितर्यम

विर्ररत लिार्ी िरे मा िा लिार्ी

िर्े उद्दे श्यले रकम उठाएमा,
(झ)

कृबत्रम व्यिसाय खडा िरी िा िराई ऋण सलएमा िा ददएमा,

(ञ)

गधतोको अस्िाभाविक रुर्मा बढी मूल्याङ्कर् िरी ऋण सलएमा िा ददएमा,

(ट)

झुट्टा वििरणको आधारमा र्ररयोजर्ाको लाित अस्िाभाविक रुर्मा बढाई बढी ऋण सलएमा िा
ददएमा,

(ठ)

कुर्ै व्यजक्त िा संस्थालाई एक र्टक ददइसकेको सुरक्षण रीतर्ूिक
प फुकुिा र्भई िा सो सुरक्षणले
खामेको मूल्यभन्दा बढी हुर्ेिरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी र्ुर्ः ऋण सलए िा ददएमा,

(ड)

संस्थाबाट जुर् प्रयोजर्को लागि ऋण सुविधा सलएको हो सोही प्रयोजर्मा र्लिाई अन्यत्र प्रयोि
िरे िा िराएमा,

(ढ)

संस्थाको कुर्ै कािजात िा खातामा लेखखएको कुर्ै कुरा कुर्ै तररकाले हटाइ िा उडाइ अकै अथप

तर्स्कर्े व्यहोरा र्ारी समलाई लेख्ने िा अको सभन्र्ै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम िरे बाट आफूलाई िा अरु
कसैलाई फाइदा िा हातर् र्ोक्सार्ी िर्े उद्दे श्यले कीते िर्प िा अकापको हातर् र्ोक्सार्ी िर्े
उद्दे श्यले र्िरे िा र्भएको झुट्टा कुरा िरे िा भएको हो भर्ी िा समतत, अङ्क िा व्यहोरा फरक
र्ारी सहीछार् िरी िराई कािजात बर्ाई िा बर्ाउर् लिाई जालसाजी िरे िा िराएमा,
(ण)

ऋणको गधतो स्िरुर् राखखर्े चल अचल सम्र्वत्त सललाम बबिी िा अन्य प्रयोजर्को लागि
मूल्याङ्कर् िदाप मूल्याङ्कर्कतापले बढी, कम िा िलत मूल्याङ्कर् िरी संस्थालाई हार्ी र्ोक्सार्ी
र्रु याउर्े
्
कायप िरे िा िराएमा,

(त)

संस्थालाई हार्ी र्ोक्सार्ी र्ुर्याउर्े उद्दे श्यले कसैले कुर्ै काम िराउर् िा र्िराउर्, मोलादहजा िर्प

िा िराउर्, कुर्ै ककससमको रकम सलर् िा ददर्, बबर्ा मल्
ू य िा कम मल्
ू यमा कुर्ै माल, िस्तु िा

सेिा सलर् िा ददर्, दार्, दातव्य, उर्हार िा चन्दा सलर् िा ददर्, िलत सलखत तयार िर्प िा िराउर्,
अर्ुिाद िर्प िा िराउर् िा िैर कार्ूर्ी लाभ िा हार्ी र्ुर्याउर्े बदतर्यतले कुर्ै कायप िरे िा
िराएमा,
(थ)

कुर्ै संस्था िा सोको सदस्य िा बचतकताप िा ती मध्ये कसैलाई हार्ी र्ोक्सार्ी र्ुग्र्े िरी लेखा
र्रीक्षण िरे िराएमा िा लेखा र्रीक्षण िरे को झुट्टो प्रततिेदर् तयार र्ारे मा िा र्ार्प लिाएमा।

८०.

असि यनर्तिे गरे को कामको बचाउाः
(१)

यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यम, वितर्यम िा तर्दे सिका बमोजजम असल तर्यतले िरे को कुर्ै काम
कारिाहीको सम्िन्धमा र्िर कायपर्ासलका, सहकारी

विभाि,

संस्थाका

र्दागधकारी

िा

कमपचारी

व्यजक्तित िा सामुदहक रुर्ले जिाफदे ही हुर्े छै र्र् ् ।
८१

सजार्ाः

८२

जररिाना हुने : (१) दफा ८७ बमोजजम कसैको उजूरी र्री िा संस्थाको तर्रीक्षण अर्ुिमर् िा दहसाब ककताबको
जाूँच िदाप िा
अन्य कुर्ै व्यहोराबाट कसैले दे हायको कुर्ै कायप िरे को र्ाइएमा दताप िर्े अगधकारीले

=

(१) कसैले दफा ७९ को कसूर िरे मा संघीय कार्ूर् बमोजजमको सजाय हुर्ेछ :-

त्यस्तो कायपको प्रकृतत

र िाम्भीयपको आधारमा त्यस्तो कायप िर्े व्यजक्तलाई र्ाूँच लाख

जररिार्ा िर्ेछ :-
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रुर्ैँयासम्म

(क)

यो ऐर् िा यस ऐर् अन्तिपत बर्ेका तर्यम विर्रीत सदस्यसूँि ब्याज सलएमा,

(ख)

संस्थाले प्रदार् िर्े बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रततितभन्दा बढी कायम िरे मा,

(ि)

संस्थाले प्रदार् िरे को ऋणमा लाग्र्े ब्याजलाई मूल कजापमा र्ूँज
ू ीकृत िरी सोको आधारमा ब्याज
लिाएमा,

(घ)

कुर्ै सदस्यलाई आफ्र्ो र्ूँज
ू ीकोषको तोककए बमोजजमको प्रततितभन्दा बढी हुर्े िरी ऋण प्रदार्
िरे मा,

(ङ)

संस्था दताप िदापका बखतका सदस्य बाहे क अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त िरे को तीर् मदहर्ा
अिगध व्यततत र्भई ऋण लिार्ी िरे मा,

(२)

(च)

प्राथसमक र्ूँज
ू ी कोषको

र्न्र िुणा भन्दा बढीहुर्े िरी बचत संकलर् िरे मा,

(छ)

िेयर र्ूँज
ू ीको्अठार प्रततितभन्दा बढी िेयर लाभांि वितरण िरे मा,

(ज)

संस्थाले आफ्र्ो कायपक्षेत्र बादहर िई सदस्य बर्ाई कारोबार िरे मा िा िैर सदस्यसंि कारोिार िरे मा,

(झ)

संस्थाले यो ऐर् विर्रीत कृबत्रम ब्यजक्तलाई आफ्र्ो सदस्यता ददएमा ।

उर्दफा (१) मा लेखखएको व्यहोराबाट कसैले दे हायको कुर्ै कायप िरे को दताप िर्े अगधकारीले त्यस्तो कायपको

प्रकृतत र िाम्भीयपको आधारमा त्यस्तो कायप िर्े व्यजक्तलाई तीर् लाख रुर्ैयाूँसम्म जररिार्ा िर्प
सक्र्ेछः-

यो ऐर् िा यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यम बमोजजम ददएको कुर्ै तर्दे िर् िा तोककएको

(क)

मार्दण्डको र्ालर्ा

र्िरे मा,

यो ऐर् िा यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यम बमोजजम ददर्ुर्र्े कुर्ै वििरण, कािजात,

(ख)

प्रततबेदर्, सूचर्ा िा

जार्कारी र्ददएमा,

यस ऐर् बमोजजम तर्िापचर् र्िरी ससमतत तथा लेखा सुर्रीिेक्षण ससमततका र्दागधकारीहरु

(ि)

आफू खुिी र्ररितपर् िरे मा

कुर्ै संस्थाले दफा ६ को उर्दफा (४) बमोजजमको तोककएको ितप र्ालर् र्िरे मा,

(घ)
(ङ)

यो ऐर् िा यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यम विर्ररत अन्य कायप िरे मा ।

(३)

उर्दफा (१) िा (२) बमोजजमको जररिार्ा िर्ुप अतघ दताप िर्े अगधकारीले सम्बजन्धत व्यजक्त िा

संस्थालाई

*#=

सफाई र्ेि िर्प कम्तीमा र्न्र ददर्को समयािगध ददर्ु र्र्ेछ ।

रोक्का राख्ने :
(१)

दताप िर्े अगधकारीले सम्बजन्धत संस्थालाई दफा ८१ बमोजजम जररिार्ा िर्क
ुप ा अततररक्त तीर्
मदहर्ासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्र्तत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्र्वत्त रोक्का
राख््र् सम्बजन्धत तर्कायलाई ससफाररस िर्प सक्र्ेछ ।

(२)

उर्दफा (१) बमोजजमको ससफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्र्तत िा बैङ्क
खाता रोक्का राखी सो को जार्कारी दताप िर्े अगधकारीलाई ददर्ु र्र्ेछ ।

*$=

दोब्बर जररिाना हुने:
(१)
संस्थालाई

दफा ८१ बमोजजम जररिार्ा भएको व्यजक्त िा संस्थाले र्ुर्: सोही कसरू िरे मा त्यस्तो व्यजक्त िा
दताप िर्े अगधकारीले दोस्रो र्टकदे खख प्रत्येक र्टकको लागि दोब्बर जररिार्ा िर्ेछ ।
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*%=

अनुसन्धानको िागग िेखी पठाउन सक्ने : दताप िर्े अगधकारी िा र्ेर्ाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐर् बमोजजम आफ्र्ो
काम, कतपव्य र अगधकारको र्ालर्ा िदाप कसैले दफा ७९ बमोजजमको कसूर िरे को थाहा र्ाएमा त्यस्तो कसूरका
सम्बन्धमा यस ऐर् बमोजजम अर्ुसन्धार् िर्पको लागि सम्बजन्धत तर्कायमा लेखी र्ठाउर् सक्र्ेछ ।

*^=

मुद्दासभबन्धी व्र्िस्थााः दफा ८० बमोजजम सजाय हुर्े कसूरको मुद्दा सम्बन्धी व्यिस्था संघीय कार्ुर् बमोजजम
हुर्ेछ ।

*&=

मुद्दा हे ने अगधकारी: दफा ८० बमोजजमको सजाय हुर्े कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारिाही र ककर्ारा जजल्ला
अदालतबाट हुर्ेछ ।

**=

उजरू ी ददने हद भर्ाद :
कसैले दफा ८० बमोजजमको सजाय हुर्े कसूर िरे को िा िर्प लािेको थाहा र्ाउर्े व्यजक्तले त्यसरी थाहा
र्ाएको समततले र्ब्बे ददर्सभत्र दताप िर्े अगधकारी समक्ष उजूरी ददर्ु र्र्े छ ।
(१)

(२)

*(=

कसैले दफा ८० बमोजजम जररिार्ा हुर्े कायप िरे को थाहा र्ाउर्े व्यजक्तले त्यसरी थाहा र्ाएको समततले र्ब्बे
ददर् सभत्र दताप िर्े अगधकारी समक्ष उजूरीददर्ु र्र्ेछ ।

पुनरािेदन गनय सक्ने :
(१)

दफा ६ बमोजजम संस्था दताप िर्प अस्िीकार िरे को िा दफा ६६ बमोजजम संस्था दताप खारे ज िरे कोमा गचत्त

र्बुझ्र्ेले सो

समक्ष र्ुर्रािेदर्
(२)
ददर्सभत्र

तर्णपयको जार्कारी र्ाएको समततले र्ैंतीस ददर्सभत्र दताप िर्े अगधकारीको तर्णपय उर्र कायपर्ासलका
िर्प सक्र्ेछ ।

दफा ८० बमोजजमको जररिार्ामा गचत्त र्बुझ्र्े व्यजक्तले त्यस्तो तर्णपयको जार्कारी र्ाएको समततले र्ैंतीस
दे हाय बमोजजम र्ुर्रािेदर् िर्प सक्र्ेछ:

(क) दताप िर्े अगधकारी र कायपर्ासलकाले िरे को तर्णपय उर्र सम्बजन्धत जजल्ला अदालतमा,
(ख) र्ेर्ाल राष्ट्र बैङ्कले िरे को तर्णपय उर्रसम्बजन्धत उछच अदालतमा ।

()=

असूि उपर गररने : यस र्ररछछे द बमोजजम कुर्ै व्यजक्तले ततर्ुप र्र्े जररिार्ा िा कुर्ै रकम र्ततरी बाूँकी रहे कोमा
त्यस्तो जररिार्ा िा रकम तर्जबाट सरकारी बाूँकी सरह असल
ू उर्र िररर्ेछ ।
पररच्छे द–२०
विविध

(!=

मतागधकारको प्रर्ोग : कुर्ै सदस्यले संस्थाको जततसक
ु ै िेयर खररद िरे को भए तार्तर् सम्बजन्धत संस्थाको कायप
सञ्चालर्मा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्र्ो मतागधकारको प्रयोि िर्प सक्र्ेछ ।

(@=

सामाम्जक परीिण गराउन सक्ने :
(१)

संस्थाले वितर्यममा उजल्लखखत उद्दे श्य प्राप्त िर्पका लागि ससमततबाट भएका तर्णपय र कायप, सदस्यहरूले

प्राप्त

िरे का सेिा र सन्तुष्ट्टीको स्तर, सेिा प्राप्ततबाट सदस्यहरूको जीिर्स्तरमा आएको आगथपक, सामाजजक,

सांस्कृततक

तथा िातािरणीय र्क्षमा सकारात्मक र्ररितपर् लिायतका विषयमा सामाजजक र्रीक्षण िराउर्

सक्र्ेछ ।
(२)

उर्दफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक र्रीक्षणको प्रततिेदर् छलफलको लागि ससमततले साधारणसभा समक्ष

र्ेि

िर्ेछ ।
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(३)

उर्दफा (२) बमोजजम र्ेि भएको सामाजजक र्रीक्षण प्रततिेदर् छलफल िरी साधारणसभाले आिश्यकता

अर्ुसार ससमततलाई तर्दे िर् ददर् सक्र्ेछ ।
(४)

यस दफा बमोजजमको सामाजजक र्रीक्षण प्रततिेदर्को एक प्रतत सम्बजन्धत संस्थाले दताप िर्े अगधकारी

समक्ष र्ेि
सहकारी लशिााः

(#=

िर्ुप र्र्ेछ ।
सहकारी क्षेत्रको प्रिधपर्को लागि विद्यालय तहको र्ाठयिममा आधारभूत सहकारी सम्िन्धी

विषयिस्तुलाई समािेि िर्प सककर्ेछ ।

आगथयक सहर्ोग गनय नहुने: संस्थाको रकमिाट ससमततको तर्णपय िमोजजम सदस्यहरुले आगथपक सहयोि सलर्
सक्र्ेछर् ्

($=

तर सामाजजक कायपकोलागि िैर सदस्य व्यजक्त िा संस्थाहरुलाई समेत आगथपक सहयोि िर्प िाधा र्र्े छै र् ।
स्र्ष्ट्टीकरणः यस दफाको प्रयोजर्को लागि 'सामाजजक कायप' भन्र्ाले सिक्षा, स्िास््य, िातािरण संरक्षण,
मार्िीय सहायता, सहकाररता प्रबद्पधर् सम्बजन्ध कायपलाई जर्ाउूँ छ ।
अन्तर सहकारी कारोिार गनय सक्नेाः

(%=

।

(^=
(&=

संस्थाहरुले तोककए बमोजजम एक आर्समा अन्तर सहकारी कारोिार िर्प सक्र्ेछर् ्

कर सभबन्धी व्र्िस्था : संस्थाको कर सम्बन्धी ब्यबस्था संघीय कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ .
ठे क्कापट्टा ददन नहुने: संस्थाले आफ्र्ो ससमततको कुर्ै सञ्चालक िा लेखा सर्
ु रीिेक्षण ससमततको संयोजक िा
सदस्य िा आफ्र्ो कमपचारीलाई ठे क्कार्ट्टा ददर् हुदै र् ।

(*=

सरकारी बाूँकी सरह असि
ू उपर हुने: कुर्ै संस्थाले प्राप्त िरे को सरकारी अर्द
ु ार् िा कुर्ै सेिा सवु िधा दरु
ु र्योि
िरे को र्ाइएमा प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम सरकारी बाूँकी सरह असल
ू उर्र िररर्ेछ।

((=

कभपनी सभबन्धी प्रचलित ऐन िागू नहुने : यस ऐर् अन्तिपत दताप भएको संस्थाको हकमा कम्र्र्ी सम्बन्धी
प्रचसलत ऐर् लािू हुर्े छै र् ।

!))=

प्रचलित कानून बमोम्जम कारिाही गनय िाधा नपने : यस ऐर्मा लेखखएको कुर्ै कुराले कुर्ै व्यजक्त उर्र प्रचसलत
कार्ूर् बमोजजम अदालतमा मुद्दा चलाउर् बाधा र्ुर्याएको मातर्र्े छै र् ।

!)!=

सभपवि शुद्गधकरण यनिारण सभबन्धी कानुनी व्र्िस्थाको पािना गनप
ुय नेाः संस्थाले सम्र्वत्त िुद्गधकरण तर्िारण

सम्बन्धी संघीय / प्रदे ि कार्ुर्मा भएका व्यिस्थाका साथै तत ् सम्बन्धमा मन्त्रालयले जारी िरे को मापदण्ड र र्ेर्ाल
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जार्कारी एकाइबाट जारी भएका तर्दे सिकाहरूको र्ालर्ा िर्ुर्
प र्ेछ ।

!)@=
!)#=

यनर्म बनाउने अगधकार:

यस ऐर्को कायापन्ियर्कोलागि कायपर्ासलकाले आिश्यक तर्यम बर्ाउर् सक्र्ेछ ।

मापदण्ड, यनदे लशका िा कार्यविगध बनाई िागू गनय सक्ने:
(१)

यो ऐर् िा यस ऐर् अन्तिपत बर्ेको तर्यमको अधीर्मा रही संस्थाको दताप, सञ्चालर्, तर्रीक्षण तथा
अर्ुिमर्

लिायतका

काम

कारबाहीलाई

व्यिजस्थत

र

प्रभािकारी

रुर्मा

सञ्चालर्

िर्प

कायपर्ासलकाले

आिश्यकता अर्ुसार मार्दण्ड, तर्दे सिका िा कायपविगध बर्ाई लािू िर्प सक्र्ेछ ।
(२)

उर्दफा (१) बमोजजमको मार्दण्ड बर्ाउूँ दा आिश्यकता अर्ुसार रजजष्ट्रार, र्ेर्ाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय र
सम्बजन्धत अन्य तर्कायको र्रामिप सलर् सककर्ेछ ।

(३)

सहकारी माफपत आगथपक समद्
ृ गध प्रापत िर्प र्िरर्ासलका र सहकारी संघ संस्थाहरुको साझेदारीमा बबसभन्र्
र्ररयोजर्ा सञ्चालर् िर्प सक्र्ेछर् ।
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(४)

र्िरर्ासलकाले आिश्यकता हे रर सहकारी संघ÷संस्थाको प्रिद्र्धर्, क्षमता बबकासका लागि अर्ुदार् तथा अन्य
सहुसलयत प्रदार् िर्प सक्र्ेछ ।

१०४.

बबमा सभिन्धी व्र्िस्थााः संस्थािे संचािन गने कारोिार, व्र्िसार्, उद्र्ोग िा पररर्ोजनाको सुरिणको िागग
प्रचलित कानून बमोम्जम बबमा गनुय पनेछ ।

१०५.

प्रयतिेदन पेश गनप
ुय नेाः
१.्

हरे क आगथपक िषप समापत भएको समततले छ मदहर्ासभत्र संस्थाले िावषपक्साधारण सभा सम्र्न्र् िरी
सभा सम्र्न्र् भएको समततले

र्न्र ददर्सभत्र यस र्िरर्ालीकाको सहकारी िाखामा बावषपक प्रततिेदर्

र्ेि िर्ुर्
प र्ेछ ।
२.

हरे क मदहर्ा समापत भएको समततले ४ ददर् सभत्र संस्थाले माससक प्रततिेदर् र्िरर्ासलका लिायत
िडामा र्तर् र्ेि िर्र्
ुप र्ेछ ।

१०६.

अनुगमन तथा यनरीिण सभिन्धी व्र्िस्थााः
(१)

सहकारी संस्थाको तर्यसमत िततविगध तथा काम कािापहीको अर्ुिमर् तथा तर्रीक्षण रजजष्ट्टार िा
रजजष्ट्टारिाट

अगधकार

प्रापत

अगधकारीले

िर्ेछ

।

सो

को

प्रततिेदर्

सदहतको

जार्कारी

र्िरर्ासलकामा िुझाउर्ु र्र्ेछ ।
(२)
१०७.



प्रततिेदर्ले औल्याईएका सुधारका र्क्षहरु र्ालर्ा िर्ुप सम्िजन्धत संस्थाको कतपव्य हुर्ेछ ।

िचाउाः सहकारी ऐन २०४८ िमोम्जम िए गरे का काम कारिाही र्सै ऐन िमोम्जम िएको मायननेछ ।

तेश्रो्र्िरसभािाट्थर्
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सूयवप िर्ायक्र्िर्कायपर्ासलकाको्कायापलय्भक्तर्ुर्।
विषयः्सहकारी्संस्थाको्दताप्।
महोदय,
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संस्थासम्बन्धी्वििरण्
(क)

प्रस्तावित्संस्थाको्र्ामः–

(ख)

ठे िार्ाः–

(ि)

उद्दे श्यः–

(घ)

मुख्य्कायपः–

(ङ)

कायपक्षेत्रः–

(च)

दातयत्िः–

(छ)

सदस्य्सङ्ख्याः–

(१)्मदहला्........्जर्ा
(२)्र्ुरुष्.........्जर्ा
(छ)

प्रापत्सेयर्र्ूँज
ु ीको्रकमः— रु.्....्

(ज) प्रापत्प्रिेि्िुल्कको्रकमः– रु.्.....्।
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