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मिम ाः
प्रदे श सहकयरी सम्िन्धिय व्यिस्थय गर्न बर्ेको विधेयक, २०७५

प्रदे श सभय सचिियलय
प्रदे श र्ं. १

विरयटर्गर¸ र्ेपयल

प्रदे श सहकारी सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ववधेयक
प्रस्तावर्ा: सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त अर्ुरुप प्रदे शस्तरमा कृषक, कालीगढ, श्रसमक, न्यूर्
आय भएका समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय तथा सवनसाधारण उपभोक्ता माझ छररएर रहे को श्रम,
ूँ ी, प्रववसध तथा ससपलाई एकीकृत गदै आसथनक, सामाजजक तथा साांस्कृसतक उन्नयर् गर्न समुदायमा
पूज
आधाररत, सदस्यकेजन्ित व्यवसावयक सहकारी सां घ सांस्थाहरुको गठर्, सां चालर्, सर्यमर् र प्रवद्धनर्को
सम्वन्धमा कार्ूर्ी व्यवस्था गर्न वाञ्छर्ीय भएकोले,
र्ेपालको सां ववधार्को धारा १७५ बमोजजम प्रदे श र्ां.१ को प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाएको
छ।
पररच्छे द – १
प्रारजम्भक
१. सां जिप्त र्ाम र प्रारम्भः (१) यस ऐर्को र्ाम ‘‘प्रदे श सहकारी ऐर्,२०७६’’ रहे को छ।
(२) यो ऐर् प्रदे श राजपत्रमा प्रकाशर् भएको समसतदे जि लागू हुर्छ
े ।
२. पररभाषाः ववषय र प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,
(क)

"आन्तररक कायनववसध" भन्नाले सहकारी सां घ वा सां स्थाले यस ऐर्, सर्यम र
ववसर्यम बमोजजम बर्ाएको आन्तररक कायनववसध सम्झर्ुपछन।

(ि)

"कसूर" भन्नाले यस ऐर्बमोजजमको कसूर सम्झर्ुपछन।

(ग)

"तोवकएको" वा "तोवकएबमोजजम" भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यममा
तोवकएको वा तोवकएबमोजजम सम्झर्ुपछन।

(घ)

ु ,
"पररवार" भन्नाले सदस्यको पसत वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमनपत्र
ु ी, बाबु, आमा, सौतेर्ी आमा र आफूले पालर् पोषण गर्ुप
धमनपत्र
न र्े दाजु,
भाउजु, भाइ, बुहारी र दददी, बवहर्ी सम्झर्ुपछन।
तर सो शब्दले अांशबण्डा गरी वा मार्ो छु विई आ-आफ्र्ो पेशा
व्यवसाय गरी बसेको पररवारको सदस्यलाई जर्ाउर्ेछैर्।

(ङ)

ूँ ी कोष" भन्नाले शेयर पूज
ूँ ी र जगेडा कोषलाई सम्झर्ुपछन।
"प्राथसमक पूज

(च)

“बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी सां घ वा सां स्थामा जम्मा गरे को रकम
सम्झर्ुपछन।
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(छ)

“मन्त्रालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी ववषय हे र्े प्रदे श सरकारको मन्त्रालय
सम्झर्ुपछन।

(ज)

“मुख्य कारोबार” भन्नाले सां घ वा सां स्थाले सञ्चालर् गरे को व्यवसावयक
वियाकलापहरुमा पसछल्लो आसथनक बषनसम्ममा पररचासलत बचतको दावयत्व
र पसछल्लो आसथनक वषनको सदस्य तफनको िरीद वा सबिी कारोबारमा
कम्तीमा तीस प्रसतशतभन्दा बढी वहस्सा भएको कारोबार सम्झर्ुपछन।

(झ)

“लेिा सुपरीवेिण ससमसत” भन्नाले दफा ४५ बमोजजमको लेिा सुपररवेिण
ससमसत सम्झर्ुपछन।

(ञ)

“ववसर्यम” भन्नाले सम्वजन्धत सहकारी सां घ वा सां स्थाले यस ऐर्बमोजजम
बर्ाएको ववसर्यम सम्झर्ुपछन।

(ट)

"ववभाग" भन्नाले प्रदे श सहकारी रजजष्ट्रार कायानलयलाई सम्झर्ुपछन।

(ठ)

ूँ ीको ववभाजजत अांश
“शेयर” भन्नाले सहकारी सां घ वा सां स्थाको शेयर पूज
सम्झर्ुपछन।

(ड)

“ससमसत” भन्नाले यस ऐर् बमोजजम गदठत व्यवस्थापर् ससमसत सम्झर्ु पछन।

(ढ)

"स्थार्ीय तह" भन्नाले गाउूँपासलका तथा र्गरपासलका सम्झर्ु पछन र सो
शब्दले उपमहार्गरपासलका र महार्गरपासलका समेतलाई जर्ाउूँछ।

(ण)

“सञ्चालक” भन्नाले ससमसतको अध्यि, उपाध्यि तथा सदस्य सम्झर्ुपछन र
सो शब्दले ससमसतको पदासधकारी समेतलाई जर्ाउूँछ।

(त)

“सदस्य” भन्नाले सहकारी सां घ वा सां स्थाको सदस्यता प्राप्त गरे को व्यजक्त
सम्झर्ुपछन।

(थ)

“ससमसत” भन्नाले दफा ३८ को उपदफा (१) बमोजजमको सञ्चालक ससमसत
सम्झर्ुपछन।

(द)

"सहकारी बैंक" भन्नाले दफा १० बमोजजम दतान भएको सहकारी बैंक
सम्झर्ुपछन।

(ध)

"सहकारी मूल्य" भन्नाले स्वावलम्वर्, स्व-उत्तरदावयत्व, लोकतन्त्र, समार्ता,
समता, ऐक्यवद्धता, इमान्दारी, िुल्लापर्, सामाजजक उत्तरदावयत्व तथा
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अरुको हे रचाह लगायत अन्तरावष्ट्रय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्वन्धी मूल्य
सम्झर्ुपछन।
(र्)

"सहकारी व्यवसाय" भन्नाले सहकारी सां स्थाको ववसर्यममा व्यवस्था भए
बमोजजम सञ्चासलत व्यवसावयक वियाकलाप सम्झर्ुपछन।

(प)

“सहकारी रजजष्ट्रार” भन्नाले यस ऐर् बमोजजम सहकारी सां स्था वा सहकारी

सां घ तथा ववषयगत तथा ववजशष्टीकृत सहकारी सां घ सम्बन्धी काम गर्न
तोवकएको असधकारी सम्झर्ु पदनछ सो शब्दले सर्जको असधकार प्रत्यायोजर्
गरे को कुर्ै असधकारी समेतलाई जर्ाउूँछ।
(फ)

"सहकारी ससद्धान्त" भन्नाले स्वेजच्छक तथा िुल्ला सदस्यता, सदस्यद्वारा
लोकताजन्त्रक सर्यन्त्रण, सदस्यको आसथनक सहभासगता, स्वायत्तता र
स्वतन्त्रता, जशिा, तासलम र सूचर्ा, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक
सहयोग र समुदाय तथा वातावरण प्रसतको चासो लगायत अन्तरावष्ट्रय मान्यता
प्राप्त सहकारी सम्वन्धी ससद्धान्त सम्झर्ुपछन।

(ब)

"सहकारी सां स्था" भन्नाले प्रारजम्भक सहकारी सां स्था, जजल्ला ववषयगत सांघ,
जजल्ला सहकारी सां घ, ववजशष्टीकृत सहकारी सां घ, प्रदे श ववषयगत सां घ, प्रदे श
सहकारी सां घ सम्झर्ुपछन र सो शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जर्ाउूँछ।

(भ)

“सां घ” भन्नाले दफा 13 बमोजजम दतान भएको जजल्ला ववषयगत सां घ, जजल्ला
सहकारी सां घ, प्रदे श ववषयगत सहकारी सां घ, प्रदे श सहकारी सां घ र
ववजशष्टीकृत सहकारी सां घ सम्झर्ुपछन।

(म)

“सां स्था” भन्नाले दफा ३ बमोजजम गठर् भई दफा १3 बमोजजम दतान भएको
ववषयगत वा बहुउद्देश्यीय सां स्था सम्झर्ुपछन।

(य)

“साधारण सभा” भन्नाले सहकारी सां स्थाको साधारण सभा सम्झर्ुपछन।

(र)

"सरकार" भन्नाले र्ेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थार्ीय सरकारलाई
सम्झर्ुपछन।

(ल)

"प्रचसलत कार्ूर्" भन्नाले सम्वजन्धत ववषयका कायनहरु गर्नका लासग र्ेपाल
सरकार र प्रदे श सरकारले जारी गरे का कार्ूर्हरुलाई सम्झर्ुपछन।
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पररच्छे द

–२

सहकारी सां स्थाको गठर् तथा दतान
३.

सां स्थाको गठर्ः (१) कम्तीमा तीस जर्ा र्ेपाली र्ागररकहरु आपसमा समली ववषयगत वा
वहुउद्देश्यीय सहकारी सां स्था गठर् गर्न सक्र्ेछर््।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भए तापसर् श्रसमक, युवा लगायतले
श्रम र सीपमा आधाररत भई व्यवसाय गर्े सहकारी सां स्थाको हकमा पन्र जर्ा र्ेपाली
र्ागररकहरु भए पसर् सां स्था गठर् गर्न सक्र्ेछर्।
(3) उपदफा (1) र (2) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भए तापसर् एक आपसमा
भूगोल जोसडएका एक भन्दा बढी र्गरपासलका वा गाूँउपासलका तह कायनिेत्र रहर्े गरी
सहकारी सां स्था गठर् गर्न सवकर्ेछ । त्यसरी सहकारी सां स्था गठर् गदान कजम्तमा एक
सय पच्चीस जर्ा र्ेपाली र्ागररकहरुको सहभासगता हुर् ु पर्ेछ तर त्यसरी सतर्बाट
र्गरपासलका वा गाउूँपासलका कायनिेत्र रहर्े गरी सां स्था गठर् गदान प्रत्येक र्गरपासलका वा
गाउूँपासलकाको पचास प्रसतशत भन्दा कम वडालाई समावेश गर्न पाइर्ेछैर्।
(४) यस दफा बमोजजम सां स्था गठर् गदान एक पररवार एक सदस्यका दरले उपदफा
(१),(२) वा (३) मा उजल्लजित सां ख्या पुगेको हुर्पु र्ेछ।
तर दफा (१३) बमोजजम सां स्था दतान भई प्रारजम्भक साधारण सभा समाप्त भई
सकेपसछ एकै पररवारका एक भन्दा बढी व्यजक्तले सो सां स्थाको सदस्यता सलर् बाधा पर्े
छै र्।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् प्रदे श सरकार वा प्रदे श
सरकारको अर्ुदार् वा स्वासमत्वमा सञ्चासलत ववद्यालय, ववश्वववद्यालय वा सां गदठत सां स्थाबाट
पाररश्रसमक पाउर्े पदमा बहाल रहे का कम्तीमा एकसय जर्ा कमनचारी, जशिक वा
प्राध्यापकहरुले आपसमा समली प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम दतान भएका आफ्र्ो पेशागत
सां गठर्को आधारमा सदस्यता, प्रसतसर्सधत्व र से वा सां चालर्मा तोवकएबमोजजमका शतन
बन्दे जहरु पालर्ा गर्े गरी सां स्था गठर् गर्न सक्र्ेछर््।
तर एकसय जर्ाभन्दा कम सां ख्या रहे को एउटै कायानलयमा कम्तीमा तीस जर्ा
कमनचारी, जशिक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा समली सदस्यता, प्रसतसर्सधत्व र सेवा
सां चालर्मा तोवकएबमोजजमका शतन बन्दे जहरु पालर्ा गर्े गरी सां स्था गठर् गर्न सक्र्ेछर््।
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४.

जजल्ला ववषयगत सहकारी सां घको गठर्ः सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धनर् र बजारीकरण
लगायतका कायन गर्न दफा १३ बमोजजम दतान भई कायनरत रहे का कम्तीमा एघारवटा
सां स्थाहरुले आपसमा समली आफ्र्ो ववषयको जजल्ला ववषयगत सहकारी सां घ गठर् गर्न
सक्र्ेछर्् र त्यसरी गठर् गदान कजम्तमा पचास प्रसतशत सो जजल्लाको ववषयगत सां घहरु
त्यस्तो जजल्ला ववषयगत सां घमा समावेश हुर्पु र्ेछ।
तर र्ेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारले ‘‘क’’ वगन भर्ी तोकेका दूगम
न िेत्रका
जजल्लाहरुमा कम्तीमा छवटा सां स्थाहरु आपसमा समली जजल्ला ववषयगत सहकारी सां घहरु
गठर् गर्न सक्र्ेछर््।

५.

जजल्ला सहकारी सां घको गठर्ः (1) सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवनद्धर् तथा बजारीकरण
लगायतका कायनमा टे वा पुयानउर् दफा १३ बमोजजम दतान भएका कम्तीमा पन्रवटा सां स्था
वा जजल्ला ववषयगत सहकारी सां घहरु आपसमा समली जजल्ला सहकारी सां घ गठर् गर्न
सक्र्ेछर््।
तर सां घीय सरकारले ‘‘क’’ वगन भर्ी तोकेका दूगम
न िेत्रका जजल्लाहरुमा कम्तीमा
सातवटा सां स्थाहरु आपसमा समली जजल्ला सहकारी सां घ गठर् गर्न सक्र्ेछर््।
(२) उपदफा (1) बमोजजम सां घ गठर् गदान दतान भएका जजल्लाका पचास प्रसतशत
भन्दा बढी ववषयगत जजल्ला सहकारी सां घ समावेश भएको हुर्पु र्ेछ।

६.

प्रदे श ववषयगत सहकारी सां घको गठर्ः सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवनद्धर् तथा
बजारीकरण लगायतका कायनमा सहयोग पुयानउर् दफा १३ बमोजजम दतान भएका कम्तीमा
सातवटा जजल्लाका कजम्तमा एकतीसवटा ववषयगत सहकारी सां स्थाहरु र जजल्ला ववषयगत
सहकारी सां घ आपसमा समली आफ्र्ो ववषयसूँग सम्बजन्धत प्रदे श ववषयगत सहकारी सां घ
गठर् गर्न सक्र्ेछर््।
र यसरी सां घ गठर् गदान दतान भएका प्रदे शका पचास प्रसतशतभन्दा बढी जजल्ला
ववषयगत सहकारी सां घहरु समावेश भएको हुर्पु र्ेछ।

७.

प्रदे श सहकारी सां घको गठर्ः सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धनर्, बजारीकरण, सां स्था तथा
सां घहरुसूँग समन्वय लगायतका कायनमा टे वा पुर्याउर् दफा १३ बमोजजम दतान भएका
प्रदे शका कजम्तमा पचास प्रसतशत जजल्ला ववषयगत सांघहरु, जजल्ला सहकारी सां घहरु र प्रदे श
ववषयगत सहकारी सां घहरु आपसमा समली प्रदे श सहकारी सां घको गठर् गर्न सक्र्ेछर््।
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तर यसरी सां घ गठर् गदान प्रदे शमा दतान भएका जजल्ला ववषयगत सहकारी सां घ,
जजल्ला सहकारी सां घ र प्रदे श ववषयगत सहकारी सां घ प्रत्येकको पचास प्रसतशत भन्दा बढी
सां घ प्रदे श सहकारी सां घमा समावेश भएको हुर्पु र्ेछ।
८.

ववजशष्टीकृत सहकारी सां घको गठर्: (१) दफा १३ बमोजजम दतान भएका कम्तीमा पच्चीसवटा
बहुउद्देश्यीय वा ववषयगत सां स्थाहरुले आपसमा समली जलववद्युत आयोजर्ा, रासायसर्क मल
कारिार्ा, आवासीय पररयोजर्ा, यातायात, भारी कृवष उपकरण, फलफूल प्रशोधर्, जसडबुटी
प्रशोधर्, जचर्ी उद्योग, शीतभण्डार, अस्पताल, जशिालय, प्राववसधक जशिालय, प्रयोगशाला,
पयनटर् प्रवद्धनर् लगायत र्ेपाल सरकारको कुर्ै कार्ूर्ले वन्दे ज र्लगाएका जुर्सुकै सेवा,
व्यवसाय र उद्योग सञ्चालर् गर्े जस्ता ठू ला लगार्ी चावहर्े उत्पादर् कायन गर्न वा सदस्यका
साझा आवश्यकताका वस्तु वा सेवाको पररपूसतन गर्न प्रदे शस्तरीय ववजशष्टीकृत सां घको गठर्
गर्न सक्र्ेछर् र त्यस्तो सां घ पूणरु
न पले व्यवसावयक सां स्था हुर्ेछ । यसलाई कुर्ै सां घ,
महासां घमा च ुन्ने र च ुसर्र्े असधकार हुर्छ
े ै र्।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको ववजशष्टीकृत सहकारी सां घको सां चालर्सम्वन्धी प्रविया
तोवकएबमोजजम हुर्ेछ।

९.

सां घ गठर् गर्न र्सवकर्ेः दफा ४, ५, ६ र ७ मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् एक
जजल्लामा एकै प्रकृसतको एकभन्दा बढी जजल्ला ववषयगत सहकारी सां घ वा जजल्ला सहकारी
सां घ र एकै प्रदे शमा एकै प्रकृसतको एक भन्दा बढी प्रदे श ववषयगत सहकारी सां घ वा प्रदे श
सहकारी सां घ गठर् गर्न सवकर्ेछैर्।

१०. सहकारी बैंकको गठर्: (१) सां स्था वा सां घको बचत स्वीकार गर्े, त्यस्तो सां स्था वा सां घलाई
ऋण प्रवाह गर्े वा बैंवकङ्ग सेवा उपलब्ध गराउर्े उद्देश्य सलई एक भन्दा बढी सां घ वा
सां स्था आपसमा समली र्ेपाल राष्ट्र बैंकको पूवन स्वीकृसत सलई रावष्ट्रय सहकारी महासां घको
ससफाररसमा प्रदे श सरकारको समेत लगार्ीमा एउटा प्रादे जशक सहकारी बैंक स्थापर्ा गर्न
सवकर्ेछ।
(२) सहकारी बैंक स्थापर्ा, सां चालर् र व्यवस्थापर् प्रचसलत कार्ूर्बमोजजम हुर्ेछ।
११. दतान र्गरी सहकारी सां स्था सञ्चालर् गर्न र्हुर्ेः कसै ले पसर् यस ऐर्बमोजजम दतान र्गरी
सहकारी सां स्था सञ्चालर् गर्ुह
न द
ु ै र्।
१२. दतानको लासग दरिास्त ददर्ुपर्ेः (१) यस ऐर्बमोजजम गठर् हुर्े सहकारी सां घ वा सां स्थाले
दतानको लासग दफा ३ बमोजजमको सां स्था, दफा ४ बमोजजमको जजल्ला ववषयगत सहकारी
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सां घ, दफा ५ बमोजजमका जजल्ला सहकारी सां घ, दफा ६ बमोजजमको प्रदे श ववषयगत सां घ,
दफा ७ बमोजजमको प्रदे श सहकारी सां घ, दफा ८ बमोजजमको ववजशष्टीकृत सां घ वा दफा
१० बमोजजमको सहकारी बैङ्क स्थापर्ा गदान सहकारी रजजष्ट्रार वा तोवकएको असधकारी समि
तोवकएको ढाूँचामा सर्वेदर् ददर्ुपर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको सर्बेदर्साथ दे हाय बमोजजमका कागजात सां लग्र्
गर्ुप
न र्ेछ:
(क) सहकारी सां स्थाको प्रस्ताववत ववसर्यम,
(ि) सहकारी सां स्थाको सञ्चालर्को सम्भाव्यता अध्ययर् प्रसतवेदर्,
(ग) सदस्यले सलर् स्वीकार गरे को शेयर सां ख्या र शेयर रकमको वववरण,
(घ) तोवकएबमोजजमका अन्य वववरण।
१३.

दतान गर्ुप
न र्ेः (१) दफा (१२) को उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त सर्बेदर् सवहतको
कागजातहरु छार्ववर् गदान दे हाय बमोजजम भएको पाइएमा सहकारी रजजष्ट्रारले सर्बेदर्
परे को समसतले पन्र ददर्सभत्र त्यस्तो सहकारी सां स्था दतान गरी तोवकएबमोजजमको ढाूँचामा
दतान प्रमाणपत्र ददर्ु पर्ेछ तर सर्बेदर्साथ सां लग्र् कागजातमा केही हे रफेर गर्ुन पर्े भए
त्यस्तो हेरफेर वा सां घको कागजात प्राप्त भएको समसतले एक्काईस ददर्सभत्र दतान प्रमाणपत्र
ददर्ुपर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम छार्ववर् गदान प्रस्ताववत सहकारी सां घ वा सां स्थाको
ववसर्यम सां शोधर् र्गरी दतान गर्न समल्र्े र्दे जिएमा रजजस्रारले सो ववसर्यममा सां शोधर्
गर्ुप
न र्े व्यहोरा िुलाई सर्बेदर् प्राप्त भएको समसतले पन्र ददर्सभत्र सर्वेदकलाई सूचर्ा
ददर्ुपर्ेछ।
(३) यस ऐर्मा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा लेजिएको भए तापसर् यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका
बित दतान भई सञ्चालर्मा रहे को जजल्ला ववषयगत सहकारी सां घ, जजल्ला सहकारी सां घ र
एक भन्दा बढी स्थार्ीय तहमा कायनिेत्र रहेका सां स्थाहरु यसै ऐर् बमोजजम दतान भएको
मासर्र्ेछ।
(४) यस दफा बमोजजम सहकारी सां घ वा सां स्था दतान गदान दफा १२ को उपदफा
(१) बमोजजमको सां घ वा सां स्थाले पालर्ा गर्ुन पर्े गरी कुर्ै शतन तोक्र् सक्र्ेछ।
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(५) उपदफा (४) बमोजजम शतन तोवकएकोमा सोको पालर्ा गर्ुन सम्बजन्धत सहकारी
सां स्थाको कतनव्य हुर्ेछ।
(६)

दफा 8 बमोजजमको ववजशष्टीकृत सां घको हकमा ववषयगत जजल्ला सहकारी

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

दतान गर्न अस्वीकार गर्न सक्र्ेः (१) दफा १३ को उपदफा (१) मा उल्लेजित अवस्था
र्भएमा सोही दफा बमोजजम ववसर्यम सां शोधर्को लासग सूचर्ा ददएको अवसधसभत्र सर्वेदकले
सां शोधर् गर्न अस्वीकार गरे मा त्यस्तो सूचर्ा पाएको समसतले तीस ददर्सभत्र ववसर्यम सां शोधर्
र्गरे मा वा यस ऐर् बमोजजम पुग्र्ु पर्े रीत र्पुगेमा वा सूचर्ामा उल्लेि भए बमोजजम हुर्े
गरी ववसर्यम सां शोधर् र्गरे मा रजजस्रारले त्यस्तो सहकारी सां घ वा सां स्था दतान गर्न अस्वीकार
गर्न सक्र्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी सां घ वा सां स्था दतान गर्न अस्वीकार गरे मा
रजजस्रारबाट सोको आधार र कारण िुलाई तीर् ददर्सभत्र त्यस्तो व्यहोरा सलजित जार्कारी
सम्बजन्धत सर्वेदकलाई ददर्ुपर्ेछ।
(3) उपदफा (2) बमोजजमको सलजित जार्कारी उपर जचत्त र्बुझेमा जचत्त र्बुझर्े
पिले तीस ददर्सभत्र मन्त्रालयमा सर्वेदर् ददर्ुपर्ेछ।
(4) उपदफा (3) बमोजजम सर्वेदर् प्राप्त भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो सर्वेदर् उपर
जाूँचबुझ गरी एक्काईस ददर्सभत्र सर्णनय ददर्ु पर्ेछ र त्यस्तो सर्णनय अजन्तम हुर्छ
े ।

१५.

सहकारी सां घ वा सां स्था सां गदठत सां स्था हुर्ेः (१) सहकारी सां घ वा सां स्था अववजच्छन्न
उत्तरासधकारवाला एक स्वशाससत र सां गदठत सां स्था हुर्ेछ।
(२) सहकारी सां घ वा सां स्थाको काम कारवाहीको लासग एउटा छु िै छाप हुर्ेछ।
(३) सहकारी सां घ वा सां स्थाले यस ऐर्को असधर्मा रही व्यजक्त सरह चल अचल
सम्पसत प्राप्त, उपभोग, वविी वा अन्य व्यवस्था गर्न सक्र्ेछ।
(४) सहकारी सां घ वा सां स्थाले व्यजक्त सरह आफ्र्ो र्ामबाट र्ासलस, उजुर गर्न र
सो उपर पसर् सोही र्ामबाट र्ासलस उजुर लाग्र् सक्र्ेछ।
(५) सहकारी सां घ वा सां स्थाले व्यजक्त सरह करार गर्न सक्र्ेछ।
(6) अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ।
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१६.

प्रदे श सरकारको सहकारी सम्बन्धी कायनित्र
े

: (१) यस ऐर्बमोजजम सां घ वा सां स्थाको

कायनिेत्र दे हायबमोजजम हुर्ेछ।
(क)

दफा ३ को उपदफा (3) बमोजजमको कायनिेत्र,

(ि)

जजल्ला ववषयगत सहकारी सां घ,

(ग)

जजल्ला सहकारी सां घ,

(घ)

प्रदे श ववषयगत सहकारी सां घ,

(ङ)

प्रदे श सहकारी सां घ,

(च)

ववजशष्टीकृत सहकारी सां घ,

(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भए तापसर् सां घ वा सां स्थाले दतान
भई व्यवसावयक सेवा प्रारम्भ गरे को दुई वषनपसछ दे हायका आधारमा जोसडएको भौगोसलक
िेत्र कायम रहर्े गरी आफ्र्ो एक भन्दा बढी स्थार्ीय तहमा रजजष्ट्रारको अर्ुमसत सलई
कायनिेत्र ववस्तार गर्न सक्र्ेछ तर यस ऐर् प्रारम्भ हुर् ु भन्दा अगासड एक भन्दा बढी
स्थार्ीय तहमा व्यवसावयक सेवा प्रारम्भ गरी सां चालर् गरे को भए यस ऐर्बमोजजम भएको
मासर्र्ेछ र त्यस्तो सां घ वा सां स्थाले यो ऐर् लागू भएको ६ मवहर्ासभत्र यस ऐर्बमोजजम
रजजष्ट्रार समि तोवकएबमोजजमको सर्वेदर् ददर्ुपर्ेछ ।
(क)

सां घ वा सां स्थाको व्यवसावयक वियाकलापको ववकास िममा
सदस्यता बढाउर् थप कायनिेत्र आवश्यक परे को,

(ि)

सां घ वा सां स्थाको कायन सां चालर्मा सदस्यको प्रत्यि सर्यन्त्रण कायम
राख्न रचर्ात्मक उपायहरु अवलम्वर् गररएको,

(३) उपदफा (२) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् सदस्यको बसोबासको
प्रकृसत, पायक पर्े स्थार्, स्थार्ीय अवजस्थसत र तोवकएबमोजजम ववशेष व्यवसावयक
आवश्यकताका आधारमा कायनिेत्र ववस्तार गर्न सवकर्ेछ ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् जलववद्युत आयोजर्ा,
जशिा, भावषक, सावहजत्यक, साांस्कृसतक, स्वास््य सेवा, सावनजसर्क यातायात, सञ्चार, ववशेष कृवष
वा वर्जन्य पैदावारको उत्पादर्, सञ्चय वा प्रशोधर् गर्े जस्ता व्यवसावयक िेत्र एवम्
सदस्यहरुको सहभासगता ववस्तारका कारण प्रारम्भमा फरावकलो कायनिेत्र आवश्यक पर्े
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सां स्थाको कायनिेत्र दतान गदानको बित र्ैं तोवकएको आधारमा एक भन्दा बढी स्थार्ीय तह
वा जजल्ला वा एक भन्दा बढी जजल्ला वा प्रदे शभर कायम गर्न सवकर्ेछ ।
(५) यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बित सां चालर्मा रहे का सां स्थाहरुको कायनिेत्र यसै ऐर्
अर्ुसार वा प्रचसलत ऐर् अर्ुसार कायम भएको मासर्र्ेछ ।
तर यो ऐर् प्रारम्भ भएपसछ ती सां स्थाहरुले ६ मवहर्ासभत्र दे हायका वववरण
िोली रजजस्रार समि यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाको बितसम्मको कायन सां चालर् प्रसतवेदर् पेश
गर्ुप
न र्ेछ:
(क) मौजुदा कायनिेत्रको प्रदे श, जजल्ला, स्थार्ीय तह र वडा अर्ुसारको
सदस्यता ववस्तारको अवस्था,
(ि)

मौजुदा कायनिेत्रको प्रदे श, जजल्ला, स्थार्ीय तह र वडा अर्ुसारको
व्यवसावयक सेवा सञ्चालर्को अवस्था,

(ग) तोवकएबमोजजमको अन्य वववरण ।
(६) उपदफा (५) बमोजजम कायन सञ्चालर् प्रसतवेदर् पेश भएपसछ रजजस्रारबाट
आवश्यक जाूँचबुझ समेत गरी सम्वजन्धत सहकारी सां स्थालाई दे हायबमोजजम कायनिेत्र
पुर्ःसर्धानरण गर्न सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ:
(क) उपदफा (५) को िण्ड (क) बमोजजमको वववरणमा उजल्लजित सदस्यता
ववस्तार र्भएको वा तोवकएको सां ख्याभन्दा कम सदस्यता ववस्तार भएको
वा भौगोसलक सर्रन्तरता र्भएको प्रदे श, जजल्ला, स्थार्ीय तह र वडा
जझकी कायनिेत्र घटाउर्े,
(ि) उपदफा (५) को िण्ड (ि) बमोजजमको वववरणमा कुर्ै व्यवसावयक
सेवा सञ्चालर् र्भएको वा जम्मा कारोबारको तोवकएको रकम वा
अर्ुपात भन्दा कम रकम वा अर्ुपातको व्यवसावयक सेवा सञ्चालर्
भएको दे जिएको प्रदे श, जजल्ला, स्थार्ीय तह र वडा जझकी कायनित्र
े
घटाउर्े,
(ग) सां स्थाको सञ्चालर् िचन धान्ने गरी व्यवसावयक कायन कुशलता वढाउर् र
सां स्था सञ्चालर्मा सदस्यको सहभासगतामूलक लोकताजन्त्रक सर्यन्त्रण
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कायम राख्नुका असतररक्त प्रदे श, जजल्ला, स्थार्ीय तह वा वडा जझकी
उपयुक्त कायनिेत्र कायम राख्ने,
(घ) व्यवसावयक एवम् प्रवद्धनर्ात्मक सेवाका लासग जजल्ला वा प्रदे श सबषयगत
सां घ वा जजल्ला वा प्रदे श सां घको सदस्यताको प्रासप्तलाई सहज तुल्याउर्ुका
असतररक्त प्रदे श, जजल्ला, स्थार्ीय तह वा वडा जझकी उपयुक्त कायनिेत्र
कायम राख्ने।
(७) उपदफा (५) बमोजजम रजजस्रार वा रजजस्रारबाट असधकार प्राप्त असधकारीले
सर्दे शर् ददएकोमा सहकारी सां स्थाले एक बषनसभत्र ववसर्यम सां शोधर् गरी आफ्र्ो कायनिेत्र
पुर्ः सर्धानरण गर्ुप
न र्ेछ।
(८) उपदफा (७) बमोजजम सम्वजन्धत सहकारी सां स्थाले तोवकएको अवसधसभत्र
आफ्र्ो कायनिेत्र पुर्ःसर्धानरण र्गरे मा रजजस्रारले उपदफा (२) को असधर्मा रही त्यस्तो
सहकारी सां स्थाको कायनिेत्र तीर् मवहर्ासभत्र पुर्ःसर्धानरण गर्ेछ।
(९) उपदफा (८) बमोजजम रजजस्रारले कायनिेत्र पुर्: सर्धानरण गररददएकोमा जचत्त
र्बुझ्र्े सहकारी सां स्थाले कायनिेत्र पुर्: सर्धानरणको जार्कारी पाएको समसतले तीस ददर्सभत्र
मन्त्रालय समि पुर्रावलोकर्का लासग सर्वेदर् ददर् सक्र्ेछ।
(१०) उपदफा (९) बमोजजम प्राप्त सर्वेदर्मा मन्त्रालयले पैंतासलस ददर्सभत्र
पुर्रावलोकर् सम्बन्धी सर्णनय गर्ुप
न र्ेछ।
(११) यस दफामा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् सहकारी सां स्थाले
स्वेजच्छक रुपमा जुर्सुकै समय कायनिेत्र घटाउर्े गरी पुर्: सर्धानरण गर्न ववसर्यम सां शोधर्
गर्न सक्र्ेछ।
(१२) कायनिेत्र पुर्: सर्धानरण सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
(१३) उपदफा (२) र (३) बमोजजम कायनिेत्र ववस्तारको प्रविया तोवकएबमोजजम
हुर्ेछ।
१७.

सां घको कायनित्र
े : सां घको कायनिेत्र दे हायबमोजजम हुर्ेछ:
(क) जजल्ला ववषयगत सहकारी सां घ वा जजल्ला सहकारी सां घको हकमा एक जजल्ला,
(ि) प्रदे श ववषयगत सहकारी सां घ वा प्रदे श सहकारी सां घको हकमा एक प्रदे श,
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(ग)

ववजशष्टीकृत सां घको हकमा त्यस्तो सां घको प्रकृसत हे री वस्तु वा सेवाको
सां कलर्, ववतरण वा प्रवाहको िेत्रअर्ुसार एक प्रदे श।

१८.

ववषयगत

आधारमा

वगीकरण

गर्न सवकर्े:

(१)

सहकारी सां स्थाहरुको

वगीकरण

दे हायबमोजजम हुर्ेछः
क) उत्पादक सहकारी सां स्थाः कृवष (अन्नबाली, तेलहर्, मसलाबाली,
दुग्ध, जचया, कफी, उिु, फलफूल, तरकारी, पशुपालर्, माछापालर्,
मौरीपालर् आदद) जसडबुटी उद्योग, िार्ी, उजान, वर्पैदावर आदद
सम्वन्धी कायन गर्े सां स्थाहरु,
ि) सेवा सहकारी सां स्थाः थोक तथा िुिा बजार, भण्डारण, ढु वार्ी,
यातायात, सां चार, पयनटर्, पूवानधार, प्रकाशर्, ववद्यालय, ववश्वववद्यालय,
प्राववसधक जशिालय, जशशुस्याहार केन्ि, बृद्धाश्रम, तालीम तथा
प्रजशिण, परामशन सेवा, स्वास््य सेवा, एम्वुलेन्स सेवा, आवास, तारे
होटल, रे ष्टुरा, राभल, पाकन तथा उद्यार्, सभास्थल, व्यायामशाला
ससां चाइ, ववद्युत ववतरण, िार्ेपार्ी, फोहरमैला व्यवस्थापर्, कवाडी
सामग्री सां कलर्, प्रशोधर् तथा वविी ववतरण लगायतका कायन गर्े
सां स्थाहरु,
ग) ववत्तीय सहकारी सां स्थाः सहकारी बैक, बचत तथा ऋणको कारोवार,
ववप्रेषण सेवा तथा बीमा कारोवार गर्े सां स्थाहरु,
घ) श्रसमक सहकारी सां स्थाः श्रम तथा सीपमा आधाररत श्रसमकहरुको
स्वासमत्वमा स्थापर्ा भएका सहकारी सां स्थाहरु,
ङ) बहुउद्देश्यीय सहकारी सां स्थाः दुई वा दुई भन्दा वढी ववषयको
कारोवार गर्े सहकारी सां स्थाहरू।
२) उपदफा (१) मा उजल्लजित सहकारी सां स्था बाहे क अन्य सहकारी सां स्था
दतान गर्न बाधा पर्ेछैर्।
१९.

कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चालर् गर्न सक्र्ेः (१) दफा (१३) बमोजजम
दतान प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पसछ सां स्था वा सां घले दफा (२२) बमोजजमको उद्देश्य प्रासप्तको लासग
यस ऐर्, सर्यम र ववसर्यमको असधर्मा रही रजजष्ट्रारको ससफाररसमा वचत तथा ऋणको
मुख्य कारोवार गर्े सहकारी सां स्थाहरु बाहे क अन्य ववषयगत वा वहुउद्देश्यीय सहकारी
ूँ ीकोषको पचास प्रसतशतसम्म
सां स्थाहरुले साधारणसभाबाट बजेट स्वीकृत गराई प्राथसमक पूज
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उपयोग गरी सदस्यको मागमा आधाररत आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा
सञ्चालर् गर्न सक्र्ेछ।
(२) प्रचसलत कार्ूर्मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् सां स्था वा सां घले उपदफा
(१) बमोजजम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चालर् गर्न छु िै सां स्था दतान गर्ुप
न र्े
छै र्।
तर, त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चालर् गर्न प्रचसलत कार्ूर्
बमोजजम अन्य कुर्ै सर्कायबाट अर्ुमसतपत्र, स्वीकृसत वा इजाजतपत्र सलर्ु पर्े रहे छ भर्े सो
बमोजजम अर्ुमसतपत्र, स्वीकृसत वा इजाजतपत्र सलएर मात्र कारोवार, व्यवसाय, उद्योग
पररयोजर्ा सञ्चालर् गर्ुप
न र्ेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम सां घ वा सां स्थाले प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम असधकार पाएको
सर्काय वा असधकारीबाट अर्ुमसतपत्र स्वीकृसत वा इजाजतपत्र प्राप्त गरे मा पन्र ददर्सभत्र
सोको जार्कारी रजजस्रारलाइन ददर्ुपर्ेछ।
ु
(४) दुई वा दुईभन्दा बढी सां घ वा सां स्थाले सां यक्त
वा साझेदारीमा आफ्र्ो उत्पादर्
वा सेवाको बजारीकरणको लासग यस ऐर्को असधर्मा रही तोवकएबमोजजम आवश्यक
कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चालर् गर्न सक्र्ेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजजमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चालर् गर्े
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्छ
े ।
(६) प्रचसलत कार्ूर्मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् सांघ वा सां स्थाले उपदफा
(१) बमोजजम सञ्चालर् गर्े कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ाको उत्पादर् सहकारी
ब्राण्डमा सबिीववतरण गर्न सक्र्ेछर््।
तर प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम सम्वजन्धत सर्कायबाट त्यस्तो ब्राण्ड प्रासप्तको स्वीकृसत
सलर्ु पर्े रहेछ भर्े सोबमोजजम स्वीकृसत सलर्ुपर्ेछ।
(७) सां स्था वा सां घले उत्पादर् गरे को बस्तुहरुको उत्पजत्त प्रमाणपत्र जारी गर्े
प्रविया र आधार प्रचसलत कार्ूर्बमोजजम हुर्ेछ।
(८) सहकारी सां घ, सां स्थाहरु उद्योगमा दतान हुर्े व्यवस्था प्रदे शले उद्योग दतान
सम्वन्धी बर्ाउर्े कार्ूर्ले तोकेबमोजजम हुर्ेछ।
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२०.

दावयत्व सीसमत हुर्ेः (१) सहकारी सां स्थाको कारोवारको सम्बन्धमा सदस्यको दावयत्व
सर्जले िरीद गरे को शेयरको असधकतम रकमसम्म मात्र सससमत रहर्ेछ।
(२) सहकारी सां स्थाको र्ाममा ‘‘सहकारी’’ र र्ामको अन्त्यमा ‘‘सलसमटे ड’’ भन्ने शब्द
राख्नु पर्ेछ।

२१.

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

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

(ि)

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

(ग)

ववजशष्टीकृत सहकारी सां घ दतान गदान रु.चार हजार,

(घ)

जजल्ला सहकारी सां घ दतान गदान रु.चार हजार,

(ङ)

जजल्ला ववषयगत सां घ दतान गदान रु.तीर् हजार,

(च)

यस ऐर्बमोजजम दतान हुर्े सां स्था रु.तीर् हजार,

(छ) अपाङ्गता भएका, एकलमवहलाहरु मात्र सदस्य हुर्ेगरी दतान हुर्े सां स्था
तथा प्रदे श सरकारका प्राथसमकतामा परे का सहकारी सां स्थाहरु दतान
गदान रु.एकहजार पाूँचसय।
२.

(3) सां घसां स्थाले प्रत्येक वषनको माघ पन्र गतेसभत्रमा आफ्र्ो वववरण
अध्यावसधक गर्ुप
न र्ेछ। सो समयावसधसभत्र अध्यावसधक र्गरे मा वचत तथा
ऋणको मुख्य कारोवार गर्े सहकारी सां घसां स्थाहरुले प्रत्येक वषनका लासग
एकहजार पाूँचसय र अन्य ववषयगत वा व्यवसावयक सहकारी सां घ सां स्थाहरुले
अध्यावसधक गदान पाूँचसय दस्तुर बुझाउर्ु पर्ेछ।

३.

(४) सां घसां स्था अद्यावसधक सम्वन्धी दस्तुर प्रदे श सरकारले अद्यावसधक गर्न
सक्र्ेछ।
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पररच्छे द – ३
सां घ वा सां स्थाको उद्देश्य तथा कायन
२२.

सां घ वा सां स्थाको उद्देश्य : कायनिेत्रमा आधाररत र सदस्य केजन्ित भई आफ्र्ा सदस्यहरुको
आसथनक, सामाजजक तथा साांस्कृसतक समृवद्ध हाससल गर्ुन सां स्था वा सां घको मुख्य उद्देश्य
हुर्ेछ।

२3. सां घ वा सां स्थाको कायनः सां स्था वा सां घका कायनहरु दे हाय बमोजजम हुर्ेछर््:
(क) सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तहरुको पालर्ा गर्े गराउर्े,
(ि) सदस्य र आफ्र्ो व्यवसायको वहत प्रवद्धनर् तथा सोको बजारीकरण गर्े गराउर्े,
(ग) सदस्यहरुलाई जशिा, सूचर्ा र तालीम प्रदार् गर्े तथा सदस्य, सां स्था वा सां घमा
सुशासर् प्रवद्धनर् गर्े गराउर्े,
(घ) सां स्थाले गर्े उत्पादर् तथा सेवाको मापदण्ड सर्धानरण गरी गुणस्तर सुधार,
आसथनक दावयत्व र जोजिम व्यवस्थापर् सम्बन्धी कायन गर्े,
(ङ) आन्तररक सर्यन्त्रण प्रणाली लागू गर्े,
(च) सां स्था वा सां घको व्यवसावयक प्रवद्धनर् तथा ववकास सम्वन्धी वियाकलापहरु
सां चालर् गर्े,
(छ) मन्त्रालय तथा रजजस्रारबाट प्राप्त सर्दे शर् पालर्ा गर्े गराउर्े,
(ज) सदस्य सां स्था वा सां घमा सुशासर् प्रवद्धनर् गर्े गराउर्े,
(झ) सां स्था वा सां घको बीचको पारस्पररक समन्वय र सहयोग असभवृदद्व गर्े गराउर्े,
(ञ) ववसर्यममा उजल्लजित कायनहरु गर्े।
पररच्छे द –४
ववसर्यम तथा आन्तररक कायनववसध
२४.

ववसर्यम बर्ाउर्ु पर्ेः (१) सहकारी सां घ वा सां स्थाले यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको
सर्यम, सर्दे जशका, मापदण्ड र कायनववसधको असधर्मा रही आफ्र्ो कायन सञ्चालर्को लासग
ववसर्यम बर्ाउर्ु पर्ेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोजजमको ववसर्यम रजजस्रारबाट स्वीकृत भएपसछ लागू हुर्ेछ।
२५.

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

२6.

ववसर्यम र आन्तररक कायनववसधमा सां शोधर्ः (१) सहकारी सां घ वा सां स्थाले साधारण सभाको
कूल सदस्य सां ख्याको बहुमतबाट ववसर्यम सां शोधर् हुर् सक्र्ेछ तर आन्तररक कायनववसधको
हकमा ससमसतबाट सां शोधर् स्वीकृत भै सभाबाट अर्ुमोदर् हुर्पु र्ेछ ।
(२) अन्य व्यवस्था तोवकएवमोजजम हुर्ेछ ।

पररच्छे द – ५
सदस्यता
२७.

सदस्यको योग्यता : (१) सोह्र वषन उमेर पुगेका दे हायबमोजजमका योग्यता पुगेका र्ेपाली
र्ागररकहरु सां स्थाको सदस्य हुर् सक्र्ेछर््:
(क) सां स्थाको कायनिेत्रसभत्र बसोवास गरररहे को,
(ि) सां स्थाको कम्तीमा एक शेयर िरीद गरे को,
(ग) सां स्थाको ववसर्यममा उजल्लजित शतनहरु पालर्ा गर्न मन्जुर गरे को,
(घ) सां स्थाको जजम्मेवारी पालर्ा गर्न मन्जुरी भएको,
(ङ) सां स्थाले गरे को कारोवारसां ग प्रसतस्पधान हुर्े गरी कारोवार र्गरे को,
(च) कुर्ै पसर् सां घ वा सां स्थाको कालोसूजचमा र्परे को,
(छ) साहू को दामासहीमा र्परे को व्यजक्त,
(ज) र्ैसतक पतर्दे जिर्े फौज्दारी असभयोगमा सजाय भ ुक्तार् गरे को तीर् वषन पूरा
र्भएको व्यजक्त।
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(२) यस ऐर्मा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् प्रदे श सरकारका
सर्कायहरु, स्थार्ीय तहकासाथै सां स्थाको कायनिेत्र सभत्रका सहकारी ववद्यालय, सामुदावयक
ववद्यालय, गुठी, स्थार्ीय क्लब, स्थार्ीय तहमा गठर् भएका गैरर्ाफामूलक सां स्था, उत्पादर्
र सेवामूलक सां घ सां स्था, उपभोक्ता समूहहरु सां स्थाको सदस्य हुर् बाधा पर्ेछैर्।
(३) यस दफामा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् स्वास््य सहकारी सां स्थामा
सहकारी सां स्थाले सदस्यता सलर्े वाधा पर्ेछैर्।
२८.

सदस्यता प्राप्त गर्न सर्वेदर् ददर्ुपर्े : (१) सां स्थाको सदस्यता सलर् चाहर्े सम्बजन्धत व्यजक्तले
सां स्थाको ससमसत समि सर्वेदर् ददर्ुपर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सर्वेदर् परे को समसतले तीस ददर्सभत्र ससमसतले यस ऐर्
वमोजजम बर्ेको सर्यम तथा ववसर्यमको असधर्मा रही तोवकएको दस्तुर सलई सदस्यता
प्रदार् गर्े वा र्गर्े सर्णनय गर्ुप
न र्ेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम सर्णनय गदान ससमसतले सदस्यता प्रदार् र्गर्े सर्णनय
गरे मा सोको आधार र कारण िोली सात ददर्सभत्र सर्वेदकलाई सलजित जार्कारी सवहतको
सूचर्ा ददर्ुपर्ेछ।
(४)

उपदफा (३) बमोजजम जार्कारी पाएको समसतले तीस ददर्सभत्र त्यस्तो

सूचर्ामा जचत्त र्बुझे सम्बजन्धत व्यजक्तले त्यस्तो सां स्था उपर रजजस्रार समि उजूर गर्न
सक्र्ेछ।
(५)

उपदफा (४) बमोजजम प्राप्त उजूरी छार्सबर् गदान सर्वेदकलाई सदस्यता

प्रदार् गर्ुन पर्े दे जिएमा रजजस्रारले त्यस्तो सर्वेदकलाई सदस्यता प्रदार् गर्नका लासग
सम्बजन्धत सां स्थालाई आदे श ददर् सक्र्ेछ।
(६)

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

ददर्सभत्र सम्बजन्धत सां स्थाले सर्वेदकलाई सदस्यता प्रदार् गरी सोको जार्कारी रजजस्रारलाई
ददर्ुपर्ेछ।
२९.

सदस्य हुर् र्पाउर्ेः (१) कुर्ै व्यजक्त एक स्थार्ीय तहको एकै प्रकृसतको एकभन्दा बढी
सां स्थाको सदस्य हुर् पाउर्ेछैर्।
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ु न्दा अजघ कुर्ै व्यजक्त एक स्थार्ीय तहको एकै प्रकृसतको
तर यो ऐर् प्रारम्भ हुर्भ
एकभन्दा बढी सां स्थाको सदस्य रहे को भए यो ऐर् प्रारम्भ भएको समसतले प्रचसलत कार्ूर्मा
तोवकएको अवसधसभत्र कुर्ै एक सां स्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ेछ।
(२) यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बित प्रदे श सरकारको सर्काय वा दफा २७ को
उपदफा (२) मा उल्लेि भएदे जि बाहेकको अन्य कुर्ै कृसत्रम व्यजक्त सदस्य भएको भए
पाूँच वषनसभत्र सदस्यता अन्त्य गर्ुप
न र्ेछ।
तर यो ऐर् प्रारम्भ हुर् ु भन्दा अजघ दतान भएको स्वास््य, जशिा सहकारी सां स्थाको
हकमा यो दफा लागू हुर्ेछैर्।
३०.

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

दफा (५) बमोजजमको जजल्ला सहकारी सां घमा जजल्ला सभत्रका सां स्था र

जजल्ला ववषयगत सहकारी सां घहरू सदस्य हुर् सक्र्ेछर््।
(३) सबै प्रारजम्भक सहकारी सां स्थाहरुले यो ऐर् प्रारम्भ भएको ६ मवहर्ासभत्रमा
कम्तीमा पसर् एउटा मासथल्लो ववषयगत वा जजल्ला वा प्रदे श ववषयगत वा प्रदे श सहकारी
सां घको सदस्यता असर्वायन सलर्ुपर्ेछ।
(४)

दफा (७) बमोजजमको प्रदे श सहकारी सां घमा प्रदे श सहकारी रजजष्ट्रार समि

दतान भएका सां स्था, जजल्ला ववषयगत सहकारी सां घ, जजल्ला सहकारी सां घ र प्रदे श ववषयगत
सहकारी सां घ सदस्य हुर् सक्र्ेछर््।
(५) यस दफा बमोजजम सदस्यता सलर्े सम्वन्धी प्रविया तोवकएबमोजजम हुर्ेछ।
३१.

सदस्यताको समासप्त (१) कुर्ै सदस्यको सदस्यता दे हायको अवस्थामा समाप्त हुर्ेछ:
(क) सदस्यले आफ्र्ो सदस्यता त्याग गरे मा,
(ि) वावषनक साधारण सभामा सबर्ा सूचर्ा लगातार तीर् पटकसम्म अर्ुपजस्थत
भएमा,
(ग) यो ऐर्, यस ऐर्अन्तगनत बर्ेको सर्यम वा ववसर्यमबमोजजम सदस्यले पालर्ा
गर्ुप
न र्े प्रावधार्को बारम्वार उलङ्घर् गरे को ठहरका आधारमा ससमसतले
सर्ष्काशर् गरे मा,
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(घ) सां स्थाको सदस्यको हकमा दफा २७ बमोजजमको योग्यता र्भएमा,
(ङ) र्ैसतक पतर् दे जिर्े फौज्दारी असभयोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरे मा,
(च) भ्रष्टाचारजन्य अपराध ठहरे मा।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् कुर्ै सदस्यले सहकारी सां घ वा
ु ार् गर्ुन पर्े कुर्ै रकम भएमा सो फरफारक र्भएसम्म वा सर्जले सलएको
सां स्थाबाट प्राप्त वा भक्त
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 लेजिएको भएतापसर् साधारण सभा बोलाउर्े सर्णनय
भई सकेपसछ साधारण सभा सम्पन्न र्भएसम्म कसै लाई पसर् सदस्यताबाट हटाउर्े सवकर्े
छै र्।
(४) सदस्यको सदस्यता समासप्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ।
३२.

सुववधा प्राप्त गर्न र्सक्र्े : कुर्ै सदस्यले सहकारी सां घ वा सां स्थालाई सतर्ुन बुझाउर्ु पर्े
कुर्ै दावयत्व सर्धानररत समयसभत्र भ ुक्तार् र्गरे मा वा यो ऐर्, यस अन्तगनत बर्ेको सर्यम वा
ववसर्यम बमोजजम सदस्यले पालर्ा गर्ुन पर्े व्यवस्थाको बारम्बार उल्लङ्घर् गरे मा त्यस्तो
सदस्यले अन्य सदस्य सरहको सुववधा प्राप्त गर्न सक्र्े छै र् तर सम्बजन्धत सां स्थाले त्यस्तो
सुववधा प्राप्त गर्न र्सक्र्े कारण र आधार सवहतको जार्कारी त्यस्ता सदस्यलाई ददर्ुपर्ेछ।
पररच्छे द – ६
साधारण सभा, ससमसत तथा ले िा सुपरीवेिण ससमसत

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

३४.

(२)

सहकारी सां स्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुर्े छर््।

(३)

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

प्रारजम्भक साधारण सभा,

(ि)

वावषनक साधारण सभा,

(ग)

ववशेष साधारण सभा।

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

प्रारजम्भक साधारणसभा हुर्े अजघल्लो ददर्सम्मको सां स्थाको काम
कारबाही र आसथनक कारोबारको जार्कारी सलर्े,

(ि)

चालू आसथनक वषनकोलासग वावषनक कायनिम तथा बजेट स्वीकृत गर्े,

(ग)

प्रसतवेदर् तथा ववत्तीय वववरण आवश्यक सां सोधर् सवहत अर्ुमोदर्
गर्े,

(घ)

ववसर्यममा उल्लेि भएबमोजजम ससमसत वा ले िा सुपरीवेिण
ससमसतको सर्वानचर् गर्े,

३५.

(ङ)

आन्तररक कायनववसध पाररत गर्े,

(च)

लेिा परीिकको 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 हायबमोजजम हुर्छ
े ः
(क)

वावषनक कायनिम तथा बजेट स्वीकृत गर्े,

(ि)

वावषनक लेिा परीिण प्रसतवेदर् अर्ुमोदर् गर्े,

(ग)

ससमसत वा लेिा सुपरीवेिण ससमसतको सर्वानचर् तथा ववघटर् गर्े,

(घ)

सञ्चालक वा लेिा सुपरीवेिण ससमसतको सां योजक वा सदस्यलाई
पदबाट हटाउर्े,

(ङ)

ससमसत वा लेिा सुपरीवेिण ससमसतको वावषनक प्रसतवेदर् आवश्यक
सां शोधर् सवहत पाररत गर्े,

(च)

ववसर्यम सां शोधर् तथा आन्तररक कायनववसध पाररत गर्े,

(छ)

लेिा परीिकको सर्युजक्त र सर्जको पाररश्रसमक सर्धानरण गर्े,

(ज)

सां स्था एकीकरण वा ववघटर्सम्बन्धी आवश्यक सर्णनय गर्े,

(झ)

पाररश्रसमक लगायतका सुववधा तोक्र्े,

(ञ)

ऋण तथा अर्ुदार् प्राप्त गर्े सम्बन्धमा सर्णनय गर्े,

(ट)

सदस्यको दावयत्व समर्ाहा ददर्े,
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३६.

(ठ)

ससमसतलाई आवश्यक सर्दे शर् ददर्े,

(ड)

ववसर्यममा तोवकएबमोजजमका अन्य कायन गर्े।

साधारण सभाको बैठकः (१) ससमसतले सहकारी सांघ वा सां स्था दतान भएको समसतले तीर्
मवहर्ासभत्र प्रारजम्भक साधारण सभा बोलाउर्ु पर्ेछ।
(२) ससमसतले प्रत्येक आसथनक वषन समाप्त भएको समसतले छ मवहर्ासभत्र वावषनक
साधारण सभा बोलाउर्ु पर्ेछ।
(३) ससमसतले दे हायको अवस्थामा ववशेष सधारण सभा बोलाउर्ु पर्ेछ:
(क) दफा ४६को उपदफा (१) को िण्ड (छ) बमोजजम लेिा सुपररवेिण
ससमसतको ससफाररसमा,
(ि) कुर्ै सञ्चालकले ववशेष साधारण सभा बोलाउर् पेश गरे को प्रस्ताव
ससमसतद्बारा पाररत भएमा,
(ग) ससमसतले कुर्ै िास कामको लासग ववशेष साधारण सभा बोलाउर्े सर्णनय
गरे मा,
(घ) ववशेष सधारण सभा बोलाउर्ु पर्े कारण िुलाई पन्र प्रसतशत सदस्यले
ससमसतसमि सर्वेदर् ददएमा,
(ङ) दफा (३७) को उपदफा (१) बमोजजम रजजस्रारले सर्दे शर् ददएमा,
(च) दफा (३९) को उपदफा (२) बमोजजम रजजस्रारले आदे श ददएमा।

३७.

ववशेष साधारण सभा बोलाउर् सर्दे शर् ददर् सक्र्े : (१) कुर्ै सहकारी सां स्था वा सां घको
सर्रीिण वा सुपरीवेिण गदान वा कसैको उजुरी परी छार्ववर् गदान दे हायको अवस्था दे जिर्
आएमा रजजस्रारले त्यस्तो सहकारी सां घ वा सां स्थाको ससमसतलाई ववशेष साधारण सभा
बोलाउर् सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछर््:
(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा ससद्धान्त ववपरीत कायन गरे मा,
(ि) यो ऐर्, यस ऐर्अन्तगनत बर्ेको सर्यम, ववसर्यम तथा आन्तररक कायनववसध
ववपरीत कायन गरे मा,
(ग) रजजस्रार वा सर्जको असधकारप्राप्त असधकारीको सर्दे शर्को बारम्बार
उल्लङ्घर् गरे मा,
21

(घ) दफा (३९) को उपदफा (२) बमोजजम रजजस्रारले आदे श ददएमा।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सबशेष साधारण सभा बोलाउर् सर्दे शर् प्राप्त भएमा
ससमसतले सो सर्दे शर् प्राप्त भएको समसतले पैंतीस ददर्सभत्र साधारण सभाको बैठक बोलाउर्ु
पर्ेछ र ववशेष साधारण सभाको बैठकमा उजुरी वा सर्रीिणका िममा दे जिएका ववषयमा
छलफल गरी सोको सर्णनय सवहतको प्रसतवेदर् रजजस्रार समि पेश गर्ुप
न र्ेछ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा उल्लेजित अवसधसभत्र ससमसतले साधारण सभा
र्बोलाएमा सहकारी रजजष्ट्रारले त्यस्ता सहकारी सां घ वा सां स्थाहरुलाई तत्काल साधारण
सभा सम्पन्न गर्न आदे श ददर् सक्र्ेछ।
(४) सहकारी सां स्थाको ववशेष साधारण सभाको लासग गणपुरक सां ख्या तत्काल
कायम रहे को सदस्य सां ख्याको एकाउन्न्न प्रसतशत हुर्ेछ।
तर पवहलो पटक बोलाइएको साधारण सभामा गणपुरक सां ख्या र्पुगेमा त्यसको
सात ददर्सभत्र दोश्रो पटक साधारण सभा बोलाउर्ु पर्े र यसरी दोश्रो पटक बोलाइएको
साधारण सभामा सां चालक ससमसतको बहुमतसवहत एक सतहाई साधारण सदस्यहरुको
उपजस्थसत भएमा सबशेष साधारण सभाको गणपुरक सां ख्या पुगेको मासर्र्ेछ।
(५) एक हजार पाूँच सय वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको सां घ वा सां स्थाले साधारण
सभा गदान समार् कायन सूचीमा तोवकएबमोजजम सदस्य सां ख्याको आधारमा स्थार्ीय तह वा
वडामा सां चालक सदस्यहरुलाई पठाई साधारण सभा गर्न र त्यस्तो सभाको सर्णनय प्रमाजणत
गर्न प्रसतसर्सधहरु छर्ौट गरी त्यस्ता प्रसतसर्सधहरुको उपजस्थसतको साधारणसभाले अजन्तम
सर्णनय प्रमाजणत गर्े व्यवस्था समलाउर् सक्र्ेछ।
३८.

सञ्चालक ससमसतः (१) सहकारी सां स्थामा साधारण सभाबाट सर्वानजचत एक सञ्चालक ससमसत
रहर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको ससमसतमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रसतशत
मवहला सदस्यको प्रसतसर्सधत्व सुसर्जित गर्ुप
न र्ेछ र त्यसरी प्रसतसर्सधत्व गराउदा ससमसतको
पदासधकारी भए कजम्तमा एक जर्ा मवहला रहर्े व्यवस्था गर्ुप
न र्ेछ।
(३) एकै पररवारको एकभन्दा बढी व्यजक्त एकै अवसधमा सञ्चालक तथा लेिा
ससमसतको पदमा उम्मेदवार बन्न र सर्वानजचत हुर् सक्र्ेछैर् ।
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(४) कुर्ै सहकारी सां स्थाको सां चालक सोही सां स्थाको कमनचारी वा आफ्र्ो सां स्थाले
सदस्यता सलएको सहकारी सां स्था बाहेक अको कुर्ै सहकारी सां स्थाको सां चालक बन्न
पाउर्ेछैर्।
तर वावषनक दुई करोड रुपैया भन्दा कमको कारोवार गर्े सहकारी सां स्थाको
सां चालकले त्यस्तो सहकारी सां स्थामा कमनचारीको रुपमा काम गर्न बाधा पर्ेछैर्। वावषनक
दुई करोडभन्दा बढी कारोवार गर्े सां स्थामा कुर्ै सां चालक कमनचारी रहे को भए प्रचसलत
कार्ूर्बमोजजम त्यस्तो सां चालकले कमनचारीको पद त्याग गरी अको कमनचारीको व्यवस्था
गर्ुप
न र्ेछ।
(५) कुर्ै व्यजक्त एकै समयमा एकमात्र सहकारी सां स्थाको सां चालक हुर् सक्र्ेछ।
(६) उपदफा (४) र (५) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भए तापसर् यो ऐर् प्रारम्भ
ु जघ कुर्ै व्यजक्त एकभन्दा बढी सहकारी सां स्थाको सञ्चालक वा सोही वा अको सहकारी
हुर्अ
सां स्थाको कमनचारी भएकोमा यो ऐर् प्रारम्भ भएको समसतले एक वषनसभत्र कुर्ै एक सहकारी
सां स्थाको मात्र सां चालक वा कमनचारी रहर्ु पर्ेछ।
(७) सां स्था वा सां घको ससमसतको कायानवसध चार वषनको हुर्ेछ।
(८) ससमसतको बैठकसम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ।
३९.

ससमसतको सर्वानचर्ः (१) ससमसतले आफ्र्ो कायनववसध समाप्त हुर्अजघ र्ै अको ससमसतको
सर्वानचर् गराउर्ु पर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम ससमसतको सर्वानचर् र्गराएको जार्कारी प्राप्त भएमा त्यस्तो
जार्कारी प्राप्त भएको समसतले तीर् मवहर्ासभत्र ससमसतको सर्वानचर् गराउर् रजजस्रारले
सम्बजन्धत ससमसतलाई आदे श ददर् सक्र्ेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम रजजस्रार वा रजजस्रारबाट असधकार प्राप्त असधकारीले
ददएको आदे शमा सम्बजन्धत ससमसतले त्यस्तो आदे शबमोजजमको समय अवसधसभत्र ससमसतको
सर्वानचर् गराई रजजस्रारलाई सर्वानचर् सम्पन्न भएको समसतले पन्र ददर्सभत्र जार्कारी
गराउर्ुपर्ेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम ससमसतको सर्वानचर् र्गराएमा रजजस्रारले त्यस्तो सहकारी
सां स्था सदस्य रहेको मासथल्लो सां घ भए सो सां घको प्रसतसर्सध समेतलाई सहभागी गराई ६
मवहर्ासभत्र ससमसतको सर्वानचर् सम्बन्धी सम्पूणन कायन गर्े गराउर्ेछ।
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(५) उपदफा (४) बमोजजमको सर्वानचर् कायनमा सहयोग पुयानउर्ु सम्बजन्धत सां घ र
ससमसतका पदासधकारीहरुको कतनव्य हुर्ेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजजम सर्वानचर् गराउूँदा लागेको सम्पूणन सर्वानचर् िचन सम्वजन्धत
सहकारी सां स्थाबाट व्यहोरीर्ेछ।
(७) यस दफाबमोजजम ससमसतको अको सर्वानचर् र्भएसम्मको लासग ससमसतले ववसर्यममा
व्यवस्था भएबमोजजम आफ्र्ो कायन सां चालर् गर्ेछ।
४०.

सां चालक ससमसतको काम, कतनव्य र असधकारः यस ऐर्मा अन्यत्र उल्लेजित काम, कतनव्य
र असधकार अलावा ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार दे हायबमोजजम हुर्ेछ:
(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता, ससद्धान्त र ऐर् कार्ूर्बमोजजम सहकारी सां स्थाको
सां चालर् गर्े,
(ि)

आसथनक तथा प्रशाससर्क कायन गर्े गराउर्े,

(ग)

प्रारजम्भक साधारण सभा, वावषनक साधारण सभा तथा ऐर् सर्यम र ववसर्यम
वमोजजम ववशेष साधारण सभा बोलाउर्े,

(घ)
(ङ)

साधारण सभाले गरे का सर्णनयहरु सर्यसमत कायानन्वयर् गर्े गराउर्े,
सहकारी सां स्थाको र्ीसत, योजर्ा, बजेट तथा वावषनक कायनिम तजुम
न ा गरी
साधारण सभासमि पेश गर्े,

(च)

सहकारी सां स्थाको सदस्यता प्रदार् गर्े तथा सदस्यताबाट हटाउर्े,

(छ)

शेयर र्ामसारी तथा वफतानसम्बन्धी आवश्यक कायन गर्े,

(ज)

सम्बजन्धत सां घको सदस्यता सलर्े,

(झ) ववसर्यम तथा आन्तररक कायनववसध तयार गरी साधारण सभामा पेशगर्े,
(ञ) सहकारी सां स्थाको कायनिेत्रसभत्र सां स्थाको कारोवार तथा व्यवसायको वहत
प्रवद्धनर्को लासग आवश्यक कायन गर्े गराउर्े,
(ट) तोवकएबमोजजमका अन्य कायनहरु गर्े।
४१.

सां चालक पदमा बहाल र्रहर्ेः दे हायको कुर्ै अवस्थामा सां चालक आफ्र्ो पदमा बहालमा
रहर् सक्र्े छै र्ः
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(क) सर्जले ददएको राजजर्ामा स्वीकृत भएमा,
(ि) सर्जलाई दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजजम सञ्चालकबाट हटाउर्े सर्णनय
भएमा,
(ग)

सर्ज एकभन्दा बढी सां स्थाको सां चालक रहे मा,

(घ) सर्ज सोही वा अको सां स्थाको कमनचारी रहे मा,
तर दफा ३८ को उपदफा (४) को प्रसतबन्धात्मक वाक्याांशमा लेजिएको
ववषयमा सोही वमोजजम हुर्ेछ,
(ङ) सर्ज सोही वा अको सहकारी सां स्थाको लेिा सुपरीवेिण ससमसतको सां योजक
र सदस्य पदमा रहे मा,
(च) सर्जको मृत्यु भएमा,
(छ) र्ैसतक पतर् दे जिर्े फौजदारी असभयोग प्रमाजणत भएमा।
४२.

सां चालकलाई पदबाट हटाउर् सक्र्ेः (१) साधारण सभाले बहुमतको सर्णनयबाट दे हायको
कुर्ै अवस्थामा सां चालकलाई ससमसतको सां चालक पदबाट हटाउर् सक्र्ेछ:
(क) आसथनक वहर्ासमर्ा गरी सम्बजन्धत सां स्थालाई हार्ी र्ोक्सार्ी पु¥याएको ठहर
भएमा,
(ि) सम्बजन्धत सहकारी सां स्थाको कारोवार सम्बन्धी ववषयको गोपसर्यता भांग
गरे को ठहर भएमा,
(ग) सम्बजन्धत सहकारी सां स्थाको कारोवार र व्यवसायसूँग प्रसतस्पधान हुर्े गरी
समार् प्रकृसतको कारोवार वा व्यवसाय गरे मा,
(घ) सम्वजन्धत सहकारी सां स्थाको अवहत हुर्े कुर्ै कायन गरे को ठहर भएमा,
(ङ) सर्ज शारीररक तथा मार्ससकरुपमा कामगर्न र्सक्र्े अवस्था रहे मा,
(च) सां चालक हुर्क
े ो लासग यस ऐर्अन्तगनत बर्ेको सर्यम वा ववसर्यममा
उल्लेजित योग्यता र्रहे मा,
(छ) कालोसूचीमा परे मा ।
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(२) कुर्ै सां चालकलाई ससमसतको पदबाट हटाउर्े सर्णनय गर्ुन अजघ त्यस्तो सां चालकलाई
साधारण सभा समि सफाई पेश गर्न मर्ाससव मावफकको मौका ददर्ुपर्ेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजजमको अवसधसभत्र कुर्ै सञ्चालकले सफाई पेश र्गरे मा वा
सर्जले पेश गरे को सफाई सन्तोषजर्क र्भएमा साधारण सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई हटाउर्
सक्र्ेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य ससमसतको दुई
कायनकालसम्मको सर्वानचर्मा उम्मेदवार बन्न पाउर्ेछैर्।
(५) उपदफा (३) बमोजजम कुर्ै सां चालक पदबाट हटे मा त्यस्तो पदमा सधारण सभाले
बाूँकी अवसधको लासग अको सां चालकको सर्वानचर् गर्ेछ।
४३.

सर्जी स्वाथन समावेश भएको सर्णनय प्रकृयामा सां लग्र् हुर् र्हुर्ेः (१) सञ्चालकले आफ्र्ो
ु ूँद
सर्जी स्वाथन समावेश भएको सर्णनय प्रवियामा सां लग्र् हुर्ह
ु ै र्।
(२) सञ्चालकले आफूलाई मात्र व्यजक्तगत फाइदा हुर्े गरी सहकारी सां स्थामा कुर्ै
कायन गर्न गराउर् हुूँदैर्।
(३) कुर्ै सञ्चालकले उपदफा (१) को ववपरीत हुर्े गरी वा आफ्र्ो असधकार िेत्र
भन्दा बावहर गई कुर्ै काम कारबाही गरे वा गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रसत त्यस्तो
सञ्चालक व्यजक्तगत रूपमा उत्तरदायी हुर्ेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट सहकारी सां स्था,
सदस्य वा अन्य कुर्ै व्यजक्तलाई हार्ी र्ोक्सार्ी हुर् गएको रहे छ भर्े त्यस्तो हार्ी र्ोक्सार्ी
सर्जबाट असूल उपर गररर्ेछ।

४४. ससमसतको ववघटर्ः (१) साधारण सभाले दे हायको अवस्थामा ससमसतको ववघटर् गर्न सक्र्ेछ:
(क) ससमसतको वदसर्यतपूणन कायनबाट सहकारी सां स्थाको कारोवार जोजिममा परे मा,
(ि) सहकारी सां स्थाले सतर्ुन पर्े दावयत्व तोवकएको समयमा भ ुक्तार् गर्न र्सकेमा,
(ग) ववसर्यममा उजल्लजित उद्देश्य र कायन ववपरीतको कायन गरे मा,
(घ) ससमसतले आफ्र्ो जजम्मेवारी र दावयत्व पूरा र्गरे मा,
(ङ) यो ऐर् वा यस ऐर्अन्तगनत बर्ेको सर्यमावलीमा उल्लेजित शतन वा रजजस्रारले
ददएको सर्दे शर्को बारम्बार उल्लां घर् गरे मा।
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(२) उपदफा (१) बमोजजम ससमसत ववघटर् भएमा साधारण सभाले तत्काल र्याूँ
ससमसतको सर्वानचर् र्हुन्जेलसम्मको लासग सां स्थाको व्यवसावयक कायन बाहे कका दै सर्क
प्रशाससर्क कायन गर्न तीर् सदस्यीय तदथन ससमसत गठर् गर्ेछ र त्यस्तो तदथन ससमसतले
बढीमा तीर् मवहर्ासभत्र साधारण सभा बोलाइ र्याूँ ससमसत गठर् गर्ुप
न र्ेछ।
(३) ससमसतले यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम वमोजजम रजजस्रार वा
रजजष्ट्रारले तोकेको असधकारीले ददएको सर्दे शर् पालर् र्गरे मा वा दफा ३७ को उपदफा
(२) बमोजजम पेश भएको प्रसतवेदर् समेतको आधारमा सहकारी रजजष्ट्रारले ससमसतलाई उजुरी
वा सर्रीिणको आधारमा दे जिएका ववषय वस्तुको गाम्भीयनताको 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 समसतले

तीर् मवहर्ासभत्रमा अको ससमसतको सर्वानचर् सम्पन्न गराउर् र त्यस्तो सर्वानचर् र्भएसम्म
सहकारी सां स्थाको दै सर्क कायन सां चालर् गर्न सहकारी रजजष्ट्रारले तोवकएबमोजजमको एक
तदथन ससमसत गठर् गर्ुप
न र्ेछ।
(५) यस दफाबमोजजम अको ससमसतको सर्वानचर् गराउूँदा लागेको सम्पूणन िचन
सम्वजन्धत सहकारी सां स्थाले व्यहोर्ेछ।
४५.

ले िा सुपरीवेिण ससमसतको गठर्ः (१) सहकारी सांस्थामा आन्तररक सर्यन्त्रण प्रणालीलाई
सुदृढ गर्न तोवकएबमोजजमको योग्यता पुगेको एकजर्ा सां योजक र दुईजर्ा सदस्यहरु रहर्े
गरी साधारण सभाले सर्वानचर्बाट लेिा सुपरीवेिण ससमसत गठर् गर्ेछ।
(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यजक्त एकै अवसधमा एउटै सहकारी सां स्थाको
सञ्चालक वा लेिा सुपरीवेिण ससमसतको सां योजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवारी बन्न र
सर्वानजचत हुर् सक्र्ेछैर्।

४६.

ले िा सुपरीवेिण ससमसतको काम, कतनव्य र असधकारः (१) लेिा सुपरीवेिण ससमसतको
काम, कतनव्य र असधकार दे हायबमोजजम हुर्ेछ:
(क) प्रत्येक चौमाससकमा सहकारी सां स्थाको आन्तररक लेिा परीिण गर्े गराउर्े,
(ि) आन्तररक लेिा परीिण गदान लेिा परीिणका आधारभूत ससद्धान्तहरुको
पालर्ा गर्े गराउर्े,
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(ग) ववत्तीय तथा आसथनक कारोवारको सर्रीिण तथा मूल्याङ्कर् गर्े,
(घ) ससमसतको काम कारवाहीको सर्यसमत सुपरीवेिण गर्े र ससमसतलाई आवश्यक
सुझाव ददर्े,
(ङ) साधारण सभाको सर्दे शर्, सर्णनय तथा ससमसतको सर्णनय कायानन्वयर् भए र्भएको
अर्ुगमर् गर्े,
(च) लेिासम्बन्धी प्रसतवेदर् र ससमसतको काम कारवाहीको सुपररवेिण सम्बन्धी
वावषनक प्रसतवेदर् साधारण सभासमि पेश गर्े,
(छ) आफूले पटक-पटक ददएका सुझाव कायानन्वयर् र्भएको कारणबाट कुर्ै
सहकारी सां स्थाको वहतमा प्रसतकूल असर परे मा वा त्यस्तो सां स्थाको र्गद वा
जजन्सी सम्पजत्तको व्यापकरूपमा वहर्ासमर्ा वा असर्यसमतता भएको वा सां स्था
गम्भीर आसथनक सङ्कटमा पर्न लागेकोमा सोको कारण िुलाई ववशेष साधारण
सभा बोलाउर् ससमसतसमि ससफाररस गर्े,
(ज) आवश्यक परे मा आन्तररक लेिा परीिक सर्युजक्तका लासग तीर् जर्ाको र्ाम
सञ्चालक ससमसतमा ससफाररस गर्े,
(२)

लेिा सुपरीवेिण ससमसतको सां योजक वा सदस्य सहकारी सां स्थाको दै सर्क
आसथनक प्रशाससर्क कायनमा सहभागी हुर् पाउर्ेछैर्।

पररच्छे द – ७
बचत तथा ऋण पररचालर्
४७.

सदस्यमा केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ुप
न र्ेः (१) सहकारी सां स्थाले आफ्र्ा
सदस्यहरुको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सोको पररचालर् गर्न र सदस्यहरुलाई मात्र ऋण
प्रदार् गर्न सक्र्ेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् बचत तथा ऋणको मुख्य
कारोवार गर्े गरी दतान भएको सां स्था बाहे क अन्य ववषयगत वा बहुउद्देश्यीय सां स्थाले बचत
तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्न पाउर्े छै र्।
ु जघ बहुउद्देश्यीय वा ववषयगत सां स्थाको रुपमा दतान भई मुख्य
तर यो ऐर् प्रारम्भ हुर्अ
कारोवारको रुपमा बचत तथा ऋणको कारोवार गदै आएको भए ती सां स्थाले तीर् वषनसभत्रमा
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बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार र्हुर्े गरी दतान हुूँदाका बितमा उल्लेि गररएको मुख्य
कारोवार गर्े गरी सां स्थाहरुको मुख्य कारोवार गर्न सक्र्ेछर््।
(३) सहकारी सां स्थाले सदस्यलाई प्रदार् गर्े ऋणमा रजजस्रारले अन्यथा तोकेकोमा
बाहे क सेवा शुल्क र र्ववकरण शुल्क सम्बजन्धत सां स्थाले तोकेबमोजजम हुर्ेछ।
(४) बचत तथा ऋणको ब्याजदरबीचको औषत अन्तर ६ प्रसतशतभन्दा बढी हुर्ेछैर्
(५) सहकारी सां स्थाले प्रदार् गरे को ऋणमा लाग्र्े ब्याजलाई मूल ऋणमा पूजूँ जकृत
गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउर् पाइर्ेछैर्।
(६) सहकारी सां स्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगार्ी, सां घीय सरकारले जारी
गरे को ऋणपत्र वा र्ेपाल राष्ट्र बैकले जारी गरे को रे जरी सबल िरीद गर्न बाहे क अचल
सम्पजत्त िरीद, पूवानधार सर्मानण, कारोवारमा लगार्ी, फमन वा कम्पसर् वा कुर्ै बैंकको (रावष्ट्रय
सहकारी बैंक बाहे क) शेयर िरीद वा अन्य कुर्ै प्रयोजर्मा प्रयोग गर्ुन हुदैँर् ।
ूँ ीकोषको पन्र गुणासम्म बचत सां कलर् गर्न सक्र्ेछ।
(७) सहकारी सां स्थाले प्राथसमक पूज
स्पवष्टकरण: यस उपदफाको प्रयोजर्को लासग "प्राथसमक पूांजी कोष" भन्नाले शेयर
पूांजी र जगेडा कोष सम्झर्ुपछन।
(८) सां स्था वा सां घले दतान गदानका बितका सदस्य बाहे क अन्य सदस्यलाई सदस्यता
प्राप्त गरे को तीर् मवहर्ा अवसध व्यसतत र्भई ऋण लगार्ी गर्न सवकर्ेछैर्।
४८.

सन्दभन ब्याजदरसम्वन्धी व्यवस्था तोक्र् सक्र्ेः (१) बचत तथा ऋणको सन्दभन व्याजदर
सां घीय सहकारी ऐर्बमोजजम हुर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम तोवकएको सन्दभन व्याजदर सहकारी सां स्थाका लासग
सर्दे शक व्याजदर हुर्ेछ।

४९.

व्यजक्तगत बचतको सीमाः सां स्थामा सदस्यको व्यजक्तगत बचतको सीमा सम्वजन्धत सां स्थाको
ववसर्यममा तोवकएबमोजजम हुर्ेछ।

पररच्छे द - ८
आसथनक स्रोत पररचालर्
50.

शेयर वविी तथा वफतान सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सहकारी सां स्थाले आफ्र्ो सदस्यलाई शेयर
वविी गर्न सक्र्ेछ।
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(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् सहकारी सां स्थाले एकै
ूँ ीको बीस प्रसतशतभन्दा बढी हुर्े गरी शेयर
सदस्यलाई आफ्र्ो कुल शेयर पूज
वविी गर्न सक्र्ेछैर्।
तर र्ेपाल सरकार वा प्रदे श सरकारको पूणन वा आांजशक स्वासमत्व वा
सर्यन्त्रण भएको सां स्था वा सर्कायको हकमा भर्े यो बन्दे ज लागू हुर्ेछैर्।
(३) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् रावष्ट्रय सहकारी बैंकले
आफ्र्ो शेयर सदस्यका असतररक्त सां घीय सरकार वा प्रदे श सरकारको पूणन वा
आांजशक स्वासमत्व वा सर्यन्त्रण भएको सां स्था वा सर्कायको हकमा यो बन्दे ज
लागू हुर्ेछैर्।
(४) सहकारी सां स्थाको शेयरको अांवकत मूल्य प्रसत शेयर एकसय रुपैया हुर्ेछ।
ूँ ी ववसर्यममा उल्लेि भए बमोजजम हुर्ेछ।
(५) सहकारी सां स्थाको शेयर पूज
(६) सहकारी सां स्थाले िुल्ला बजारमा शेयर वविी गर्न पाउर्ेछैर्।
(७) सहकारी सां स्थाको मूलधर्को रुपमा रहे को कुर्ै सदस्यको शेयर सोही सहकारी
सां स्थाको ऋण वा दावयत्व बाहे क अन्य कुर्ै ऋण वा दावयत्व वापत सललाम
वविी गररर्ेछैर्।
51.

रकम वफतान तथा िाता सां चालर् सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुर्ै सदस्यले सहकारी सां स्थाको
सदस्यता त्याग गरी रकम वफतान सलर् चाहे मा सर्जको कुर्ै दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व
ु ार् गरे को समसतले एक मवहर्ासभत्र सर्जको बाूँकी रकम तोवकएबमोजजम सर्जलाई वफतान
भक्त
गर्ुप
न र्ेछ।
(२) कुर्ै सदस्यले सहकारी सां स्थामा जम्मा गरे को बचत वफतान माग गरे मा सर्जको
कुर्ै दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व किा गरी बाूँकी रकम तोवकएबमोजजम सर्जलाई वफतान
गर्ुप
न र्ेछ।
(३) सहकारी सां स्थाले सबै प्रकारका बचत िाताहरु सां चालर् गर्न सक्र्ेछ।

52.

ऋण वा अर्ुदार् सलर् सक्र्ेः (१) सहकारी सां स्थाले स्वदे शी वा ववदे शी बैक वा सां स्था
सां स्था वा अन्य सर्कायबाट ऋण वा अर्ुदार् सलर् वा साझेदारीमा काम गर्न सक्र्ेछ।
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(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् ववदे शी बैक वा दातृ
सर्कायबाट ऋण वा अर्ुदार् सलर्ु अजघ सम्बजन्धत प्रदे श सरकारको ससफाररसमा प्रचसलत
कार्ूर्बमोजजम सां स्थाले सां घीय सरकारको पूवन स्वीकृसत सलर्ुपर्ेछ।
(३) प्रदे श सरकारले तोवकएबमोजजमका आधार र मापदण्ड बमोजजम सहकारी सां घ
सां स्थाहरुलाई अर्ुदार् ददर् सक्र्ेछ।
(४) कुर्ै सहकारी सां स्थाले प्राप्त गरे को सहकारी अर्ुदार् वा कुर्ै सेवा सुववधाको
दुरुपयोग गरे को पाइएमा प्रचसलत कार्ूर्बमोजजम सरकारी बाांकी सरह असुल उपर
गररर्ेछ।
53.

सां घीय सरकारको सुरिण प्राप्त गर्न सक्र्ेः (१) सहकारी सां स्थाले ववदे शी बैङ्क वा सर्कायसां ग
सलर्े ऋणमा सुरिण प्राप्त गर्ुन पर्े भएमा त्यसको लासग प्रदे श सरकार माफनत सङ्घीय कार्ूर्
बमोजजम सां घीय सरकारको स्वीकृसत सलर्ुपर्ेछ।
(२)

उपदफा (१) बमोजजम सुरिण प्रदार् गदान सां घीय सरकारले आवश्यक शतन

तोक्र् सक्र्ेछ।
पररच्छे द –९
सहकारी सां स्थाको कोषको स्रोत
54. सहकारी सां स्थाको कोषको स्रोतः (१) सहकारी सां स्थाको कोषको स्रोतमा दे हायबमोजजमको
रकम रहर्ेछ:
(क)

शेयर वविीबाट प्राप्त रकम,

(ि)

बचतको रुपमा प्राप्त रकम,

(ग)

ऋणको रुपमा प्राप्त रकम,

(घ)

सां घीय सरकारबाट प्राप्त अर्ुदार् रकम,

(ङ)

प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अर्ुदार् रकम,

(च)

ववदे शी सरकार वा अन्तरावष्ट्रय सां घ, सां स्थाबाट प्राप्त अर्ुदार् वा सहायताको
रकम,

(च)

व्यवसावयक कायनबाट आजजनत रकम,

(छ)

सदस्यता प्रवेश शुल्क।
31

(२) उपदफा (१) को िण्ड (च) बमोजजमको रकम प्राप्त गर्ुन अजघ प्रदे श सरकारको
ससफाररसमा प्रचसलत कार्ूर्बमोजजम सां घीय सरकारको स्वीकृसत सलर्ुपर्ेछ।
55. जगेडा कोषः (१) सहकारी सां स्थामा एक जगेडा कोष रहर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा दे हायबमोजजमका रकमहरु रहर्ेछर््;
(क) आसथनक वषनको िू द बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत रकम,
ूँ ीगत अर्ुदार् रकम,
(ि) कुर्ै सां स्था, सां घ वा सर्कायले प्रदार् गरे को पूज
ूँ ीगत लाभबाट प्राप्त भएको
(ग) जगेडाकोषको स्रोतबाट िरीद गरे का वा पूज
जस्थरसम्पजत्त वविीबाट प्राप्त रकम,
तर जस्थर सम्पजत्त िरीद गर्नका लासग शेयरकै प्रयोग गर्ुप
न र्े उत्पादर्मूलक सहकारी
सां घ सां स्था, उद्योग, ववजशवष्टकृत सां घहरुको जस्थर सम्पजत्त वा दफा ६६ को उपदफा ६
बमोजजम सधतो सललामीको प्रवियाबाट प्राप्त हुर्े जस्थर सम्पजत्त वविीको रकम यस कोषमा
राख्न बाध्य हुर्ेछैर्।
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम मध्ये ससमसतले तोकेबमोजजमको रकम।
(३) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम अववभाज्य हुर्ेछ।
ूँ ी वफतान कोषः (१) सहकारी सां स्थामा एक सां रजित पूज
ूँ ी वफतान कोष रहर्े छ।
56. सां रजित पूज
(२) दफा (५५) बमोजजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को िण्ड (क)
बमोजजमको रकम छु ट्याई बाूँकी रहे को रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत रकम
उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा वावषनक रुपमा जम्मा गर्ुप
न र्ेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजजमको रकम सदस्यले गरे को तोवकएबमोजजमको वावषनक कारोवारको
आधारमा सम्बजन्धत सदस्यलाई उपलब्ध गराउर्ु पर्ेछ।
57. सहकारी प्रवद्धनर् कोषः (१) सहकारी सां स्थामा एक सहकारी प्रवद्धनर् कोष रहर्ेछ।
(२) सहकारी सां स्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धनर् गर्नको लासग दफा ५५ बमोजजम जगेडा
कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को िण्ड (क) बमोजजमको रकम छु ट्याई बाूँकी
रहे को रकमको शुन्य दशमलव पाूँच प्रसतशत हुर् आउर्े रकम सां घीय सहकारी ऐर्मा
व्यवस्था भएबमोजजमको सहकारी प्रवद्धनर् कोषमा जम्मा गर्ुप
न र्ेछ।
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58.

अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफा ५५, ५६ र ५७ मा उजल्लजित कोषका असतररक्त
सहकारी सां स्थामा तोवकएबमोजजमका अन्य कोषहरू रहर् सक्र्ेछर््।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम शेयर लाभाांश ववतरण लगायत कोषको
उद्देश्य पूसतनका लासग ववसर्यममा तोवकएबमोजजम उपयोग गर्न सक्र्ेछर््।
ूँ ीको अठार प्रसतशतभन्दा बढी हुर्ेछैर्।
तर एक वषनको शेयर लाभाांशको रकम शेयर पूज
(३) ववजशवष्टकृत सहकारी सां घले आजनर् गरे को मुर्ाफामा तोवकएबमोजजमका कोषहरु
ूँ ीको असधकतम चालीस
कटाई हुर् आउर्े लाभाांश ववसर्यममा तोवकएबमोजजम शेयरपूज
प्रसतशत भन्दा बढी हुर्ेछैर्।
पररच्छे द १0
असभलेि र सूचर्ा

59.

असभले ि राख्नु पर्ेः (१) सहकारी सां स्थाले साधारण सभा, ससमसत तथा लेिा सुपरीवेिण
ससमसत बैठकको सर्णनय तथा काम कारवाहीको अध्यावसधक असभलेि सुरजित साथ राख्नु
पर्ेछ।
(२) सहकारी सां स्थाले आफूले गरे को सम्पूणन कारोवारहरुको लेिाको असभलेि तथा
अन्य आवश्यक असभलेिहरु तोवकएबमोजजम सुरजित साथ राख्नु पर्ेछ ।

60.

वववरण उपलब्ध गराउर्ु पर्ेः(१) सहकारी सां स्थाले प्रत्येक वषन दे हायको वववरणहरु
सवहतको प्रसतवेदर् साधारण सभा सम्पन्न भएको समसतले तीस ददर्सभत्र सहकारी रजजष्ट्रार
समि पेश गर्ुन पर्ेछ :
(क) कारोवारको चौमाससक र वावषनक प्रसतवेदर् तथा लेिापरीिण प्रसतवेदर्,
(ि) वावषनक कायनिम, र्ीसत तथा योजर्ा,
(ग) िू द बचत सम्बन्धी र्ीसत तथा योजर्ा,
(घ) सञ्चालकको र्ाम, ठे गार्ा सवहतको तीर्पुस्ते वववरण तथा बाूँकी कायन
अवसधको सूची,
(ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जार्कारी,
ूँ ी,
(च) शेयर सदस्य सां ख्या र शेयर पूज
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(छ) सञ्चालक वा सदस्यले सलएको ऋण सतर्न बाूँकी रकम,
(ज) ववसभन्न कोषहरुको र्ाम र त्यहाूँ कोषमा जम्मा रहे को रकम,
(झ) वावषनक लगार्ी गर्े ऋणको असधकतम सीमा,
(ञ) सहकारी रजजष्ट्रारले समय-समयमा तोवकददएको अन्य वववरण।

पररच्छे द – १1
ले िा र ले िापरीिण
61.

कारोवारको लेिाः सहकारी सां घ वा सां स्थाको लेिा दोहोरो लेिा प्रणालीमा आधाररत र
कारोवारको यथानथ जस्थसत स्पष्टरुपमा दे जिर्े गरी प्रचसलत कार्ूर् बमोजजमको लेिामार्
(एकाउजन्टङ स्टान्डडन) र यस ऐर् बमोजजम पालर्ा गर्ुप
न र्े अन्य शतन मापदण्ड र प्रकृया
बमोजजम राख्नु पर्ेछ।

62.

ले िापरीिणः (१) सहकारी सां घ वा सां स्थाले प्रत्येक आसथनक वषनको लेिापरीिण सो आसथनक
वषन

समाप्त

भएको

तीर्

मवहर्ासभत्र

प्रचसलत

कार्ूर्

बमोजजम

इजाजतपत्र

प्राप्त

लेिापरीिकद्वारा गराउर्ु पर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको अवसधसभत्र कुर्ै सहकारी सां स्थाले लेिा परीिण
र्गराएको पाइएमा त्यस्तो सां स्थालाई पवहलो पटकलाई सचेत गराइ थप एक मवहर्ासभत्र
लेिापरीिण गराउर् रजजष्ट्रार वा तोवकएको असधकारीले सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ। थप भएको
एक मवहर्ासभत्रमा पसर् लेिापरीिण र्गराएमा त्यस्ता सां स्थालाई पचास हजारसम्म जररवार्ा
गरी रजजष्ट्रारले त्यस्तो सां स्थाको लेिापरीिण थप १ मवहर्ासभत्र इजाजतपत्र प्राप्त
लेिापरीिकबाट गराउर् सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम लेिापरीिण गराउूँदा लेिापरीिकलाई ददर्ुपर्े
पाररश्रसमक लगायतको रकम सम्वजन्धत सहकारी सां स्थाले व्यहोर्ेछ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम लेिापरीिकले गरे को लेिापरीिण प्रसतवेदर्
अर्ुमोदर्को लासग साधारण सभासमि पेश गर्ुप
न र्ेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम पेश भएको लेिापरीिण प्रसतवेदर् साधारण सभाबाट
अर्ुमोदर् हुर् र्सकेमा पुर्ः लेिापरीिणको लासग साधारण सभाले दफा ६३ को असधर्मा
रही अको लेिापरीिक सर्युक्त गर्ेछ।
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63.

ले िापरीिकको सर्युजक्तः (१) सहकारी सां घ वा सां स्थाको लेिापरीिण सम्बन्धी कायन गर्न
प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम इजाजतपत्र प्राप्त लेिापरीिकहरुको सूची मध्येबाट साधारण सभाले
एकजर्ा लेिापरीिक सर्युक्त गर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सर्युक्त लेिापरीिकको पाररश्रसमक तथा सुववधा साधारण
सभाले सर्धानरण गरे बमोजजम हुर्ेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजजम लेिापरीिक सर्युक्त गदान एउटै व्यजक्त, फमन वा
कम्पर्ीलाई लगातार तीर् आसथनक वषन भन्दा बढी हुर्े गरी सर्युक्त गर्न सवकर्ेछैर् र त्यस्तो
लेिापरीिक सर्युजक्तको जार्कारी सहकारी रजजष्ट्रार वा तोवकएको असधकारीलाई पन्र
ददर्सभत्र ददर्ु पदनछ।
(४) लेिापरीिण गर्न सर्युक्त लेिा परीिक दफा ६४(३) बमोजजम अयोग्य भएमा
वा सर्जको मृत्यु वा अन्य कारणले लेिा परीिण कायन गर्न सम्भव र्भएको कुरा पुवष्ट हुर्े
आधार र कारण िोली आगामी साधारण सभाबाट अर्ुमोदर् गर्े सां चालक ससमसतले रोष्टरमा
भएका र्ामावलीको िमका आधारमा अको लेिापरीिकबाट लेिापरीिण सम्पन्न गराउर्
सक्र्ेछ।त्यसरी लेिा लेिापरीिण गराएको जार्कारी रजजष्ट्रार कायानलयलाई ददर्ु पर्ेछ ।

६4.

ले िापरीिकमा सर्युक्त हुर् र्सक्र्े: (१) दे हायका व्यजक्त लेिापरीिकमा सर्युक्त हुर् तथा
सर्युक्त भइसकेको भए सो पदमा बहाल रहर् सक्र्ेछैर्ः
(क) सम्वजन्धत प्रदे शका सहकारी सां स्थाको सां चालक,
(ि) सम्बजन्धत सहकारी सां स्थाको सदस्य,
(ग) सहकारी सां स्थाको सर्यसमत पाररश्रसमक पाउर्े गरी सर्युक्त सल्लाहकार वा
कमनचारी,
ु ार्
(घ) लेिापरीिण सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको तीर् वषनको अवसध भक्त
र्भएको,
(ङ) दामासाहीमा परे को,
(च) र्ैसतक पतर् दे जिर्े फौजदारी कसुरमा अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय
ु ार् भएको पाूँच वषन अवसध पूरा र्भएको,
भक्त
(छ) दफा (६३) को उपदफा (३) बमोजजमको व्यजक्त, फमन वा कम्पर्ी,
(ज) सम्बजन्धत सहकारी सां स्था वा सां घसां ग स्वाथन बाजझएको व्यजक्त ।
35

ु जघ उपदफा (१) बमोजजम अयोग्य र्भएको
(२) लेिापरीिकले आफू सर्युक्त हुर्अ
कुरा सहकारी सां स्थालाई सलजितरूपमा जार्कारी गराउर्ुपर्ेछ।
(३) कुर्ै लेिापरीिक आफ्र्ो कायनकाल समाप्त र्हुूँदै कुर्ै सहकारी सां स्थाको
लेिापरीिण गर्न अयोग्य भएमा वा सहकारी सां स्थाको लेिापरीिकको पदमा कायम
रहर् र्सक्र्े जस्थसत उत्पन्न भएमा सर्जले लेिापरीिण गर्ुप
न र्े वा गरररहे को काम
तत्काल रोकी सो कुराको जार्कारी सलजितरूपमा सहकारी सां स्थालाई ददर्ुपर्ेछ।
(४) यस दफाको प्रसतकूल हुर्ेगरी सर्युक्त भएको लेिापरीिकले गरे को लेिापरीिण
मान्य हुर्ेछैर्।
पररच्छे द – १2
छु ट, सुववधा र सहुसलयत
65. छु ट, सुववधा र सहुसलयत: (१) प्रचसलत कार्ूर्मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएता पसर् सहकारी
सां घ वा सां स्थालाई दे हाय बमोजजमको छु ट, सुववधा र सहुसलयत प्राप्त हुर्ेछ:
(क) सहकारी सां घ वा सां स्थाले अचल सम्पजत्त बाहे क कारोवार सम्बन्धी कुर्ै सलित
रजजष्ट्रेशर् गर्ु,न गराउर्ु पर्े छै र्।
(ि) सहकारी सां घ वा सां स्थाले जगेडाकोष वा घरजग्गा कोषको रकमबाट आफ्र्ो
कायानलय तथा सेवा केन्िको भवर् सर्मानणका लासग आवश्यक पर्े जग्गा
जसमर् लगायतका अचल सम्पजत्त िरीद गदान आय वटकट दस्तुर वा रजजष्ट्रेशर्
दस्तुर लाग्र्े छै र् र त्यस्तो अचल सम्पजत्त िरीद गर्ुक
न ो कारण औजचत्य
समेत उल्लेि गरी साधारण सभाबाट सर्णनय भएको हुर्पु र्ेछ।
तर,
(१) व्यवसावयक प्रयोजर्का लासग जग्गा जसमर् लगायतका अचल सम्पजत्त
िरीद गदान प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम आय वटकट दस्तुर वा रजजष्ट्रेशर्
दस्तुर लाग्र्ेछ।
(२) रजजष्ट्रेशर् दस्तुर छु ट प्राप्त गरी िरीद गररएको जग्गा जसमर् लगायतका
अचल सम्पजत्त प्रयोग र्गरी वविी गरे मा सो वापत छु ट पाएको
रजजष्ट्रेशर् दस्तुर वफतान गर्ुप
न र्ेछ।
(ग) सहकारी सां घ वा सां स्थाले ऋण लगार्ी गदान वा जमार्त वापत रािेको जग्गा
दृवष्टबन्धक पाररत गदान कुर्ै पसर् शुल्क लाग्र्ेछैर्।
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(२) प्रचसलत कार्ूर्मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् सहकारी सां स्थाले दफा
५५ को उपदफा (२) को िण्ड (क) बमोजजम जगेडा कोष छु ट्याएको रकम, दफा ५६
ूँ ी वफतानकोष र दफा ५७ को उपदफा (२) बमोजजम
को उपदफा (२) बमोजजम सां रजित पूज
सहकारी प्रवद्धनर् कोषमा जम्मा गरे को रकममा आयकर लाग्र्े छै र्।
ूँ ी वफतान कोषबाट सदस्यले प्राप्त गरे को रकममा सदस्यको कर
तर सां रजित पूज
दावयत्वका सम्बन्धमा प्रचसलत कार्ूर्बमोजजम हुर्ेछ।
(३) प्रदे श सरकारको अर्ुरोधमा सां घीय सरकारले र्ेपाल राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाशर्
गरी सहकारी सां स्थाले आफ्र्ो प्रयोगका लासग आयात गररर्े मेजशर्री, औद्योसगक तथा
कृवषयन्त्र, उपकरण, पाटपूजान, कच्चा पदाथन तथा ढु वार्ीका साधर्हरुमा लाग्र्े भन्सार
महशुल वा मूल्य असभबृवद्ध कर प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम छु ट ददर् सक्र्ेछ।
(४) प्रदे श सरकारको अर्ुरोधमा सां घीय सरकारले र्ेपाल राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाशर्
गरी सहकारी सां घ वा सां स्थाले उत्पादर् गरे को मालसामार्मा लाग्र्े अन्तशुल्क वा मूल्य
असभबृवद्ध कर प्रचसलत कार्ूर्बमोजजम आांजशक वा पूरै छु ट ददर् सक्र्ेछ।
(५) सां घीय सरकारले र्ेपाल राजपत्रमा सूचर्ा प्रकाशर् गरी सहकारी सां घ वा
सां स्थाले उत्पादर् गरे को वस्तु सर्कासी गदान त्यस्तो वस्तुमा लाग्र्े सर्कासी कर छु ट र
उद्योगलाई ददए सरह प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम सर्कासी र्गद अर्ुदार् ददर् सक्र्ेछ।
(६) यस दफामा उल्लेजित छु टका असतररक्त औद्योसगक व्यवसाय गर्े सहकारी
सां घ वा सां स्थालाई प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम उद्योगले पाए सरहको र पूवानधार सां रचर्ा
सर्मानण तथा सञ्चालर् वा ववशेष उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सां चालर् गर्े सहकारी सां स्थालाई
प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम त्यस्तो उद्योग, व्यवसाय वा सेवाले पाए सरहको छु ट, सुववधा र
सां रिण समेत प्राप्त हुर्ेछ।
(७) सां घीय सरकार, प्रदे श सरकारले ववपन्न ग्रामीण मवहला, अपाांगता भएका व्यजक्त,
मुक्त कमैया, मुक्त हसलया, भूसमहीर् कृषक, बेरोजगार, श्रसमक र दसलत तथा अल्पसां ख्यक
जर्जासत समेतका सीमान्तकृत उद्योगधन्दा प्रवद्धनर् गर्न प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम लाग्र्े
जुर्सुकै कर आांजशक वा पुरै छु ट ददर्, वीउपूांजी, लागत सहभासगता अर्ुदार्, सहुसलयतपूणन
ऋण लगायतको ववशेष ववत्तीय सुववधा तथा प्राववसधक टे वा प्रदार् गर्न सक्र्ेछ।
(८) रुग्ण सावनजसर्क वा सर्जी उद्योग सहकारीकरण गरी श्रसमकहरुले आफ्र्ै
स्वासमत्वमा पुर्: सां चालर् गर्न चाहे मा प्रदे श सरकारले उद्योगको प्रकृसत हे री मर्ाससव
ूँ ी, अर्ुदार्, ऋण वा सहुसलयतपूणन ऋण कायम गरी स्वासमत्व हस्तान्तरण
अर्ुपातमा बीउपूज
गर्न वा र्ीजज स्वासमत्वको हस्तान्तरणमा कर छु ट, जमार्त वा उपयुक्त सहयोग गरी
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प्रोत्साहर् ददर् सक्र्ेछ । त्यसरी कर, छु ट, जमार्त वा उपयुक्त सहयोग गदान त्यसको
आधार र कारण उद्देश्य िोली सर्णनय गर्ुप
न र्ेछ।
(९) यस दफा बमोजजमको छु ट, सुववधा र सहुसलयत प्रासप्त सम्वन्धी प्रविया
तोवकएबमोजजम हुर्ेछ।
पररच्छे द – १3
ऋण असूली तथा बाूँकी बक्यौता
६6.

ऋण असूल गर्ेः (१) कुर्ै सदस्यले सहकारी सां घ वा सां स्थासां ग गरे को ऋण सम्झौता वा
शतन कबुसलयतको पालर्ा र्गरे मा, सलितको भािासभत्र ऋणको साूँवा, व्याज र हजानर्ा
च ुक्ता र्गरे मा वा ऋण सलएको रकम सम्झौता बमोजजमको काममा र्लगाई दुरुपयोग
गरे को दे जिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण सलां दा रािेको सधतोलाई सम्वजन्धत सहकारी सां स्थाले
सललाम सबिी गरी वा अन्य कुर्ै व्यवस्था गरी आफ्र्ो साूँवा, ब्याज र हजानर्ा असुल उपर
गर्न सक्र्ेछ।
(२)

कुर्ै सदस्यले सहकारी सां घ वा सां स्थामा रािेको सधतो कुर्ै वकससमले

कसैलाई हक छोसडददएमा वा अन्य कुर्ै कारणबाट त्यस्तो सधतोको मूल्य घट्र् गएमा
त्यस्तो ऋणीलाई सर्जित म्याद ददई थप सधतो सुरिण राख्न लगाउर् सवकर्ेछ।
(३)

उपदफा (२) बमोजजम ऋणीले थप सधतो र्रािेमा वा उपदफा (१) वा

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

यस दफा बमोजजम साूँवा, ब्याज र हजानर्ा असूलउपर गदान लागेको िचनको

रकम तथा असुलउपर भएको साूँवा, ब्याज र हजानर्ाको रकम किा गरी रहर् आएको
रकम सम्वजन्धत ऋणीलाइ एक मवहर्ासभत्र वफतान ददर्ुपर्ेछ।
(५)

यस दफा बमोजजम कुर्ै सहकारी सां घ वा सां स्थाले ऋणीको सधतो वा अन्य

जायजेथा सललाम सबिी गदान सललाम सकार्े ब्यजक्तको र्ाममा सो सधतो वा जायजेथा प्रचसलत
कार्ूर् बमोजजम रजजष्ट्रेशर् वा दाजिला िारे ज गर्नको लासग सम्वजन्धत कायानलयमा लेिी
पठाउर्े छ र सम्वजन्धत कायानलयले पसर् तत्काल सोही बमोजजम रजजष्ट्रेशर् वा दाजिल
िारे ज गरी सोको जार्कारी सम्वजन्धत सां स्थालाई ददर्ुपर्ेछ ।
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(६) यस दफा बमोजजम सधतो रािेको सम्पजत्त सललाम सबिी गदान कसै ले सकार
र्गरे मा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत सहकारी सां स्था आफैले सकार गर्न सक्र्ेछ।
(७) उपदफा (६) बमोजजम आफैले सकार गरे मा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत सहकारी
सां स्थाको र्ाममा रजजष्ट्रेशर् वा दाजिला िारे ज गर्न सम्वजन्धत कायानलयमा लेिी पठाउर्ेछ
र त्यसरी लेिी आएमा सम्बजन्धत कायानलयले सोही बमोजजम तत्काल रजजष्ट्रेशर् वा दाजिला
िारे ज गरी ददर्ुपर्ेछ।
(८) ऋण असूली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ।
67.

कालोसूची सम्वन्धी व्यवस्था: (१) सहकारी सां घ वा सां स्थाबाट ऋण सलई रकमको अपचलर्
गर्े वा भािासभत्र ऋणको साूँवा ब्याज वफतान र्गर्े व्यजक्तको र्ाम र्ामेशी सवहत पटकपटक ताकेता गदान पसर् अटे र गर्ेको वववरण सावनजसर्क रुपमा कालोसूचीको रुपमा प्रकाशर्
गर्न सक्र्ेछ।
(२) कालोसूची प्रकाशर् सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ।

68.

बाूँकी बक्यौता असूल उपर गर्ेः कसै ले सहकारी सां घ वा सां स्थालाई सतर्ुन बुझाउर्ु पर्े
रकम र्सतरी बाूँकी रािेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत सहकारी सां स्थाले त्यस्तो
व्यजक्तको जायजेथाबाट असुल उपर गरी सलर् सक्र्ेछ।

69.

रोक्का राख्न लेिी पठाउर्ेः (१) सहकारी सां घ वा सां स्थाले दफा ६६ र ६८ को प्रयोजर्को
लासग कुर्ै व्यजक्तको िाता एवां जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण र्ामसारी वा वविी गर्न
र्पाउर्े गरी रोक्का राख्न सम्बजन्धत सर्कायमा लेिी पठाउर् सक्र्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम रोक्काको लासग लेिी आएमा सम्बजन्धत सर्कायले प्रचसलत
कार्ूर् बमोजजम त्यस्तो व्यजक्तको िाता एवां जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण र्ामसारी वा
वविी गर्न र्पाउर्े गरी रोक्का रािी ददर्ुपर्ेछ।

70.

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

71.

कारबाही गर्न बाधा र्पर्ेः कुर्ै सहकारी सां घ वा सां स्थाले ऋण असूली गर्े सम्बन्धमा कुर्ै
व्यजक्त वा सहकारी सां स्था उपर चलाएको कुर्ै कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजक्त वा
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सां स्था उपर यस ऐर् तथा प्रचसलत कार्ूर् बमोजजमको कुर्ै कसूरमा कारवाही चलाउर् रोक
लगाएको मासर्र्े छै र्।
पररच्छे द –१4
एकीकरण, ववघटर् तथा दतान िारे ज
72.

एकीकरण तथा ववभाजर् सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) यस ऐर्को असधर्मा रही एक भन्दा बढी
स्थार्ीय तहमा िेत्रासधकार भएको दुई वा सो भन्दा बढी सहकारी सां स्थाहरु एक आपसमा
गासभई एकीकरण गर्न वा एक सहकारी सां स्थालाई भौगोसलक कायनिेत्रको आधारमा दुई वा
दुईभन्दा बढी सहकारी सां स्थामा ववभाजर् गर्न सवकर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजर् गदान सम्बजन्धत सहकारी सां स्थाका
कूल कायम रहे को सदस्य सां ख्याको बहुमतबाट सर्णनय हुर्पु र्ेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजर् गर्े सर्णनय गदान एकीकरण वा
ववभाजर्का उद्देश्य शतन र कायनववसध समेत िुलाउर्ु पर्ेछ।
(४) एकीकरण वा ववभाजर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ।

73.

ववघटर् र दतान िारे ज : (१) कुर्ै सहकारी सां घ वा सां स्थामा दे हायको अवस्था ववद्यमार्
भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहे का दुई सतहाई बहुमत सदस्यको सर्णनयबाट
त्यस्तो सहकारी सां घ वा सां स्थाको ववघटर् गर्े सर्णनय गरी दतान िारे जीको स्वीकृसतका लासग
ससमसतले सहकारी रजजष्ट्रार समि सर्वेदर् ददर् सक्र्ेछः
(क)

ववसर्यममा उजल्लजित उद्देश्य तथा कायन हाससल गर्न सम्भव र्भएमा,

(ि)

सां स्थामा आवद्ध सदस्यको वहत गर्न र्सक्र्े भएमा।

(२)

उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त सर्वेदर् छार्ववर् गदान त्यस्तो सहकारी सां स्थाको

ववघटर् गर्न उपयुक्त दे जिएमा रजजस्रारबाट त्यस्तो सहकारी सां स्थाको दतान िारे ज गर्न
सक्र्ेछ।
(३)

उपदफा (२) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भए तापसर् रजजस्रारबाट दे हायको

अवस्थामा सहकारी सां स्थाको दतान िारे जको लासग ससफाररस सवहतको प्रसतवेदर् ससमसत
समि तत्काल पेश गर्ुन पर्ेछ :
(क)

लगातार दुई वषनसम्म कुर्ै कारोबार र्गरी सर्ष्कृय रहे को पाइएमा,
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(ि)

कुर्ै सहकारी सां स्थाले यो ऐर् वा यस ऐर्अन्तगनत बर्ेको सर्यमावली
ववपरीतको कायन बारम्बार गरे मा,

(ग)

ववसर्यममा उजल्लजित उद्देश्य ववपरीत कायन गरे मा,

(घ)

सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त ववपरीत कायन गरे मा ।

(४)

उपदफा (३) बमोजजम दतान िारे ज गर्ुअ
न जघ ससमसतले त्यस्तो सहकारी सां घ

वा सां स्थालाई सफाई पेश गर्नका लासग पन्र ददर्को समयावसध ददर्ु पर्ेछ र त्यस्तो सफाई
पेश भएपसछ एक मवहर्ासभत्र ससमसतले आवश्यक सर्णनय गर्ेछ।
(५)

उपदफा (२) वा (३) बमोजजम सहकारी सां घ वा सां स्थाको दतान िारे ज

भएमा त्यस्तो सहकारी सां घ वा सां स्था ववघटर् भएको मासर्र्ेछ।
(६)

उपदफा (२) वा (३) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् ससमसतले सां घीय

सरकार तथा प्रदे श सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम अर्ुदार् प्राप्त गरे को सां घ वा
सां स्थाको दतान िारे ज गर्ुअ
न जघ सहकारी ववषय हेर्े प्रदे श सरकारको सम्वजन्धत मन्त्रालयको
स्वीकृसत सलर्ुपर्ेछ।
(७)

उपदफा (२) वा (३) बमोजजम कुर्ै सहकारी सां घ वा सां स्थाको दतान िारे जी

भएमा त्यस्तो सां घ वा सां स्थाको दतान प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको मासर्र्ेछ।
74.

सलक्वीडे टरको सर्युजक्त: (१) दफा (७३) बमोजजम कुर्ै सहकारी सांघ वा सां स्थाको दतान
िारे ज भएमा रजजस्रारले सलक्वीडेटर सर्युक्त गर्ेछ।
(२)

उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् सहकारी सम्बन्धी

प्रचसलत कार्ूर्मा तोवकएको सीमासम्मको सम्पजत्त भएको सहकारी सां घ वा सां स्थाको हकमा
रजजस्रारले कुर्ै असधकृतस्तरको कमनचारीलाई सलक्वीडेटर सर्युक्त गर्न सक्र्ेछ।
(३)
75.

सलक्वीडेटर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ।

सलक्यूडेशर् पसछको सम्पजत्तको उपयोग : कुर्ै सहकारी सां घ वा सां स्थाको सलक्यूडेशर् पिात
सबै दावयत्व भ ुक्तार् गरी बाूँकी रहर् गएको सम्पजत्तको उपयोग प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम
हुर्ेछ।
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पररच्छे द –१5
रजजष्ट्रार
76. रजजस्रार: प्रदे श सरकारले प्रदे श सर्जामती सेवाको असधकृत र्वौँ/दशौँ तह वा राजपत्राांवकत
दद्वतीय श्रे णीको असधकृत कमनचारीलाई प्रदे श सहकारी रजजष्ट्रार कायानलयको प्रमुिको रुपमा
कायन गर्े गरी तोक्र्ेछ।
77. काम, कतनव्य र असधकार : यस ऐर्मा अन्यत्र उजल्लजित काम, कतनव्य तथा असधकारको
असतररक्त सहकारी रजजष्ट्रारको काम, कतनव्य र असधकार दे हायबमोजजम हुर्ेछः
(क)

सहकारी सां स्था र सां घको दतान र अध्यावसधक गर्े,

(ि)

सहकारी सां स्था सां घको साधारण सभा ठीक समयमा ठीक ढां गले
भए र्भएको अर्ुगमर् गर्े,

(ग)

सां घ सां स्थाको लेिा परीिण कार्ूर्बमोजजम भए/र्भएको अर्ुगमर्
गर्े,

(घ)

सहकारी मूल्य मान्यता ससद्धान्त तथा ऐर् सर्यम बमोजजम सां चालर्
भए/र्भएको सर्यसमत अर्ुगमर् गर्े,

(ङ)

आफूमा रहेको सहकारी सां घ, सां स्था दतान, िारे जी र सलजक्वडेसर्
लगायतको

असधकार

आवस्यकतार्ुसार

अन्य

असधकृतस्तरको

कमनचारीलाई प्रत्यायोजर् गर्े,
(च)

तोवकएबमोजजमको अन्य कायन गर्े।
पररच्छे द – १6
सर्रीिण तथा अर्ुगमर्

78.

सर्रीिण तथा वहसाव वकताव जाूँच गर्ेः (१) रजजस्रारले प्रदे श सभत्र रहेको सहकारी सां घ
वा सां स्थाको जुर्सुकै बित सर्रीिण तथा वहसाव जाूँच गर्न, गराउर् सक्र्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सर्रीिण गदान वा वहसाव जाूँच गदान रजजस्रारले माग गरे को
जार्कारी सम्वजन्धत सां घ वा सां स्थाले उपलब्ध गराउर्ु पर्ेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजजम सर्रीिण वा वहसाब जाांच गदान कुर्ै सहकारी सां घ वा
सां स्थाको काम कारवाही यो ऐर्, यस ऐर्अन्तगनत बर्ेका सर्यम, सर्दे जशका, मापदण्ड वा
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कायनववसध बमोजजम र्भएको पाइएमा रजजस्रारले सम्वजन्धत सां स्थालाई आवश्यक सर्दे शर्
ददर् सक्र्ेछ र त्यस्तो सर्दे शर्को पालर्ा गर्ुन त्यस्तो सां घ वा सां स्थाको कतनव्य हुर्ेछ।
79.

छार्ववर् गर्न सक्र्े : (१) कुर्ै सहकारी सां घ वा सां स्थाको व्यवसावयक कारोवार सन्तोषजर्क
र्भएको, सदस्यको वहत ववपरीत काम भएको सो सां घ वा सां स्थाको उद्देश्य ववपरीत कायन
गरे को भर्ी त्यस्तो सां स्थाको कम्तीमा पाूँच प्रसतशत सदस्यले छार्ववर्को लासग सर्वेदर्
ददएमा रजजस्रारले त्यस्तो सां स्थाको छार्ववर् गर्न गराउर् सक्र्ेछ।
(२)उपदफा (१) बमोजजम छार्ववर् गदान माग गरे को वववरण वा कागजात उपलब्ध
गराई सहयोग गर्ुन सम्बजन्धत सबैको कतनव्य हुर्ेछ।
(३)उपदफा (१) वा (२) बमोजजम गररएको छार्ववर्को जार्कारी सम्बजन्धत
सहकारी सां घ वा सां स्थालाई सलजित रुपमा ददर्ुपर्ेछ।
(4) छार्ववर् पिात त्यस्तो सां घ वा सां स्थालाई सम्बजन्धत असधकारीले सर्दे शर्
ददर्ुपर्े दे जिए रजजस्रार समि प्रसतवेदर् बुझाउर्ु पर्ेछ।

80.

बचत तथा ऋणको कारोवार गर्े सां स्था वा सां घको सर्रीिण तथा अर्ुगमर् सम्बन्धी ववशेष
व्यवस्था : (१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्े सां स्था वा सां घले अवलम्बर् गर्े
अर्ुगमर् प्रणाली तोवकएबमोजजम हुर्ेछ।
(२)

रजजस्रारले

बचत

तथा

ऋणको

कारोवार

गर्े

सां घ

वा

सां स्थाको

तोवकएबमोजजमको अर्ुगमर् प्रणालीमा आधाररत भई सर्रीिण तथा अर्ुगमर् गर्ेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम सां घ वा सां स्थाको सर्रीिण तथा अर्ुगमर् गदान
रजजस्रारले आवश्यकता अर्ुसार र्ेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य सर्कायको सहयोग सलर्
सक्र्ेछ।
81.

मन्त्रालयले सर्रीिण तथा अर्ुगमर् गर्े:(१) रजजस्रारबाट कुर्ै सहकारी सां घ वा सां स्थाको
सर्रीिण वा अर्ुगमर् र्भएको वा त्यस्तो सर्रीिण प्रभावकारी र्भएकोले सां घ सां स्था र
सदस्यको वहतमा प्रसतकूल असर परे को भर्ी कुर्ै श्रोतबाट जार्कारी हुर् आएमा सम्वजन्धत
मन्त्रालयले त्यस्तो सां स्थाको सर्रीिण तथा अर्ुगमर् गरी सम्वजन्धत सहकारी सां घ वा
सां स्थालाई आवश्यक सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको सर्दे शर् ददएमा त्यस्तो सर्दे शर्को पालर्ा गर्ुन
सम्वजन्धत सहकारी सां घ वा सां स्थाको र रजजष्ट्रारको कतनव्य हुर्ेछ।
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(३) मन्त्रालयले यस दफा बमोजजम मन्त्रालयबाट भएको सर्रीिण तथा अर्ुगमर्
र ददइएको सर्दे शर्को सम्बन्धमा रजजस्रारलाई समेत जार्कारी ददर्ुपर्ेछ।
82. सां घले सर्रीिण तथा अर्ुगमर् गर्ुप
न र्ेः (१) सां घले आफ्र्ा सदस्यको काम कारवाही
तोवकएबमोजजम सर्रीिण तथा अर्ुगमर् गरी सोको प्रसतवेदर् सम्वजन्धत प्रदे श सहकारी
रजजष्ट्रार कायानलयमा पेश गर्ुप
न र्ेछ।
(२) उपदफा १ बमोजजमको प्रसतवेदर्मा दे हायका वववरणहरु समावेश गर्ुप
न र्ेछः
क) अर्ुगमर् गरे को सां स्था सां घको वववरण,
ि) सां स्था वा सां घमा यो ऐर् र यो ऐर् अर्ुसार बर्ेको सर्यम र
ववसर्यमको पालर्ाको अवस्था,
ग) सदस्यहरुले प्राप्त गरे को से वा सुववधाको वववरण,
घ) सदस्यहरुको सहभासगताको स्तर,
ङ) सां स्थाको आसथनक तथा ववत्तीय अवस्था तथा कोषको पररचालर्,
च) तोवकएबमोजजमका अन्य व्यवस्था ।
(३) उपदफा २ बमोजजम सां घले अर्ुगमर् गदान आफू मातहतका कुर्ै सां स्था वा सां घको
काम कारवाहीमा कुर्ै त्रुटी फेला परे मा त्यस्तो त्रुटी सच्याउर् सम्वजन्धत सां स्था वा सां घलाई
सुझाव वा सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ र त्यस्तो सुझाव वा सर्दे शर्को पालर्ा गर्ुन सम्वजन्धत
सां स्था वा सां घको कतनव्य हुर्ेछ।
(४) उपदफा ३ बमोजजम ददएको सुझाव वा सर्दे शर्को पालर्ा र्भएमा रजजष्ट्रार वा असधकार
प्राप्त असधकारी समि कारवाहीका लासग ससफाररस गर्ेछ।
(५) उपदफा ३ बमोजजम ददएको सुझाव वा सर्दे शर् सम्वजन्धत सां घको वावषनक प्रसतवेदर्मा
उल्लेि गर्ुप
न र्ेछ।
8३. वावषनक प्रसतवेदर् पेश गर्ुप
न र्े : (१) रजजस्रारबाट आसथनक वषन समाप्त भएको समसतले तीर्
मवहर्ासभत्र सहकारी सां घ वा सां स्थाको सर्रीिण सम्बन्धी वावषनक प्रसतवेदर् मन्त्रालय समि
पेश गर्ुप
न र्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रसतवेदर्मा दे हायको वववरण िुलाउर्ु पर्ेछ:
(क) सां चालर्मा रहे का सहकारी सां घ वा सां स्थाको वववरण,
(ि) अर्ुगमर् गररएका सहकारी सां घ वा सां स्थाको सां ख्या तथा आसथनक
कारोवारको वववरण,
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(ग) सहकारी सां घ वा सां स्थामा सहकारी ससद्धान्त र यो ऐर्, यस ऐर्
अन्तगनत बर्ेको सर्यम, ववसर्यम तथा आन्तररक कायनववसध पालार्ाको
अवस्था,
(घ) सां स्थाको सदस्यले प्राप्त गरे को से वा सुववधाको अवस्था,
(ङ) सहकारी सां घ वा सां स्थाको वियाकलापमा सदस्यको सहभासगताको स्तर
र अर्ुपात,
(च) सहकारी सां घ वा सां स्थालाई प्रचसलत कार्ूर्बमोजजम प्रदार् गररएको
ववत्तीय अर्ुदार् तथा छु ट सुववधाको सदुपयोगको अवस्था,
(छ) सहकारी सां घ वा सां स्थाको आसथनक वियाकलाप तथा ववत्तीय अवस्था
सम्बन्धी तोवकएबमोजजमका वववरण,
(ज) सहकारी सां घ वा सां स्थामा आन्तररक सर्यन्त्रण प्रणालीको अवस्था,
(झ) सहकारी सां घ सां स्था, सुशासर् तथा जजम्मेवारीको अवस्था,
(ञ) सहकारी सां स्थामा रहे को कोषको वववरण,
ूँ ी वफतान कोष ववतरणको अवस्था,
(ट) सां रजित पूज
(ठ) सहकारीको र्ीसत सर्मानणमा सहयोग पुग्र्े आवश्यक कुराहरु,
(ड) सहकारी सां घ वा सां स्थाको दतान, िारे जी तथा ववघटर् सम्बन्धी वववरण,
(ढ) सां घ वा सां स्थाले सां चालर् गरे को दफा १९ बमोजजमको कारोबार,
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ाको वववरण,
(झ) तोवकएबमोजजमका अन्य वववरण।
पररच्छे द–१7
समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्था सम्वन्धी व्यवस्था
8४.

सां घ वा सां स्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सवकर्ेः (१) यस ऐर्बमोजजम गररएको
सर्रीिण वा वहसाब जाूँचबाट कुर्ै सां स्था वा सां घमा दे हायको अवस्था ववद्यमार् रहे को
दे जिएमा सहकारी रजजष्ट्रारले त्यस्तो सां घ वा सां स्थालाई समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको रूपमा
घोषणा गर्न मन्त्रालय समि ससफाररस गर्ुप
न र्ेछ:
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(क)

सदस्यको वहत ववपरीत हुर्े गरी कुर्ै कायन गरे को,

(ि)

सां स्था वा सां घले पूरा गर्ुन पर्े ववत्तीय दावयत्व पूरा र्गरे को वा
ु ार्ी गर्ुन पर्े दावयत्व भक्त
ु ार्ी गर्न र्सकेको वा भ ुक्तार्ी 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 सां स्था वा सां घ सञ्चालर् भएको,

(ङ)

सां स्था वा सां घ दामासाहीमा पर्न सक्र्े अवस्थामा भएको वा
उल्लेिर्ीय रूपमा गम्भीर आसथनक कदठर्ाइ भोसगरहे को,

(च)

कुर्ै सां घ वा सां स्थाले सदस्यको बचत रकम वफतान गर्ुन पर्े अवसधमा
वफतान र्गरे को भर्ी त्यस्तो सां घ वा सां स्थाका कम्तीमा पच्चीस जर्ा
सदस्यहरूले सहकारी रजजष्ट्रार समि सर्वेदर् ददएकोमा छार्ववर्
गदान िण्ड (क) दे जि (ङ) सम्मको कुर्ै अवस्था ववद्यमार् भएको
दे जिएको।

(२)

उपदफा (१) बमोजजमको जशफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो सां घ वा सां स्थालाई

मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सांघ वा सां स्था घोषणा गर्न सक्र्ेछ।
(३)

यस दफामा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् प्रजचलत कार्ूर्

बमोजजम प्रदे श सरकारले गठर् गरे को ससमसतले कुर्ै सां घ वा सां स्थालाई समस्याग्रस्त सांघ
वा सां स्था घोषणा गर्न जशफाररस गरे मा वा समस्याग्रस्त भर्ी पवहचार् गरे कोमा वा त्यस्तो
आयोगमा परे को उजूरी सां ख्या, औजचत्य समेतको आधारमा मन्त्रालयले त्यस्तो सां घ वा
सां स्थालाई समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्था घोषणा गर्न सक्र्ेछ र त्यस्तो घोषणा भएको सांघ
सां स्था सम्बन्धी अन्य कायन यस ऐर् बमोजजम ससमसतले गर्ेछ।
पररच्छे द–१8
कसुर, दण्ड जररवार्ा तथा पुर्राबेदर्
85.

कसुर गरे को मासर्र्े : (1) कसै ले दे हायको कुर्ै कायन गरे मा यस ऐर् अन्तगनतको कसुर
गरे को मासर्र्ेछ ।
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(क) दतान र्गरी वा िारे ज भएको सां स्था सञ्चालर् गरे मा वा कुर्ै व्यजक्त, फमन वा
कम्पर्ीले आफ्र्ो र्ाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अांग्रज
े ी रुपान्तरण
रािी कुर्ै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रबाह वा अन्य कुर्ै कायन गरे मा,
(ि) सदस्यको बचत यस ऐर् र यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम, ववसर्यम बमोजजम
बाहे क अन्य कुर्ै पसर् प्रयोजर्को लासग प्रयोग गरे मा,
(ग) तोवकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदार् गदान जमार्त वा सुरिण र्रािी ऋण
प्रदार् गरे मा,
(घ) ससमसतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमनचारीले सां स्थाको सम्पजत्त, बचत वा शेयर
रकम वहर्ासमर्ा गरे मा,
(ङ) ऋण असूल हुर् र्सक्र्े गरी ससमसतका कुर्ै सदस्य, सर्जको र्ातेदार वा अन्य
व्यजक्त वा कमनचारीलाई ऋण ददई रकम वहर्ासमर्ा गरे मा,
(च) ससमसतका कुर्ै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको समलोमतोमा सां घ वा सां स्थाको
शेयर वा बचत रकम आफूिुशी पररचालर् गरी सां घ वा सां स्थालाई हार्ी
र्ोक्सार्ी पुर्याएमा,
(छ) झुिा वा गलत वववरण पेश गरी कजान सलएमा, रािेको सधतो कच्चा भएमा वा
ऋण वहर्ासमर्ा गरे मा,
(ज) सां घ वा सां स्थाले यस ऐर् र यस ऐर् अन्तगनत बर्ेका सर्यम, ववसर्यम
ववपररत लगार्ी गरे मा वा लगार्ी गर्े उद्देश्यले रकम उठाएमा,
(झ) कृसत्रम व्यवसाय िडा गरी वा गराई ऋण सलए वा ददएमा,
(ञ) सधतोको अस्वाभाववक रुपमा बढी मूल्याङ्कर् गरी ऋण सलए वा ददएमा,
(ट) झुिा वववरणको आधारमा पररयोजर्ाको लागत अस्वाभाववक रुपमा बढाई बढी
ऋण सलए वा ददएमा,
(ठ) कुर्ै व्यजक्त वा सां स्थालाई एक पटक ददइसकेको सुरिण रीतपूवक
न फुकुवा
र्भई वा सो सुरिणले िामेको मूल्यभन्दा बढी हुर्ेगरी सोही सुरिण अन्य
सां स्थामा रािी पुर्ः ऋण सलए वा ददएमा,
(ड) सां स्थाबाट जुर् प्रयोजर्को लासग ऋण सुववधा सलएको हो सोही प्रयोजर्मा
र्लगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा,
(ढ) सां स्थाको कुर्ै कागजात वा िातामा लेजिएको कुर्ै कुरा कुर्ै तररकाले हटाइ
वा उडाइ अकै अथन सर्स्कर्े व्यहोरा पारी समलाई लेख्ने वा अको सभन्नै श्रे स्ता
राख्ने जस्ता काम गरे बाट आफूलाई वा अरु कसै लाई फाइदा वा हासर् र्ोक्सार्ी
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गर्े उद्देश्यले कीते गर्न वा अकानको हासर् र्ोक्सार्ी गर्े उद्देश्यले र्गरे वा
र्भएको झुिा कुरा गरे वा भएको हो भर्ी वा समसत, अङ्क वा व्यहोरा फरक
पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बर्ाई वा बर्ाउर् लगाई जालसाजी गरे
वा गराएमा,
(ण) ऋणको सधतो स्वरुप राजिर्े चल अचल सम्पजत्त सललाम सबिी वा अन्य
प्रयोजर्को लासग मूल्याङ्कर् गदान मूल्याङ्कर्कतानले कम, बढी वा गलत मूल्याङ्कर्
गरी सां स्थालाई हार्ी र्ोक्सार्ी पुर्याउर्े कायन गरे वा गराएमा,
(त) सां स्थालाई हार्ी र्ोक्सार्ी पुर्याउर्े उद्देश्यले कसै ले कुर्ै काम गराउर् वा
र्गराउर्, मोलावहजा गर्न वा गराउर्, कुर्ै वकससमको रकम सलर् वा ददर्, सबर्ा
मूल्य वा कम मूल्यमा कुर्ै माल, वस्तु वा सेवा सलर् वा ददर्, दार्, दातव्य,
उपहार वा चन्दा सलर् वा ददर्, गलत सलित तयार गर्न वा गराउर्, अर्ुवाद
गर्न वा गराउर् वा गैरकार्ूर्ी लाभ वा हार्ी पुर्याउर्े बदसर्यतले कुर्ै कायन
गरे वा गराएमा,
(थ) कुर्ै सां घ वा सां स्था सो को सदस्य वा बचतकतान वा तीमध्ये कसै लाई हार्ी
र्ोक्सार्ी पुग्र्े गरी लेिा परीिण गरे गराएमा वा लेिा परीिण गरे को झुिो
प्रसतवेदर् तयार पारे मा वा पार्न लगाएमा।
86.

असल सर्यतले गरे को कामको बचाउ : (१) यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम, ववसर्यम वा
सर्दे जशका वमोजजम असल सर्यतले गरे को कुर्ै काम कारवाहीको सम्वन्धमा मन्त्रालय वा
ववभाग वा सहकारी सङ्घ सां स्थाहरुको पदासधकारी वा कमनचारी व्यजक्तगत वा सामुवहक रुपले
जवाफदे ही हुर्े छै र् तर असल सर्यतले गरे को काम हो होइर् भन्ने सम्बन्धी उजुरी ससमसत
समि कसैले ददर् सक्र्ेछ र सो सम्बन्धी सर्णनय तोवकएबमोजजम ससमसतले गर्ेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भए तापसर् प्रविया पूरा र्गरी र
बदसर्यतसाथ गररएको कायनको कुर्ै बचाउ हुर्ेछैर्।

87.

सजायः (१) कसैले दफा ८५ को कसूर गरे मा दे हायबमोजजमको सजाय हुर्ेछ :
(क) िण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसूरमा एक बषनसम्म कैद र एक लाि
रुपैँयासम्म जररवार्ा,
(ि) िण्ड (ठ) को कसूरमा दुई बषनसम्म कैद र दुई लाि रुपैँयासम्म जररवार्ा,
(ग) िण्ड (ि) को कसूरमा ववगो बराबरको रकम जररवार्ा गरी तीर् बषनसम्म
कैद,
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(घ) िण्ड (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 लाि रुपैयाूँसम्म सबगो भए एक वषनसम्म कैद,
(२) दश लाि रुपैयाूँ भन्दा बढी पचास लाि रुपैयाूँसम्म सबगो भए दुई
वषनदेजि तीर् वषनसम्म कैद,
(३) पचास लाि रुपैयाूँ भन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म सबगो भए तीर्
वषनदेजि चार वषनसम्म कैद,
(४) एक करोड रुपैयाूँ भन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म सबगो भए चार
वषनदेजि ६ वषनसम्म कैद,
(५) दश करोड रुपैंयाूँ भन्दा बढी एक अबन रुपैयाूँसम्म सबगो भए छ वषनदेजि
आठ वषनसम्म कैद,
(६) एक अबन रुपैयाूँ भन्दा बढीजसतसुकै रुपैयाूँ सबगो भए पसर् आठ वषनदेजि
दश वषनसम्म कैद,
(ङ) िण्ड (ढ) को कसूरमा दश बषनसम्म कैद।
(२) दफा ८५ को कसूर गर्न उद्योग गर्े वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्याउर्े
व्यजक्तलाई मुख्य कसूरदारलाई हुर्े सजायको आधा सजाय हुर्ेछ।
(३) दफा ८५ को कसूर गर्े वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्याउर्ु कुर्ै सर्काय
सां स्था भए त्यस्तो सर्काय सां स्थाको प्रमुि कायनकारी वा पदासधकारी वा कायनकारी है ससयतमा
कायन सम्पादर् गर्े व्यजक्तलाई सजाय हुर्ेछ।
88.

जररवार्ा हुर्े : (१) दफा ९2 बमोजजम कसै को उजूरी परी सां घ वा सां स्थाको सर्रीिण
अर्ुगमर् वा वहसाब वकताबको जाूँच गदान वा अन्य कुर्ै व्यहोराबाट कसै ले दे हायको कुर्ै
कायन गरे को पाइएमा सहकारी रजजष्ट्रारले त्यस्तो कायनको प्रकृसत र गाम्भीयनताको आधारमा
त्यस्तो कायन गर्े व्यजक्तलाई पाूँचलाि रुपैँ यासम्म जररवार्ा गर्ेछ :
(क) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेका सर्यम ववपरीत सदस्यसूँग ब्याज
सलएमा,
(ि) सां स्थाले प्रदार् गर्े बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रसतशत
भन्दा बढी कायम गरे मा,
ूँ ीकृत गरी
(ग) सां स्थाले प्रदार् गरे को ऋणमा लाग्र्े ब्याजलाई मूल कजानमा पूज
सो को आधारमा ब्याज लगाएमा,
49

ूँ ी कोषको तोवकएबमोजजमको प्रसतशतभन्दा बढी
(घ) कुर्ै सदस्यलाई आफ्र्ो पूज
हुर्े गरी ऋण प्रदार् गरे मा,
(ङ) सां स्था दतान गदानका बितका सदस्य बाहे क अन्य सदस्यलाई सदस्यता
प्राप्त गरे को तीर् मवहर्ा अवसध व्यसतत र्भई ऋण लगार्ी गरे मा,
ूँ ी कोषको पन्र गुणाभन्दा बढी हुर्े गरी बचत सां कलर् गरे मा,
(च) प्राथसमक पूज
ूँ ीको अठार प्रसतशतभन्दा बढी शेयर लाभाांश ववतरण गरे मा,
(छ) शेयर पूज
(ज) सां स्थाले आफ्र्ो कायनिेत्र बावहर गई कारोबार गरे मा वा गैर सदस्यसां ग
कारोवार गरे मा,
(झ) सां स्थाले यो ऐर् ववपरीत कृसत्रम ब्यजक्तलाई आफ्र्ो सदस्यता ददएमा।
(२) उपदफा (१) मा लेजिएको व्यहोराबाट कसै ले दे हायको कुर्ै कायन गरे को
सहकारी रजजष्ट्रारले त्यस्तो कायनको प्रकृसत र गाम्भीयनताको आधारमा त्यस्तो कायन गर्े
व्यजक्तलाई तीर्लाि रुपैयाूँसम्म जररवार्ा गर्न सक्र्ेछः
(क) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यमबमोजजम ददएको कुर्ै सर्दे शर्
वा तोवकएको मापदण्डको पालर्ा र्गरे मा,
(ि) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम बमोजजम ददर्ुपर्े कुर्ै वववरण,
कागजात, प्रसतबेदर्, सूचर्ा वा जार्कारी र्ददएमा,
(ग) यस ऐर्बमोजजम सर्वानचर् र्गरी ससमसत तथा लेिा सुपरीवेिण ससमसतका
पदासधकारीहरु आफू िुशी पररवतनर् गरे मा
(घ) कुर्ै सां स्थाले यस ऐर्बमोजजम तोवकएको शतन पालर् र्गरे मा,
(ङ) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम ववपरीत अन्य कायन गरे मा।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको जररवार्ा गर्ुन अजघ सहकारी रजजष्ट्रारले
सम्बजन्धत व्यजक्त वा सां स्थालाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा पन्र ददर्को समयावसध ददर्ु
पर्ेछ।
89.

रोक्का राख्ने : (१) सहकारी रजजष्ट्रारले सम्बजन्धत सां स्थालाई दफा ८८ बमोजजम जररवार्ा
गर्ुक
न ा असतररक्त तीर् मवहर्ासम्म त्यस्तो सां स्थाको कारोबार, सम्पसत तथा बैङ्क िाता रोक्का
राख्ने तथा सम्पजत्त रोक्का राख्र् सम्बजन्धत सर्कायलाई ससफाररस गर्न सक्र्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको ससफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो सां स्थाको कारोबार,
सम्पसत वा बैङ्क िाता रोक्का रािी सो को जार्कारी सहकारी रजजष्ट्रारले ददर्ुपर्ेछ।
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90.

दोब्बर जररवार्ा हुर्े : (१) दफा ८८ बमोजजम जररवार्ा भएको व्यजक्त वा सां स्थाले पुर्:
सोही कसूर गरे मा त्यस्तो व्यजक्त वा सां स्थालाई सहकारी रजजष्ट्रारले दोस्रो पटकदे जि प्रत्येक
पटकको लासग दोब्बर जररवार्ा गर्ेछ।

91.

अर्ुसन्धार्को लासग लेिी पठाउर् सक्र्े : सहकारी रजजष्ट्रारले वा र्ेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस
ऐर् बमोजजम आफ्र्ो काम, कतनव्य र असधकारको पालर्ा गदान कसै ले दफा ८५ बमोजजमको
कसूर गरे को थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐर् बमोजजम अर्ुसन्धार् गर्नको
लासग सम्बजन्धत सर्कायमा लेिी पठाउर् सक्र्ेछ।

92.

मुद्दा हेर्े असधकारी : दफा ८७ बमोजजमको सजाय हुर्े कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही
र वकर्ारा सम्बजन्धत जजल्ला अदालतबाट हुर्ेछ।

93.

उजूरी ददर्े हदम्याद :(१) कसैले दफा ८७ बमोजजमको सजाय हुर्े कसूर गरे को वा गर्न
लागेको थाहा पाउर्े व्यजक्तले त्यसरी थाहा पाएको समसतले साठी ददर्सभत्र सहकारी रजजष्ट्रार
समि सूचर्ा ददर्ु पर्ेछ र त्यस्तो सूचर्ा पाउर्साथ रजजष्ट्रारले कार्ूर् बमोजजमको सर्कायमा
लेजि पठाउर्ुपर्ेछ।
(२) कसैले दफा ८८ बमोजजम जररवार्ा हुर्े कायन गरे को थाहा पाउर्े व्यजक्तले
त्यसरी थाहा पाएको समसतले र्ब्बे ददर्सभत्र रजजष्ट्रार समि उजूरी ददर्ुपर्ेछ।

94.

पुर्रावेदर् गर्न सक्र्े : (१) यस ऐर् बमोजजम सहकारी रजजष्ट्रारको आदे श वा सर्णनयउपर
जचत्त र्बुझेमा सो सर्णनयको जार्कारी पाएको समसतले पैंतीस ददर्सभत्र प्रदे श सहकारी मन्त्रालय
समि पुर्रावेदर् गर्न सक्र्ेछ।

95.

असूल उपर गररर्े : यस पररच्छे द बमोजजम कुर्ै व्यजक्तले सतर्ुप
न र्े जररवार्ा वा कुर्ै रकम
र्सतरी बाूँकी रहे कोमा त्यस्तो जररवार्ा वा रकम सर्जबाट सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर
गररर्ेछ।

96.

व्यवस्थापर् ससमसत सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐर् वा ऐर् अन्तरगत बन्ने सर्यम बमोजजम
कुर्ै सां घ वा सां स्थालाई सां कटग्रस्त घोषणा गररएकोमा त्यस्ता सां घ वा सां स्थाको सम्पजत्त
ु ार्ी गर्न दे हाय बमोजजको एक व्यवस्थापर् ससमसत गठर्
व्यवस्थापर् तथा दावयत्व भक्त
हुर्ेछ।
क) प्रदे शको सहकारी हेर्े मन्त्रालयको सजचव

अध्यि

ि) प्रदे श सहकारी सां घले तोकेको सदस्य

सदस्य

ग) प्रदे श सरकारबाट मर्ोसर्त सहकारी ववज्ञ

सदस्य

घ) प्रदे श सहकारी रजजष्ट्रार

सदस्य-सजचव
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(२) व्यवस्थापर् ससमसतका अध्यि र सदस्य सजचव बाहे क िण्ड ि र ग बमोजजम
सर्युक्त सदस्यहरुको पदावसध दुई वषनको हुर्ेछ र प्रदे श सरकारले आवश्यकता
अर्ुसार सर्जहरुको पदावसध दुई वषन थप गर्न सक्र्ेछ।
(3) उपदफा (2) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भए तापसर् व्यवस्थापर् ससमसतको
सदस्यको कायन सम्पादर् सन्तोषजर्क र्रहे मा प्रदे श सरकारले सर्जलाई पदबाट हटाउर्
सक्र्ेछ र त्यसरी ररक्त पदमा थप अवधीको लासग सदस्यको ररक्त पद पूसतन गर्ेछ।
(4) उपदफा (3) बमोजजम व्यवस्थापर् ससमसतको सदस्यलाई पदबाट हटाउर्ु अजघ
सर्जलाई सफाई पेश गर्े मर्ाससब मौका ददर्ुपर्ेछ।
(5) उपदफा (4) बमोजजम ररक्त हुर् आएको व्यवस्थापर् ससमसतको कुर्ै पदमा
प्रदे श सरकारले उपदफा (1) को असधर्मा रही पूसतन गर्ेछ।
(6) व्यवस्थापर् ससमसतको बैठक सम्बन्धी कायनववसध तोवकएबमोजजम हुर्ेछ ।
97. व्यवस्थापर् ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार : व्यवस्थापर् ससमसतको काम, कतनव्य र
असधकार दे हायबमोजजम हुर्ेछ :
(क)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको साधारण सभा, ससमसत तथा लेिा सुपरीवेिण
ससमसतले यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम वा ववसर्यम बमोजजम
प्रयोग गर्न पाउर्े सम्पूणन असधकार प्रयोग गर्े,

(ि)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाका ससमसतको सदस्य, सर्जका पररवार, र्ातेदार,
सां स्थाका कमनचारी, सां स्था कम्पर्ीका कमनचारी, सम्वद्ध त्यको जार्कारी
भएका वा समलोमतोबाट कारोवार गरररहे का अन्य व्यजक्त वा सां स्था लगायत
व्यवस्थापर् ससमसतले आवश्यक ठार्ेका व्यजक्तलाई व्यवस्थापर् ससमसतमा
उपजस्थत गराउर्े, सोधपुछ गर्े, बयार् सलर्े, आवश्यक कागजात पेश गर्न
लगाउर्े,

(ग)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको सम्पजत्त तथा दावयत्वको यवकर् वववरण र
त्याङ्क सङ्कलर् गरी अध्ययर्, ववश्लेषण, लेिाजोिा र मूल्याङ्कर् गर्े,

(घ)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको सम्पजत्त जजम्मा सलर्े,

(ङ)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको काम कारवाही सम्बन्धी सर्णनय तथा असभलेि
लगायतको सम्पूणन व्यवस्थापर् आफ्र्ो सर्यन्त्रणमा सलर्े,
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(च)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाले असूल गर्ुन पर्े ऋण, बाूँकी बक्यौता तथा
अन्य रकम यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम वा ववसर्यम बमोजजमको
प्रकृया अवलम्बर् गरी असूल गर्े,

(छ)

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

(ज)

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

(झ)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाका सदस्य तथा बचतकतानको बचत तथा शेयर
रकम सम्बन्धी असभलेि तयार गर्े,

(ञ)

ु ार्ी ददर्े,
सदस्य तथा बचतकतानको बचत वफतान वा भक्त

(ट)

ु ार्ी
समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापर् तथा दावयत्व भक्त
गर्नको लासग यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम बमोजजम
सलक्वीडेटरलाई भएको सबै असधकार प्रयोग गर्े,

(ठ)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको सां चालक, कमनचारी वा सर्जका पररवारको
सदस्यले बचतकतानको बचत पूरै वा आांजशक रुपमा कुर्ै कम्पर्ी, सां स्था वा
आसथनक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरे को पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको
रकम वा सोबाट बढे बढाएको सम्पजत्त कब्जामा सलर्े र सो सम्पजत्तमध्येबाट
बचतकतानको बचत भरी भराउ गर्न सललाम सबिी वा असूल उपर सम्बन्धी
आवश्यक कारबाही गर्े

(ड)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको तफनबाट कार्ूर्ी प्रसतरिा गर्े,

(ढ)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको सञ्चालक र कमनचारी वा सर्जहरुका पररवारका
सदस्य वा अन्य व्यजक्तको र्ाममा रािेकोमा सां स्था वा सङ्घको चल अचल
सम्पजत्त वा सां घ वा सां स्थाको सम्पजत्तबाट िररद गरे को अचल सम्पजत्त
कब्जामा सलई त्यस्तो सम्पजत्त सललाम सबिी समेत गरी बचतकतानलाई वफतान
ददलाउर्े काम गर्े,
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98.

लगत तयार गर्े : दफा ८४ को प्रयोजर्को लासग ससमसतले दे हायबमोजजमको लगत तयार
गर्ेछ।
(क)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाका सदस्य, बचतकतान, ऋणी वा सां स्था वा सङ्घले
ु ार्ी ददर्ु पर्े व्यजक्त वा सां स्थाहरुको र्ामर्ामेशीको,
भक्त

(ि)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको र्ाममा रहे को वा लगार्ी गरे को अपानटमेण्ट
लगायतका अचल सम्पजत्तको,

(ग)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको ससमसतको सदस्य, कमनचारी वा सर्जको
पररवारको र्ाता सम्बन्ध भएको व्यजक्तका र्ाममा बैंक तथा ववत्तीय सां स्थाको
िातामा रहे का र्गद, सुर् चाूँदी तथा शेयर लगार्ीको,

(घ)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको स्वदे श तथा ववदे शका जुर्सुकै स्थार्मा रहेका
चल तथा अचल सम्पजत्तको।

99.

ु ार्ी गर्े सम्बन्धी व्यवस्था : (1) ससमसतले समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको
दावयत्व भक्त
ु ार्ी गर्नको लासग दे हायको प्राथसमकता कायम गर्ुन पर्ेछ :
दावयत्व भक्त
(क)

बचत जम्मा गदानको बित सर्धानररत शतन बमोजजम सदस्यलाई बचत
ु ार्ी,
भक्त

(ि)

त्यस्तो सां घ वा सां स्थाको जायजेथा वा दफा ९७ को िण्ड (ठ) बमोजजमको
सम्पजत्त सरकारी बाूँकी बक्यौता वा कुर्ै हकदावी भएमा त्यस्तो बाूँकी
ु ार्ी,
बक्यौता वा हकदावीको रकम भक्त

(ग)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थालाई अपानटमेन्ट वा जग्गाको लासग अग्रीम रुपमा
ु ार्ी,
रकम बुझाउर्े व्यजक्तहरुको भक्त

(घ)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाका सतर्ुन बुझाउर्ु पर्े व्यजक्तहरुलाई रकम
ु ार्ी।
भक्त

ु ार्ी
(2) यस दफा बमोजजम समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको सम्पूणन दावयत्व भक्त
गर्नको लासग त्यस्तो सां घ वा सां स्थाको सम्पजत्तले र्िामेमा ससमसतले सदस्यको बचत वफतान
ु ार्ी गदान दामासाहीको दरले गर्न सक्र्ेछ र त्यसरी सदस्यको बचत
तथा अन्य दावयत्व भक्त
वफतान गदान ससमसतले तोकेको सार्ा बचतकतानलाई प्राथसमकता ददर्ुपर्ेछ।
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100. असधकार सुम्पर् सक्र्े : ससमसतले समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापर् गदान
आफूलाई प्राप्त असधकार व्यवस्थापर् ससमसतका अध्यि, सदस्य वा कुर्ै सरकारी कमनचारीले
प्रयोग तथा पालर् गर्न पाउर्े गरी सुम्पर् सक्र्ेछ।
101. सां स्था वा सङ्घको सम्पजत्तबाट व्यहोररर्े : समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापर्
गर्े ससलससलामा लाग्र्े िचन त्यस्तो सां घ वा सां स्थाको सम्पजत्तबाट तत्काल व्यहोर्न र्सवकर्े
भएमा सो प्रयोजर्का लासग प्रदे श सरकारले रकम उपलब्ध गराउर् सक्र्ेछ।
102. असधकार स्वतः सर्लम्बर् हुर्े : (1) यस ऐर् बमोजजम ससमसत गठर् भएको समसतदे जि
समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको ससमसत, व्यवस्थापक तथा कमनचारीको असधकार ससमसतले
कायन प्रारम्भ गरे पसछ स्वतः सर्लम्बर् हुर्ेछ।
(2) उपदफा (1) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भए तापसर् समस्याग्रस्त सांघ वा
सां स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापर् तथा दावयत्व भ ुक्तार्ी सम्बन्धी कायन गर्नको लासग त्यस्तो सां घ
वा सां स्थाको ससमसतको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कमनचारीको सर्लम्बर् फुकुवा गरी ससमसतले
काममा िटाउर् सक्र्ेछ।
(3) उपदफा (2) बमोजजम ससमसतले काममा िटाएको सो बमोजजमको जजम्मेवारी
पूरा गर्ुन सम्बजन्धत व्यजक्तको कतनव्य हुर्ेछ।
103. दावी पेश गर्न सूचर्ा ददर्ुपर्े : ससमसतले कायन प्रारम्भ गरे पसछ समस्याग्रस्त सांघ वा सां स्थाको
सदस्य, बचतकतान तथा साहू हरुलाई आफूले पाउर्ु पर्े रकमको दावी पेश गर्न रावष्ट्रयस्तरको
दै सर्क पसत्रकामा कम्तीमा पन्र ददर्को समयावसध ददई सावनजसर्क सूचर्ा प्रकाशर्
गर्ुप
न र्ेछ।
104.ले िापरीिण प्रसतवेदर् तयार गर्ुप
न र्े : ससमसतले कायन प्रारम्भ गरे को समसतले ६ मवहर्ासभत्र
त्यस्तो समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको लेिापरीिण गरी सोको प्रसतवेदर् तयार गरी
सावनजसर्क गर्ुप
न र्ेछ।
105. उपचारात्मक कायन गर्न सक्र्े : यस ऐर् बमोजजम भएको लेिापरीिण प्रसतवेदर्को आधारमा
समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्था पुर्ः सञ्चालर् हुर् सक्छ भन्ने आधार र कारण भएमा ससमसतले
दे हायका उपचारात्मक कायनहरु गर्न सक्र्ेछ :
(क)

ससमसतलाई व्यवस्थापर् वा काम कारोबार सञ्चालर् गर्न आदे श ददर्े,
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(ि)

सम्बजन्धत सां घ वा सां स्थाका शेयर सदस्यहरु मध्येबाट अन्तररम ससमसतको
गठर् गरी व्यवस्थापर् वा काम कारोबार सञ्चालर् गर्न लगाउर्े,

(ग)

ससमसत ववघटर् गरी त्यस्तो सां घ वा सां स्थाको साधारण सभा बोलाई सोको
व्यवस्थापर् वा काम कारोबार सञ्चालर् गर्न र्याूँ ससमसतको गठर् गर्े वा
गराउर्े,

(घ)

सम्बजन्धत सां घ वा सां स्था सदस्यको रहे को केजन्िय ववषयगत सहकारी सङ्घ
वा रावष्ट्रय सहकारी महासङ्घले समस्याग्रस्त सङ्घ वा सां स्थाको पुर्ः सञ्चालर्को
ववश्वसर्ीय कायनयोजर्ा पेश गरी पुर्ः सां चालर्को जजम्मेवारी सलर् चाहे मा
तोवकएबमोजजमको शतन बन्दे ज सवहत जजम्मेवारी ददर्े,

(ङ)

व्यवस्थापर् ससमसतले उपयुक्त दे िेको अन्य सुधारात्मक र उपचारात्मक
उपाय अवलम्बर् गर्े।

106. ससमसतले ले जि पठाउर् सक्र्े : (1) ससमसतले समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको सम्पजत्त
ु ार्ी सम्बन्धी कायन गर्े ससलससलामा दे हायको कायन गर्न
व्यवस्थापर् वा दावयत्व भक्त
सम्बजन्धत सर्कायसमि लेजि पठाउर् सक्र्ेछ :
(क)

ससमसतको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कमनचारी वा सर्जको पररवारको सदस्य
वा सां घ वा सां स्थाको कुर्ै बैङ्क वा ववत्तीय सां स्थामा भएको आसथनक कारोबार
वा िाता वा अन्य चल अचल सम्पजत्त रोक्का राख्न,

(ि)

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

(ग)

समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको ऋण र्सतर्े सदस्य वा व्यजक्तको र्ाम
कालोसूचीमा समावेश गर्न।

(2) उपदफा (1) बमोजजम लेिी आएमा सम्बजन्धत सर्कायले सो बमोजजम गरी
गराई सोको जार्कारी ससमसतलाई ददर्ुपर्ेछ।
107. ससफाररस गर्न सक्र्े : (1) समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापर् वा दावयत्व
ु ार्ीको काम कारबाहीमा सहयोग र्गर्े वा त्यस्तो काम कारबाहीमा अवरोध ससजनर्ा
भक्त
गर्े कुर्ै सर्कायको पदासधकारी वा कमनचारीलाई ववभागीय कारबाही वा अन्य आवश्यक
कारबाही गर्न ससमसतले सम्बजन्धत सर्काय समि ससफाररस गर्न सक्र्ेछ।
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(2) उपदफा (1) बमोजजम ससफाररस प्राप्त भएमा अजख्तयारवालाले त्यस्तो
पदासधकारी वा कमनचारीलाई प्रचसलत कार्ूर्बमोजजमको प्रविया पूरा गरी ववभागीय वा अन्य
आवश्यक कारबाही गर्ुन पर्ेछ।
ु ार्ी
(3) ससमसतले समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापर् वा दावयत्व भक्त
सम्बन्धी काम कारबाही गदान दफा ८५ बमोजजमको कसूर भएको ववश्वास गर्ुन पर्े मर्ाससब
आधार दे जिएमा यस ऐर् बमोजजम अर्ुसन्धार् तहवककात गरी मुद्दा दायर गर्न असधकार
प्राप्त सर्कायसमि लेिी पठाउर्ेछ।
108. प्रसतवेदर् पेश गर्ुप
न र्े: ससमसतले समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापर् वा
ु ार्ी सम्बन्धी कायन सम्पन्न गरे को एक मवहर्ासभत्र दे हायका वववरणहरु िुलाई
दावयत्व भक्त
मन्त्रालय समि प्रसतवेदर् पेश गर्ुप
न र्ेछ।
(क)

सदस्यको बचत रकम वफतान,

(ि)

ु ार्ी भएको दावयत्व,
भक्त

(ग)

बाूँकी रहे को सम्पजत्त तथा दावयत्व सम्बन्धी ववस्तृत वववरण,

(घ)

सां घ वा सां स्थाको सञ्चालर् सम्बन्धमा प्रदे श सरकारले अवलम्बर् गर्न पर्े
र्ीसत सम्बन्धी सुझाव,

(ङ)

व्यवस्थापर् ससमसतले उपयुक्त दे िेको अन्य वववरण।

109. ससमसतका अध्यि तथा सदस्यको से वा शतन : (1) ससमसतका पदासधकारीहरुको सुववधा
प्रदे श सरकारले तोकेबमोजजम हुर्ेछ।
(२) ससमसतको अध्यि र सदस्यले आफ्र्ो पदीय कतनव्य पालर्ाको ससलससलामा
थाहा पाएको कुर्ै पसर् सूचर्ा वा जार्कारी अर्ासधकृत व्यजक्तलाई ददर्ुहूँद
ु ै र्।
110. सहयोग माग गर्न सक्र्े: (1) ससमसतले आफ्र्ो काम, कतनव्य र असधकार प्रयोग गदान
आवश्यकता अर्ुसार अन्य सर्कायको सहयोग माग गर्न सक्र्ेछ।
(2) उपदफा (1) बमोजजम ससमसतले माग गरे को सहयोग उपलब्ध गराउर्ु
सम्बजन्धत सबैको कतनव्य हुर्ेछ।
ु ार्ी
(3) ससमसतले समस्याग्रस्त सां घ वा सां स्थाको सम्पजत्त व्यवस्थापर् वा दावयत्व भक्त
गदान सम्बजन्धत सर्कायहरुसूँग सम्वन्य गरी आफ्र्ो काम कारबाही अगासड बढाउर् सक्र्ेछ।
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111. ववशेषज्ञ सेवा सलर् सक्र्े : (1) ससमसतले आवश्यकता अर्ुसार सम्बजन्धत ववषयका प्राववसधक
वा ववशेषज्ञको सेवा सलर् सक्र्ेछ।
(2) प्राववसधक वा ववशेषज्ञको सेवा सलए बापत ससमसतले सावनजसर्क िररद सम्बन्धी
प्रचसलत कार्ूर् बमोजजमको प्रविया पूरा गरी पाररश्रसमक तथा सुववधा प्रदार् गर्न सक्र्ेछ।
112. ससमसतको कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था : मन्त्रालयले ससमसतको सजचवालयको लासग आवश्यक
पर्े जर्शजक्त लगायत भौसतक श्रोत साधर् उपलब्ध गराउर्ेछ।
113. अर्ुसन्धार्को लासग लेिी पठाउर् सक्र्ेः कार्ूर् ववपरीत सहकारी सम्बन्धी कसूर गरे को
थाहा पाएमा रजजस्रारले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा प्रचसलत कार्ूर्बमोजजम अर्ुसन्धार्
गर्नको लासग सम्बजन्धत सर्कायमा लेिी पठाउर् सक्र्ेछ।

पररच्छे द–19
ववववध
11४. मतासधकारको प्रयोगः

(१) कुर्ै सदस्यले सहकारी सां घ वा सां स्थाको जसतसुकै शेयर िररद

गरे को भएतापसर् सम्बजन्धत सां स्थाको कायन सञ्चालर्मा एक सदस्य एक मतको आधारमा
आफ्र्ो मतासधकारको प्रयोग गर्न सक्र्ेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् सांघको हकमा साधारण
सभामा भाग सलर्े प्रयोजर्को लासग तोवकएबमोजजम एकभन्दा बढी प्रसतसर्सध पठाउर्
सवकर्ेछ। प्रसतसर्सध पठाउर्े सम्बन्धी व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर् एक सां स्था वा सां घबाट
सम्बजन्धत सां घको ससमसत वा लेिा सुपरीवेिण ससमसतमा एकभन्दा बढी व्यजक्त सर्वानजचत
हुर् सक्र्े छै र्।
11५. सामाजजक परीिण गराउर् सक्र्ेः (१) सहकारी सां घ वा सां स्थाले ववसर्यममा उल्लेजित
उद्देश्यप्राप्त गर्नका लासग ससमसतबाट भएका सर्णनय र कायन, सदस्यहरूले प्राप्त गरे का सेवा र
सन्तुवष्टको स्तर, सेवा प्रासप्तबाट सदस्यहरूको जीवर्स्तरमा आएको आसथनक, सामाजजक,
साांस्कृसतक तथा वातावरणीय पिमा सकारात्मक पररवतनर् लगायका ववषयमा सामाजजक
परीिण गराउर् सक्र्ेछ।
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(२)

उपदफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीिणको प्रसतवेदर् छलफलको

लासग ससमसतले साधारण सभा समि पेश गर्ेछ।
(३)

उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक परीिण प्रसतवेदर् छलफल

गरी साधारण सभाले आवश्यकता अर्ुसार ससमसतलाई सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ।
(४)

यस दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण प्रसतवेदर्को एक प्रसत सम्बजन्धत

सहकारी सां घ वा सां स्थाले सहकारी रजजष्ट्रार समि पेश गर्ुप
न र्ेछ।
11६. आसथनक सहयोग गर्न र्हुर्ःे सहकारी सां घ वा सां स्थाको रकम सदस्यबाहे क अरु कसैलाई
सामाजजक कायनमा बाहेक अन्य कायनका लासग आसथनक सहयोग गर्न पाइर्ेछैर् र सामाजजक
कायनमा सहयोग गदान सहयोग गर्ुन पर्े आधार र कारण स्पष्ट िुलाई सर्णनय गर्ुप
न र्ेछ ।
स्पवष्टकरण:

यस दफाको प्रयोजर्को लासग "सामाजजक कायन" भन्नाले जशिा,

स्वास््य, वातावरण, सां रिण, मार्वीय सहायता, सहकारीता प्रबद्धनर् सम्बन्धी कायनलाई
जर्ाउूँछ।
१1७. सहकारी जशिालय स्थापर्ा सम्वन्धी व्यवस्थाः (१) प्रदे श सरकारले ववद्यालय तहको
पाठ्यिममा आधारभूत ज्ञार् समावेश गर्ुक
न ा साथै सहकारी ववद्यालय वा जशिालय (स्कूल
अफ को-अपरे वटभ) स्थापर्ा गर्न प्रोत्साहर् वा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्र्ेछ।
(२) सहकारी शैजिक वियाकलाप सां चालर् गर्े सहकारी सां स्था वा सर्कायको
प्रमाजणकरण लगायत सहकारी जशिालय सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकएबमोजजम हुर्ेछ।
11८. अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्र्ेः यस ऐर्मा अन्यत्र जुर्सुकै कुरा लेजिएको भएतापसर्
सहकारी सां स्थाहरूले तोवकएबमोजजम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्र्ेछर््।
११९. ठे क्कापिा ददर् र्हुर्ेः सहकरी सां स्थाले आफ्र्ो ससमसतको कुर्ै सञ्चालक वा लेिा सुपरीवेिण
ससमसतका सां योजक वा सदस्य वा आफ्र्ो कमनचारीलाई ठे क्कापिा ददर्ुहद
ु ै र्।
१२०. सम्पजत्त शुध्दीकरणसां ग सम्वजन्ध कार्ूर्ी व्यवस्थापको पालर्ा गर्ुप
न र्ेः सहकारी सां स्थाले
सम्पजत्त शुध्दीकरण सर्वारण सम्वन्धी सां घीय कार्ूर्को व्यवस्थाका साथै तत्सम्वन्धमा र्ेपाल
सरकारले जारी गरे का मापदण्ड र र्ेपाल राष्ट्र बैकको ववत्तीय जार्कारी इकाईबाट जारी
भएका सर्दे जशकाहरुको पालर्ा गर्ुप
न र्ेछ।
१2१. वववाद समाधार्ः सहकारी सां घ वा सां स्थाका बीच कुर्ै वववाद उत्पन्न भएमा सो वववाद
सर्रूपणका लासग तोवकएबमोजजम वववाद सर्रूपण ससमसतको गठर् गर्न सवकर्ेछ।
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१२२. ववज्ञापर् गर्न र्हुर्ेः वचत तथा ऋणको कारोवारसूँग सम्बजन्धत ववषयमा ववज्ञापर् गर्न
पाइर्ेछैर् तर सहकारी सां घ/सां स्थाले आफ्र्ो सां स्थाको कारोवार तथा गसतववसधको सूचर्ाहरु
प्रकाशर् गर्न र व्यवसावयक उत्पादर्को ववज्ञापर् गर्न यस ऐर्ले वाधा पर्ेछैर्।
१२३. स्थार्ीय सहकारी सां घ, सां स्थाको आवद्धताः (१) स्थार्ीय तहमा दतान भएका सहकारी
सां स्थाहरु, ववषयगत जजल्ला सहकारी सां घ, जजल्ला सहकारी सां घ, प्रदे श ववषयगत सहकारी
सां घ वा प्रदे श सहकारी सां घमा आवद्ध हुर् सक्र्ेछर््। यसरी आवद्ध भएका सां स्थाहरुलाई
सहकारी रजजष्ट्रारले असभलेिीकरण गर्ेछ।
(२) प्रदे श ववषयगत सां घ वा प्रदे श सहकारी सां घमा आवद्ध भई काम गर्े सहकारी
सां स्थाहरुको अर्ुगमर् प्रदे श सहकारी सां घ र प्रदे श सहकारी रजजष्ट्रारले गर्न सक्र्ेछ।
१2४. प्रोत्साहर् गर्न सवकर्े: सहकारी िेत्रको प्रवद्धनर्का लासग उल्लेिर्ीय योगदार् गर्े व्यजक्त,
सहकारी सां घ वा सां स्था वा अन्य सर्कायलाई तोवकएबमोजजम प्रोत्साहर् गर्न सवकर्ेछ।
१२५. ववभागीय कारबाही हुर्ेः यो ऐर् र यस ऐर् अन्तगनत बर्ेका सर्यममा उल्लेजित असधकारको
बदसर्यतपूणन प्रयोग गर्े कमनचारीलाई प्रचसलत कार्ूर्बमोजजम ववभागीय कारबाही हुर्ेछ।
१२६. सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हुर्ेः कुर्ै सहकारी सां घ वा सां स्थाले प्राप्त गरे को सरकारी
अर्ुदार् वा कुर्ै सेवा सुववधा दुरूपयोग गरे को पाइएमा प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम सरकारी
बाूँवक सरह असूल उपर गररर्ेछ।
१२७. सङ्घीय कार्ूर् बमोजजम हुर्े व्यवस्था : यस ऐर्मा सङ्घीय कार्ूर् बमोजजम हुर्े भर्ी अन्यत्र
उल्लेि भएका व्यवस्थाका असतररक्त दे हायका ववषयहरू र यस ऐर् र सर्यममा उल्लेि
र्भएका ववषय प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ।
(क)

सहकारी सां स्थालाई प्राप्त हुर्े छु ट, सुसबधा र सहुसलयत सम्बन्धी,

(ि)

कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी,

(ग)

कजान सूचर्ा केन्ि सम्बन्धी,

(घ)

सां स्थाले आपसी सुरिण सेवा सञ्चालर् गर्े सम्बन्धी,

(ङ)

जस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुर्े सम्बन्धी,

(च)

सहकारी ससद्धान्त, मूल्य र मान्यता सम्बन्धी,

(छ)

सहकारी वचत तथा कजान सुरजित कोष सम्वन्धी,
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(ज)

कजान असुली न्यायासधकरण सम्बन्धी।

१२८. कम्पर्ी सम्बन्धी प्रचसलत ऐर् लागू र्हुर्ेः यस ऐर् अन्तगनत दतान भएको सहकारी सां घ वा
सां स्थाको हकमा कम्पर्ी सम्बन्धी प्रचसलत ऐर् लागू हुर्ेछैर् ।
१२९. प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम कारबाही गर्न बाधा र्पर्ेः यस ऐर्मा लेजिएको कुर्ै कुराले कुर्ै
व्यजक्त उपर प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम अदालतमा मुद्दा चलाउर् बाधा पुयानएको मासर्र्े छै र्।
१३०. सर्यम बर्ाउर्े असधकारः यस ऐर्को कायानन्वयर्को लासग प्रदे श सरकारले आवश्यक सर्यम
बर्ाउर् सक्र्ेछ।
1३१. सर्दे शर् ददर् सक्र्े : यस ऐर्को कायानन्वयर्को लासग यस ऐर् र प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम
रजजष्ट्रारले सम्बजन्धत सर्काय वा असधकारीलाई आवश्यक सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ।
१3२. मापदण्ड, सर्दे जशका वा कायनववसध बर्ाई लागू गर्न सक्र्ेः (१) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत
बर्ेको सर्यमको असधर्मा रही सहकारी सां घ वा सां स्थाको दतान, सञ्चालर्, सर्रीिण तथा
अर्ुगमर् लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवजस्थत र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालर् गर्न
मन्त्रालयले अवश्यकता अर्ुसार मापदण्ड, सर्दे जशका वा कायनववसध बर्ाई लागू गर्न सक्र्ेछ।
(२)

उपदफा (१) बमोजजमको मापदण्ड बर्ाउूँदा आवश्यकता अर्ुसार सहकारी

रजजष्ट्रार, र्ेपाल राष्ट्र बैङ्क र सम्बजन्धत अन्य सर्कायको परामशन सलर् सवकर्ेछ।
१३३. बचाउः प्रदे श सहकारी ऐर्को िेत्रासधकारसभत्र पर्े यसअजघ दतान भएका सहकारी सां घ
सां स्थाहरु यसै ऐर् अन्तगनत दतान भएको मासर्र्ेछ।
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उपरोक्त सम्बन्धमा मममि २०७६/५/२२ गिे बसेको प्रदे श सभाको चौथो
िथा बजेट अमधवेशनको ४६ औ ँ बैठकले पाररि गरे को ववधेयक “प्रदे श सहकारी
सम्वन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक, २०७५, " नेपालको सं ववधानको धारा
२०१(१) बमोजजम प्रमाजिि गदनछु ।

______________
मा. प्रददप कुमार भण्डारी
सभामुख

