प्रदे श सहकारी सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ववधेयक
प्रस्तावर्ा: सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त अर्ुरुप प्रदे शस्तरमा कृषक, कासिगढ, श्रसमक, न्यू र्
आय भएका समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा सवनसाधारण उपभोक्ता माझ छररएर रहे को श्रम,
ूँ ी, प्रववसध तथा ससपिाई एकीकृत गदै आसथनक, सामाजजक तथा सांस्कृसतक उन्नयर् गर्न
पूज
समुदायमा आधाररत सहकारी सं घ सं स्थाहरुको गठर्, सं चािर्, सर्यमर् र प्रवद्धनर्को सम्वन्धमा
कार्ूर्ी व्यवस्था गर्न वान्छर्ीय भएकोिे,
र्ेपािको सं ववधार्को धारा १७५ बमोजजम प्रदे श र्ं.१ को प्रदे श सभािे यो ऐर् बर्ाएको
छ।
पररच्छे द – १
प्रारजम्भक
१. संजिप्त र्ाम र प्रारम्भः (१) यस ऐर्को र्ाम ‘‘प्रदे श सहकारी ऐर्,२०७५’’ रहे को छ ।
(२) यो ऐर् तुरन्त प्रारम्भ हुर्छ
े ।
२. पररभाषाः ववषय र प्रसङ्गिे अको अथन र्िागेमा यस ऐर्मा,(क)

"आन्तररक कायनववसध" भन्नािे सहकारी सं घ वा सं स्थािे यस ऐर्, सर्यम र
ववसर्यम बमोजजम बर्ाएको आन्तररक कायनववसध सम्झर्ु पछन ।

(ख)

"कसूर" भन्नािे यस ऐर् बमोजजमको कसूर सम्झर्ु पछन ।

(ग)

"तोवकएको" वा "तोवकएबमोजजम" भन्नािे

यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको

सर्यममा तोवकएको वा तोवकएबमोजजम सम्झर्ु पछन ।
(घ)

“र्गरपासिका

गाउूँपासिका”

र

भन्नािे

महार्गरपासिका,

उपमहार्गरपासिका बाहे क र्ेपािको सं ववधार् र कार्ूर् बमोजजम गठर्
भएका र्गरपासिका तथा गाउूँपासिकािाई जर्ाउूँछ ।
(ङ)

ु ,
"पररवार" भन्नािे सदस्यको वपता वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमनपत्र
ु ी, बाबु, आमा, सौतेर्ी आमा र आफूिे पािर् पोषण गर्ुप
धमनपत्र
न र्े दाजु,
भाउजु, भाइ, बुहारी र दददी, बवहर्ी सम्झर्ु पछन ।
तर सो शब्दिे अं शबण्डा गरी वा मार्ो छु विई आ–आफ्र्ो पेशा
व्यवसाय गरी बसेको पररवारको सदस्यिाई जर्ाउर्े छै र् ।
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(च)

ूँ ी कोष" भन्नािे शेयर पूज
ूँ ी र जगेडा कोष सम्झर्ु पछन ।
"प्राथसमक पूज

(छ)

“बचत” भन्नािे सदस्यिे सहकारी सं घ वा सं स्थामा जम्मा गरे को रकम
सम्झर्ु पछन ।

(ज)

“मन्त्रािय” भन्नािे

सहकारी

सम्बन्धी

ववषय

हे र्े

प्रदे श

सरकारको

मन्त्रािय सम्झर्ु पछन ।
(झ)

“मुख्य कारोबार” भन्नािे सं घ वा सं स्था सञ्चािर् गरे को व्यवसावयक
वियाकिापहरुमा

पसछल्िो

आसथनक

बषनसम्ममा

पररचासित

बचतको

दावयत्व र पसछल्िो आसथनक वषनको सदस्य तफनको खरीद वा सबिी
कारोबारमा कम्तीमा तीस प्रसतशतभन्दा बढी वहस्सा भएको कारोबार
सम्झर्ु पछन ।
(ञ)

“िे खा सुपररवेिण ससमसत” भन्नािे दफा ४५ बमोजजमको िे खा सुपररवेिण
ससमसत सम्झर्ु पछन ।

(ट)

“ववसर्यम” भन्नािे सम्वजन्धत सहकारी सं घ वा सं स्थाको यस ऐर् बमोजजम
बर्ाएको ववसर्यम सम्झर्ु पछन ।

(ठ)
(ड)

"ववभाग" भन्नािे प्रदे श सहकारी ववभाग सम्झर्ु पछन ।
ूँ ीको ववभाजजत अंश
“शेयर” भन्नािे सहकारी सं घ वा सं स्थाको शेयर पूज
सम्झर्ुपछन ।

(ढ)

“ससमसत” भन्नािे यस ऐर् बमोजजम गदठत व्यवस्थापर् तथा न्यावयक

ससमसत सम्झर्ु पदनछ ।
(ण)

"स्थार्ीय तह" भन्नािे गाउूँपासिका तथा र्गरपासिका सम्झर्ु पछन र सो
शब्दिे उपमहार्गरपासिका र महार्गरपासिका समेतिाई जर्ाउूँछ ।

(त)

“सञ्चािक” भन्नािे ससमसतको अध्यि, उपाध्यि तथा सदस्य सम्झर्ु पछन
र सो शब्दिे ससमसतको पदासधकारी समेतिाई जर्ाउूँछ ।

(थ)

“सदस्य” भन्नािे सहकारी सं घ वा सं स्थाको सदस्यता प्राप्त गरे को व्यजक्त
सम्झर्ु पछन ।
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(द)

“ससमसत” भन्नािे दफा ३८ को उपदफा (१) बमोजजमको सञ्चािक ससमसत
सम्झर्ुपछन ।

(ध)

"सहकारी बैंक" भन्नािे दफा १० बमोजजम दतान भएको सहकारी बैंक
सम्झर्ु पछन ।

(र्)

"सहकारी

मूल्य"

समार्ता,

समता,

भन्नािे

स्वाविम्वर्,

ऐक्यवद्धता,

स्व-उत्तरदावयत्व,

ईमान्दारी,

खुल्िापर्,

िोकतन्त्र,
सामाजजक

उत्तरदावयत्व तथा अरुको हे रचाह िगायत अन्तरानविय मान्यता प्राप्त
सहकारी सम्वन्धी मूल्य सम्झर्ुपछन।
(प)

"सहकारी व्यवसाय" भन्नािे सहकारी सं स्थाको ववसर्यममा व्यवस्था भए
बमोजजम सं चासित व्यवसावयक वियाकिाप सम्झर्ु पछन ।

(फ)

“सहकारी रजजिार” भन्नािे यस ऐर् बमोजजम सहकारी सं स्था वा सहकारी

सं घ तथा ववषयगत तथा ववजशष्टीकृत सहकारी सं घ सम्बन्धी काम गर्न
तोवकएको

असधकारी

सम्झर्ु

पदनछ

सो

शब्दिे

सर्जको

असधकार

प्रत्यायोजर् गरे को कुर्ै असधकारी समेतिाई जर्ाउूँछ ।
(ब)

"सहकारी ससद्वान्त" भन्नािे स्वेजच्छक तथा खुल्िा सदस्यता, सदस्यद्वारा
िोकताजन्त्रक सर्यन्त्रण, सदस्यको आसथनक सहभासगता, स्वायत्तता र
स्वतन्त्रता, जशिा, तासिम र सूचर्ा, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक
सहयोग र समुदाय प्रसतको चासो िगायत अन्तराविय मान्यता प्राप्त
सहकारी सम्वन्धी ससद्धान्त सम्झर्ु पछन ।

(भ)

"सहकारी सं स्था" भन्नािे सहकारी सं स्था, जजल्िा ववषयगत सं घ, जजल्िा
सहकारी सं घ, ववजशष्टीकृत सहकारी, प्रदे श ववषय गत सं घ, प्रदे श सहकारी
सं घ सम्झर्ु पछन र सो शब्दिे सहकारी बैंकिाई समेत जर्ाउूँछ ।

(म)

“सं घ” भन्नािे दफा 13 बमोजजम दतान भएको जजल्िा ववषयगत सं घ,
जजल्िा सहकारी सं घ, प्रदे श ववषयगत सहकारी सं घ, प्रदे श सहकारी सं घ
र ववजशष्टीकृत सहकारी सं घ सम्झर्ु पछन ।

(य)

“सं स्था” भन्नािे दफा ३ बमोजजम गठर् भई दफा १3 बमोजजम दतान
भएको ववषयगत वा बहुउद्देश्यीय सं स्था सम्झर्ु पछन ।
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(र)

“साधारण सभा” भन्नािे सहकारी सं स्थाको साधारण सभा सम्झर्ु पछन ।
पररच्छे द – २
सहकारी सं स्थाको गठर् तथा दतान

३.

संस्थाको गठर्ः (१) कम्तीमा पजच्चस जर्ा र्ेपािी र्ागररकहरु आपसमा समिी ववषयगत
वा वहुउद्देश्यीय सहकारी सं स्था गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भए तापसर् श्रसमक, युवा िगायतिे
श्रम र सीपमा आधाररत भई व्यवसाय गर्े सहकारी सं स्थाको हकमा पन्र जर्ा र्ेपािी
र्ागररकहरु भए पसर् सं स्था गठर् गर्न सक्र्ेछर् ।
(3) उपदफा (1) र (2) मा जूर् सुकै कुरा िे जखएको भए तापसर् एक आपसमा
भूगोि जोसडएका एक भन्दा बढी दुई र्गरपासिका वा गाूँउपासिका तह कायनिेत्र रहर्े
गरी सहकारी सं स्था गठर् गर्न सवकर्ेछ । त्यसरी सहकारी सं स्था गठर् गदान कजम्तमा
एक सय पजच्चस जर्ा र्ेपािी र्ागररकहरुको सहभासगता हुर् ु पर्ेछ तर त्यसरी सतर्बाट
र्गरपासिका वा गाउूँपासिका कायन िेत्र रहर्े गरी सं स्था गठर् गदान प्रत्येक र्गरपासिका
वा गाउूँपासिकाको पचास प्रसतशत भन्दा बढी वडािाई समावेश गर्न पाइर्े छै र् ।
(४) यस दफा बमोजजम सं स्था गठर् गदान एक पररवार एक सदस्यका दरिे
उपदफा (१),(२) वा (३) मा उल्िे जखत सं ख्या पुगक
े ो हुर् ु पर्ेछ ।
तर दफा (१३) बमोजजम सं स्था दतान भै प्रारजम्भक साधारण सभा समाप्त भै
सकेपसछ एकै पररवारका एक भन्दा बढी व्यजक्तिे सो सं स्थाको सदस्यता सिर् बाधा पर्े
छै र् ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा िेजखएको भएतापसर् प्रदे श सरकार वा
प्रदे श सरकारको अर्ुदार् वा स्वासमत्वमा सं चासित ववद्यािय, ववश्वववद्यािय वा सं गदठत
सं स्थाबाट पाररश्रसमक पाउर्े पदमा बहाि रहे का कम्तीमा एकसय जर्ा कमनचारी, जशिक
वा प्राध्यापकहरुिे आपसमा समिी प्रचसित कार्ूर् बमोजजम दतान भएका आफ्र्ो पेशागत
सं गठर्को आधारमा सदस्यता, प्रसतसर्सधत्व र से वा सं चािर्मा तोवकएबमोजजमका शतन
बन्दे जहरु पािर्ा गर्े गरी सं स्था गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
तर एकसय जर्ाभन्दा कम सं ख्या रहे को एउटै कायानियमा कम्तीमा तीस जर्ा
कमनचरी, जशिक वा प्राध्यापकहरुिे आपसमा समिी सदस्यता, प्रसतसर्सधत्व र से वा
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सं चािर्मा तोवकएबमोजजमका शतन बन्दे जहरु पािर्ा गर्े

गरी सं स्था गठर् गर्न

सक्र्ेछर्् ।
४.

जजल्िा ववषयगत सहकारी संघको गठर्ः सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवनद्धर् र
बजारीकरण िगायतका कायन गर्न दफा १३ बमोजजम दतान भई कायनरत रहे का कम्तीमा
एघार वटा सं स्थाहरुिे आपसमा समिी आफ्र्ो ववषयको जजल्िा ववषयगत सहकारी सं घ
गठर् गर्न सक्र्ेछर्् र त्यसरी गठर् गदान कजम्तमा पचास प्रसतशत सो जजल्िाको ववषयगत
सं घहरु त्यस्तो जजल्िा ववषयगत सं घमा समावेश हुर् ु पर्ेछ ।
तर र्ेपाि सरकार वा प्रदे श सरकारिे ‘‘क’’ वगन भर्ी तोकेका दुगम
न िेत्रका
जजल्िाहरुमा कम्तीमा ६ वटा सं स्थाहरु आपसमा समिी जजल्िा ववषयगत सहकारी
सं स्थाहरु गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।

५.

जजल्िा

सहकारी संघको गठर्ः

(1)

सहकारी

व्यवसायको

ववकास, प्रवनद्धर्

तथा

बजारीकरण िगायतका कायनमा टे वा पु¥याउर् दफा १३ बमोजजम दतान भएका कम्तीमा
पन्र वटा सं स्था र जजल्िा ववषयगत सहकारी सं घहरु आपसमा समिी जजल्िा सहकारी
सं घ गठर् गर्न सक्र्ेछर््।
तर सं घीय सरकारिे ‘‘क’’ वगन भर्ी तोकेका दुगम
न िेत्रका जजल्िाहरुमा कम्तीमा
सातवटा सं स्थाहरु आपसमा समिी जजल्िा सहकारी सं घ गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
(२) उपदफा (1) बमोजजम सं घ गठर् गदान दतान भएका जजल्िा भररका पचास
प्रसतशत भन्दा बढी ववषयगत जजल्िा सहकारी सं घ र सं स्था समावेश भएको हुर्पु र्ेछ।
६.

प्रदे श ववषयगत सहकारी संघको गठर्ः सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवनद्धर् तथा
बजारीकरण िगायतका कायनमा सहयोग पु¥याउर् दफा १३ बमोजजम दतान भएका
कम्तीमा सातवटा जजल्िाका कजम्तमा एकतीस वटा ववषयगत सहकारी सं स्थाहरु र
जजल्िा ववषयगत सहकारी सं घ आपसमा समिी आफ्र्ो ववषयसूँग सम्बजन्धत प्रदे श
ववषयगत सहकारी सं घ गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
र यसरी सं घ गठर् गदान दतान भएका प्रदे श भरीका पचास प्रसतशतभन्दा बढी
जजल्िा ववषयगत सहकारी सं घहरु समावेश भएको हुर् ु पर्ेछ ।

७.

प्रदे श सहकारी संघको गठर्ः सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धनर् तथा बजारीकरण
िगायतका कायनमा टे वा पु¥याउर् दफा १३ बमोजजम दतान भएका कम्तीमा सात वटा
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जजल्िाका सहकारी ववषयगत सहकारी सं घहरु र प्रदे श सहकारी रजजष्टार समि दतान
भएका मध्ये पचास प्रसतशत सं स्था, जजल्िा सहकारी सं घ र प्रदे श ववषयगत सहकारी सं घ
आपसमा समिी प्रदे श सहकारी सं घको गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
तर यसरी सं घ गठर् गदान प्रदे शभरी दतान भएका जजल्िा ववषयगत सहकारी सं घ,
जजल्िा सहकारी सं घ र प्रदे श ववषयगत सहकारी सं घ प्रत्येकको पचास प्रसतशत भन्दा
बढी सं घ प्रदे श सहकारी सं घमा समावेश भएको हुर् ु पर्ेछ ।
८. ववजशष्टीकृत सहकारी सं घको गठर्: (१) दफा १३ बमोजजम दतान भएका कम्तीमा पच्चीस
वटा बहुउद्देश्यीय वा ववषयगत सं स्थाहरुिे आपसमा समिी जिववद्युत आयोजर्ा, रासायसर्क
मि कारखार्ा, आवासीय पररयोजर्ा, यातायात, भारी कृवष उपकरण, फिफूि प्रशोधर्,
जसडबुटी प्रशोधर्, जचर्ी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताि, जशिािय, प्राववसधक जशिािय,
प्रयोगशािा, पयनटर् प्रवनद्धर् जस्ता ठू िा िगार्ी चावहर्े उत्पादर् कायन गर्न वा सदस्यका
साझा आवश्यकताका वस्तु वा सेवाको पररपूसतन गर्न प्रदे श स्तरीय ववजशष्टीकृत सं घको गठर्
गर्न सक्र्ेछर् र त्यस्तो सं घ पूणरु
न पिे व्यवसावयक सं स्था हुर्ेछ र यसिाई कुर्ै सं घ,
महासं घमा च ुन्ने र च ुसर्र्े असधकार हुर्े छै र् ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको ववजशष्टीकृत सहकारी सं घको सं चािर् सम्वन्धी
प्रविया तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
९. संघ गठर् गर्न र्सवकर्ेः दफा ४,५,६ र ७ मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् एक
जजल्िामा एकै प्रकृसतको एकभन्दा बढी जजल्िा ववषयगत सहकारी सं घ वा जजल्िा सहकारी
सं घ र एकै प्रदे शमा एकै प्रकृसतको एक भन्दा बढी प्रदे श ववषयगत सहकारी सं घ वा प्रदे श
सहकारी सं घ गठर् गर्न सवकर्े छै र् ।
१०.

सहकारी बैंकको गठर्: सं स्था वा बैंकको बचत स्वीकार गर्े, त्यस्तो सं स्था वा सं घिाई
ऋण प्रवाह गर्े वा बैंवकङ्ग सेवा उपिब्ध गराउर्े उद्देश्य सिई एक भन्दा बढी सं घ वा
सं स्था आपसमा समिी र्ेपाि राि बैंकको पूव न स्वीकृसत सिई प्रादे शीक सहकारी बैंकहरु
गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
(२) सहकारी बैंकहरुको गठर् सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।

११. दतान र्गरी सहकारी संस्था सञ्चािर् गर्न र्हुर्ःे कसैिे पसर् यस ऐर् बमोजजम दतान र्गरी
सहकारी सं स्था सञ्चािर् गर्ुन हुदैर् ।
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१२.

दतानको िासग दरखास्त ददर्ुपर्ेः (१) यस ऐर् बमोजजम गठर् हुर्े सहकारी सं घ वा सं स्थािे
दतानको िासग दफा ३ बमोजजमको सं स्था, दफा ४ बमोजजमको जजल्िा ववषयगत सहकारी
सं घ वा दफा ५ बमोजजमका जजल्िा सहकारी सं घ दफा ६ बमोजजमको प्रदे श ववषयगत सं घ,
दफा ७ बमोजजमको प्रदे श सहकारी सं घ, दफा ८ बमोजजमको ववजशष्टीकृत सं घ वा दफा
१० बमोजजमको सहकारी बैङ्क स्थापर्ा गदान सहकारी रजजिार वा तोवकएको असधकारी समि
तोवकएको

ढाूँचामा

सर्वेदर्

ददर्ु पर्ेछ

र

सहकारी

बैंकको

दतान

सम्बन्धी

प्रकृया

तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको दरखास्त साथ दे हाय बमोजजमका कागजात सं िग्र्
गर्ुन पर्ेछ:(क) सहकारी सं स्थाको प्रस्ताववत ववसर्यम,
(ख) सहकारी सं स्थाको सञ्चािर्को सम्भाव्यता अध्ययर् प्रसतवेदर्,
(ग) सदस्यिे सिर् स्वीकार गरे को शेयर सं ख्या र शेयर रकमको वववरण,
(घ) तोवकएबमोजजमका अन्य वववरण ।
१३.

दतान गर्ुन पर्ेः (१) दफा (१२) को उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त दरखास्त सवहतको
कागजातहरु छार्ववर् गदान दे हाय बमोजजम भएको पाइएमा सहकारी रजजिारिे दरखास्त
परे को समसतिे पन्र ददर्सभत्र त्यस्तो सहकारी सं स्था दतान गरी तोवकएबमोजजमको ढाूँचामा
दतान प्रमाणपत्र ददर्ु पर्ेछ तर दरखास्तसाथ सं िग्र् कागजातमा केही हे रफेर गर्ुन पर्े भए
त्यस्तो हे रफेर वा सं घको कागजात प्राप्त भएको समसतिे एक्काईस ददर्सभत्र दतान प्रमाणपत्र
ददर्ु पर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम छार्ववर् गदान प्रस्ताववत सहकारी सं घ वा सं स्थाको
ववसर्यम सं शोधर् र्गरी दतान गर्न समल्र्े र्दे जखएमा सहकारी रजजस्रारिे सो ववसर्यममा
सं शोधर् गर्ुप
न र्े व्यहोरा खुिाई दरखास्त प्राप्त भएको समसतिे पन्र ददर्सभत्र सर्वेदकिाई
सूचर्ा ददर्ु पर्ेछ ।
(३) यस ऐर्मा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा िे जखएको भए तापसर् यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका
बखत दतान भई सञ्चािर्मा रहे को जजल्िा ववषयगत सहकारी सं घ, जजल्िा सहकारी सं घ र
एक भन्दा बढी स्थार्ीय तहमा कायनिेत्र रहेका सं स्थाहरु यसै ऐर् बमोजजम दतान भएको
मासर्र्ेछ।
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(४) यस दफा बमोजजम सहकारी सं घ वा सं स्था दतान गदान दफा १२ को उपदफा
(१) बमोजजमको सं घ वा सं स्थािे पािर्ा गर्ुन पर्े गरी कुर्ै शतन तोक्र् सक्र्ेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम शतन तोवकएकोमा सोको पािर्ा गर्ुन सम्बजन्धत
सहकारी सं स्थाको कतनव्य हुर्ेछ ।
(६)

दफा 8 बमोजजमको ववजशष्टीकृत सं घको हकमा ववषयगत जजल्िा सहकारी

सं घद्वारा प्रदार् गररर्े सेवामा दोहोरो र्पर्े गरी मात्र दतान हुर् सक्र्ेछ ।
१४.

दतान गर्न अस्वीकार गर्न सक्र्ेः (१) दफा १३ को उपदफा (१) मा उल्िेजखत अवस्था
र्भएमा, सोही दफा बमोजजम ववसर्यम सं शोधर्को िासग सूचर्ा ददएको अवसधसभत्र
सर्वेदकिे सं शोधर् गर्न अस्वीकार गरे मा त्यस्तो सूचर्ा पाएको समसतिे तीस ददर्सभत्र
ववसर्यम सं शोधर् र्गरे मा वा यस ऐर् बमोजजम पुग्र्ु पर्े रीत र्पुगेमा वा सूचर्ामा
उल्िेख भए बमोजजम हुर्े गरी ववसर्यम सं शोधर् र्गरे मा सहकारी रजजस्रारिे त्यस्तो
सहकारी सं घ वा सं स्था दतान गर्न अस्वीकार गर्न सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी सं घ वा सं स्था दतान गर्न अस्वीकार गरे मा
सहकारी रजजस्रारबाट सोको आधार र कारण खुिाई तीर् ददर्सभत्र त्यस्तो व्यहोरा
सिजखत जार्कारी सम्बजन्धत सर्वेदकिाई ददर्ु पर्ेछ ।
(3) उपदफा (2) बमोजजमको सिजखत जार्कारी उपर जचत्त र्बुझेमा जचत्त
र्बुझर्े पििे तीस ददर्सभत्र मन्त्राियमा सर्वेदर् ददर्ुपर्ेछ ।
(4) उपदफा (3) बमोजजम सर्वेदर् प्राप्त भएमा मन्त्राियिे त्यस्तो सर्वेदर् उपर
जाूँचबुझ गरी एक्काईस ददर्सभत्र सर्णनय ददर्ु पर्ेछ र त्यस्तो सर्णनय अजन्तम हुर्छ
े ।

१५.

सहकारी संघ वा संस्था संगदठत सं स्था हुर्ःे (१) सहकारी सं घ वा सं स्था अववसछन्न
उत्तरासधकारवािा एक स्वशाससत र सं गदठत सं स्था हुर्ेछ ।
(२) सहकारी सं घ वा सं स्थाको काम कारवाहीकोिासग एउटा छु िै छाप हुर्ेछ ।
(३) सहकारी सं घ वा सं स्थािे यस ऐर्को अधीर्मा रही व्यजक्त सरह चि अचि
सम्पसत प्राप्त, उपभोग, वविी वा अन्य व्यवस्था गर्न सक्र्ेछ।
(४) सहकारी सं घ वा सं स्थािे व्यजक्त सरह आफ्र्ो र्ामबाट र्ासिस, उजुर गर्न र
सो उपर पसर् सोही र्ामबाट र्ासिस उजुर िाग्र् सक्र्ेछ ।
(५) सहकारी सं घ वा सं स्थािे व्यजक्त सरह करार गर्न सक्र्ेछ ।
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(6) अन्य व्यवस्था िेजखए बमोजजम हुर्ेछ ।
१६.

प्रदे श सरकारको सहकारी सम्बन्धी कायनित्र
े

: (१) यस ऐर् बमोजजम सं घ वा सं स्थाको

कायनिेत्र दे हाय बमोजजम हुर्ेछ ।
(क)

दफा ३ को उपदफा (3) बमोजजमको कायनिेत्र,

(ख)

जजल्िा ववषयगत सहकारी सं स्था,

(ग)

जजल्िा सहकारी सं घ,

(घ)

प्रदे श ववषयगत सहकारी सं घ,

(ङ)

प्रदे श सहकारी सं घ,

(च)

ववजशष्टीकृत सहकारी सं घ,

(छ)

प्रदे श सहकारी बैंक ।

(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िेजखएको भए तापसर् सं घ वा सं स्थािे दतान
भई व्यावसायीक सेवा प्रारम्भ गरे को दुई वषनपसछ दे हायका आधारमा जोसडएको भौगोसिक
िेत्र कायम रहर्े गरी आफ्र्ो एक भन्दा बढी स्थार्ीय तहमा सहकारी रजजिारको
अर्ुमसत सिई कायनिेत्र ववस्तार गर्न सक्र्ेछ तर यस ऐर् प्रारम्भ हुर् ु भन्दा एक भन्दा
बढी स्थार्ीय तहमा व्यवसायीक सेवा प्रारम्भ गरी सं चािर् गरे को भए यस ऐर् बमोजजम
भएको मासर्र्ेछ र त्यस्तो सं घ वा सं स्थािे यो ऐर् िागु भएको ६ मवहर्ा सभत्र यस ऐर्
बमोजजम सहकारी रजजिार समि तोवकएबमोजजमको सर्वेदर् ददर्ु पर्ेछ ।
(क) सं घ वा सं स्थाको व्यवसायीक वियाकिापको ववकास िममा
सदस्यता बढाउर् थप कायनिेत्र आवश्यक परे को,
(ख)

सं घ वा सं स्थाको कायन सं चािर्मा सदस्यको प्रत्यि सर्यन्त्रण
कायम राख्न रचर्ात्मक उपायहरु अविम्वर् गररएको,

(३) उपदफा (२) मा जुर्सुकै कुरा िेजखएको भएतापसर् सदस्यको बसोबासको
प्रकृसत, पायक पर्े स्थार्, स्थार्ीय अवजस्थसत र तोवकएबमोजजम ववशेष व्यवसायीक
आवश्यकताका आधारमा कायनिेत्र ववस्तार गर्न सवकर्ेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् जिववद्युत आयोजर्ा,
जशिा, भावषक, सावहजत्यक, सांस्कृसतक, स्वास््य सेवा, सावनजसर्क यातायात, सञ्चार, ववशेष कृवष
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वा वर्जन्य पैदावारको उत्पादर्, सञ्चय वा प्रशोधर् गर्े जस्ता व्यवसायीक िेत्र एवं
सदस्यहरुको सहभासगता ववस्तारका कारण प्रारम्भ मै फरावकिो कायनिेत्र आवश्यक पर्े
सं स्थाको कायनिेत्र दतान गदानको बखत र्ै तोवकएको आधारमा एक भन्दा बढी स्थार्ीय
तह वा जजल्िा वा एक भन्दा बढी जजल्िा वा प्रदे शभर कायम गर्न सवकर्ेछ ।
(५) यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बखत सं चािर्मा रहे का सं स्थाहरुको कायनिेत्र यसै
ऐर् अर्ुसार वा प्रचसित ऐर् अर्ुसार कायम भएको मासर्र्ेछ ।
तर, यो ऐर् प्रारम्भ भएपसछ ती सं स्थाहरुिे ६ मवहर्ा सभत्र दे हायका
वववरण खोिी सहकारी रजजस्रार समि यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाको बखत सम्मको कायन
सं चािर् प्रसतवेदर् पेश गर्ुप
न र्ेछ:(क) मौजुदा कायनिेत्रको प्रदे श, जजल्िा, स्थार्ीय तह र वडा अर्ुसारको
सदस्यता ववस्तारको अवस्था,
(ख)

मौजुदा कायनिेत्रको प्रदे श, जजल्िा, स्थार्ीय तह र वडा अर्ुसारको
व्यवसायीक सेवा सञ्चािर्को अवस्था,

(ग) तोवकएबमोजजमको अन्य वववरण ।
(६) उपदफा (५) बमोजजम कायन सञ्चािर् प्रसतवेदर् पेश भएपसछ सहकारी
रजजस्रारबाट आवश्यक जाूँचबुझ समेत गरी सम्वजन्धत सहकारी सं स्थािाई दे हाय
बमोजजम कायनिेत्र पुर्ःसर्धानरण गर्न सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ:–
(क) उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजजमको वववरणमा उजल्िजखत
सदस्यता ववस्तार र्भएको वा तोवकएको सं ख्याभन्दा कम सदस्यता
ववस्तार भएको वा भौगोसिक सर्रन्तरता र्भएको प्रदे श, जजल्िा,
स्थार्ीय तह र वडा जझकी कायनिेत्र घटाउर्े,
(ख) उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजजमको वववरणमा कुर्ै व्यवसायीक
सेवा सञ्चािर् र्भएको वा जम्मा कारोबारको तोवकएको रकम वा
अर्ुपात भन्दा कम रकम वा अर्ुपातको व्यवसायीक सेवा सञ्चािर्
भएको दे जखएको प्रदे श, जजल्िा, स्थार्ीय तह र वडा जझकी कायनिेत्र
घटाउर्े,
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(ग) सं स्थाको सञ्चािर् खचन धान्ने गरी व्यवसावयक कायन कुशिता वढाउर् र
सं स्था सञ्चािर्मा सदस्यको सहभासगतामूिक िोकताजन्त्रक सर्यन्त्रण
कायम राख्नुका असतररक्त प्रदे श, जजल्िा, स्थार्ीय तह वा वडा जझकी
उपयुक्त कायनिेत्र कायम राख्ने,
(घ) व्यवसायीक एवं प्रवद्धनर्ात्मक सेवाका िासग जजल्िा वा प्रदे श सबषयगत
सं घ

वा

जजल्िा

वा

प्रदे श

सं घको

सदस्यताको

प्रासप्तिाई

सहज

तुल्याउर्ुका असतररक्त प्रदे श, जजल्िा, स्थार्ीय तह वा वडा जझकी
उपयुक्त कायनिेत्र कायम राख्ने ।
(७) उपदफा (५) बमोजजम सहकारी रजजस्रार वा सहकारी रजजस्रारबाट वा
सर्जबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे सर्दे शर् ददएकोमा सहकारी सं स्थािे एक बषन सभत्र
ववसर्यम सं शोधर् गरी आफ्र्ो कायनिेत्र पुर्ः सर्धानरण गर्ुप
न र्ेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजजम सम्वजन्धत सहकारी सं स्थािे तोवकएको अवसधसभत्र
आफ्र्ो कायनिेत्र पुर्ःसर्धानरण र्गरे मा सहकारी रजजस्रारबाट उपदफा (२) को अधीर्मा
रही त्यस्तो सहकारी सं स्थाको कायनिेत्र तीर् मवहर्ासभत्र पुर्ःसर्धानरण गर्ेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजजम सहकारी रजजस्रारबाट कायनिेत्र पुर्: सर्धानरण
गररददएकोमा जचत्त र्बुझ्र्े सहकारी सं स्थािे कायनित्र
े पुर्: सर्धानरणको जार्कारी पाएको
समसतिे तीस ददर्सभत्र मन्त्रािय समि पुर्राविोकर्का िासग सर्वेदर् ददर् सक्र्ेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजजम प्राप्त सर्वेदर्मा मन्त्राियिे पैं तासिस ददर्सभत्र
पुर्राविोकर् सम्बन्धी सर्णनय गर्ुन पर्ेछ ।
(११) यस दफामा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् सहकारी सं स्थािे
स्वेजच्छक रुपमा जुर्सुकै समय कायनिेत्र घटाउर्े गरी पुर्: सर्धानरण गर्न ववसर्यम
सं शोधर् गर्न सक्र्ेछ ।
(१२) कायनिेत्र पुर्: सर्धानरण सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
(१३)

उपदफा

(२)

र

(३)

बमोजजम

कायनिेत्र

ववस्तारको

प्रविया

तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
१७.

संघ तथा सहकारी बैंकको कायनित्र
े : सं घ तथा सहकारी बैंकहरुको कायनिेत्र दे हाय
बमोजजम हुर्ेछ:11

(क) जजल्िा ववषयगत सहकारी सं घ वा जजल्िा सहकारी सं घको हकमा एक
जजल्िा,
(ख)

प्रदे श ववषयगत सहकारी सं घ वा प्रदे श सहकारी सं घको हकमा एक

(ग)

ववजशष्टीकृत सं घको हकमा त्यस्तो सं घको प्रकृसत हेरी वस्तु वा सेवाको

प्रदे श,

सं किर्, ववतरण वा प्रवाहको िेत्रअर्ुसार, एक प्रदे श
(घ)
१८.

सहकारी बैंकहरुको र्ेपाि राि बैंकिे तोवकएबमोजजमको प्रादे जशक िेत्र,

ववषयगत आधारमा वगीकरण गर्न सवकर्े: सं स्था वा सं घिाई ववषयगत आधारमा
तोवकएबमोजजम वगीकरण गर्न सवकर्ेछ ।

१९.

कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चािर् गर्न सक्र्ेः (१) दफा (१३) बमोजजम
दतान प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पसछ सं स्था वा सं घिे दफा (२२) बमोजजमको उद्देश्य प्रासप्तको
िासग यस ऐर्, सर्यम र ववसर्यमको अधीर्मा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग
वा पररयोजर्ा सञ्चािर् गर्न सक्र्ेछ ।
(२) सहकारी बैंकिे र्ेपाि राि बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरे पसछ मात्र आफ्र्ो
कारोवार वा सेवा सं चािर् गर्न सक्र्ेछ ।
(३) प्रचसित कार्ूर्मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् सं स्था वा सं घिे
उपदफा (१) बमोजजम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चािर् गर्न छु िै सं स्था
दतान गर्ुप
न र्े छै र् ।
तर, त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चािर् गर्न प्रचसित कार्ूर्
बमोजजम अन्य कुर्ै सर्कायबाट अर्ुमसतपत्र, स्वीकृसत वा इजाजतपत्र सिर्ु पर्े रहेछ भर्े
सो बमोजजम अर्ुमसतपत्र, स्वीकृत वा इजाजतपत्र सिएर मात्र कारोवार, व्यवसाय, उद्योग
पररयोजर्ा सञ्चािर् गर्ुन पर्ेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम सं घ वा सं स्थािे प्रचसित कार्ूर् बमोजजम असधकार
पाएको सर्काय वा असधकारीबाट अर्ुमसतपत्र स्वीकृसत वा इजाजतपत्र प्राप्त गरे मा पन्र
ददर्सभत्र सोको जार्कारी सहकारी रजजस्रारिाइन ददर्ु पर्ेछ ।
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ु
(५) दुई वा दुईभन्दा बढी सं घ वा सं स्थािे सं यक्त
वा साझेदारीमा आफ्र्ो उत्पादर्
वा सेवाको बजारीकरणको िासग यस ऐर्को अधीर्मा रही तोवकएबमोजजम आवश्यक
कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चािर् गर्न सक्र्ेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चािर् गर्े
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्छ
े ।
(७) प्रचसित कार्ूर्मा जुर्सुकै कुरा िेजखएको भएतापसर् सं घ वा सं स्थािे उपदफा
(१) बमोजजम सञ्चािर् गर्े कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ाको उत्पादर् सहकारी
ब्राण्डमा सबिीववतरण गर्न सक्र्ेछर्् ।
तर, प्रचसित कार्ूर् बमोजजम सम्वजन्धत सर्कायबाट त्यस्तो ब्राण्ड प्रासप्तको
स्वीकृसत सिर्ु पर्े रहे छ भर्े सोबमोजजम स्वीकृसत सिर्ु पर्ेछ ।
(८) सं स्था वा सं घिे उत्पादर् गरे को बस्तुहरुको उत्पजत्तको प्रमाणपत्र जारी गर्े
प्रविया र आधार प्रचसित कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ ।
२०.

दावयत्व सीसमत हुर्ःे (१) सहकारी सं स्थाको कारोवारको सम्बन्धमा सदस्यको दावयत्व
सर्जिे खरीद गरे को वा खरीद गर्न स्वीकार गरे को शेयरको असधकतम रकमसम्म मात्र
सीसमत रहर्ेछ ।
(२) सहकारी सं स्थाको र्ामामा ‘‘सहकारी’’ र र्ामको अन्त्यमा ‘‘सिसमटे ड’’ भन्ने
शब्द राख्नु पर्ेछ ।

२१.

दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था :(1) सं घ वा सं स्था दतान वा अध्यावसधक गदान दस्तुर बुझाउर्ु
पर्ेछ ।
(2) सं घ सं स्था शुरु दतान गदान दे हायको दस्तुर बुझाउर्ु पर्ेछ :(क)

प्रदे श सहकारी सं घ दतान गदान रु. पाूँच हजार,

(ख)

प्रदे श ववषयगत सहकारी सं घ दतान गदान रु. चार हजार,

(ग)

ववशीष्टीकृत सहकारी सं घ दतान गदान रु. चार हजार,

(घ)

जजल्िा सहकारी सं घ दतान गदान रु. चार हजार,

(ङ)

जजल्िा ववषयगत सं घ दतान गदान सतर् हजार,

(च)

यस ऐर् बमोजजम दतान हुर्े सं स्था रु. सतर् हजार ।
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(3) सं घ सं स्थािे प्रत्येक वषन अध्यावसधक गर्ुन पर्ेछ र त्यस्तो अध्यावसधक गदान
दे हाय बमोजजमको दस्तुर वुझाउर्ु पर्ेछ ।
(क)

प्रदे श

सहकारी

रजजिार

समि

प्रत्येक

वषन

सं घ

सं स्थािे

अध्यावसधक गदान एक हजार पाूँच सय दस्तुर बुझाउर्ु पर्ेछ ।
पररच्छे द – ३
संघ वा सं स्थाको उद्देश्य तथा कायन
२२.

संघ वा संस्थाको उद्देश्य : कायनिेत्रमा आधाररत र सदस्य केन्रीत भई आफ्र्ो
सदस्यहरुको आसथनक, सामाजजक तथा सांस्कृसतक समृवद्ध हाससि गर्ुन सं स्था वा सं घको
मुख्य उद्देश्य हुर्ेछ।

२3. संघ वा संस्थाको कायनः सं स्था वा सं घका कायनहरु दे हाय बमोजजम हुर्ेछर््:(क) सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तहरुको पािर्ा गर्े, गराउर्े,
(ख) सदस्य र आफ्र्ो व्यवसायको हीत प्रवधनर् तथा सोको बजारीकरण गर्े
गराउर्े,
(ग) सदस्यहरुिाई जशिा, सूचर्ा र तािीम प्रदार् गर्े तथा सदस्य, सं स्था वा
सं घमा सुशासर् प्रवधनर् गर्े, गराउर्े,
(घ) सं स्थािे गर्े उत्पादर् तथा सेवाको मापदण्ड सर्धानरण गरी गुणस्तर सुधार,
आसथनक दावयत्व र जोजखम व्यवस्थापर् सम्बन्धी कायन गर्े ।
(ङ) आन्तररक सर्यन्त्रण प्रणािी िागू गर्े,
(च) सं स्था वा सं घको व्यवसावयक प्रवधनर् तथा ववकास सम्वन्धी वियाकिापहरु
सं चािर् गर्े,
(छ) मन्त्रािय तथा सहकारी रजजस्रारबाट सर्दे शर् पािर्ा गर्े, गराउर्े,
(ज) सदस्य सं स्था वा सं घमा सुशासर् प्रवधनर् गर्े, गराउर्े,
(झ) सं स्था वा सं घको बीचको पारस्पररक समन्वय र सहयोग असभवृदद्व गर्े,
गराउर्े,
(ञ) ववसर्यममा उल्िे जखत कायनहरु गर्े।
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पररच्छे द –४
ववसर्यम तथा आन्तररक कायनववसध
२४.

ववसर्यम बर्ाउर्ु पर्ेः (१) सहकारी सं घ वा सं स्थािे यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको
सर्यम, सर्दे जशका, मापदण्ड र कायनववसधको अधीर्मा रही आफ्र्ो कायन सञ्चािर्को िासग
ववसर्यम बर्ाउर्ु पर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको ववसर्यम सहकारी रजजस्रारबाट स्वीकृत भएपसछ
िागू हुर्छ
े ।
(३) उपदफा (२) मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् सहकारी बैंकको
ववसर्यम स्वीकृत गर्ुन अजघ सहकारी रजजस्रारिे र्ेपाि राि बैंकको परामशन सिर्ुपर्ेछ ।

२५.

आन्तररक कायनववसध बर्ाउर् सक्र्ेः (१) सहकारी सं घ वा सं स्थािे यो ऐर्, यस ऐर्
अन्तगनत बर्ेको सर्यम, सर्दे जशका, मापदण्ड, कायनववसध र ववसर्यमको अधीर्मा रही
आवश्यकता अर्ुसार आफ्र्ो आन्तररक कायनववसध बर्ाउर् सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको आन्तररक कायनववसध सम्बजन्धत सं घ वा सं स्थािे
स्वीकृत गरी िागु गर्न सक्र्ेछ तर त्यस्तो कायनववसध सं घ वा सं स्थाको अगामी साधारण
सभाबाट अर्ुमोदर् गर्ुप
न र्ेछ ।

२6.

ववसर्यम र आन्तररक कायनववसधमा सं शोधर्ः (१) सहकारी सं घ वा सं स्थािे साधारण
सभाको कूि सदस्य सं स्थाको बहुमतबाट ववसर्यम सं शोधर् हुर् सक्र्ेछ तर कायनववसधको
हकमा ससमसतबाट सं शोधर् स्वीकृत भै सभाबाट अर्ुमोदर् हुर्पु र्ेछ ।
(३) अन्य व्यवस्था तोवकए वमोजजम हुर्ेछ ।
पररच्छे द – ५
सदस्यता

२७.

सदस्यको योग्यता : (१) सोह्र वषन उमेर पुगेका दे हाय बमोजजमका योग्यता पुगेका र्ेपािी
र्ागररकहरु सं स्थाको सदस्य हुर् सक्र्ेछर््:(क) सं स्थाको कायनिेत्रसभत्र बसोवास गरररहे को,
(ख) सं स्थाको कम्तीमा एक शेयर खरीद गरे को,
(ग) सं स्थाको ववसर्यममा उल्िे जखत शतनहरु पािर्ा गर्न मन्जुर गरे को,
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(घ) सं स्थाको जजम्मेवारी पािर्ा गर्न मन्जुरी भएको,
(ङ) सं स्थािे गरे को कारोवारसं ग प्रसतस्पधान हुर्े गरी कारोवार र्गरे को,
(च) कुर्ै पसर् सं घ वा सं स्थाको कािो सूजचमा र्परे को ।
(२) यस ऐर्मा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा िेजखएको भएतापसर् प्रदे श सरकारका
सर्कायहरु, स्थार्ीय तहकासाथै सं स्थाको कायनिेत्र सभत्रका सहकारी ववद्यािय, सामुदावयक
ववद्यािय, गुठी, स्थार्ीय क्िब, स्थार्ीय तहमा गठर् भएका गैरर्ाफामूिक सं स्था, उत्पादर्
र सेवामूिक सं घ सं स्था, उपभोक्ता समूहहरु सं स्थाको सदस्य हुर् बाधा पर्े छै र् ।
(३) यस दफामा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् स्वास््य सहकारी सं स्थामा
सहकारी सं स्थािे सदस्यता सिर्े वाधा पर्े छै र्।
२८.

सदस्यता प्राप्त गर्न सर्वेदर् ददर्ुपर्े : (१) सं स्थाको सदस्यता सिर् चाहर्े सम्बजन्धत
व्यजक्तिे सं स्थाको ससमसत समि सर्वेदर् ददर्ुपर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सर्वेदर् परे को समसतिे तीस ददर्सभत्र ससमसतिे यस
ऐर् वमोजजम बर्ेको सर्यम तथा ववसर्यमको अधीर्मा रही तोवकएको दस्तुर सिई
सदस्यता प्रदार् गर्े वा र्गर्े सर्णनय गर्ुन पर्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम सर्णनय गदान ससमसतिे सदस्यता प्रदार् र्गर्े सर्णनय
गरे मा सोको आधार र कारण खोिी सात ददर्सभत्र सर्वेदकिाई सिजखत जार्कारी
सवहतको सूचर्ा ददर्ु पर्ेछ ।
(४)

उपदफा (३) बमोजजम जार्कारी पाएको समसतिे तीस ददर्सभत्र त्यस्तो

सूचर्ामा जचत्त र्बुझे सम्बजन्धत व्यजक्तिे त्यस्तो सं स्था उपर सहकारी रजजस्रार समि
उजूर गर्न सक्र्ेछ।
(५)

उपदफा (४) बमोजजम प्राप्त उजूरी छार्सबर् गदान सर्वेदकिाई सदस्यता

प्रदार् गर्ुन पर्े दे जखएमा सहकारी रजजस्रारिे त्यस्तो सर्वेदकिाई सदस्यता प्रदार् गर्नका
िासग सम्बजन्धत सं स्थािाई आदे श ददर् सक्र्ेछ ।
(६)

उपदफा (५) बमोजजम कुर्ै आदे श प्राप्त भएमा सो आदे श प्राप्त गरे को

सात ददर्सभत्र सम्बजन्धत सं स्थािे सर्वेदकिाई सदस्यता प्रदार् गरी सोको जार्कारी
सहकारी रजजस्रारिाई ददर्ु पर्ेछ ।
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२९.

सदस्य हुर् र्पाउर्ेः (१) कुर्ै व्यजक्त एक स्थार्ीय तहको एकै प्रकृसतको सं स्थामा
एकभन्दा बढी सं स्थाको सदस्य हुर् पाउर्े छै र् ।
ु न्दा अजघ कुर्ै व्यजक्त एक स्थार्ीय तहको एकै प्रकृसतको
तर यो ऐर् प्रारम्भ हुर्भ
एकभन्दा बढी सं स्थाको सदस्य रहे को भए यो ऐर् प्रारम्भ भएको समसतिे तीर् वषन सभत्र
कुर्ै एक सं स्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु पर्ेछ ।
(२) यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बखत प्रदे श सरकारको सर्काय वा दफा २७ को
उपदफा (२) मा उल्िे ख भएदे जख बाहे कको अन्य कुर्ै कृसत्रम व्यजक्त सदस्य भएको भए
पाूँच वषन सभत्र सदस्यता अन्त्य गर्ुन पर्ेछ ।
तर यो ऐर् प्रारम्भ हुर् ु भन्दा अजघ दतान भएको स्वास््य, जशिा सहकारी
सं स्थाको हकमा यो दफा िागू हुर्े छै र् ।

३०.

सदस्य हुर् सक्र्े : (१) दफा (४) बमोजजमको जजल्िा ववषयगत सहकारी सं घमा जजल्िा
सभत्रका ववषयगत सं स्थाहरू सदस्य हुर् सक्र्ेछ ।
(२)

दफा (५) बमोजजमको जजल्िा सहकारी सं घमा जजल्िा सभत्रका सं स्था र

जजल्िा ववषयगत सहकारी सं घहरू सदस्य हुर् सक्र्ेछर्् ।
(३)

दफा (६) बमोजजमको प्रदे श ववषयगत सहकारी सं घमा प्रदे श सभत्रका

जजल्िा ववषयगत सहकारी सं घहरू र प्रदे श सहकारी रजजिार दतान भएका सहकारी
सं स्थाहरु सदस्य हुर् सक्र्ेछर्् ।
(४)

दफा (७) बमोजजमको प्रदे श सहकारी सं घमा प्रदे श सहकारी रजजिार

समि दतान भएका सं स्था, जजल्िा ववषयगत सहकारी सं घ, जजल्िा सहकारी सं घ र प्रदे श
ववषयगत सहकारी सं घ सदस्य हुर् सक्र्ेछर्् ।
(५) सहकारी बैंकहरुमा सं स्था र सं घ मात्र सदस्य हुर् सक्र्े छर्् ।
(६) यस दफा बमोजजम सदस्यता सिर्े सम्वन्धी प्रविया तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
३१.

सदस्यताको समासप्त (१) कुर्ै सदस्यको सदस्यता दे हायको अवस्थामा समाप्त हुर्ेछ:(क) सदस्यिे आफ्र्ो सदस्यता त्याग गरे मा,
(ख) िगातार वावषनक साधारण सभामा सबर्ा सूचर्ा तीर् पटकसम्म अर्ुपजस्थत
भएमा,
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(ग) यो ऐर्, यस ऐर्अन्तगनत बर्ेको सर्यम वा ववसर्यम बमोजजम सदस्यिे पािर्ा
गर्ुप
न र्े प्रावधार्को बारम्वार उिं घर् गरे को ठहर गरी त्यस्तो ठहरको
आधारमा ससमसतिे सर्ष्काशर् गरे मा,
(घ) सं स्थाको सदस्यको हकमा दफा २७ बमोजजमको योग्यता र्भएमा ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् कुर्ै सदस्यिे सहकारी
ु ार् गर्ुन पर्े कुर्ै रकम भएमा सो फरफारक र्भएसम्म
सं घ वा सं स्थाबाट प्राप्त वा भक्त
वा सर्जिे सिएको ऋण, सतर्ुन पर्े कुर्ै दावयत्व वा अन्य कुर्ै सदस्यको तफनबाट सधतो वा
जमार्त बसेकोमा सोको दावयत्व फरफारक र्भएसम्म सर्जको सदस्यता समाप्त हुर्ेछैर् ।
(३) यस दफामा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् साधारण सभा बोिाउर्े सर्णनय
भई सकेपसछ साधारण सभा सम्पन्न र्भएसम्म कसै िाई पसर् सदस्यताबाट हटाउर्े सवकर्े
छै र् ।
(४) सदस्यको सदस्यता समासप्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
३२.

सुववधा प्राप्त गर्न र्सक्र्े : कुर्ै सदस्यिे सहकारी सं घ वा सं स्थािाई सतर्ुन बुझाउर्ु पर्े
ु ार् र्गरे मा वा यो ऐर्, यस अन्तगनत बर्ेको सर्यम
कुर्ै दावयत्व सर्धानररत समयसभत्र भक्त
वा ववसर्यम बमोजजम सदस्यिे पािर्ा गर्ुन पर्े व्यवस्थाको बारम्बार उिं घर् गरे मा
त्यस्तो सदस्यिे अन्य सदस्य सरहको सुववधा प्राप्त गर्न सक्र्े छै र् तर सम्बन्धी सं स्थािे
त्यस्तो सुववधा प्राप्त गर्न र्सक्र्े कारण र आधार सवहतको जार्कारी त्यस्ता सदस्यिाई
ददर्ु पर्ेछ ।
पररच्छे द – ६
साधारण सभा, ससमसत तथा िेखा सुपररवेिण ससमसत

३३. साधारण सभाः(१) सहकारी सं स्थाको सवोच्च अङ्गको रूपमा साधारण सभा हुर्ेछ ।
(२)

सहकारी सं स्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुर्े छर्् ।

(३)

सहकारी सं स्थाको साधारण सभा दे हाय बमोजजम हुर्ेछ:(क)

प्रारजम्भक साधारण सभा,

(ख)

वावषनक साधारण सभा,

(ग)

ववशेष साधारण सभा ।
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३४.

प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, कतनव्य र असधकारः प्रारजम्भक साधारण सभाको काम,
कतनव्य र असधकार दे हाय बमोजजम हुर्ेछः(क)

प्रारजम्भक साधारणसभा हुर्े अजघल्िो ददर्सम्मको सं स्थाको काम
कारबाही र आसथनक कारोबारको जार्कारी सिर्े,

(ख)

चािू आसथनक वषनकोिासग वावषनक कायनिम तथा बजेट स्वीकृत
गर्े,

(ग)

प्रसतवेदर् तथा ववत्तीय वववरण आवश्यक सं सोधर् सवहत अर्ुमोदर्
गर्े,

(घ)

ववसर्यममा उल्िेख भएबमोजजम ससमसत वा िे खा सुपररवेिण
ससमसतको सर्वानचर् गर्े,

३५.

(ङ)

आन्तररक कायनववसध पाररत गर्े,

(च)

िे खा पररिकको सर्युजक्त र सर्जको पाररश्रसमक सर्धानरण गर्े,

(छ)

ववसर्यममा तोवकएबमोजजमका अन्य कायनहरू गर्े ।

वावषनक साधारण सभाको काम, कतनव्य र असधकारः वावषनक साधारणसभाको काम, कतनव्य
र असधकार दे हाय बमोजजम हुर्ेछः(क)

वावषनक कायनिम तथा बजेट स्वीकृत गर्े,

(ख)

वावषनक िेखा परीिण प्रसतवेदर् अर्ुमोदर् गर्े,

(ग)

ससमसत वा िे खा सुपररवेिण ससमसतको सर्वानचर् तथा ववघटर् गर्े
र यस ऐर् प्रचसित कार्ूर् बमोजजम,

(घ)

सञ्चािक वा िे खा सुपररवेिण ससमसतको संयोजक वा सदस्यिाई
कावानही गरी पदबाट हटाउर्े,

(ङ)

ससमसत वा िेखा सुपररवेिण ससमसतको वावषनक प्रसतवेदर् आवश्यक
सं शोधर् सवहत पाररत गर्े,

(च)

ववसर्यम सं शोधर् तथा आन्तररक कायनववसध पाररत गर्े,

(छ)

िे खा पररिकको सर्युजक्त र सर्जको पाररश्रसमक सर्धानरण गर्े,
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(ज)

सं स्था एकीकरण वा ववघटर्सम्बन्धी आवश्यक सर्णनय गर्े,

(झ)

पाररश्रसमक िगायतका सुववधा तोक्र्े,

(ञ)

ऋण तथा अर्ुदार् प्राप्त गर्े सम्बन्धमा सर्णनय गर्े,

(ट)

सदस्यको दावयत्व आधार र कारण समेत उल्िे ख गरी समर्ाहा

ददर्े,

३६.

(ठ)

ससमसतिाई आवश्यक सर्दे शर् ददर्े,

(ड)

ववसर्यममा तोवकएबमोजजमका अन्य कायन गर्े ।

साधारण सभाको बैठकः (१) ससमसतिे सहकारी सं घ वा सं स्था दतान भएको समसतिे तीर्
मवहर्ासभत्र प्रारजम्भक साधारण सभा बोिाउर्ु पर्ेछ तर सतर् मवहर्ासभत्र सम्भव र्भए
ससमसतिे थप एक मवहर्ासभत्र साधारण सभा गर्न सक्र्ेछ ।
(२) ससमसतिे प्रत्येक आसथनक वषन समाप्त भएको समसतिे छ मवहर्ासभत्र वावषनक
साधारण सभा बोिाउर्ु पर्ेछ ।
(३) ससमसतिे दे हायको अवस्थामा ववशेष सधारण सभा बोिाउर्ु पर्ेछ:(क) सं स्थाको काम ववशेषिे ववशेष साधारण सभा बोिाउर्ु परे मा,
(ख) दफा ४६को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम िे खा सुपररवेिण
ससमसतको जशफारीसमा,
(ग) कुर्ै सञ्चािकिे ववशेष साधारण सभा बोिाउर् पेश गरे को प्रस्ताव
ससमसतद्बारा पाररत भएमा,
(घ) ससमसतिे कुर्ै खास कामको िासग ववशेष साधारण सभा बोिाउर्े सर्णनय
गरे मा,
(ङ) ववशेष सधारण सभा बोिाउर्ु पर्े कारण खुिाई पन्र प्रसतशत सदस्यिे
ससमसतसमि सर्वेदर् ददएमा,
(च) दफा (३७) को उपदफा (१) बमोजजम सहकारी रजजस्रारिे सर्दे शर्
ददएमा,
(छ) दफा (३९) को उपदफा (२) बमोजजम सहकारी रजजस्रारिे आदे श
ददएमा।
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३७.

ववशेष साधारण सभा बोिाउर् सर्दे शर् ददर् सक्र्े : (१) कुर्ै सहकारी सं स्थाको सर्रीिण
वा सुपररवेिण गदान वा कसै को उजुरी परी छार्ववर् गदान दे हायको अवस्था दे जखर् आएमा
सहकारी रजजस्रारिे त्यस्तो सहकारी सं घ वा सं स्थाको ससमसतिाई साधारण सभा बोिाउर्
सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछर््:(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा ससद्धान्त ववपरीत कायन गरे मा,
(ख) यो ऐर्, यस ऐर्अन्तगनत बर्ेको सर्यम, ववसर्यम तथा आन्तररक कायनववसध
ववपरीत कायन गरे मा,
(ग) सहकारी बैंकको हकमा र्ेपाि राि बैंकको सर्रीिण तथा सुपररवेिणका
िममा गम्भीर कैवफयत दे जखएमा,
(घ) सहकारी रजजस्रार वा सहकारी रजजस्रारको सर्दे शर्को बारम्बार उल्िं घर्
गरे मा,
(ङ) दफा (३९) को उपदफा (२) बमोजजम सहकारी रजजस्रारिे ददएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम साधारण सभा बोिाउर् सर्दे शर् प्राप्त भएमा ससमसतिे
सो सर्दे शर् प्राप्त भएको समसतिे साठी ददर्सभत्र साधारण सभाको बैठक बोिाउर्ु पर्ेछ र
साधारण सभाको बैठकमा उजुरी वा सर्रीिणका िममा दे जखएका ववषयमा छिफि गरी
सोको सर्णनय सवहतको प्रसतवेदर् सहकारी रजजस्रार समि पेश गर्ुन पर्ेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा उल्िेजखत अवसधसभत्र ससमसतिे साधारण सभा
र्बोिाएमा सहकारी रजजिारिे त्यस्ता सहकारी सं घ वा सं स्थाहरुिाई तत्काि साधारण
सभा सम्पन्न गर्न आदे श ददर् सक्र्ेछ ।
(४) सहकारी सं स्थाको साधारण सभाको िासग गणपुरक सं ख्या तत्काि कायम
रहेको सदस्य सं ख्याको एकाउन्न्न प्रसतशत हुर्ेछ ।
तर पवहिो पटक बोिाइएको साधारण सभामा गणपुरक सं ख्या र्पुगेमा त्यसको
सात ददर्सभत्र दोश्रो पटक साधारण सभा बोिाउर्ु पर्े र यसरी दोश्रो पटक बोिाइएको
साधारण सभामा सं चािक ससमसतको बहुमतसवहत एक सतहाई साधारण सदस्यहरुको
उपजस्थसत भएमा साधारण सभाको गणपुरक सं ख्या पुगेको मासर्र्ेछ ।
(५) एक हजार पाूँच सय वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको सं घ वा सं स्थािे
साधारण सभा गदान समार् कायन सूचीमा तोवकएबमोजजम सदस्य सं ख्याको आधारमा
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स्थार्ीय तह वा वडामा सं चािक सदस्यहरुिाई पठाई साधारण सभा गर्न र त्यस्तो
सभाको सर्णनय प्रमाजणत गर्न प्रसतसर्सधहरु छर्ौट गरी त्यस्ता प्रसतसर्सधहरुको उपजस्थसतको
सभािे अजन्तम सर्णनय प्रमाजणत गर्े व्यवस्था समिाउर् सक्र्ेछ ।
३८.

सञ्चािक ससमसतः (१) सहकारी सं स्थामा साधारण सभाबाट सर्वानजचत एक सञ्चािक
ससमसत रहर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको ससमसतमा उपिब्ध भएसम्म कम्तीमा ते जत्तस
प्रसतशत मवहिा सदस्यको प्रसतसर्सधत्व सुसर्जित गर्ुन पर्ेछ र त्यसरी प्रसतसर्सधत्व गराउदा
ससमसतको पदासधकारी भए कजम्तमा एक जर्ा मवहिा रहर्े व्यवस्था गर्ुन पर्ेछ ।
(३) एकै पररवारको एकभन्दा बढी व्यजक्त एकै अवसधमा सञ्चािक तथा िे खा
ससमसतको पदमा उम्मेदवार बन्न र सर्वानजचत हुर् सक्र्े छै र् ।
(४) कुर्ै सहकारी सं स्थाको सं चािक सोही सं स्थाको कमनचारी वा आफ्र्ो सं स्थािे
सदस्यता सिएको सहकारी सं स्था बाहेक अको कुर्ै सहकारी सं स्थाको सं चािक बन्न
पाउर्े छै र् ।
तर वावषनक एक करोड रुपैया भन्दा कमको कारोवार गर्े सहकारी सं स्थाको
सं चािकिे त्यस्तो सहकारी सं स्थामा कमनचारीको रुपमा काम गर्न बाधा पर्े छै र् ।
वावषनक एक करोडभन्दा बढी कारोवार गर्े सं स्थामा कुर्ै सं चािक कमनचारी रहे को भए
यो ऐर् प्रारम्भ भएको समसतिे एक वषनसभत्र त्यस्तो सं चािकिे कमनचारीको पद त्याग गरी
अको कमनचारीको व्यवस्था गर्ुन पर्ेछ र तत्कासिर् बजारको अवस्था र मुरास्फीसतिाई
यस्तो कारोवार असधकतम सीमा तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
(५) कुर्ै व्यजक्त एकै समयमा एकमात्र सहकारी सं स्थाको सं चािक हुर् सक्र्ेछ ।
(६) उपदफा (४) र (५) मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भए तापसर् यो ऐर् प्रारम्भ
ु जघ कुर्ै व्यजक्त एकभन्दा बढी सहकारी सं स्थाको सं चािक वा सोही वा अको
हुर्अ
सहकारी सं स्थाको कमनचारी भएकोमा यो ऐर् प्रारम्भ भएको समसतिे एक वषनसभत्र कुर्ै
एक सहकारी सं स्थाको मात्र सं चािक वा कमनचारी रहर्ु पर्ेछ ।
(७) ससमसतको कायानवसध दे हाय बमोजजम हुर्ेछ:(क) सं स्था वा सं घको चार वषन,
(ख) सहकारी बैंकहरुको चार वषन ।
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(८) ससमसतको बैठकसम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
३९.

ससमसतको सर्वानचर्ः (१) ससमसतिे आफ्र्ो कायनववसध समाप्त हुर्अजघ र्ै अको ससमसतको
सर्वानचर् गराउर्ु पर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम ससमसतको सर्वानचर् र्गराएको जार्कारी प्राप्त भएमा
त्यस्तो जार्कारी प्राप्त भएको समसतिे तीर् मवहर्ासभत्र ससमसतको सर्वानचर् गराउर् सहकारी
रजजस्रारिे सम्बजन्धत ससमसतिाई आदे श ददर् सक्र्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम सहकारी रजजस्रार वा सहकारी रजजस्रारबाट असधकार
प्राप्त असधकारीिे आदे शमा ददएकोमा सम्बजन्धत ससमसतिे त्यस्तो आदे श बमोजजमको समय
अवसधसभत्र ससमसतको सर्वानचर् गराई सहकारी रजजस्रारबाट सर्वानचर् सम्पर् भएको समसतिे
पन्र ददर्सभत्र जार्कारी गराउर्ु पर्ेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम ससमसतको सर्वानचर् र्गराएमा सहकारी रजजस्रारिे
त्यस्तो सहकारी सं स्था सदस्य रहे को मासथल्िो सं घ भए सो सं घको प्रसतसर्सध समेतिाई
सहभागी गराई ६ मवहर्ासभत्र ससमसतको सर्वानचर् सम्बन्धी सम्पूण न कायन गर्े, गराउर्ेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजजमको सर्वानचर् कायनमा सहयोग पुयानउर्ु सम्बजन्धत सं घ र
ससमसतका पदासधकारीहरुको कतनव्य हुर्ेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजजम सर्वानचर् गराउूँदा िागेको सम्पूण न सर्वानचर् खचन
सम्वजन्धत सहकारी सं स्थाबाट व्यहोरीर्ेछ ।
(७) यस दफाबमोजजम ससमसतको अको सर्वानचर् र्भएसम्मको िासग ससमसतिे
ववसर्यममा व्यवस्था भएबमोजजम आफ्र्ो कायन सं चािर् गर्ेछ ।

४०.

संचािक ससमसतको काम, कतनव्य र असधकारः यस ऐर्मा अन्यत्र उल्िे जखत काम, कतनव्य
र असधकार अिावा ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार दे हाय बमोजजम हुर्ेछ:(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता, ससद्धान्त र कार्ूर् ऐर् बमोजजम सहकारी
सं स्थाको सं चािर् गर्े,
(ख)

आसथनक तथा प्रशाससर्क कायन गर्े, गराउर्े,

(ग)

प्रारजम्भक साधारण सभा, वावषनक साधारण सभा तथा ऐर् सर्यम र ववसर्यम
वमोजजम ववशेष साधारण सभा बोिाउर्े,
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(घ)

साधारण सभािे गरे का सर्णनयहरु सर्यसमत कायानन्वयर् गर्े, गराउर्े,

(ङ)

सहकारी सं स्थाको र्ीसत, योजर्ा, बजेट तथा वावषनक कायनिम तजुम
न ा गरी

साधारण सभासमि पेश गर्े,
(च)

सहकारी सं स्थाको सदस्यता प्रदार् गर्े तथा सदस्यताबाट हटाउर्े,

(छ)

शेयर र्ामसारी तथा वफतानसम्बन्धी आवश्यक कायन गर्े,

(ज)

सम्बजन्धत सं घको सदस्यता सिर्े,

(झ) ववसर्यम तथा आन्तररक कायनववसध तयार गरी साधारण सभामा पेश गर्े,
(ञ) सहकारी सं स्थाको कायनिेत्रसभत्र सं स्थाको कारोवार तथा व्यवसायको हीत
प्रवधनर्को िासग आवश्यक कायन गर्े गराउर्े,
(ट) तोवकएबमोजजमका अन्य कायनहरु गर्े ।
४१.

संचािक पदमा बहाि र्रहर्ेः दे हायको कुर्ै अवस्थामा सं चािक आफ्र्ो पदमा बहािमा
रहर् सक्र्े छै र्ः(क) सर्जिे ददएको राजजर्ामा स्वीकृत भएमा,
(ख) सर्जिाई दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजजम सं चािकबाट हटाउर्े सर्णनय
भएमा,
(ग)

सर्ज एकभन्दा बढी सं स्थाको सं चािक रहे मा र यो व्यवस्थािे सम्बजन्धत
सं स्थाको सं चािक हुर् वाधा पर्े छै र् ।

(घ) सर्ज सोही वा अको सं स्थाको कमनचारी रहे मा,
तर दफा २८ को उपदफा (४) को प्रसतबन्धात्मक वाक्यांशमा िे जखएको
ववषयमा सोही वमोजजम हुर्ेछ ।
(ङ) सर्ज सोही वा अको सहकारी सं स्थाको िे खा सुपरीवेिण ससमसतको सं योजक
र सदस्य पदमा रहे मा,
(च) सर्जको मृत्यु भएमा ।
४२.

संचािकिाई पदबाट हटाउर् सक्र्ेः (१) साधारण सभािे बहुमतको सर्णनयबाट दे हायको
कुर्ै अवस्थामा सं चािकिाई ससमसतको सं चािक पदबाट हटाउर् सक्र्ेछ:24

(क) आसथनक वहर्ासमर्ा गरी सम्बजन्धत सं स्थािाई हार्ी र्ोक्सार्ी पु¥याएको ठहर
भएमा,
(ख) सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको कारोवार सम्बन्धी ववषयको गोपसर्यता भं ग
गरे को ठहर भएमा,
(ग) सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको कारोवार र व्यवसायसूँग प्रसतस्पधान हुर्े गरी
समार् प्रकृसतको कारोवार वा व्यवसाय गरे मा,
(घ) सम्वजन्धत सहकारी सं स्थाको अवहत हुर्े कुर्ै कायन गरे को ठहर भएमा,
(ङ) सर्ज शारीररक तथा मार्ससकरुपमा कामगर्न र्सक्र्े अवस्था रहे मा,
(च) सं चािक हुर्क
े ो िासग यस ऐर्अन्तगनत बर्ेको सर्यम वा ववसर्यममा
उल्िे जखत योग्यता र्रहे मा ।
(२) कुर्ै सं चािकिाई ससमसतको पदबाट हटाउर्े सर्णनय गर्ुन अजघ त्यस्तो सं चािक
िाई साधारण सभा समि सफाई पेश गर्न मार्ाससव मावफकको मौका ददर्ुपर्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजमको अवसधसभत्र कुर्ै सं चािकिे सफाई पेश र्गरे मा वा
सर्जिे पेश गरे को सफाई सन्तोषजर्क र्भएमा साधारण सभािे त्यस्तो सं चािकिाई
हटाउर् सक्र्ेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम सं चािकको पदबाट हटाइएको सदस्य ससमसतको दुई
कायनकािसम्मको सर्वानचर्मा उम्मेदवार बन्न पाउर्े छै र् ।
(५) उपदफा (३) बमोजजम कुर्ै सं चािक पदबाट हटे मा त्यस्तो पदमा सधारण
सभािे बाूँकी अवसधको िासग अको सं चािकको सर्वानचर् गर्ेछ ।
४३.

र्ीजज स्वाथन समावेश भएको सर्णनय प्रकृयामा संिग्र् हुर् र्हुर्ःे (१) सञ्चािकिे आफ्र्ो
सर्जी स्वाथन समावेश भएको सर्णनय प्रवियामा सं िग्र् हुर् ु हुूँदैर् ।
(२) सञ्चािकिे आफूिाई मात्र व्यजक्तगत फाइदा हुर्े गरी सहकारी सं स्थामा कुर्ै
कायन गर्न गराउर् हुूँदैर् ।
(३) कुर्ै सञ्चािकिे उपदफा (१) को ववपरीत हुर्े गरी वा अफ्र्ो असधकार िेत्र
भन्दा बावहर गई कुर्ै काम कारबाही गरे वा गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रसत त्यस्तो
सञ्चािक व्यजक्तगत रूपमा उत्तरदायी हुर्ेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट सहकारी सं स्था,
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सदस्य वा अन्य कुर्ै व्यजक्तिाई हार्ी र्ोक्सार्ी हुर् गएको रहे छ भर्े त्यस्तो हार्ी
र्ोक्सार्ी सर्जबाट असूि उपर गररर्ेछ ।
४४. ससमसतको ववघटर्ः (१) साधारण सभािे दे हायको अवस्थामा ससमसतको ववघटर् गर्न
सक्र्ेछ:(क) ससमसतको वदसर्यतपूण न कायनबाट सहकारी सं स्थाको कारोवार जोजखममा
परे मा,
(ख) सहकारी सं स्थािे सतर्ुन पर्े दावयत्व तोवकएको समयमा भ ुक्तार् गर्न र्सकेमा,
(ग) ववसर्यममा उल्िे जखत उद्देश्य र कायन ववपरीतको कायन गरे मा,
(घ) ससमसतिे आफ्र्ो जजम्मेवारी र दावयत्व पुरा र्गरे मा,
(ङ) यो ऐर् वा यस ऐर्अन्तगनत बर्ेको सर्यमाविीमा उल्िे जखत शतन वा सहकारी
रजजस्रारिे ददएको सर्दे शर्को बारम्बार उल्िं घर् गरे मा।
(२) उपदफा (१) बमोजजम ससमसत ववघटर् भएमा साधारण सभािे तत्काि र्याूँ
ससमसतको सर्वानचर् र्हुन्जेि सम्मको िासग सतर् सदस्य तदथन ससमसत गठर् गर्ेछ र
त्यस्तो तदथन ससमसतिे ३ मवहर्ा सभत्र र्याूँ ससमसत गठर् गर्ुप
न र्ेछ ।
(३) ससमसतिे यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम वमोजजम सहकारी
रजजस्रार वा सहकारी रजजस्रारबाट असधकार प्राप्त असधकारीिे ददएको सर्दे शर् पािर्
र्गरे मा वा दफा ३७ को उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको प्रसतवेदर् समेतको आधारमा
सहकारी रजजिार ससमसतिाई उजुरी वा सर्रीिणको आधारमा दे जखएका ववषय वस्तुको
गाजम्भयनताको आधारमा बढीमा ६ मवहर्ाको समय ददई सुधार गर्े मौका ददर् सक्र्ेछ र
त्यस्तो समयावसधसभत्र पसर् सुधार र्गरे मा त्यस्तो ससमसत ववघटर् गर्ेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम ससमसत ववघटर्

भएमा त्यसरी ववघटर् भएको समसतिे

तीर् मवहर्ासभत्रमा अको ससमसतको सर्वानचर् सम्पन्न गराउर् र त्यस्तो सर्वानचर् र्भएसम्म
सहकारी सं स्थाको दै सर्क कायन सं चािर् गर्न सहकारी रजजिारिे तोवकएबमोजजमको एक
तदथन ससमसत गठर् गर्ुन पर्ेछ ।
(५) यस दफाबमोजजम अको ससमसतको सर्वानचर् गराउं दा िागेको सम्पूण न खचन
सम्वजन्धत सहकारी सं स्थािे व्यहोर्ेछ ।
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(६) यस दफामा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् रजजिारिे सहकारी बैंकको
ससमसतको ववघटर् गर्ुन पूव न र्ेपाि राि बैंकको परामशन सिर्ु पर्ेछ र सो सम्वन्धमा
र्ेपाि राि बैंकिे ददएको परामशन बमोजजम गर्ुन पर्ेछ ।
४५.

िेखा सुपररवेिण ससमसतको गठर्ः (१) सहकारी सं स्थामा आन्तररक सर्यन्त्रण प्रणािीिाई
सुदृढ गर्न तोवकएबमोजजमको योग्यता पुगेको एकजर्ा सं योजक र दुईजर्ा सदस्यहरु रहर्े
गरी साधारण सभािे सर्वानचर्बाट िे खा सुपररवेिण ससमसत गठर् गर्ेछ ।
(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यजक्त एकै अवसधमा एउटै सहकारी सं स्थाको
सं चािक वा िे खा सुपररवेिण ससमसतको सं योजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवारी बन्न र
सर्वानजचत हुर् सक्र्े छै र् ।

४६.

िेखा सुपररवेिण ससमसतको काम, कतनव्य र असधकारः (१) िे खा सुपरीवेिण ससमसतको
काम, कतनव्य र असधकार दे हाय बमोजजम हुर्ेछ:(क) प्रत्येक चौमाससकमा सहकारी सं स्थाको आन्तररक िे खा परीिण गर्े,
गराउर्े,
(ख) आन्तररक िेखा परीिण गदान िेखा परीिणका आधारभूत ससद्धान्तहरुको
पािर्ा गर्े, गराउर्े,
(ग) ववजत्तय तथा आसथनक कारोवारको सर्रीिण तथा मूल्यांकर् गर्े ।
(घ) ससमसतको काम कारवाहीको सर्यसमत सुपररवेिण गर्े र ससमसतिाई आवश्यक
सुझाव ददर्े,
(ङ) साधारण सभाको सर्दे शर्, सर्णनय तथा ससमसतको सर्णनय कायानन्वयर् भए
र्भएको अर्ुगमर् गर्े,
(च) िे खासम्बन्धी प्रसतवेदर् र ससमसतको काम कारवाहीको सुपररवेिण सम्बन्धी
वावषनक प्रसतवेदर् साधारण सभासमि पेश गर्े,
(छ) आफूिे पटक पटक ददएका सुझाव कायानन्वयर् र्भएको कारणबाट कुर्ै
सहकारी सं स्थाको हीतमा प्रसतकुि असर परे मा वा त्यस्तो सं स्थाको र्गद
वा जजन्सी सम्पजत्तको व्यापकरूपमा वहर्ासमर्ा वा असर्यसमतता भएको वा
सं स्था गजम्भर आसथनक सङ्कटमा पर्न िागेकोमा सोको कारण खुिाई ववशेष
साधारण सभा बोिाउर् ससमसतसमि ससफाररस गर्े,
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(ज) आवश्यक परे मा आन्तररक िे खा परीिक सर्युजक्तका िासग तीर् जर्ाको
र्ाम सञ्चािक ससमसतमा ससफाररस गर्े,
(२)

िे खा सुपररवेिण ससमसतको सं येजक वा सदस्य सहकारी सं स्थाको दै सर्क

आसथनक प्रशाससर्क कायनमा सहभागी हुर् पाउर्े छै र् ।
पररच्छे द – ७
बचत तथा ऋण पररचािर्
४७.

सदस्यमा केन्रीत भई बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ुन पर्ेः (१) सहकारी सं स्थािे
आफ्र्ा सदस्यहरुको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सोको पररचािर् गर्न र सदस्यहरुिाई मात्र
ऋण प्रदार् गर्न सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् बचत तथा ऋणको मुख्य
कारोवार गर्े गरी दतान भएको सं स्था बाहे क अन्य ववषयगत वा बहुउद्देश्यीय सं स्थािे
बचत तथा ऋणको करोवार गर्न पाउर्े छै र् ।
ु जघ बहुउद्देश्यीय वा ववषयगत सं स्थाको रुपमा दतान भई
तर यो ऐर् प्रारम्भ हुर्अ
मुख्य कारोवारको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोवार गदै आएको भए ती सं स्थािे तीर्
वषनसभत्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार र्हुर्े गरी दतान हुूँदाका बखतमा उल्िेख
गररएको मुख्य कारोवार गर्े गरी सं स्थाहरुको मुख्य कारोवार गर्न सक्र्ेछर्् ।
(३) सहकारी सं स्थािे सदस्यिाई प्रदार् गर्े ऋणमा सहकारी रजजस्रारिे अन्यथा
तोकेकोमा बाहेक सेवा शुल्क र र्ववकरण शुल्क सम्बजन्धत सं स्थािे तोकेबमोजजम
हुर्ेछ ।
(४) बचत तथा ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर ६ प्रसतशतभन्दा बढी हुर्े छै र् ।
(५) सहकारी सं स्थािे प्रदार् गरे को ऋणमा िाग्र्े ब्याजिाई मूि ऋणमा पूजूँ जकृत
गरी सोको आधारमा ब्याज िगाउर् पाइर्े छै र् ।
(६) सहकारी सं स्थािे बचत रकम सदस्यबीच ऋण िगार्ी, सं घीय सरकारिे जारी
गरे को ऋणपत्र वा र्ेपाि राि बैकिे जारी गरे को रे जरी सबि खरीद गर्न बाहेक अचि
सम्पजत्त खरीद, पूवानधार सर्मानण, कारोवारमा िगार्ी, फमन वा कम्पर्ी वा कुर्ै बैंकको
(सहकारी बैंक बाहे क) शेयर खरीद वा अन्य कुर्ै प्रयोजर्मा प्रयोग गर्ुन हुदैर् ।
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ूँ ी कोषको पन्र गुणासम्म बचत सं किर् गर्न
(७) सहकारी सं स्थािे प्राथसमक पूज
सक्र्ेछ ।
स्पवष्टकरण: यस उपदफाको प्रयोजर्को िासग "प्राथसमक पूंजी कोष" भन्नािे शेयर
पूंजी र जगेडा कोष सम्झर्ु पछन ।
(८) सं स्था वा सं घिे दतान गदानका बखतका सदस्य बाहे क अन्य सदस्यिाई
सदस्यता प्राप्त गरे को तीर् मवहर्ा अवसध व्यसतत र्भई ऋण िगार्ी गर्न सवकर्े छै र् ।
४८.

सन्दभन

ब्याजदरसम्वन्धी

व्यवस्था

तोक्र्

सक्र्ेः

(१)

ब्याजदर

सम्बन्धी

व्यवस्था

तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सन्दभन व्याजदर सर्धानरणका आधार र प्रविया
तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
४९.

व्यजक्तगत बचतको सीमाः सं स्थामा सदस्यको व्यजक्तगत बचतको सीमा शेयर रकमको
पन्र गुणा सम्म रहर्ेछ ।
पररच्छे द - ८
सहकारी बैंकसम्वन्धी व्यवस्था

५०.

ूँ ी: (१) सहकारी बैंकको पूज
ूँ ी साधारण शेयरिे मात्र बर्ेको हुर् ु पर्ेछ ।
पूज
ूँ ी र्ेपाि राि बैंकिे तोवकददए बमोजजम हुर्ेछ ।
(२) सहकारी बैंकको न्यू र्तम पूज
(३) सहकारी बैंकिे र्ेपाि राि बैकको स्वीकृसत सिई साधारण सभाबाट प्रस्ताव
ूँ ी वृवद्ध गर्न सक्र्ेछ ।
पाररत गरी आफ्र्ो पूज
(४) सहकारी बैंकिे र्ेपाि राि बैकिे समय समयमा ददएका सर्दे शर् बमोजजम
ूँ ी वृवद्ध गर्ुन पर्ेछ ।
आफ्र्ो पूज

५१. सहकारी बैंकको कायन: सहकारी बैंकिे यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम, ववसर्यम
तथा अन्य प्रचसित कार्ूर्को अधीर्मा रही आफ्र्ा सदस्य सं स्था वा सं घका बीच दे हाय
बमोजजमका कायन गर्न सक्र्ेछर् : –
(क) सं स्था वा सं घिाई कृवष, उद्योग, सेवा, व्यापार, उजान, पयनटर् िगायतका
कायनका

िासग

जस्थत

तथा

अर्ुपातमा कजान प्रदार् गर्न,
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चािु

ूँ ीको
पूज

रुपमा

तोवकएबमोजजम

ु ार्ी ददर्,
(ख) सदस्यबाट बचत स्वीकार गर्े तथा त्यस्तो बचत भक्त
(ग) सहकारी िेत्रको ववकास र प्रवद्धनर्को िासग सदस्य केजन्रत भई सं घ,
सं स्था वा र्ेपाि सरकार वा प्रदे श सरकारका सर्कायसूँग वा स्थार्ीय
ु िगार्ी गर्न,
तहसूँग सम्झौता गरी सं यक्त
(घ) सदस्य सं स्था वा सं घहरुको तफनबाट जमार्तपत्र जारी गर्न, त्यस्तो
जमार्तपत्र वापत सुरिण वा चि अचि सम्पत्ती सधतो बन्धक सिर् वा
तेस्रो पिको सहमसतमा जेथा जमार्त सिर्,
(ङ) आवश्यकता अर्ुसार सं स्थागत कजान सिर्,
(च) कजान, ऋणपत्र आददको ब्याज असुि गर्न,
(छ) आफूिे प्रदार् गरे को कजानको सदुपयोग भए र्भएको सम्बन्धमा
सर्रीिण, सुपररवेिण तथा अर्ुगमर् गर्न,
(ज) र्ेपाि सरकारिे जारी गरे को ऋणपत्र वा र्ेपाि राि बैकिे जारी गरे को
रे जरी सबि खरीद सबिी गर्न,
(झ) सं स्था वा सं घ र सोसूँग आवद्ध सदस्य बीच सूचर्ा आदार् प्रदार् गर्न,
ु ार्ी ददर्,
(ञ) ववधुतीय उपकरण वा साधर्को माध्यमबाट बचत सिर्, भक्त
रमान्तर गर्न,
(ट) आवश्यकता अर्ुसार ऋण वा पुर्ः ऋण सिर् वा ददर्,
(ठ) पररयोजर्ा प्रवद्धनर्का िासग सहकारी सम्बन्धी अन्तराविय मान्यता प्राप्त
सं गठर्, दातृ सर्काय, बैंक िगायतबाट प्राप्त भएको रकम ववकास, ववत्त
वा कजानको रुपमा प्रवाह गर्न वा त्यस्तो स्रोतको व्यवस्थापर् गर्न,
(ड) पररयोजर्ा स्थापर्ा, सं चािर् र मूल्याकंर् सम्बन्धी अध्ययर्, अर्ुसन्धार्,
सवेिण गर्न गराउर्,
(ढ) र्ेपाि राि बैंकको इजाजतपत्र सिई अन्य बैवकङ्ग कारोवार गर्न ।
५2. ऋण ददर् बन्दे ज: सहकारी बैंकिे शेयर धसर्को शेयरको सधतो वा जमार्तमा ऋण प्रवाह
गर्न सक्र्े छै र् ।
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५3. िाभांश ववतरण गर्न र्हुर्:े सहकारी बैंकिे प्रारजम्भक खचन, अजघल्िो वषनमा भएको र्ोक्सार्ी,
ूँ ी कोष, जोजखम व्यहोर्े कोष र जगेडा कोष पूसतन र्गरे सम्म िाभांश घोषणा गर्न वा
पूज
ववतरण गर्न हुूँदैर् ।
५4. व्यापाररक उद्देश्यिे माि सामार् खरीद गर्न र्हुर्:े सहकारी बैंकिे यस ऐर् बमोजजम गर्न
पाउर्े काम कारवाही र आफ्र्ो प्रयोगकोिासग आवश्यक पर्े मािसामार् वा अचि
सम्पजत्त तथा दफा ७९ को उपदफा (2) को अवस्थामा बाहे क व्यापार गर्े उद्देश्यिे
मािसामार् वा अचि सम्पजत्त खरीद गर्न हुदैर् ।
५5. वहसाव वकताव र स्रे स्ता: (१) सहकारी बैंकिे आफ्र्ो कारोबारको वास्तववक जस्थसत दे जखर्े
गरी र्ेपाि राि बैंकबाट स्वीकृत ढाूँचा बमोजजमको वहसाव वकताव र स्रे स्ताहरु राख्नु
पर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको वहसाव वकताव र स्रे स्तामा सहकारी बैंकको
वास्तववक आसथनक जस्थसत, आफूिे गरे को िगार्ी, सिए ददएको ऋण तथा आसथनक
कारोवारको आम्दार्ी।खचनको ववस्तृत वववरण र जायजेथा तथा दावयत्वको वववरण स्पष्ट
रुपमा उल्िे ख गरे को हुर् ु पर्ेछ ।
५6. र्ेपाि राि बैंकिे व्यवस्थापर् सिर् सक्र्े: (१) र्ेपाि राि बैंकिे दे हायको कुर्ै अवस्थामा
ववभागिाई जार्कारी ददई सहकारी बैंकको ससमसतिाई सर्िम्बर् गरी त्यस्तो बैक
व्यवस्थापर् आफूिे वा अन्य कुर्ै सर्कायद्धारा गर्न गराउर् सक्र्ेछ:–
(क) सहकारी बैंकको िेखपरीिण प्रसतवेदर् वा सो बैंकको सर्रीिण प्रसतवेदर्का
आधारमा र्ेपाि राि बैं कबाट समयम समयमा ददइएको सर्दे शर्को
पािर्ा र्गरे मा,
(ख) सदस्यको वहत ववपरीत कुर्ै कायन गरी सदस्यिाई हार्ी र्ोक्सार्ी पुर्याएमा,
(ग) सहकारी बैंकको सं चािर् दितापूवक
न
र प्रभावकारी रुपमा र्गरी सो
बैंकिाई हार्ी र्ोक्सार्ी पुर्याएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी बैंकको ससमसत सर्िम्बर् गर्ुन अजघ सहकारी
बैंकिाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा दश ददर्को मौका प्रदार् गर्ुन पर्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम सफाईको मौका ददूँदा सफाई पेश र्गरे मा वा पेश
गरे को सफाई सन्तोषजर्क र्दे जखएमा र्ेपाि राि बैंकिे सम्बजन्धत बैंकको ससमसतिाई
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सर्िम्बर् गरी उक्त बैंकको व्यवस्थापर् आफैिे गर्न वा अन्य कुर्ै सर्काय माफनत गर्न वा
गराउर् सक्र्ेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा िे जखएको भए तापसर् र्ेपाि बैंकिे
सहकारी बैंकको व्यवस्थापर् आफैिे गदान वा गराउूँदा ववभागको प्रसतसर्सधिाई समेत
सहभागी गराउर्ु पर्ेछ ।
ु ार्ी गर्न र्सक्र्े
५7. दतान खारे जी: (१) सहकारी बैंकिे सतर्ुन पर्े ऋण तथा बाह्य दावयत्व भक्त
दे जखएमा त्यस्तो बैंकिाई खारे जी गर्नको िासग र्ेपाि राि बैकिे रजजिारिाई परामशन ददर्
सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१)बमोजजम परामशन ददर् अजघ र्ेपाि राि बैंकिे त्यस्तो सहकारी
बैंकिाई कम्तीमा पन्र ददर्को सफाईको मौका ददर्ु पर्ेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजजम दतान खारे ज गर्न परामशन प्राप्त भएका रजजिारिे
दतान खारे ज गरी दफा ८४ बमोजजम सिक्यू डेटर सर्युक्त गर्ुन पर्ेछ ।
५8. गोपर्ीयता राख्नु पर्े: (१) सहकारी बैंकको कारोवारसूँग सम्बजन्धत खाता, आसथनक
कारोवारको वववरण र स्रे स्ताको गोपर्ीयता राख्नु पर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भए तापसर् दे हायको प्रयोजर्को
िासग बैंकको कारोवारसूँग सम्बजन्धत बही, खाता, वहसाबको वववरण र स्रे स्ता ददर् बाधा पर्े
छै र् :–
(क) मुद्दा वा अन्य कार्ूर्ी कारवाहीको ससिससिामा अदाितिाई,
(ख) िेखापरीिणको ससिससिामा िे खापरीिकिाई,
(ग) सर्रीिणका ससिससिामा सम्बजन्धत असधकारीिाई,
(घ) प्रचसित कार्ूर् बमोजजम वववरण माग गर्न अजख्तयारी पाएको व्यजक्त वा
असधकारीिाई,
(ङ) बैङ्कका आफ्र्ा सदस्यिाई ।
५9. तरि सम्पजत्त कायम राख्नु पर्े: सहकारी बैंकिे र्ेपाि राि बैंकिे तोवक ददए बमोजजमको
तरि सम्पजत्त कायम राख्नु पर्ेछ ।
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पररच्छे द - ९
आसथनक स्रोत पररचािर्
60.

शेयर वविी तथा वफतान सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सहकारी सं स्थािे आफ्र्ो सदस्यिाई
शेयर वविी गर्न सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िेजखएको भएतापसर् सहकारी सं स्थािे एकै
ूँ ीको बीस प्रसतशतभन्दा बढी हुर्े गरी शेयर
सदस्यिाई आफ्र्ो कूि शेयर पूज
वविी गर्न सक्र्ेछैर् ।
तर र्ेपाि सरकारको पूण न वा आजशंक स्वासमत्व वा सर्यन्त्रण भएको
सं स्था वा सर्कायको हकमा भर्े यो बन्दे ज िागू हुर्े छै र् ।
(३) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् सहकारी बैंकिे आफ्र्ो
शेयर सदस्यका असतररक्त सं जघय सरकारको पूण न वा आंजशक स्वासमत्व वा
सर्यन्त्रण भएको सं स्था वा सर्कायको हकमा यो बन्दे ज िागू हुर्े छै र् ।
(४) सहकारी सं स्थाको शेयरको अं वकत मूल्य प्रसत शेयर एकसय रुपैया हुर्ेछ ।
ूँ ी ववसर्यममा उल्िे ख भए बमोजजम हुर्ेछ ।
(५) सहकारी सं स्थाको शेयर पूज
(६) सहकारी सं स्थािे खुल्िा रुपमा शेयर वविी गर्न पाउर्े छै र् ।
(७) सहकारी सं स्थाको मूिधर्को रुपमा रहे को कुर्ै सदस्यको शेयर सोही
सहकारी सं स्थाको ऋण वा दावयत्व बाहे क अन्य कुर्ै ऋण वा दावयत्व वापत
सििाम वविी गररर्े छै र् ।

६1.

रकम वफतान तथा खाता संचािर् सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुर्ै सदस्यिे सहकारी सं स्थाको
सदस्यता त्याग गरी रकम वफतान सिर् चाहे मा सर्जको कुर्ै दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व
भ ुक्तार् गरे को समसतिे एक मवहर्ासभत्र सर्जको बाूँकी रकम तोवकएबमोजजम सर्जिाई
वफतान गर्ुन पर्ेछ ।
(२) कुर्ै सदस्यिे सहकारी सं स्थामा जम्मा गरे को बचत वफतान माग गरे मा सर्जको
कुर्ै दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व किा गरी बाूँकी रकम तोवकएबमोजजम सर्जिाई वफतान
गर्ुन पर्ेछ ।
(३) सहकारी सं स्थािे तोवकएबमोजजमका बचत खाताहरु सं चािर् गर्न सक्र्ेछ ।
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६2.

ऋण वा अर्ुदार् सिर् सक्र्ेः (१) सहकारी सं स्थािे स्वदे शी सं स्था, वा अन्य सर्कायबाट
ऋण वा अर्ुदार् सिर् वा साझेदारीमा काम गर्न सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िेजखएको भएतापसर् ववदे शी बैक वा दातृ
सर्कायबाट ऋण वा अर्ुदार् सिर्ु अजघ सम्बजन्धत प्रदे श सरकारको जशफाररसमा प्रचसित
कार्ूर् बमोजजम सं स्थाबाट सं घीय सरकारको स्वीकृसत सिर्ु पर्ेछ ।

६3.

संजघय सरकारको सुरिण प्राप्त गर्न सक्र्ेः (१) सहकारी सं स्थािे ववदे शी बैङ्क वा
सर्कायसं ग सिर्े ऋणमा सुरिण प्राप्त गर्ुन पर्े भएमा त्यसको िासग प्रदे श सरकार माफनत
सङ्घीय कार्ूर् बमोजजम सं जघय सरकारको स्वीकृसत सिर्ु पर्ेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजजम सुरिण प्रदार् गदान सं जघय सरकारिे आवश्यक

शतन तोक्र् सक्र्ेछ ।
पररच्छे द –१०
सहकारी सं स्थाको कोष
६4. सहकारी संस्थाको कोषः (१) सहकारी सं स्थाको कोषमा दे हाय बमोजजमको रकम रहर्ेछ:(क)

शेयर वविीबाट प्राप्त रकम,

(ख)

बचतको रुपमा प्राप्त रकम,

(ग)

ऋणको रुपमा प्राप्त रकम,

(घ)

सं घीय सरकारबाट प्राप्त अर्ुदार् रकम,

(ङ)

प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अर्ुदार् रकम,

(च)

ववदे शी सरकार वा अन्तराविय सं घ, सं स्थाबाट प्राप्त अर्ुदार् वा सहायताको
रकम,

(च)

व्यवसावयक कायनबाट आजजनत रकम,

(छ)

सदस्यता प्रवेश शुल्क।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजजमको रकम प्राप्त गर्ुन अजघ प्रदे श सरकारको
जशफाररसमा प्रचसित कार्ूर् बमोजजम सं जघय सरकारको स्वीकृसत सिर्ु पर्ेछ ।
६5. जगेडा कोषः (१) सहकारी सं स्थामा एक जगेडा कोष रहर्े छ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा दे हाय बमोजजमको रकम रहर्ेछ:(क) आसथनक वषनको खू द बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत रकम,
ूँ ीगत अर्ुदार् रकम,
(ख) कुर्ै सं स्था, सं घ वा सर्कायिे प्रदार् गरे को पूज
(ग) स्थीर सम्पजत्त वविीबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (१) बमोजजम रकम अववभाज्य हुर्ेछ ।
ूँ ी वफतान कोषः (१) सहकारी सं स्थामा एक सं रजित पूज
ूँ ी वफतान कोष रहर्े छ ।
६6. संरजित पूज
(२) दफा (६५) 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 वावषनक रुपमा जम्मा गर्ुन पर्ेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजजमको रकम सदस्यिे

गरे को तोवकएबमोजजमको वावषनक

कारोवारको आधारमा सम्बजन्धत सदस्यिाई उपिब्ध गराउर्ु पर्ेछ ।
६7. सहकारी प्रवद्धनर् कोषः (१) सहकारी सं स्थामा एक सहकारी प्रवधनर् कोष रहर्ेछ ।
(२) सहकारी सं स्थािे सहकारी व्यवसायको प्रवधनर् गर्नको िासग दफा (६५) बमोजजम
जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छु ट्याई
बाूँकी रहे को रकमको शुन्य दशमिव पाूँच प्रसतशत हुर् आउर्े रकम उपदफा (१)
बमोजजमको कोषमा वावषनक रुपमा जम्मा गर्ुन पर्ेछ ।
(३)

उपदफा

(१)

बमोजजमको

कोषमा

रहे को

रकम

मन्त्राियमा

रहर्े

कोषमा

तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
(४) कोषको सं चािर् ववसध तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
(५)उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा जम्मा भएको रकमको अर्ुपातमा मन्त्राियिे
तोवकएबमोजजमको रकम उपिब्ध गराउर् सक्र्ेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा राखेको रकम मध्येबाट प्रदे श सहकारी सं घ, प्रदे श
ववषयगत सहकारी सं घ, जजल्िा सहकारी सं घ र सम्बजन्धत जजल्िा ववषयगत सहकारी
सं घिाई आवश्यक मापदण्ड बर्ाई त्यस्तो मापदण्डको आधारमा तोवकएबमोजजमको
रकम उपिब्ध गराउर्ु पर्ेछ ।
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(७) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा राखेको रकमको समुजचत र मापदण्ड बमोजजम
ववतरणको िासग तोवकएबमोजजमको एक ससमसत रहर्ेछ ।
(८) उपदफा (६) बमोजजम प्राप्त रकम मध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रसतशत रकम सहकारी
व्यवसायको पूवानधारमा िगार्ी गरी बाूँकी रकम व्यवसाय प्रवद्धनर्, जशिा, सूचर्ा र
तािीम, बजार प्रवद्धनर्, सं स्था वा सं घको अर्ुगमर् िगायतका कायनमा खचन गर्ुन
पर्ेछ ।
(९) उपदफा (६) बमोजजमको प्राप्त गरे को रकमको सम्बजन्धत सं घिे अिग्गै असभिे ख
राखी प्रचसित कार्ूर्बमोजजम िेखा परीिण गराई सोको वववरण तोवकएबमोजजम
सावनजसर्क गर्ुन पर्ेछ ।
(१०) उपदफा (६) बमोजजमको प्राप्त गरे को रकमको खचन तथा उपिजब्ध वववरण
तोवकएको सर्कायसमि पेश गर्ुन पर्ेछ ।
(११) उपदफा (६) बमोजजमको रकम दुरुपयोग वा अन्य काममा उपभोग भएको
पाइएमा सहकारी रजजिारबाट त्यस्तो रकम असुि उपर गराई कोषको रकम
उपिब्ध गराउर् रोक िगाउर् सक्र्ेछ ।
६8.

अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफा ६४, ६५, ६६ र ६७ मा उल्िेजखत कोषका
असतररक्त सहकारी सं स्थामा तोवकएबमोजजमका अन्य कोषहरू रहर् सक्र्ेछर्् ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम शेयर िाभांश ववतरण िगायत कोषको
उद्देश्य पूसतनका िासग ववसर्यममा तोवकएबमोजजम उपयोग गर्न सक्र्ेछर्् ।
ूँ ीको अठार प्रतजशतभन्दा बढी
तर एक वषनको शेयर िाभांशको रकम शेयर पूज
हुर्ेछैर् ।
(३) सहकारी बैंकको कूि सम्पजत्त र अन्य कारोवारको दावयत्वको आधारमा सो
बैंकमा र्ेपाि राि बैकिे तोवकएबमोजजमका अन्य कोषहरु समेत रहर्ेछर्् ।
पररच्छे द ११
असभिेख र सूचर्ा

६9.

असभिेख राख्नु पर्ेः (१) सहकारी सं स्थािे साधारण सभा, ससमसत तथा िे खा सुपरीवेिण
ससमसत बैठकको सर्णनय तथा काम कारवाहीको अध्यावसधक असभिे ख सुरजित साथ राख्नु
पर्ेछ ।
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(२) सहकारी सं स्थािे आफूिे गरे को सम्पूण न कारोवारहरुको िे खाको असभिे ख तथा
अन्य आवश्यक असभिे खहरु तोवकएबमोजजम सुरजित साथ राख्नु पर्ेछ ।
70.

वववरण उपिब्ध गराउर्ु पर्ेः(१) सहकारी सं स्थािे प्रत्येक वषन दे हायको वववरणहरु
सवहतको प्रसतवेदर् साधारण सभा सम्पन्न भएको समसतिे तीस ददर्सभत्र सहकारी रजजिार
समि पेश गर्ुन पर्ेछ :–
(क) कारोवारको चौमाससक र वावषनक प्रसतवेदर् तथा िेखापरीिण प्रसतवेदर्,
(ख) वावषनक कायनिम, र्ीसत तथा योजर्ा,
(ग) खू द बचत सम्बन्धी र्ीसत तथा योजर्ा,
(घ) सं चािकको र्ाम तथा बाूँकी कायन अवसधको सूची,
(ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जार्कारी,
ूँ ी,
(च) शेयर सदस्य सं ख्या र शेयर पूज
(छ) सं चािक वा सदस्यिे सिएको ऋण सतर्न बाूँकी रकम,
(ज) ववसभन्न कोषहरुको र्ाम र त्यहाूँ कोषमा जम्मा रहे को रकम ।
(झ) सहकारी रजजिारिे समय समयमा तोवक ददएको अन्य वववरण ।
(२) सहकारी बैंकिे उपदफा (१) बमोजजम प्रसतवेदर् तोवकएको अवसधसभत्र
र्ेपाि राि बैंक र प्रदे श सरकारको सहकारी ववषय हेर्े मन्त्राियमा असर्वायन रुपमा
पठाउर्ु पर्ेछ।
पररच्छे द – १२
िेखा र िेखापरीिण

७1.

कारोवारको िेखाः सहकारी सं घ वा सं स्थाको िे खा दोहोरो िे खा प्रणािीमा आधाररत र
कारोवारको यथानथ जस्थसत स्पष्टरुपमा दे जखर्े गरी प्रचसित कार्ूर् बमोजजमको िे खामार्
(एकाउजन्टं ग स्टान्डडन) र यस ऐर् बमोजजम पािर्ा गर्ुप
न र्े अन्य शतन मापदण्ड र प्रकृया
बमोजजम राख्नु पर्ेछ।

७2.

िेखापरीिणः (१) सहकारी सं घ वा सं स्थािे प्रत्येक आसथनक वषनको िेखापरीिण सो
आसथनक वषन समाप्त भएको तीर् मवहर्ासभत्र प्रचसित कार्ूर् बमोजजम इजाजतपत्र प्राप्त
िेखापरीिकद्वारा गराउर्ु पर्ेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजजमको अवसधसभत्र कुर्ै सहकारी सं स्थािे िे खा परीिण
र्गराएको पाइएमा त्यस्तो सं स्थािाई पचास हजारसम्म तोवकएबमोजजम जररवार्ा गरी
सहकारी रजजिारिे त्यस्तो सं स्थाको िे खापरीिण थप १ मवहर्ासभत्र इजाजतपत्र प्राप्त
िेखापरीिकबाट गराउर् स्वीकृती ददर् सक्र्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम िे खापरीिण गराउूँदा िे खापरीिकिाई ददर्ुपर्े
पाररश्रसमक िगायतको रकम सम्वजन्धत सहकारी सं स्थािे व्यहोर्ेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम िे खापरीिकिे गरे को िे खापरीिण प्रसतवेदर्
अर्ुमोदर्को िासग साधारण सभासमि पेश गर्ुन पर्ेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम पेश भएको िे खापरीिण प्रसतवेदर् साधारण सभाबाट
अर्ुमोदर् हुर् र्सकेमा पुर्ः िे खापरीिणको िासग साधारण सभािे दफा ७३ को
अधीर्मा रही अको िे खापरीिक सर्युक्त गर्ेछ।
(६) सहकारी बैंकिे आफ्र्ो िे खा परीिण सम्पन्न गरी सकेपसछ सो को प्रसतवेदर्
र्ेपाि राि बैकमा समेत पेश गर्ुन पर्ेछ ।
७3.

िेखापरीिकको सर्युक्ती (१) सहकारी सं घ वा सं स्थाको िे खापरीिण सम्बन्धी कायन गर्न
प्रचसित कार्ूर् बमोजजम इजाजतपत्र प्राप्त िे खापरीिकहरु मध्येबाट साधारण सभािे
एकजर्ा िेखापरीिक सर्युक्त गर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सर्युक्त िेखापरीिकको पाररश्रसमक तथा सुववधा
साधारण सभािे सर्धानरण गरे बमोजजम हुर्ेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजजम िेखापरीिक सर्युक्त गदान एउटै व्यजक्त, फमन वा
कम्पर्ीिाई िगातार तीर् आसथनक वषन भन्दा बढी हुर्े गरी सर्युक्त गर्न सवकर्े छै र् र
त्यस्तो िेखापरीिक सर्यूक्तीको जार्कारी सहकारी रजजिारिाई पन्र ददर्सभत्र ददर्ु
पदनछ ।

७4.

िेखापरीिकमा सर्युक्त हुर् र्सक्र्े: (१) दे हायका व्यजक्त िे खापरीिकमा सर्युक्त हुर् तथा
सर्युक्त भईसकेको भए सो पदमा बहाि रहर् सक्र्े छै र्ः(क) सहकारी सं स्थाको सं चािक,
(ख) सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको सदस्य,
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(ग) सहकारी सं स्थाको सर्यसमत पाररश्रसमक पाउर्े गरी सर्युक्त सल्िाहकार वा
कमनचारी,
(घ) िे खापरीिण सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको तीर् वषनको अवसध भ ुक्तार्
र्भएको,
(ङ) दामासाहीमा परे को,
(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा र्ैसतक पतर् हुर्े अन्य कुर्ै फौजदारी कसुरमा आदाितमा
ु ार् र्भएको,
मुद्दा चसिरहे को वा सजाय पाएको पाूँच वषन भक्त
(छ) दफा (७३) को उपदफा (३) बमोजजमको व्यजक्त, फमन वा कम्पर्ी,
(ज) सम्बजन्धत सहकारी सं स्था वा सं घसं ग स्वाथन बाजझएको व्यजक्त ।
ु जघ उपदफा (१) बमोजजम अयोग्य
(२) िे खापररिकिे आफू सर्युक्त हुर्अ
र्भएको कुरा सहकारी सं स्थािाई सिजखतरूपमा जार्कारी गराउर्ु पर्ेछ ।
(३) कुर्ै िे खापररिक आफ्र्ो कायनकाि समाप्त र्हुूँदै कुर्ै सहकारी सं स्थाको
िेखापरीिण गर्न अयोग्य भएमा वा सहकारी सं स्थाको िे खापरीिकको पदमा कायम रहर्
र्सक्र्े जस्थसत उत्पन्न भएमा सर्जिे िे खापररिण गर्ुप
न र्े वा गरररहे को काम तत्काि
रोकी सो कुराको जार्कारी सिजखतरूपमा सहकारी सं स्थािाई ददर्ु पर्ेछ ।
(४)

यस दफाको प्रसतकूि

हुर्ेगरी सर्युक्त

भएको िे खापररिकिे

गरे को

िेखापररिण मान्य हुर्े छै र् ।
पररच्छे द – १३
छु ट, सुववधा र सहुसियत
७5. छु ट, सुववधा र सहुसियत: (१) प्रचसित कार्ूर्मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएता पसर्
सहकारी सं घ वा सं स्थािाई दे हाय बमोजजमको छु ट, सुववधा र सहुसियत प्राप्त हुर्ेछ:(क) सहकारी संघ वा सं स्थािे अचि सम्पजत्त बाहे क कारोवार सम्बन्धी कुर्ै
सिखत रजजिे शर् गर्ु,न गराउर्ु पर्े छै र् ।
(ख) सहकारी सं घ वा सं स्थािे आफ्र्ो कायानिय तथा सेवा केन्रको भवर्
सर्मानणका िासग आवश्यक पर्े जग्गा जसमर् िगायतका अचि सम्पजत्त
खरीद गदान आय वटकट दस्तुर वा रजजिे शर् दस्तुर िाग्र्े छै र् र त्यस्तो
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अचि सम्पजत्त खरीद गर्ुक
न ो कारण औजचत्य समेत उल्िे ख गरी साधारण
सभाबाट सर्णनय भएको हुर्पु र्ेछ ।
तर,
(१) व्यावसावयक प्रयोजर्का िासग जग्गा जसमर् िगायतका अचि सम्पजत्त
खरीद गदान प्रचसित कार्ूर् बमोजजम आय वटकट दस्तुर वा
रजजिेशर् दस्तुर िाग्र्ेछ ।
(२) रजजिेशर् दस्तुर छु ट प्राप्त गरी खरीद गररएको जग्गा जसमर्
िगायतका अचि सम्पजत्त प्रयोग र्गरी वविी गरे मा सो वापत छु ट
पाएको रजजिेशर् दस्तुर वफतान गर्ुन पर्ेछ ।
(ग) सहकारी सं घ वा सं स्थािे ऋण िगार्ी गदान वा जमार्त वापत राखेको
जग्गा दृवष्ट बन्धक पाररत गदान कुर्ै पसर् शुल्क िाग्र्े छै र् ।
(२) प्रचसित कार्ूर्मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् सहकारी सं स्थािे दफा
६५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजम जगेडा कोष छु ट्याएको रकम, दफा ६६
को उपदफा (२) बमोजजम सं रजित पूजूँ ज वफतान कोष र दफा ६७ को उपदफा (२)
बमोजजम सहकारी प्रवद्धनर् कोषमा जम्मा गरे को रकममा आयकर िाग्र्े छै र् ।
ूँ ी वफतान कोषबाट सदस्यिे प्राप्त गरे को रकममा सदस्यको कर
तर सं रजित पूज
दावयत्वका सम्बन्धमा प्रचसित कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ ।
(३) प्रदे श सरकारको अर्ुरोधमा सं घीय सरकारिे र्ेपाि राजपत्रमा सूचर्ा
प्रकाशर् गरी सहकारी सं स्थािे आफ्र्ो प्रयोगका िासग आयात गररर्े मेजशर्री, औद्योसगक
तथा कृवषयन्त्र, उपकरण, पाटपूजान, कच्चा पदाथन तथा ढु वार्ीका साधर्हरुमा िाग्र्े
भन्सार महशुि वा मूल्य असभबृवद्ध कर प्रचसित कार्ूर् बमोजजम छु ट ददर् सक्र्ेछ ।
(४) प्रदे श सरकारको अर्ुरोधमा सं घीय सरकारिे र्ेपाि राजपत्रमा सूचर्ा
प्रकाशर् गरी सहकारी सं घ वा सं स्थािे उत्पादर् गरे को मािसामार्मा िाग्र्े अन्तशुल्क
वा मूल्य असभबृवद्ध कर प्रचसित कार्ूर्बमोजजम आंजशक वा पुरै छु ट ददर् सक्र्ेछ ।
(५) सं घीय सरकारिे र्ेपाि राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी सहकारी सं घ वा
सं स्थािे उत्पादर् गरे को वस्तु सर्कासी गदान त्यस्तो वस्तुमा िाग्र्े सर्कासी कर छु ट र
उद्योगिाई ददए सरह प्रचसित कार्ूर् बमोजजम सर्कासी र्गद अर्ुदार् ददर् सक्र्ेछ ।
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(६) यस दफामा उल्िेजखत छु टका असतररक्त औद्योसगक व्यवसाय गर्े सहकारी
सं घ वा सं स्थािाई प्रचसित कार्ूर् बमोजजम उद्योगिे पाए सरहको र पूवानधार सं रचर्ा
सर्मानण तथा सं चािर् वा ववशेष उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सं चािर् गर्े सहकारी
सं स्थािाई प्रचसित कार्ूर् बमोजजम त्यस्तो उद्योग, व्यवसाय वा सेवािे पाए सरहको छु ट,
सुववधा र सं रिण समेत प्राप्त हुर्ेछ ।
(७) सं घीय सरकार, प्रदे श सरकारिे ववपन्न ग्रासमण मवहिा, अपांगता भएका
व्यजक्त, मुक्त कमैया, मुक्त हसिया, भूसमहीर् कृषक, बेरोजगार, श्रसमक र दसित तथा
अल्पसं ख्यक जर्जासत समेतका सीमान्तकृत उद्योगधन्दा प्रवद्धनर् गर्न प्रचसित कार्ूर्
बमोजजम िाग्र्े जुर्सुकै कर आंजशक वा पुरै छु ट ददर्, ववउ पूंजी, िागत सहभासगता
अर्ुदार्, सहुसियत पूणन ऋण िगायतको ववशेष ववत्तीय सुववधा तथा प्राववसधक टे वा प्रदार्
गर्न सक्र्ेछ ।
(८) रुग्ण सावनजसर्क वा र्ीजज उद्योग सहकारीकरण गरी श्रसमकहरुिे आफ्र्ै
स्वासमत्वमा पुर्: सं चािर् गर्न चाहे मा प्रदे श सरकारिे उद्योगको प्रकृसत हे री मर्ाससव
अर्ुपातमा बीउ पूंजी, अर्ुदार्, ऋण वा सहुसियत पूण न ऋण कायम गरी स्वासमत्व
हस्तान्तरण गर्न वा र्ीजज स्वासमत्वको हस्तान्तरणमा कर छु ट, जमार्त, वा उपयुक्त
सहयोग गरी प्रोत्साहर् ददर् सक्र्ेछ र त्यसरी कर, छु ट, जमार्त वा उपयू क्त सहयोग
गदान त्यसको आधार र कारण उद्देश्य खोिी सर्णनय गर्ुन पर्ेछ ।
(९) यस दफा बमोजजमको छु ट, सुववधा र सहुसियत प्रासप्त सम्वन्धी प्रविया
तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।

पररच्छे द – १४
ऋण असूिी तथा बाूँवक बक्यौता
७6.

ऋण असूि गर्ेः(१) कुर्ै सदस्यिे सहकारी सं घ वा सं स्थासं ग गरे को ऋण सम्झौता वा
शतन कबुसियतको पािर्ा र्गरे मा, सिखतको भाखासभत्र ऋणको साूँवा, व्याज र हजानर्ा
च ुक्ता र्गरे मा वा ऋण सिएको रकम सम्झौता बमोजजमको काममा र्िगाई दुरुपयोग
गरे को दे जखएमा त्यस्तो सदस्यिे ऋण सिं दा राखेको सधतोिाई सम्वजन्धत सहकारी
सं स्थािे सििाम सबिी गरी वा अन्य कुर्ै व्यवस्था गरी आफ्र्ो साूँवा, ब्याज र हजानर्ा
असुि उपर गर्न सक्र्ेछ।
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(२)

कुर्ै सदस्यिे सहकारी सं घ वा सं स्थामा राखेको सधतो कुर्ै वकससमिे

कसैिाई हक छोसडददएमा वा अन्य कुर्ै कारणबाट त्यस्तो सधतोको मूल्य घट्र् गएमा
त्यस्तो ऋणीिाई सर्जित म्याद ददई थप सधतो सुरिण राख्न िगाउर् सवकर्ेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोजजम ऋणीिे थप सधतो र्राखे मा वा उपदफा (१) वा

(२) बमोजजमको सधतोबाट पसर् साूँवा, ब्याज र हजानर्ाको रकम असूि उपर हुर् र्सकेमा
त्यस्तो ऋणीको हक िाग्र्े अन्य जायजेथाबाट पसर् साूँवा, ब्याज र हजानर्ा असूि उपर
गर्न सवकर्ेछ।
(४)

यस दफा बमोजजम साूँवा, ब्याज र हजानर्ा असूि उपर गदान िागेको

खचनको रकम तथा असुि उपर भएको साूँवा, ब्याज र हजानर्ाको रकम किा गरी रहर्
आएको रकम सम्वजन्धत ऋणीिाइ एक मवहर्ासभत्र वफतान ददर्ु पर्ेछ ।
(५)

यस दफा बमोजजम कुर्ै सहकारी सं घ वा सं स्थािे ऋणीको सधतो वा अन्य

जायजेथा सििाम सबिी गदान सििाम सकार्े ब्यजक्तको र्ाममा सो सधतो वा जायजेथा
प्रचसित

कार्ूर्

बमोजजम

रजजिे शर्

वा

दाजखिा

खारे ज

गर्नको

िासग

सम्वजन्धत

कायानियमा िे खी पठाउर्े छ र सम्वजन्धत कायानियिे पसर् तत्काि सोही बमोजजम
रजजिे शर् वा दाजखि खारे ज गरी सोको जार्कारी सम्वजन्धत सं स्थािाई ददर्ु पर्ेछ ।
(६) यस दफा बमोजजम सधतो राखेको सम्पजत्त सििाम सबिी गदान कसैिे सकार
र्गरे मा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत सहकारी सं स्था आफैिे सकार गर्न सक्र्ेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजजम आफैिे सकार गरे मा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत
सहकारी सं स्थाको र्ाममा रजजिे शर् वा दाजखिा खारे ज गर्न सम्वजन्धत कायानियमा िे खी
पठाउर्ेछ र त्यसरी िेखी आएमा सम्बजन्धत कायानियिे सोही बमोजजम तत्काि
रजजिे शर् वा दाजखिा खारे ज गरी ददर्ु पर्ेछ ।
(८) ऋण असूिी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
७7.

कािो सूची सम्वन्धी व्यवस्था: (१) सहकारी सं घ वा सं स्थाबाट ऋण सिई रकमको
अपचिर् गर्े वा भाखासभत्र ऋणको साूँवा ब्याज वफतान र्गर्े व्यजक्तको र्ाम र्ामेशी
सवहत पटक पटक ताकेता गदान पसर् अटे र गर्ेको वववरण सावनजसर्क रुपमा कािो
सूचीको रुपमा प्रकाशर् गर्न सक्र्ेछ।
(२) कािोसूची प्रकाशर् सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
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७8.

बाूँकी बक्यौता असूि उपर गर्ेः कसै िे सहकारी सं घ वा सं स्थािाई सतर्ुन बुझाउर्ु पर्े
रकम र्सतरी बाूँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत सहकारी सं स्थािे त्यस्तो
व्यजक्तको जायजेथाबाट असुि उपर गरी सिर् सक्र्ेछ ।

७9.

रोक्का राख्न िेखी पठाउर्ेः (१) सहकारी सं घ वा सं स्थािे दफा ७६ र ७८ को प्रयोजर्को
िासग कुर्ै व्यजक्तको खाता एवं जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण र्ामसारी वा वविी गर्न
र्पाउर्े गरी रोक्का राख्न सम्बजन्धत सर्कायमा िे खी पठाउर् सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम रोक्काको िासग िे खी आएमा सम्बजन्धत सर्कायिे
प्रचसित कार्ूर् बमोजजम त्यस्तो व्यजक्तको खाता एवं जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण
र्ामसारी वा वविी गर्न र्पाउर्े गरी रोक्का राखी ददर्ु पर्ेछ ।

80.

अग्रासधकार रहर्ेः कुर्ै व्यजक्तिे सहकारी सं घ वा सं स्थािाई सतर्ुन पर्े ऋण वा अन्य कुर्ै
दावयत्व र्सतरे मा त्यस्तो व्यजक्तको जायजेथामा सं घीय सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थार्ीय
तहको कुर्ै दावी भए त्यसको िासग रकम छु ट्याई बाूँकी रहर् आएको रकममा सहकारी
सं स्थाको अग्रासधकार रहर्ेछ ।

८1.

कारबाही गर्न बाधा र्पर्ेः कुर्ै सहकारी सं घ वा सं स्थािे ऋण असूिी गर्े सम्बन्धमा
कुर्ै व्यजक्त वा सहकारी सं स्था उपर चिाएको कुर्ै कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजक्त
वा सं स्था उपर यस ऐर् तथा प्रचसित कार्ूर् बमोजजमको कुर्ै कसूरमा कारवाही चिाउर्
रोक िगाएको मासर्र्े छै र् ।
पररच्छे द –१५
एकीकरण, ववघटर् तथा दतान खारे ज

८2.

एकीकरण तथा ववभाजर् सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस ऐर्को अधीर्मा रही एक भन्दा
बढी स्थार्ीय तहमा िेत्रासधकार भएको दुई वा सो भन्दा बढी सहकारी सं स्थाहरु एक
आपसमा गासभई एकीकरण गर्न वा एक सहकारी सं स्थािाई भौगोसिक कायनिेत्रको
आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी सं स्थामा ववभाजर् गर्न सवकर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजर् गदान सम्बजन्धत सहकारी
सं स्थाका कूि कायम रहे को सदस्य सं ख्याको बहुमतबाट सर्णनय हुर् ु पर्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजर् गर्े सर्णनय गदान एकीकरण वा
ववभाजर्का उद्देश्य शतन र कायनववसध समेत खुिाउर्ु पर्ेछ ।
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(४) एकीकरण वा ववभाजर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
८3.

ववघटर् र दतान खारे ज : (१) कुर्ै सहकारी सं घ वा सं स्थामा दे हायको अवस्था ववद्यमार्
भएमा साधारण सभाको तत्काि कायम रहे का एक सतहाई बहुमत सदस्यको सर्णनयबाट
त्यस्तो सहकारी सं घ वा सं स्थाको ववघटर् गर्े सर्णनय गरी दतान खारे जीको स्वीकृसतका
िासग ससमसतिे सहकारी रजजिार समि सर्वेदर् ददर् सक्र्ेछः(क)

ववसर्यममा उल्िे जखत उद्देश्य तथा कायन हाससि गर्न सम्भव र्भएमा,

(ख)

सं स्थामा आवद्ध सदस्यको हीत गर्न र्सक्र्े भएमा ।

(२)

उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त सर्वेदर् छार्ववर् गदान त्यस्तो सहकारी

सं स्थाको ववघटर् गर्न उपयुक्त दे जखएमा सहकारी रजजस्रारबाट त्यस्तो सहकारी सं स्थाको
दतान खारे ज गर्न सक्र्ेछ ।
(३)

उपदफा (२) मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भए तापसर् रजजस्रारबाट

दे हायको अवस्थामा सहकारी सं स्थाको दतान खारे जको िासग ससफाररस सवहतको प्रसतवेदर्
ससमसत समि तत्काि पेश गर्ुन पर्ेछ :(क)

िगातार दुई वषनसम्म कुर्ै कारोबार र्गरी सर्ष्कृय रहे को पाइएमा,

(ख)

कुर्ै सहकारी सं स्थािे यो ऐर् वा यस ऐर्अन्तगनत बर्ेको सर्यमाविी
ववपरीतको कायन बारम्बार गरे मा,

(ग)

ववसर्यममा उल्िेजखत उद्देश्य ववपरीत कायन गरे मा,

(घ)

सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त ववपरीत कायन गरे मा ।

(४)

उपदफा (३) बमोजजम दतान खारे ज गर्ुअ
न जघ ससमसतिे त्यस्तो सहकारी सं घ

वा सं स्थािाई सफाई पेश गर्नका िासग पन्र ददर्को समयावसध ददर्ु पर्ेछ र त्यस्तो
सफाई पेश भए पसछ एक मवहर्ासभत्र ससमसतिे आवश्यक सर्णनय गर्ेछ ।
(५)

उपदफा (२) वा (३) बमोजजम सहकारी सं घ वा सं स्थाको दतान

खारे ज भएमा त्यस्तो सहकारी सं घ वा सं स्था ववघटर् भएको मासर्र्ेछ ।
(६)

उपदफा (२) वा (३) मा जुर्सुकै कुरा िेजखएको भएतापसर् ससमसतिे

सं घीय सरकार तथा प्रदे श सरकारिे तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम अर्ुदार् प्राप्त गरे को
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सं घ वा सं स्थाको दतान खारे ज गर्ुअ
न जघ सहकारी ववषय हेर्े प्रदे श सरकारको सम्वजन्धत
मन्त्राियको स्वीकृसत सिर्ु पर्ेछ ।
(७)

उपदफा (२) वा (३) बमोजजम कुर्ै सहकारी सं घ वा सं स्थाको दतान

खारे जी भएमा त्यस्तो सं घ वा सं स्थाको दतान प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको मासर्र्ेछ ।
८4.

सिक्यूडेटरको सर्युजक्त: (१) दफा (८३) बमोजजम कुर्ै सहकारी सं घ वा सं स्थाको दतान
खारे ज भएमा सहकारी रजजस्रारिे सिक्यू डेटर सर्युक्त गर्ेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् सहकारी सम्बन्धी

प्रचसित कार्ूर्मा तोवकएको सीमासम्मको सम्पजत्त भएको सहकारी सं घ वा सं स्थाको
हकमा सहकारी रजजस्रारिे कुर्ै असधकृत स्तरको कमनचारीिाई सिक्यूडेटर सर्युक्त गर्न
सक्र्ेछ ।
(३)
८5.

सिक्यूडेटर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।

सिक्यूडेशर् पसछको सम्पजत्तको उपयोग :कुर्ै सहकारी सं घ वा सं स्थाको सिक्यूडेशर्
ु ार् गरी बाूँकी रहर् गएको सम्पजत्तको उपयोग प्रचसित कार्ूर्
पिात सबै दावयत्व भक्त
बमोजजम हुर्ेछ ।
पररच्छे द –१६
रजजिार

८6.

सहकारी रजजस्रार: प्रदे श सरकारिे सर्जामती से वाको राजपत्रांवकत दद्वतीय श्रे णी वा सो
सरहको असधकृत कमनचारीिाई प्रदे श सहकारी रजजिारको रुपमा कायन गर्े गरी
तोक्र्ेछ ।

८7.

काम, कतनव्य र असधकार :यस ऐर्मा अन्यत्र उल्िेजखत काम, कतनव्य तथा असधकारको
असतररक्त सहकारी रजजिारको काम, कतनव्य र असधकार दे हाय बमोजजम हुर्ेछ ।
(क)

सहकारी सं स्था र सं घको दतान र अध्यावसधक गर्े,

(ख)

सहकारी सं स्थाको साधारण सभा दठक समयमा दठक ढं गिे भए
र्भएको अर्ुगमर् गर्े,

(ग)

सं घ सं स्था र सं घको िे खा परीिण कार्ूर् बमोजजम भए र्भएको
अर्ुगमर् गर्े,
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(घ)

सं घ सं स्था र सहकारी मूल्य मान्यता ससद्धान्त तथा ऐर् सर्यम
बमोजजम सं चािर् भए र्भएको सर्यसमत अर्ुगमर् गर्े,

(ङ)

आफुमा रहे को असधकार अन्य असधकृतिाई प्रत्यायोजर् गर्े,

(च)

तोवकएबमोजजमको अन्य कायन गर्े ।
पररच्छे द – १७
सर्रीिण तथा अर्ुगमर्

८8.

सर्रीिण तथा वहसाव वकताव जाूँच गर्ेः (१) सहकारी रजजस्रारिे प्रदे श सभत्र रहे को
सहकारी सं घ वा सं स्थाको जुर्सुकै बखत सर्रीिण तथा वहसाव जाूँच गर्न, गराउर्
सक्र्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सर्रीिण गदान वा वहसाव जाूँच गदान सहकारी रजजस्रारिे
माग गरे को जार्कारी सम्वजन्धत सं घ वा सं स्थािे उपिब्ध गराउर्ु पर्ेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजजम सर्रीिण वा वहसाब जांच गदान कुर्ै सहकारी सं घ वा
सं स्थाको काम कारवाही यो ऐर्, यस ऐर्अन्तगनत बर्ेका सर्यम, सर्दे जशका, मापदण्ड वा
कायनववसध बमोजजम भएको र्पाइएमा सहकारी रजजस्रारिे सम्वजन्धत सं स्थािाई आवश्यक
सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ र त्यस्तो सर्दे शर्को पािर्ा गर्ुन त्यस्तो सं घ वा सं स्थाको कतनव्य
हुर्ेछ।
(४) र्ेपाि राि बैंकिे सहकारी सं स्थाको सर्रीिण तथा वहसाब वकताबको जांच
गर्े सम्वन्धी व्यवस्था सहकारी सम्वन्धी प्रचसित कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ ।

८9.

छार्ववर् गर्न सक्र्े : (१) कुर्ै सहकारी सं घ वा सं स्थाको व्यवसावयक कारोवार सन्तोष
जर्क र्भएको, सदस्यको हीत ववपरीत काम भएको सो सं घ वा सं स्थाको उद्देश्य ववपरीत
कायन गरे को भर्ी त्यस्तो सं स्थाको कम्तीमा पाूँच प्रसतशत सदस्यिे छार्ववर्को िासग
सर्वेदर् ददएमा सहकारी रजजस्रारिे त्यस्तो सं स्थाको छार्ववर् गर्न गराउर् सक्र्ेछ ।
(२)उपदफा (१) बमोजजम छार्ववर् गदान माग गरे को वववरण वा कागजात
उपिब्ध गराई सहयोग गर्ुन सम्बजन्धत सबैको कतनव्य हुर्ेछ ।
(३)उपदफा (१) वा (२) बमोजजम गररएको छार्ववर्को जार्कारी सम्बजन्धत
सहकारी सं घ वा सं स्थािाई सिजखत रुपमा ददर्ुपर्ेछ ।
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(4) छार्ववर् पिात त्यस्तो सं घ वा सं स्थािाई सम्बजन्धत असधकारीिे सर्दे शर्
ददर् वा गर्ुप
न र्े दे जखए सहकारी रजजस्रार समि प्रसतवेदर् बुझाउर्ु पर्ेछ ।
90.

बचत तथा ऋणको कारोवार गर्े सं स्था वा संघको सर्रीिण तथा अर्ुगमर् सम्बन्धी ववशेष
व्यवस्था : (१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्े सं स्था वा सं घिे अविम्बर् गर्े
अर्ुगमर् प्रणािी तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
(२) सहकारी रजजस्रारिे बचत तथा ऋणको कारोवार गर्े सं घ वा सं स्थाको
तोवकएबमोजजमको अर्ुगमर् प्रणािीमा आधाररत भई सर्रीिण तथा अर्ुगमर् गर्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम सं घ वा सं स्थाको सर्रीिण तथा अर्ुगमर् गदान
सहकारी रजजस्रारिे आवश्यकता अर्ुसार र्ेपाि राि बैंक िगायत अन्य सर्कायको
सहयोग सिर् सक्र्ेछ ।

९1.

मन्त्राियिे सर्रीिण तथा अर्ुगमर् गर्े:(१) सहकारी रजजस्रारबाट कुर्ै सहकारी सं घ वा
सं स्थाको सर्रीिण वा अर्ुगमर् र्भएको वा त्यस्तो सर्रीिण प्रभावकारी र्भएकोिे सं घ
सं स्था र सदस्यको हीतमा प्रसतकूि असर परे को भर्ी कुर्ै श्रोतबाट जार्कारी हुर् आएमा
सम्वजन्धत मन्त्राियिे त्यस्तो सं स्थाको सर्रीिण तथा अर्ुगमर् गरी सम्वजन्धत सहकारी
सं घ वा सं स्थािाई आवश्यक सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको सर्दे शर् ददएमा त्यस्तो सर्दे शर्को पािर्ा गर्ुन
सम्वजन्धत सहकारी सं घ वा सं स्थाको र सहकारी रजजिारको कतनव्य हुर्ेछ ।
(३) मन्त्राियिे यस दफा बमोजजम मन्त्राियबाट भएको सर्रीिण तथा अर्ुगमर्
र ददइएको सर्दे शर्को सम्बन्धमा सहकारी रजजस्रारिाई समेत जार्कारी ददर्ु पर्ेछ ।

९2.वावषनक प्रसतवेदर् पेश गर्ुन पर्े : (१) सहकारी रजजस्रारबाट आसथनक वषन समाप्त भएको
समसतिे तीर् मवहर्ासभत्र सहकारी सं घ वा सं स्थाको सर्रीिण सम्बन्धी वावषनक प्रसतवेदर्
मन्त्रािय समि पेश गर्ुन पर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रसतवेदर्मा दे हायको वववरण खुिाउर्ु पर्ेछ:(क) सं चािर्मा रहे का सहकारी सं घ वा सं स्थाको वववरण,
(ख) अर्ुगमर् गररएका सहकारी सं घ वा सं स्थाको सं ख्या तथा आसथनक
कारोवारको वववरण,
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(ग) सहकारी सं घ वा सं स्थामा सहकारी ससद्धान्त र यो ऐर्, यस ऐर्
अन्तगनत

बर्ेको

सर्यम,

ववसर्यम

तथा

आन्तररक

कायनववसध

पािार्ाको अवस्था,
(घ) सं स्थाको सदस्यिे प्राप्त गरे को से वा सुववधाको अवस्था,
(ङ) सहकारी सं घ वा सं स्थाको वियाकिापमा सदस्यको सहभासगताको
स्तर, अर्ुपात,
(च) सहकारी सं घ वा सं स्थािाई प्रचसित कार्ूर् बमोजजम प्रदार् गररएको
ववत्तीय अर्ुदार् तथा छु ट सुववधाको सदुपयोसगताको अवस्था,
(छ) सहकारी सं घ वा सं स्थाको आसथनक वियाकिाप तथा ववत्तीय अवस्था
सम्बन्धी तोवकएबमोजजमका वववरण,
(ज) सहकारी सं घ वा सं स्थामा आन्तररक सर्यन्त्रण प्रणािीको अवस्था,
(झ) सहकारी सं घ सं स्था, सुशासर् तथा जजम्मेवारीको अवस्था,
(ञ) सहकारी सं स्थामा रहे को कोषको वववरण,
ूँ ी वफतान कोष ववतरणको अवस्था,
(ट) सहकारी सं रजित पूज
(ठ) सहकारीको र्ीसत सर्मानणमा सहयोग पुग्र्े आवश्यक कुराहरु,
(ड) सहकारी सं घ वा सं स्थाको दतान, खारे जी तथा ववघटर् सम्बन्धी
वववरण,
(ढ) सं घ वा सं स्थािे सं चािर् गरे को दफा १९ बमोजजमको कारोबार,
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ाको वववरण,
(झ) तोवकएबमोजजमका अन्य वववरण ।

पररच्छे द–१८
समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्था
९3.

संघ वा संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सवकर्ेः (१) यस ऐर् बमोजजम गररएको
सर्रीिण वा वहसाब जाूँचबाट कुर्ै सं स्था वा सं घमा दे हायको अवस्था ववद्यमार् रहे को
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दे जखएमा सहकारी रजजिारिे त्यस्तो सं घ वा सं स्थािाई समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको
रूपमा घोषणा गर्न मन्त्रािय समि जशफाररस गर्ुन पर्ेछ:(क)

सदस्यको हीत ववपरीत हुर्े गरी कुर्ै कायन गरे को,

(ख)

सं स्था वा सं घिे पुरा गर्ुन पर्े ववत्तीय दावयत्व पूरा र्गरे को वा
ु ार्ी गर्ुन पर्े दावयत्व भक्त
ु ार्ी गर्न र्सकेको वा भक्त
ु ार्ी गर्न
भक्त
र्सक्र्े अवस्था भएको,

(ग)

सदस्यहरूको बचत सर्धानररत शतन बमोजजम वफतान गर्न र्सकेको,

(घ)

यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम तथा ववसर्यम ववपरीत हुर्े
गरी सं स्था वा सं घ सञ्चािर् भएको,

(ङ)

सं स्था वा सं घ दामासाहीमा पर्न सक्र्े अवस्थामा भएको वा
उल्िे खर्ीय रूपमा गजम्भर आसथनक कदठर्ाइ भोसगरहे को,

(च)

कुर्ै सं घ वा सं स्थािे सदस्यको बचत रकम वफतान गर्ुन पर्े
अवसधमा वफतान र्गरे को भर्ी त्यस्तो सं घ वा सं स्थाका कम्तीमा
पच्चीस

जर्ा

सदस्यहरूिे

सहकारी

रजजिार

समि

सर्वेदर्

ददएकोमा छार्ववर् गदान खण्ड (क) दे जख (ङ) सम्मको कुर्ै
अवस्था ववद्यमार् भएको दे जखएको ।
(२)

उपदफा (१) बमोजजमको जशफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो सं घ वा सं स्थािाई

मन्त्राियिे समस्याग्रस्त संघ वा सं स्था घोषणा गर्न सक्र्ेछ ।
(३)

यस दफामा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् प्रजचित कार्ूर्

बमोजजम प्रदे श सरकारिे गठर् गरे को ससमसत कुर्ै सं घ वा सं स्थािाई समस्याग्रस्त सं घ
वा सं स्था घोषणा गर्न जशफाररस गरे मा वा समस्याग्रस्त भर्ी पवहचार् गरे कोमा वा त्यस्तो
आयोगमा परे को उजूरी सं ख्या, औजचत्य समेतको आधारमा मन्त्राियिे त्यस्तो सं घ वा
सं स्थािाई समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्था घोषणा गर्न सक्र्ेछ र त्यस्तो घोषणा भएको सं घ
सं स्था सम्बन्धी अन्य कायन यस ऐर् वा सर्यम बमोजजम ससमसतिे गर्ेछ ।
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पररच्छे द–१९
कसूूर, दण्ड जररवार्ा तथा पुर्राबेदर्
94.

कसूूर गरे को मासर्र्े : (1) कसै िे दे हायको कुर्ै कायन गरे मा यस ऐर् अन्तगनतको
कसूूर गरे को मासर्र्ेछ ।
(क) दतान र्गरी वा खारे ज भएको सं स्था सञ्चािर् गरे मा वा कुर्ै व्यजक्त, फमन वा
कम्पर्ीिे आफ्र्ो र्ाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अं ग्रज
े ी रुपान्तरण
राखी कुर्ै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रबाह वा अन्य कुर्ै कायन गरे मा,
(ख) सदस्यको बचत यस ऐर् र यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम, ववसर्यम
बमोजजम बाहे क अन्य कुर्ै पसर् प्रयोजर्को िासग प्रयोग गरे मा,
(ग) तोवकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदार् गदान जमार्त वा सुरिण र्राखी
ऋण प्रदार् गरे मा,
(घ) ससमसतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमनचारीिे सं स्थाको सम्पजत्त, बचत वा
शेयर रकम वहर्ासमर्ा गरे मा,
(ङ) ऋण असूि हुर् र्सक्र्े गरी ससमसतका कुर्ै सदस्य, सर्जको र्ातेदार वा
अन्य व्यजक्त वा कमनचारीिाई ऋण ददई रकम वहर्ासमर्ा गरे मा,
(च) ससमसतका कुर्ै सदस्यिे एक्िै वा अन्य सदस्यको समिोमतोमा सं घ वा
सं स्थाको शेयर वा बचत रकम आफूखुशी पररचािर् गरी सं घ वा सं स्थािाई
हार्ी र्ोक्सार्ी पुर्याएमा,
(छ) झुिा वा गित वववरण पेश गरी कजान सिएमा, राखेको सधतो कच्चा भएमा
वा ऋण वहर्ासमर्ा गरे मा,
(ज) सं घ वा सं स्थािे यस ऐर् र यस ऐर् अन्तर ्गत बर्ेका सर्यम, ववसर्यम
ववपररत िगार्ी गरे मा वा िगार्ी गर्े उद्देश्यिे रकम उठाएमा,
(झ) कृसत्रम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण सिए वा ददएमा,
(ञ) सधतोको अस्वाभाववक रुपमा बढी मूल्याङ्कर् गरी ऋण सिए वा ददएमा,
(ट) झुिा वववरणको आधारमा पररयोजर्ाको िागत अस्वाभाववक रुपमा बढाई
बढी ऋण सिए वा ददएमा,

50

(ठ) कुर्ै व्यजक्त वा सं स्थािाई एक पटक ददइसकेको सुरिण रीतपूवक
न फुकुवा
र्भई वा सो सुरिणिे खामेको मूल्यभन्दा बढी हुर्ेगरी सोही सुरिण अन्य
सं स्थामा राखी पुर्ः ऋण सिए वा ददएमा,
(ड) सं स्थाबाट जुर् प्रयोजर्को िासग ऋण सुववधा सिएको हो सोही प्रयोजर्मा
र्िगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा,
(ढ) सं स्थाको कुर्ै कागजात वा खातामा िे जखएको कुर्ै कुरा कुर्ै तररकािे
हटाइ वा उडाइ अकै अथन सर्स्कर्े व्यहोरा पारी समिाई िे ख्ने वा अको सभन्नै
श्रे स्ता राख्ने जस्ता काम गरे बाट आफूिाई वा अरु कसै िाई फाइदा वा हासर्
र्ोक्सार्ी गर्े उद्देश्यिे कीते गर्न वा अकानको हासर् र्ोक्सार्ी गर्े उद्देश्यिे
र्गरे वा र्भएको झुिा कुरा गरे वा भएको हो भर्ी वा समसत, अङ्क वा व्यहोरा
फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बर्ाई वा बर्ाउर् िगाई
जािसाजी गरे वा गराएमा,
(ण) ऋणको सधतो स्वरुप राजखर्े चि अचि सम्पजत्त सििाम सबिी वा अन्य
प्रयोजर्को िासग मूल्याङ्कर् गदान मूल्याङ्कर्कतानिे कम, बढी वा गित
मूल्याङ्कर् गरी सं स्थािाई हार्ी र्ोक्सार्ी पुर्याउर्े कायन गरे वा गराएमा,
(त) सूंस्थािाई हार्ी र्ोक्सार्ी पुर्याउर्े उद्देश्यिे कसै िे कुर्ै काम गराउर् वा
र्गराउर्, मोिावहजा गर्न वा गराउर्, कुर्ै वकससमको रकम सिर् वा ददर्,
सबर्ा मूल्य वा कम मूल्यमा कुर्ै माि, वस्तु वा सेवा सिर् वा ददर्, दार्,
दातव्य, उपहार वा चन्दा सिर् वा ददर्, गित सिखत तयार गर्न वा गराउर्,
अर्ुवाद गर्न वा गराउर् वा गैरकार्ूर्ी िाभ वा हार्ी पुर्याउर्े बदसर्यतिे
कुर्ै कायन गरे वा गराएमा,
(थ) कुर्ै सं घ वा सं स्था सो को सदस्य वा बचतकतान वा तीमध्ये कसै िाई हार्ी
र्ोक्सार्ी पुग्र्े गरी िे खा परीिण गरे गराएमा वा िे खा परीिण गरे को झुिो
प्रसतवेदर् तयार पारे मा वा पार्न िगाएमा।
९५.

असि सर्यतिे गरे को कामको बचाउ : (१) यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम, ववसर्यम वा
सर्दे जशका वमोजजम असि सर्यतिे गरे को कुर्ै काम कारवाहीको सम्वन्धमा मन्त्रािय वा
ववभाग वा सहकारी सङ्घ सं स्थाहरुको पदासधकारी वा कमनचारी व्यजक्तगत वा सामुवहक
रुपिे जवाफदे ही हुर्े छै र् तर असि सर्यतिे गरे को काम हो होईर् भन्ने सम्बन्धी उजुरी
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ससमसत समि कसैिे ददर् सक्र्ेछ र सो सम्बन्धी सर्णनय तोवकएबमोजजम ससमसतिे
गर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भए तापसर् प्रविया पुरा र्गरी र
बदसर्यत साथ गररएको कायनको कुर्ै बचाउ हुर्े छै र् ।
96.

सजायः (१) कसैिे दफा 94 को कसूर गरे मा दे हाय बमोजजमको सजाय हुर्ेछ :(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसूरमा एक बषनसम्म कैद र एक िाख
रुपैँ यासम्म जररवार्ा,
(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दुई बषनसम्म कैद र दुई िाख रुपैँ यासम्म जररवार्ा,
(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा ववगो बराबरको रकम जररवार्ा गरी तीर् बषन सम्म
कैद,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र(त) को
कसूरमा ववगो भराई ववगो बमोजजम जररवार्ा गरी दे हाय बमोजजमको कैद
हुर्ेछ :(१) दश िाख रुपैयाूँसम्म सबगो भए एक वषनसम्म कैद,
(२) दश िाख रुपैयाूँ भन्दा बढी पचास िाख रुपैयाूँसम्म सबगो भए दुई वषन
दे जख तीर् वषनसम्म कैद,
(३) पचास िाख रुपैयाूँ भन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म सबगो भए तीर्
वषनदेजख चार वषनसम्म कैद,
(४) एक करोड रुपैयाूँ भन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म सबगो भए चार
वषनदेजख ६ वषनसम्म कैद,
(५) दश करोड रुपैंयाूँ भन्दा बढी एक अबन रुपैयाूँसम्म सबगो भए छ वषन दे जख
आठ वषनसम्म कैद,
(६) एक अबन रुपैयाूँ भन्दा बढीजसतसुकै रुपैयाूँ सबगो भए पसर् आठ वषन दे जख
दश वषनसम्म कैद,
(ङ) खण्ड (ढ) को कसूरमा दश बषनसम्म कैद ।
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(२) दफा 94 को कसूर गर्न उद्योग गर्े वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्याउर्े
व्यजक्तिाई मुख्य कसूरदारिाई हुर्े सजायको आधा सजाय हुर्ेछ ।
(३) दफा 94 को कसूर गर्े वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्याउर्ु कुर्ै सर्काय
सं स्था भए त्यस्तो सर्काय सं स्थाको प्रमुख कायनकारी वा पदासधकारी वा कायनकारी
है ससयतमा कायन सम्पादर् गर्े व्यजक्तिाई सजाय हुर्छ
े ।
97.

जररवार्ा हुर्े : (१) दफा 102 बमोजजम कसै को उजूरी परी सं घ वा सं स्थाको सर्रीिण
अर्ुगमर् वा वहसाब वकताबको जाूँच गदान वा अन्य कुर्ै व्यहोराबाट कसै िे दे हायको कुर्ै
कायन गरे को पाइएमा सहकारी रजजिारिे त्यस्तो कायनको प्रकृसत र गाम्भीयनको आधारमा
त्यस्तो कायन गर्े व्यजक्तिाई पाूँच िाख रुपैँयासम्म जररवार्ा गर्ेछ :(क) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेका सर्यम ववपरीत सदस्यसूँग ब्याज सिएमा,
(ख) सं स्थािे प्रदार् गर्े बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रसतशत
भन्दा बढी कायम गरे मा,
ूँ ीकृत गरी
(ग) सं स्थािे प्रदार् गरे को ऋणमा िाग्र्े ब्याजिाई मूि कजानमा पूज
सो को आधारमा ब्याज िगाएमा,
ूँ ी कोषको तोवकएबमोजजमको प्रसतशतभन्दा बढी
(घ) कुर्ै सदस्यिाई आफ्र्ो पूज
हुर्े गरी ऋण प्रदार् गरे मा,
(ङ) सं स्था दतान गदानका बखतका सदस्य बाहे क अन्य सदस्यिाई सदस्यता प्राप्त
गरे को तीर् मवहर्ा अवसध व्यसतत र्भई ऋण िगार्ी गरे मा,
ूँ ी कोषको पन्र गुणा भन्दा बढी हुर्े गरी बचत सं किर् गरे मा,
(च) प्राथसमक पूज
ूँ ीको अठार प्रसतशतभन्दा बढी शेयर िाभांश ववतरण गरे मा,
(छ) शेयर पूज
(ज) सूंस्थािे आफ्र्ो कायनिेत्र बावहर गई कारोबार गरे मा वा गैर सदस्यसं ग
कारोवार गरे मा,
(झ) सूंस्थािे यो ऐर् ववपरीत कृसत्रम ब्यजक्तिाई आफ्र्ो सदस्यता ददएमा ।
(२) उपदफा (१) मा िे जखएको व्यहोराबाट कसै िे दे हायको कुर्ै कायन
गरे को सहकारी रजजिारिे त्यस्तो कायनको प्रकृसत र गाम्भीयनताको आधारमा
त्यस्तो कायन गर्े व्यजक्तिाई तीर् िाख रुपैयाूँसम्म जररवार्ा गर्न सक्र्ेछः-
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(क) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम बमोजजम ददएको कुर्ै सर्दे शर् वा
तोवकएको मापदण्डको पािर्ा र्गरे मा,
(ख) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम बमोजजम ददर्ुपर्े कुर्ै वववरण,
कागजात, प्रसतबेदर्, सूचर्ा वा जार्कारी र्ददएमा,
(ग) यस ऐर् बमोजजम सर्वानचर् र्गरी ससमसत तथा िे खा सुपरीवेिण ससमसतका
पदासधकारीहरु आफू खुशी पररवतनर् गरे मा
(घ) कुर्ै सं स्थािे यस ऐर् बमोजजम तोवकएको शतन पािर् र्गरे मा,
(ङ) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम ववपररत अन्य कायन गरे मा ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको जररवार्ा गर्ुन अजघ सहकारी रजजिारिे
सम्बजन्धत व्यजक्त वा सं स्थािाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा पन्र ददर्को समयावसध ददर्ु
पर्ेछ ।
98.

रोक्का राख्ने :(१) सहकारी रजजिारिे सम्बजन्धत सं स्थािाई दफा 97 बमोजजम जररवार्ा
गर्ुक
न ा असतररक्त तीर् मवहर्ासम्म त्यस्तो सं स्थाको कारोबार, सम्पसत तथा बैङ्क खाता रोक्का
राख्ने तथा सम्पजत्त रोक्का राख्र् सम्बजन्धत सर्कायिाई ससफाररस गर्न सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको ससफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो सं स्थाको कारोबार,
सम्पसत वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को जार्कारी सहकारी रजजिारिे ददर्ु पर्ेछ ।

99.

दोब्बर जररवार्ा हुर्े :(१) दफा 97 बमोजजम जररवार्ा भएको व्यजक्त वा सं स्थािे पुर्:
सोही कसूर गरे मा त्यस्तो व्यजक्त वा सं स्थािाई सहकारी रजजिारिे दोस्रो पटकदे जख
प्रत्येक पटकको िासग दोब्बर जररवार्ा गर्ेछ ।

100. अर्ुसन्धार्को िासग िेखी पठाउर् सक्र्े : सहकारी रजजिारिे वा र्ेपाि राि बैङ्किे यस
ऐर् बमोजजम आफ्र्ो काम, कतनव्य र असधकारको पािर्ा गदान कसै िे दफा ९4
बमोजजमको कसूर गरे को थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐर् बमोजजम
अर्ुसन्धार् गर्नको िासग सम्बजन्धत सर्कायमा िे खी पठाउर् सक्र्ेछ ।
101. मुद्दा हेर्े असधकारी : दफा 96 बमोजजमको सजाय हुर्े कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही
र वकर्ारा सम्बजन्धत जजल्िा अदाितबाट हुर्ेछ ।
102. उजूरी ददर्े हदम्याद :(१) कसै िे दफा 96 बमोजजमको सजाय हुर्े कसूर गरे को वा गर्न
िागेको थाहा पाउर्े व्यजक्तिे त्यसरी थाहा पाएको समसतिे साठी ददर्सभत्र सहकारी
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रजजिार समि सूचर्ा ददर्ु पर्ेछ र त्यस्तो सूचर्ा पाउर् साथ रजजिारिे कार्ूर्
बमोजजमको सर्कायमा िे जख पठाउर्ु पर्ेछ ।
(२) कसै िे दफा 97 बमोजजम जररवार्ा हुर्े कायन गरे को थाहा पाउर्े व्यजक्तिे
त्यसरी थाहा पाएको समसतिे र्ब्बे ददर्सभत्र रजजिार समि उजूरीददर्ु पर्ेछ ।
103. पुर्रावेदर् गर्न सक्र्े :(१) ऐर्को दफा 83 बमोजजम सं स्था दतान खारे ज गरे कोमा जचत्त
र्बुझ्र्ेिे सो सर्णनयको जार्कारी पाएको समसतिे पैं तीस ददर्सभत्र सहकारी रजजिारको
सर्णनय उपर प्रदे श तहको सहकारी मन्त्रािय समि पूर्रावेदर् गर्न सक्र्ेछ ।
(२) दफा 97 बमोजजमको जररवार्ामा जचत्त र्बुझ्र्े व्यजक्तिे त्यस्तो सर्णनयको
जार्कारी पाएको समसतिे पैंतीस ददर्सभत्र दे हाय बमोजजम पुर्रावेदर् गर्न सक्र्ेछ:
(क) सहकारी रजजिारिे गरे को कुर्ै सर्णनय उपर यस ऐर् बमोजजमको ससमसत
समि,
(ख) र्ेपाि राि बैङ्किे गरे को सर्णनय उपर सम्बजन्धत उच्च अदाितमा ।
104. असूि उपर गररर्े : यस पररच्छे द बमोजजम कुर्ै व्यजक्तिे सतर्ुन पर्े जररवार्ा वा कुर्ै
रकम र्सतरी बाूँकी रहे कोमा त्यस्तो जररवार्ा वा रकम सर्जबाट सरकारी बाूँकी सरह
असूि उपर गररर्ेछ ।
105. व्यवस्थापर् तथा न्यायीक ससमसत सम्बन्धी व्यवस्था :(१) यस ऐर् वा सर्यम बमोजजम
कुर्ै सं घ वा सं स्थािाई सं कटग्रस्त घोषणा गररएकोमा त्यस्ता सं घ वा सं स्थाको सम्पजत्त
ु ार्ी सम्बन्धी वववादको सर्रुपण गर्न र ऐर् बमोजजम दण्ड
व्यवस्थापर् तथा दावयत्व भक्त
जरीवार्ा सम्बन्धी सर्णनय गर्े र यस ऐर् बमोजजम बर्ेको सर्यमिे ददएको असधकार प्रयोग
गर्न दे हाय बमोजजमको एक व्यवस्थापर् तथा न्यावयक ससमसत गठर् हुर्ेछ ।
(क)

प्रदे श सरकारिे तोकेको राजपत्रावङ्कत प्रथम श्रे णीको असधकृत -

(ख)

प्रदे श सहकारी सं घिे तोकेको सदस्य

- सदस्य

(ग)

प्रदे श सरकारिे मर्ोसर्त सहकारी ववज्ञ

- सदस्य

(घ)

मन्त्राियिे तोकेको राजपत्रावङ्कत दद्बसतय श्रे णीको असधकृत

- सदस्य-सजचव

अध्यि

(2) व्यवस्थापर् ससमसतको अध्यि र सदस्यको पदावसध सर्युजक्तको समसतिे
बढीमा दुई वषनको हुर्ेछ र प्रदे श सरकारिे आवश्यकता अर्ुसार सर्जहरुको पदावसध
बढीमा दुई वषन थप गर्न सक्र्ेछ ।
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(3) उपदफा (2) मा जुर्सुकै कुरा िेजखएको भए तापसर् व्यवस्थापर् ससमसतको
अध्यि वा सदस्यको कायन सम्पादर् सन्तोषजर्क र्रहे मा प्रदे श सरकारिे सर्जिाई
पदबाट हटाउर् सक्र्ेछ र त्यसरी ररक्त पदमा थप अवधीको िासग सदस्यको ररक्त पद
पुसतन गर्ेछ।
(4) उपदफा (3) बमोजजम व्यवस्थापर् ससमसतको अध्यि वा सदस्यिाई पदबाट
हटाउर्ु अजघ सर्जिाई सफाई पेश गर्े मर्ासीब मौका ददर्ु पर्ेछ ।
(5) उपदफा (4) बमोजजम ररक्त हुर् आएको व्यवस्थापर् ससमसतको कुर्ै पदमा
प्रदे श सरकारिे उपदफा (1) को अधीर्मा रही पूसतन गर्ेछ ।
(6) व्यवस्थापर् ससमसतको बैठक सम्बन्धी कायनववसध तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
106. व्यवस्थापर् तथा न्यायीक ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार : व्यवस्थापर् तथा न्यायीक
ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार दे हाय बमोजजम हुर्ेछ :(क)

समस्याग्रस्त

सं घ

वा

सं स्थाको

साधारण

सभा,

ससमसत

तथा

िे खा

सुपररवेिण ससमसतिे यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम वा ववसर्यम
बमोजजम प्रयोग गर्न पाउर्े सम्पूण न असधकार प्रयोग गर्े,
(ख)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाका ससमसतको सदस्य, सर्जका पररवार, र्ाते दार,
सं स्थाका कमनचारी, सं स्था कम्पर्ीका कमनचारी, सम्वद्ध त्यको जार्कारी
भएका वा समिोमतोबाट कारीवार गरररहे का अन्य व्यजक्त वा सं स्था
िगायत व्यवस्थापर् तथा न्यावयक ससमसतिे आवश्यक ठार्ेका व्यजक्तिाई
व्यवस्थापर् तथा न्यावयक ससमसतमा उपजस्थत गराउर्े, सोधपुछ गर्े,
बयार् सिर्े, आवश्यक कागजात पेश गर्न िगाउर्े,

(ग)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको सम्पजत्त तथा दावयत्वको यवकर् वववरण र
त्याङ्क सङ्किर् गरी अध्ययर्, ववश्लेषण, िे खाजोखा र मूियाङ्कर् गर्े,

(घ)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको सम्पजत्त जजम्मा सिर्े,

(ङ)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको काम कारवाही सम्बन्धी सर्णनय तथा
असभिेख िगायतको सम्पूण न व्यवस्थापर् आफ्र्ो सर्यन्त्रणमा सिर्े,
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(च)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थािे असूि गर्ुन पर्े ऋण, बाूँकी बक्यौता तथा
अन्य रकम यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम वा ववसर्यम
बमोजजमको प्रकृया अविम्बर् गरी असूि गर्े,

(छ)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको सधतोमा रहे को सम्पजत्त आवश्यकता अर्ुसार
यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम वा ववसर्यम बमोजजम सििाम
सबिी गर्े,

(ज)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको सम्पजत्त सबिी गर्े, उपयोग गर्े तथा
व्यवस्थापर् गर्े,

(झ)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाका सदस्य तथा बचतकतानको बचत तथा शेयर
रकम सम्बन्धी असभिे ख तयार गर्े,

(ञ)

ु ार्ी ददर्े,
सदस्य तथा बचतकतानको बचत वफतान वा भक्त

(ट)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापर् तथा दावयत्व भ ुक्तार्ी
गर्नको िासग यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम बमोजजम
सिक्वीडे टरिाई भएको सबै असधकार प्रयोग गर्े,

(ठ)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको सं चािक, कमनचारी वा सर्जका पररवारको
सदस्यिे बचतकतानको बचत पूरै वा आंजशक रुपमा कुर्ै कम्पर्ी, सं स्था
वा आसथनक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरे को पाईएमा त्यसरी प्रयोग
भएको रकम वा सो बाट बढे बढाएको सम्पजत्त कब्जामा सिर्े र सो
सम्पजत्त मध्येबाट बचतकतानको बचत भरी भराउ गर्न सििाम सबिी वा
असूि उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गर्े

(ड)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको तफनबाट कार्ूर्ी प्रसतरिा गर्े,

(ढ)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको सञ्चािक र कमनचारी वा सर्जहरुका
पररवारका सदस्य वा अन्य व्यजक्तको र्ाममा राखेकोमा सं स्था वा सङ्घको
चि अचि सम्पजत्त वा सं घ वा सं स्थाको सम्पजत्तबाट खररद गरे को अचि
सम्पजत्त

कब्जामा

सिई

त्यस्तो

सम्पजत्त

बचतकतानिाई वफतान ददिाउर्े काम गर्े,
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सििाम

सबिी

समेत

गरी

107. िगत तयार गर्े : दफा 93 को प्रयोजर्को िासग ससमसतिे दे हाय बमोजजमको िगत
तयार गर्ेछ ।
(क)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाका सदस्य, बचतकतान, ऋणी वा सं स्था वा
ु ार्ी ददर्ु पर्े व्यजक्त वा सं स्थाहरुको र्ाम र्ामेशीको,
सङ्घिे भक्त

(ख)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको र्ाममा रहे को वा िगार्ी गरे को अपानटमेण्ट
िगायतका अचि सम्पजत्तको,

(ग)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको ससमसतको सदस्य, कमनचारी वा सर्जको
पररवारको र्ाता सम्बन्ध भएको व्यजक्तका र्ाममा बैंक तथा ववजत्तय
सं स्थाको खातामा रहे का र्गद, सुर् चाूँदी तथा शेयर िगार्ीको,

(घ)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको स्वदे श तथा ववदे शका जुर्सुकै स्थार्मा
रहेका चि तथा अचि सम्पजत्तको ।

108. दावयत्व भ ुक्तार्ी गर्े सम्बन्धी व्यवस्था : (1) ससमसतिे समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको
ु ार्ी गर्नको िासग दे हायको प्राथसमकता कायम गर्ुन पर्ेछ :दावयत्व भक्त
(क)

बचत जम्मा गदानको बखत सर्धानररत शतन बमोजजम सदस्यिाई बचत

भ ुक्तार्ी,
(ख)

त्यस्तो सं घ वा सं स्थाको जायजेथा वा दफा 93 को खण्ड (ठ)
बमोजजमको सम्पजत्त सरकारी बाूँकी बक्यौता वा कुर्ै हकदावी भएमा
ु ार्ी,
त्यस्तो बाूँकी बक्यौता वा हकदावीको रकम भक्त

(ग)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थािाई अपानटमेन्ट वा जग्गाको िासग अग्रीम
ु ार्ी,
रुपमा रकम बुझाउर्े व्यजक्तहरुको भक्त

(घ)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाका सतर्ुन बुझाउर्ु पर्े व्यजक्तहरुिाई रकम
ु ार्ी ।
भक्त

ु ार्ी
(2) यस दफा बमोजजम समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको सम्पूण न दावयत्व भक्त
गर्नको िासग त्यस्तो सं घ वा सं स्थाको सम्पजत्तिे र्खामेमा ससमसतिे सदस्यको बचत वफतान
ु ार्ी गदान दामासाहीको दरिे गर्न सक्र्ेछ र त्यसरी सदस्यको
तथा अन्य दावयत्व भक्त
बचत वफतान गदान ससमसतिे तोकेको सार्ा बचतकतानिाई प्राथसमकता ददर्ु पर्ेछ ।
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109. असधकार सुम्पर् सक्र्े : ससमसतिे समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापर् गदान
आफूिाई प्राप्त असधकार व्यवस्थापर् तथा न्यावयक ससमसतका अध्यि, सदस्य वा कुर्ै
सरकारी कमनचारीिे प्रयोग तथा पािर् गर्न पाउर्े गरी सुम्पर् सक्र्ेछ ।
110. संस्था वा सङ्घको सम्पजत्तबाट व्यहोररर्े : समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको सम्पजत्त
व्यवस्थापर् गर्े ससिससिामा िाग्र्े खचन त्यस्तो सं घ वा सं स्थाको सम्पजत्तबाट तत्काि
व्यहोर्न र्सवकर्े भएमा सो प्रयोजर्का िासग सं घीय सरकारिे रकम उपिब्ध गराउर्
सक्र्ेछ ।
111. असधकार स्वतः सर्िम्बर् हुर्े : (1) यस ऐर् बमोजजम ससमसत गठर् भएको समसतदे जख
समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको ससमसत, व्यवस्थापक तथा कमनचारीको असधकार ससमसतिे
कायन प्रारम्भ गरे पसछ स्वतः सर्िम्बर् हुर्ेछ ।
(2) उपदफा (1) मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भए तापसर् समस्याग्रस्त सं घ वा
ु ार्ी सम्बन्धी कायन गर्नको िासग त्यस्तो
सं स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापर् तथा दावयत्व भक्त
सं घ वा सं स्थाको ससमसतको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कमनचारीको सर्िम्बर् फुकुवा गरी
ससमसतिे काममा खटाउर् सक्र्ेछ ।
(3)

उपदफा

(2)

बमोजजम

ससमसतिे

काममा

खटाएको

सो

बमोजजमको

जजम्मेवारी पूरा गर्ुन सम्बजन्धत व्यजक्तको कतनव्य हुर्छ
े ।
112. दावी पेश गर्न सूचर्ा ददर्ु पर्े: ससमसतिे कायन प्रारम्भ गरे पसछ समस्याग्रस्त सं घ वा
सं स्थाको सदस्य, बचतकतान तथा साहू हरुिाई आफूिे पाउर्ु पर्े रकमको दावी पेश गर्न
राविय स्तरको दै सर्क पसत्रकामा कम्तीमा पन्र ददर्को समयावसध ददई सावनजसर्क सूचर्ा
प्रकाशर् गर्ुन पर्ेछ ।
113.िेखापरीिण प्रसतवेदर् तयार गर्ुन पर्े : ससमसतिे कायन प्रारम्भ गरे को समसतिे ६ मवहर्ासभत्र
त्यस्तो समस्याग्रस्त संघ वा सं स्थाको िेखापरीिण गरी सो को प्रसतवेदर् तयार गरी
सावनजसर्क गर्ुन पर्ेछ ।
114. उपचारात्मक कायन गर्न सक्र्े : यस ऐर् बमोजजम भएको िे खापरीिण प्रसतवेदर्को
आधारमा समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्था पुर्ः सञ्चािर् हुर् सक्छ भन्ने आधार र कारण
भएमा ससमसतिे दे हायका उपचारात्मक कायनहरु गर्न सक्र्ेछ :(क)

ससमसतिाई व्यवस्थापर् वा काम कारोबार सञ्चािर् गर्न आदे श ददर्े,
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(ख)

सम्बजन्धत सं घ वा सं स्थाका शेयर सदस्यहरु मध्येबाट अन्तररम ससमसतको
गठर् गरी व्यवस्थापर् वा काम कारोबार सञ्चािर् गर्न िगाउर्े,

(ग)

ससमसत ववघटर् गरी त्यस्तो सं घ वा सं स्थाको साधारण सभा बोिाई सो
को व्यवस्थापर् वा काम कारोबार सञ्चािर् गर्न र्याूँ ससमसतको गठर् गर्े
वा गराउर्े,

(घ)

सम्बजन्धत सं घ वा सं स्था सदस्यको रहे को केजन्रय ववषयगत सहकारी सङ्घ
वा राविय सहकारी महासङ्घिे

समस्याग्रस्त सङ्घ वा सं स्थाको पुर्ः

सञ्चािर्को जजम्मेवारी सिर् चाहे मा तोवकएबमोजजमको शतन बन्दे ज सवहत
जजम्मेवारी ददर्े,
(ङ)

व्यवस्थापर् ससमसतिे उपयुक्त दे खेको अन्य सुधारात्मक र उपचारात्मक
उपाय अविम्बर् गर्े ।

115. ससमसतिे िेजख पठाउर् सक्र्े : (1) ससमसतिे समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको सम्पजत्त
ु ार्ी सम्बन्धी कायन गर्े ससिससिामा दे हायको कायन गर्न
व्यवस्थापर् वा दावयत्व भक्त
सम्बजन्धत सर्कायसमि िेजख पठाउर् सक्र्ेछ :
(क)

ससमसतको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कमनचारी वा सर्जको पररवारको
सदस्य वा सं घ वा सं स्थाको कुर्ै बैङ्क वा ववजत्तय सं स्थामा भएको आसथनक
कारोबार वा खाता वा अन्य चि अचि सम्पजत्त रोक्का राख्न,

(ख)

ससमसतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमनचारीिाई राहदार्ी जारी र्गर्न वा
जारी भई सकेको भए सो राहदार्ी रोक्का राख्न,

(ग)

समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको ऋण र्सतर्े सदस्य वा व्यजक्तको र्ाम
कािोसूचीमा समावेश गर्न ।

(2) उपदफा (1) बमोजजम िे खी आएमा सम्बजन्धत सर्कायिे सो बमोजजम गरी
गराई सो को जार्कारी ससमसतिाई ददर्ु पर्ेछ ।
116. ससफाररस गर्न सक्र्े : (1) समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापर् वा दावयत्व
भ ुक्तार्ीको काम कारबाहीमा सहयोग र्गर्े वा त्यस्तो काम कारबाहीमा अवरोध ससजनर्ा
गर्े कुर्ै सर्कायको पदासधकारी वा कमनचारीिाई ववभागीय कारबाही वा अन्य आवश्यक
कारबाही गर्न ससमसतिे सम्बजन्धत सर्काय समि ससफाररस गर्न सक्र्ेछ ।
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(2) उपदफा (1) बमोजजम ससफाररस प्राप्त भएमा अजख्तयारवािािे त्यस्तो
पदासधकारी वा कमनचारीिाई प्रचसित कार्ूर् बमोजजमको प्रविया पूरा गरी ववभागीय वा
अन्य आवश्यक कारबाही गर्ुन पर्ेछ ।
(3) ससमसतिे समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापर् वा दावयत्व
भ ुक्तार्ी सम्बन्धी काम कारबाही गदान दफा 106 बमोजजमको कसूर भएको ववश्वास गर्ुन
पर्े मर्ाससब आधार दे जखएमा यस ऐर् बमोजजम अर्ुसन्धार् तहवककात गरी मुद्दा दायर
गर्न असधकार प्राप्त सर्कायसमि िे खी पठाउर्ेछ ।
117. प्रसतवेदर् पेश गर्ुन पर्े: ससमसतिे समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापर् वा
दावयत्व भ ुक्तार्ी सम्बन्धी कायन सम्पन्न गरे को एक मवहर्ासभत्र दे हायका वववरणहरु खुिाई
मन्त्रािय समि प्रसतवेदर् पेश गर्ुन पर्ेछ ।
(क)

सदस्यको बचत रकम वफतान,

(ख)

ु ार्ी भएको दावयत्व,
भक्त

(ग)

बाूँकी रहे को सम्पजत्त तथा दावयत्व सम्बन्धी ववस्तृत वववरण,

(घ)

सं घ वा सं स्थाको सञ्चािर् सम्बन्धमा र्ेपाि सरकारिे अविम्बर् गर्न पर्े
र्ीसत सम्बन्धी सुझाव,

(ङ)

व्यवस्थापर् ससमसतिे उपयूक्त दे खेको अन्य वववरण ।

118. ससमसतका अध्यि तथा सदस्यको सेवा शतन : (1) ससमसतको अध्यि पूरा समय काम गर्े
पदासधकारी हुर्ेछर्् ।
(2) ससमसतका सदस्यको सुववधा प्रदे श सरकारिे तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
(3) ससमसतको अध्यि र सदस्यको आफ्र्ो पदीय कतनव्य पािर्ाको ससिससिामा
थाहा पाएको कुर्ै पसर् सूचर्ा वा जार्कारी अर्ासधकृत व्यजक्तिाई ददर्ु हुूँदैर् ।
119. सहयोग माग गर्न सक्र्े: (1) ससमसतिे आफ्र्ो काम, कतनव्य र असधकार प्रयोग गदान
आवश्यकता अर्ुसार अन्य सर्कायको सहयोग माग गर्न सक्र्ेछ ।
(2) उपदफा (1) बमोजजम ससमसतिे माग गरे को सहयोग उपिब्ध गराउर्ु
सम्बजन्धत सबैको कतनव्य हुर्ेछ ।
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(3) ससमसतिे समस्याग्रस्त सं घ वा सं स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापर् वा दावयत्व
भ ुक्तार्ी गदान सम्बजन्धत सर्कायहरुसूँग सम्वन्य गरी आफ्र्ो काम कारबाही अगाडी
बढाउर् सक्र्ेछ ।
120. ववशेषज्ञ सेवा सिर् सक्र्े : (1) ससमसतिे आवश्यकता अर्ुसार सम्बजन्धत ववषयका
प्राववसधक वा ववशेषज्ञको सेवा सिर् सक्र्ेछ ।
(2) प्राववसधक वा ववशेषज्ञको सेवा सिए बापत ससमसतिे सावनजसर्क खररद
सम्बन्धी प्रचसित कार्ूर् बमोजजमको प्रविया पूरा गरी पाररश्रसमक तथा सुववधा प्रदार् गर्न
सक्र्ेछ ।
121. ससमसतको कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था : मन्त्राियिे ससमसतको सजचवाियको िासग
आवश्यक पर्े जर्शजक्त िगायत भौसतक श्रोत साधर् उपिब्ध गराउर्ेछ ।
122. अर्ुसन्धार्को िासग िेखी पठाउर् सक्र्ेः सहकारी रजजस्रारिे वा मन्त्राियिे यस ऐर्
बमोजजम आफ्र्ो काम, कतनव्य र असधकारको पािर्ा गदान कसैिे सहकारी सम्बन्धी
प्रचसित कार्ूर् बमोजजमको कसूर गरे का थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा प्रचसित
कार्ूर् बमोजजम अर्ुसन्धार् गर्नको िासग सम्बजन्धत सर्कायमा िेखी पठाउर् सक्र्ेछ ।
पररच्छे द–२0
ववववध
123. मतासधकारको प्रयोगः

(१) कुर्ै सदस्यिे सहकारी सं घ वा सं स्थाको जसतसुकै शेयर

खररद गरे को भएतापसर् सम्बजन्धत सं स्थाको कायन सञ्चािर्मा एक सदस्य एक मतको
आधारमा आफ्र्ो मतासधकारको प्रयोग गर्न सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् सं घको हकमा साधारण
सभामा भाग सिर्े प्रयोजर्को िासग तोवकएबमोजजम एकभन्दा बढी प्रसतसर्सध पठाउर्
सवकर्ेछ र प्रसतसर्सध पठाउर्े सम्बन्धी व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुर्सुकै कुरा िे जखएको भएतापसर् एक सं स्था वा सं घबाट
सम्बजन्धत सं घको ससमसत वा िे खा सुपररवेिण ससमसतमा एकभन्दा बढी व्यजक्त सर्वानजचत
हुर् सक्र्े छै र् ।
124. सामाजजक परीिण गराउर् सक्र्ेः(१) सहकारी सं घ वा सं स्थािे ववसर्यममा उल्िे जखत
उद्देश्यप्राप्त गर्नका िासग ससमसतबाट भएका सर्णनय र कायन, सदस्यहरूिे प्राप्त गरे का सेवा
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र सन्तुवष्टको स्तर, से वा प्रासप्तबाट सदस्यहरूको जीवर्स्तरमा आएको आसथनक, सामाजजक,
सांस्कृसतक तथा वातावरणीय पिमा सकारात्मक पररवतनर् िगायका ववषयमा सामाजजक
परीिण गराउर् सक्र्ेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीिणको प्रसतवेदर् छिफिको

िासग ससमसतिे साधारण सभा समि पेश गर्ेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक परीिण प्रसतवेदर् छिफि

गरी साधारण सभािे आवश्यकता अर्ुसार ससमसतिाई सर्दे शर् ददर्सक्र्ेछ ।
(४)

यस दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण प्रसतवेदर्को एक प्रसत सम्बजन्धत

सहकारी सं घ वा सं स्थािे सहकारी रजजिार समि पेश गर्ुन पर्ेछ ।
125. आसथनक सहयोग गर्न र्हुर्ःे सहकारी सं घ वा सं स्थाको रकम सदस्यबाहे क अरु कसै िाई
सामाजजक कायनमा बाहे क अन्य कायनका िासग आसथनक सहयोग गर्न पाइर्े छै र् र
समाजजक कायनमा सहयोग गदान सहयोग गर्ुन पर्े आधार र कारण स्पष्ट खुिाई सर्णनय गर्ुन
पर्ेछ ।
स्पवष्टकरण:

यस दफाको प्रयोजर्को िासग "सामाजजक कायन" भन्नािे जशिा,

स्वास््य, वातावरण, सं रिण, मार्वीय सहायता, सहकारीता प्रबद्धनर् सम्बन्धी कायनिाई
जर्ाउूँछ ।
यस ऐर्मा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा िे जखएको

126. अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्र्ेः

भएतापसर् सहकारी सस्थाहरूिे एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्र्ेछर्् ।
१27. ठे क्कापिा ददर् र्हुर्ःे सहकरी सं स्थािे आफ्र्ो ससमसतको कुर्ै सञ्चािक वा िे खा
सुपररवेिण ससमसतका सं योजक वा सदस्य वा आफ्र्ो कमनचारीिाई ठे क्कापिा ददर् हुदैर् ।
१28. वववाद समाधार्ः सहकारी सं घ वा सं स्थाका बीच कुर्ै वववाद उत्पन्न भएमा सो वववाद
सर्रूपणका िासग तोवकएबमोजजम वववाद सर्रूपण ससमसतको गठर् गर्न सवकर्ेछ ।
१29. प्रोत्साहर् गर्न सवकर्े: सहकारी िेत्रको प्रवद्धनर्का िासग उल्िे खर्ीय योगदार् गर्े व्यजक्त,
सहकारी सं घ वा सं स्था वा अन्य सर्कायिाई तोवकएबमोजजम प्रोत्साहर् गर्न सवकर्ेछ ।
१30. ववभागीय कारबाही हुर्ःे यो ऐर् र यस ऐर् अन्तगनत बर्ेका सर्यममा उल्िे जखत
असधकारको बदसर्यतपूण न प्रयोग गर्े कमनचारीिाई प्रचसित कार्ूर् बमोजजम ववभागीय
कारबाही हुर्ेछ ।
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१31. सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर हुर्ःे कुर्ै सहकारी सं घ वा सं स्थािे प्राप्त गरे को सरकारी
अर्ुदार् वा कुर्ै सेवा सुववधा दुरूपयोग गरे को पाइएमा प्रचसित कार्ूर् बमोजजम सरकारी
बाूँवक सरह असूि उपर गररर्ेछ ।
१32. सङ्घीय कार्ूर् बमोजजम हुर्े दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐर्मा सङ्घीय कार्ूर् बमोजजम
हुर्े भर्ी अन्यत्र उल्िेख भएका व्यवस्थाका असतररक्त दे हायका ववषयहरू र यस ऐर् र
सर्यममा उल्िेख र्भएका ववषय प्रचसित कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ ।
(क)

सहकारी सं स्थािाई प्राप्त हुर्े छु ट, सुसबधा र सहुसियत सम्बन्धी,

(ख)

कािो सूचीमा राख्ने सम्बन्धी,

(ग)

कजान सूचर्ा केन्र सम्बन्धी,

(घ)

सं स्थािे आपसी सुरिण सेवा सञ्चािर् गर्े सम्बन्धी,

(ङ)

जस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुर्े सम्बन्धी,

(च)

सहकारी ससद्धान्त, मूल्य र मान्यता सम्बन्धी ।

१33. कम्पर्ी सम्बन्धी प्रचसित ऐर् िागू र्हुर्ःे यस ऐर् अन्तगनत दतान भएको सहकारी सं घ वा
सं स्थाको हकमा कम्पर्ी सम्बन्धी प्रचसित ऐर् िागू हुर्े छै र् ।
१34. प्रचसित कार्ूर् बमोजजम कारबाही गर्न बाधा र्पर्ेः यस ऐर्मा िे जखएको कुर्ै कुरािे कुर्ै
व्यजक्त उपर प्रचसित कार्ूर् बमोजजम अदाितमा मुद्दा चिाउर् बाधा पु¥याएको मासर्र्े
छै र् ।
१35. सर्यम बर्ाउर्े असधकारः यस ऐर्को कायानन्वयर्को िासग प्रदे श सरकारिे आवश्यक
सर्यम बर्ाउर् सक्र्ेछ ।
136. सर्दे शर् ददर् सक्र्े : यस ऐर्को कायानन्वयर्को िासग यस ऐर् र प्रचसित कार्ूर् बमोजजम
सहकारी रजजिार सम्बजन्धत सर्काय वा असधकारीिाई आवश्यक सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ ।
१38. मापदण्ड, सर्दे जशका वा कायनववसध बर्ाई िागू गर्न सक्र्ेः (१) यो ऐर् वा यस ऐर्
अन्तगनत बर्ेको सर्यमको अधीर्मा रही सहकारी सं घ वा सं स्थाको दतान, सञ्चािर्,
सर्रीिण तथा अर्ुगमर् िगायतका काम कारबाहीिाई व्यवजस्थत र प्रभावकारी रूपमा
सञ्चािर् गर्न मन्त्राियिे अवश्यकता अर्ुसार मापदण्ड, सर्दे जशका वा कायनववसध बर्ाई
िागू गर्न सक्र्ेछ ।
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(२)

उपदफा

(१)

बमोजजमको

मापदण्ड

बर्ाउूँदा

आवश्यकता

अर्ुसार

सहकारी रजजिार, र्ेपाि राि बैङ्क र सम्बजन्धत अन्य सर्कायको परामशन सिर्
सवकर्ेछ ।
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