विधेयक संख्या :

सहकारी

सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ववधेयक

प्रदे श सभा सचिवालय
गण्डकी प्रदे श, पोखरा

सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ववधेयक

ूँ ी,
प्रस्तावर्ा: सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त अर्ुरूप सवनसाधारण वा समुदायमा छररएर रहेको पूज
प्रववसध, ज्ञार्, सीप, श्रम तथा प्रसतभालाई स्वावलम्बर् तथा पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गदै
सदस्यहरुको आसथनक, सामाजजक तथा साांस्कृसतक उन्नयर् एवां समाजवाद उन्मुख अथनतन्रको ववकास गर्न
समुदायमा आधाररत सदस्य केजन्ित, लोकताजन्रक, स्वायत्त र स्वशाससत सगांठर्का रूपमा सहकारी सङ्घ,
सां स्थाको दतान, सञ्चालर्, सर्यमर् तथा प्रवद्धनर् सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छर्ीय भएकोले ,
गण्डकी प्रदे शको प्रदे श सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ।
पररच्छे द –१
प्रारजम्भक
१.

सां जिप्त र्ाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐर्को र्ाम “सहकारी ऐर्, २०७5” रहेको छ ।
(२) यो ऐर् तुरुन्त प्रारम्भ हुर्ेछ ।
(३) यो ऐर् गण्डकी प्रदे शभर लागू हुर्ेछ ।

२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा, (क) “आन्तररक कायनववसध” भन्नाले सहकारी सां स्थाले दफा 2५ बमोजजम बर्ाएको आन्तररक
कायनववसध सम्झर्ु पछन ।
(ख) “कसूर” भन्नाले दफा 84 बमोजजमको कसूर सम्झर्ु पछन ।
(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यममा तोवकएको वा
तोवकए बमोजजम सम्झर्ु पछन ।
(घ) "दतान असधकारी" भन्नाले दफा 74 बमोजजमको दतान असधकारी सम्झर्ु पछन ।
ु , धमनपर
ु ी, बाबु, आमा,
(ङ) “पररवार” भन्नाले सदस्यको पसत वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमनपर
सौतेर्ी आमा र आफूले पालर् पोषण गर्ुन पर्े दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी र दददी, बवहर्ी
सम्झर्ु पछन ।
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तर सो शब्दले अांशबण्डा गरी वा मार्ो छु विई आ-आफ्र्ो पेशा व्यवसाय गरी बसेको
पररवारको सदस्यलाई जर्ाउर्े छै र् ।
ूँ ी कोष” भन्नाले शेयर पूज
ूँ ी र जगेडा कोष भन्ने सम्झर्ु पछन ।
(च) “प्राथसमक पूज
(छ) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी सां स्थामा जम्मा गरे को रकम सम्झर्ु पछन ।
(ज) “मन्रालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी ववषय हेर्े प्रदे श सरकारको मन्रालय सम्झर्ु पछन ।
(झ) “मुख्य कारोबार” भन्नाले सां स्था वा सङ्घले सञ्चालर् गरे को व्यवसावयक वियाकलापहरूमा
पसछल्लो आसथनक वषनसम्ममा पररचासलत बचतको दावयत्व र पसछल्लो आसथनक वषनको
सदस्य तफनको खररद वा सबिी कारोबारमा कम्तीमा तीस प्रसतशतभन्दा बढी वहस्सा भएको
कारोबार सम्झर्ु पछन ।
(ञ)

“ले खा सुपररवेिण ससमसत” भन्नाले दफा 4५ बमोजजमको ले खा सुपररवेिण ससमसत सम्झर्ु
पछन ।

(ट) “ववसर्यम” भन्नाले सम्बजन्धत सहकारी सां स्थाले दफा 2४ बमोजजम बर्ाएको ववसर्यम सम्झर्ु
पछन ।
ूँ ीको ववभाजजत अांश सम्झर्ु पछन ।
(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी सां स्थाको शेयर पूज
(ड)

“स्थार्ीय

तह”

भन्नाले

गाूँउपासलका

र

र्गरपासलका

सम्झर्ु

पछन

र

सो

शब्दले

उपमहार्गरपासलका र महार्गरपासलकालाई समेत जर्ाउूँछ ।
(ढ) “सन्दभन ब्याज दर ” भन्नाले दफा ४८ बमोजजम सर्धानरण गररएको ब्याज दर सम्झर्ु पछन ।
(ण) “सञ्चालक” भन्नाले ससमसतको सदस्य सम्झर्ु पछन र सो शब्दले ससमसतको पदासधकारीलाई समेत
जर्ाउूँछ ।
(त)

“सदस्य” भन्नाले सहकारी सां स्थाको सदस्यता प्राप्त गरे को व्यजि सम्झर्ु पछन ।

(थ) “ससमसत” भन्नाले दफा 3८ को उपदफा (१) बमोजजमको सञ्चालक ससमसत सम्झर्ु पछन ।
(द)

“सहकारी सां स्था” भन्नाले सां स्था, सङ्घ र प्रदे श सहकारी बैंकलाई सम्झर्ु पछन ।

(ध) "सां स्था" भन्नाले दफा ३ बमोजजम गठर् भई दफा १३ बमोजजम दतान भएको ववषयगत वा
बहुउद्देश्यीय सां स्था सम्झर्ु पछन ।
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(र्)

"सङ्घ” भन्नाले दफा १३ बमोजजम दतान भएका जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घ, जजल्ला
सहकारी सङ्घ, प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ र प्रदे श सहकारी सङ्घलाई सम्झर्ु पछन ।

(प) "सहकारी बैंक” भन्नाले दफा १० बमोजजम दतान भएको प्रदे श सहकारी बैंकलाई सम्झर्ु
पछन।
(फ) “सहकारी मूल्य” भन्नाले
ऐक्यबद्धता,

स्वावलम्वर्, स्व-उत्तरदावयत्व, लोकतन्र, समार्ता, समता,

ईमान्दारी, खुलापर्, सामाजजक उत्तरदावयत्व तथा अरूको हेरचाह गर्े

लगायतका अन्तरानविय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झर्ु पछन ।
(ब) “सहकारी मान्यता” भन्नाले सामाजजक उत्तरदावयत्व वहर् गर्े, गैर सदस्यसूँग कारोवर र्गर्े,
सकारात्मक कायन गर्े लगायतका अन्तरानविय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी मान्यता
सम्झर्ु पछन ।
(भ) “सहकारी ससद्धान्त” भन्नाले स्वेजच्छक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्धारा लोकताजन्रक
सर्यन्रण, सदस्यको आसथनक सहभासगता, स्वायत्तता र स्वतन्रता, जशिा, तासलम र सूचर्ा,
सहकारी-सहकारीबीच पारस्पररक सहयोग र समुदायसूँगको सरोकार लगायतका अन्तरानविय
मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी ससद्धान्त सम्झर्ु पछन ।
(म) “सां स्थाको व्यवसाय” भन्नाले सहकारी सां स्थाको ववसर्यममा व्यवस्था भए बमोजजम सञ्चासलत
व्यवसावयक वियाकलाप सम्झर्ु पछन ।
(य) “साधारण सभा” भन्नाले सहकारी सां स्था, सङ्घ र प्रदे श सहकारी बैंकको साधारण सभा सम्झर्ु
पछन ।

पररच्छे द–२
सहकारी सांस्थाको गठर् तथा दतान
३.

सांस्थाको गठर्: (१) कम्तीमा उर्ान्तीस जर्ा र्ेपाली र्ागररकहरू आपसमा समली ववषयगत वा
बहुउद्देश्यीय सहकारी सां स्था गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् श्रसमक, युवा, मवहला, अपाङ्गता
भएका व्यजि लगायतले आफ्र्ो श्रम वा सीपमा आधाररत भई व्यवसाय गर्े सहकारी सां स्थाको
हकमा पन्रजर्ा र्ेपाली र्ागररकहरू भए पसर् सां स्था गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
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(३) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् महार्गरपासलका र
उपमहार्गरपासलका िेरमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्े सां स्था गठर् गदान कम्तीमा एकसय
एक जर्ा र्ेपाली र्ागररकहरूको सहभासगता हुर्पु र्ेछ ।
(४) यस दफा बमोजजम सां स्था गठर् गदान एक पररवार एक सदस्यका दरले उपदफा
(१), (२) वा (३) मा उजल्लजखत सङ्ख्या पुगेको हुर्पु र्ेछ ।
तर दफा १३ बमोजजम सां स्था दतान भइसकेपसछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यजिले
सो सां स्थाको सदस्यता सलर् बाधा पर्ेछैर् ।
(५) यस दफामा अन्यर जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् र्ेपाल सरकार, प्रदे श
सरकार, स्थार्ीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अर्ुदार् वा स्वासमत्वमा सञ्चासलत ववद्यालय,
ववश्व ववद्यालय वा सां गदठत सां स्थाबाट पाररश्रसमक पाउर्े पदमा बहाल रहेका कम्तीमा एक सय
एक जर्ा कमनचारी, जशिक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा समली प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम दतान
भएको आफ्र्ो पेशागत सां गठर्का आधारमा सदस्यता, प्रसतसर्सधत्व र सेवा सञ्चालर्मा तोवकए
बमोजजमका शतन, बन्दे जहरु पालर्ा गर्े गरी सां स्था गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
तर एक सय एक जर्ाभन्दा कम सां ख्या रहेको एउटै कायानलय, ववश्वववद्यालय, ववद्यालय
वा सां गदठत सां स्थामा कम्तीमा तीस जर्ा कमनचारी, जशिक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा समली
सदस्यता, प्रसतसर्सधत्व र सेवा सञ्चालर्मा तोवकए बमोजजमका शतन बन्दे जहरु पालर्ा गर्े गरी
सां स्था गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
४.

जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घको गठर् : सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धनर् र बजारीकरण
लगायतका कायन गर्न दफा १३ बमोजजम दतान भई कायनरत रहेका कम्तीमा एघारवटा सां स्थाहरूले
आपसमा समली आफ्र्ो ववषयको जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घ गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
तर र्ेपाल सरकारले “क” वगन भर्ी तोकेका दुगम
न िेरका जजल्लाहरूमा कम्तीमा छवटा
सां स्थाहरू आपसमा समली जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घ गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।

५.

जजल्ला सहकारी सङ्घको गठर् : सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धनर् तथा बजारीकरण लगायतका
कायनमा टे वा पुर्याउर् दफा १३ बमोजजम दतान भएका कम्तीमा पन्रवटा सां स्था वा जजल्ला
ववषयगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा समली जजल्ला सहकारी सङ्घ गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
तर,
(१) र्ेपाल सरकारले “क” वगन भर्ी तोकेका दुगम
न िेरका जजल्लाहरूमा कम्तीमा सातवटा
सां स्थाहरू आपसमा समली जजल्ला सहकारी सङ्घ गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
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(२) यसरी सङ्घ गठर् गदान दतान भएका जजल्ला भररका पचास प्रसतशतभन्दा बढी ववषयगत
सहकारी सङ्घहरू समावेश गररएको हुर्पु र्ेछ ।
६.

प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ गठर्: सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धनर् तथा बजारीकरण
लगायतका कायनमा टे वा पुर्याउर् दफा १३ बमोजजम दतान भएका कम्तीमा पाूँचवटा जजल्लाका
पच्चीसवटा ववषयगत सहकारी सां स्थाहरू वा जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घहरू समली आफ्र्ो
ववषयको प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
तर यसरी सङ्घ गठर् गदान दतान भएका प्रदे शभररका पचास प्रसतशतभन्दा बढी जजल्ला
ववषयगत सहकारी सङ्घहरू समावेश गररएको हुर्पु र्ेछ ।

७.

प्रदे श सहकारी सङ्घ गठर्: सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रबद्धनर् तथा बजारीकरण लगायतका
कायनमा टे वा पुर्याउर् दफा १३ बमोजजम दतान भएका कम्तीमा पाूँचवटा

जजल्लाका एकतीसवटा

सां स्थाहरू वा जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घहरू वा जजल्ला सहकारी सङ्घहरू वा प्रदे श ववषयगत
सहकारी सङ्घहरू आपसमा समली प्रदे श सहकारी सङ्घ गठर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
तर यसरी सङ्घ गठर् गदान प्रदे शमा दतान भएका जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घहरू, जजल्ला
सहकारी सङ्घहरू र प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घहरू प्रत्येकको पचास प्रसतशत भन्दा बढी सङ्घहरू
समावेश गररएको हुर्पु र्ेछ ।
८.

ववजशविकृत सहकारी सङ्घ गठर्: (१) दफा १३ बमोजजम दतान भएका कम्तीमा पच्चीसवटा
बहुउद्देश्यीय वा ववषयगत सां स्थाहरूले आपसमा समली जलववद्युत आयोजर्ा, रासायसर्क मल वा
जैववक मल कारखार्ा, फोहोरमैला व्यवस्थापर्, आवासीय पररयोजर्ा, यातायात, भारी कृवष
उपकरण, फलफूल प्रशोधर्, जडीबुटी प्रशोधर्, जचर्ी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, जशिालय,
प्राववसधक जशिालय, प्रयोगशाला, अत्याधुसर्क पशुबधशाला, दुग्ध प्रशोधर् केन्ि जस्ता ठू ला
लगार्ी चावहर्े उत्पादर् कायन गर्न वा सदस्यका साझा आवश्यकताका वस्तु वा सेवाको पररपूसतन
गर्न ववजशविकृत सङ्घ गठर् गर्न सक्र्ेछर्् । यो पूणरू
न पले व्यवसावयक सां स्था हुर्छ
े र यसलाई
कुर्ै सङ्घ, महासङ्घमा च ुन्ने र च ुसर्र्े असधकार रहर्े छै र् ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको ववजशविकृत सहकारी सङ्घको सञ्चालर् सम्बन्धी प्रविया
तोवकए बमोजजम हुर्ेछ ।

9.

सङ्घ गठर् गर्न र्सवकर्े: दफा 4, 5, 6 र ७ मा जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् एक
जजल्लामा एकै प्रकृसतको एकभन्दा बढी जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घ वा जजल्ला सहकारी सङ्घ,
प्रदे शमा एकै प्रकृसतको एकभन्दा बढी प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ वा प्रदे श सहकारी सङ्घ गठर्
गर्न सवकर्े छै र् ।
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१०.

प्रदे श सहकारी बैंक गठर् र सञ्चालर् सम्वन्धी व्यवस्था: (१) गण्डकी प्रदे शमा एक प्रदे श
सहकारी बैंक गठर् गर्न सवकर्ेछ ।
(२ ) प्रदे श सहकारी बैंकको गठर्, सञ्चालर् सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुर्ेछ ।

1१.

दतान र्गरी सहकारी सांस्था सञ्चालर् गर्न र्हुर्:े कसैले पसर् यस ऐर् बमोजजम दतान र्गरी सहकारी
सां स्था सञ्चालर् गर्न हुूँदैर् ।

१२.

दतानको लासग दरखास्त ददर्ु पर्े: (१) यस ऐर् बमोजजम गठर् भएका दे हाय बमोजजमका सहकारी
सां स्थाले दतानका लासग अर्ुसूची -१ बमोजजमको ढाूँचामा दतान असधकारी समि दरखास्त
ददर्ुपर्ेछः(क)

जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घ,

(ख)

जजल्ला सहकारी सङ्घ,

(ग)

प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ,

(घ)

प्रदे श सहकारी सङ्घ,

(ङ)

प्रदे श सहकारी बैंक,

(च)

एक स्थार्ीय तहभन्दा बढी तर प्रदे श सभर कायनिेर हुर्े ववजशविकृत सहकारी सङ्घ,

(छ)

एकभन्दा बढी स्थार्ीय तह कायनिेर भएका सहकारी सां स्थाहरू,

(ज)

एकभन्दा बढी जजल्ला तर प्रदे शसभर मार कायनिेर भएका सहकारी सां स्थाहरू।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको दरखास्त साथ दे हाय बमोजजमका कागजातहरू सां लग्र्

गर्ुप
न र्ेछ:(क)

सहकारी सां स्थाको प्रस्ताववत ववसर्यम,

(ख)

सहकारी सां स्था सञ्चालर्को सम्भाव्यता अध्ययर् प्रसतवेदर्,

(ग)

सदस्यले सलर् स्वीकार गरे को शेयर सङ्ख्या र शेयर रकमको वववरण,

(घ)

तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण ।
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(३) उपदफा (१) बमोजजमको प्रदे श सहकारी बैंक दतानका लासग दरखास्तका साथमा
उपदफा (२) मा उल्लेजखत कागजातहरुका असतररि र्ेपाल राि बैंकको पूव न स्वीकृसत पर समेत
सां लग्र् गर्ुन पर्ेछ:१३.

दतान गर्ुन पर्े: (१) दफा १२ को उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त दरखास्त सवहतका कागजातहरू
छार्सबर् गदान दे हाय बमोजजम भएको पाइएमा दतान असधकारीले दरखास्त परे को समसतले तीस
ददर्सभर त्यस्तो सहकारी सां स्था दतान गरी अर्ुसूची-२ को ढाूँचामा दतान प्रमाणपर ददर्ुपर्ेछ :(क)

दरखास्त साथ पेश भएको ववसर्यम यो ऐर् तथा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम बमोजजम
रहेको,

(ख)

प्रस्ताववत सां स्था सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त अर्ुरूप सञ्चालर् हुर् सक्र्े आधार
रहेको,

(ग)

सहकारी सां स्था समुदायमा आधाररत एवां सदस्य केजन्ित भई सञ्चालर् र सर्यन्रण हुर्
सक्र्े स्पि आधार रहेको ।

(घ)

तोवकए बमोजजमका अन्य आधारहरु पूरा भएको ।
(2) उपदफा (१) बमोजजम छार्सबर् गदान प्रस्ताववत सहकारी सां स्थाको ववसर्यमको कुर्ै

कुरा सां शोधर् गर्ुप
न र्े दे जखएमा दतान असधकारीले त्यस्तो सां शोधर् गर्ुप
न र्े व्यहोरा खुलाई दरखास्त
प्राप्त भएको समसतले पन्र ददर्सभर सर्वेदकलाई सूचर्ा ददर्ुपर्ेछ ।
(3) यस ऐर्मा अन्यर जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बखत
दतान भई सञ्चालर्मा रहेका एकभन्दा बढी स्थार्ीय तह तर प्रदे श सभर कायनिेर कायम गररएका
सहकारी सां स्था यसै ऐर् बमोजजम दतान भएको मासर्र्ेछ र यो ऐर् प्रारम्भ भएको समसतले छ
मवहर्ासभर त्यस्ता सहकारी सां स्थाले यस ऐर् बमोजजम दतान असधकारी समि आफ्र्ो दतान
प्रमाणपर र अन्य वववरण सवहत अर्ुसूची- १को ढाूँचामा दतान असधकारी समि सर्वेदर् पेश गरी
अद्यावसधक गर्ुप
न र्ेछ ।
(४) यस दफा बमोजजम सहकारी सां स्था दतान गदान दतान असधकारीले त्यस्तो सहकारी
सां स्थाले पालर्ा गर्ुप
न र्े गरी अन्य कुर्ै शतन तोक्र् सक्र्ेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम शतन तोवकएकोमा सोको पालर्ा गर्ुन सम्बजन्धत सहकारी
सां स्थाको कतनव्य हुर्ेछ।
(६) सहकारी सां स्थाले प्रदे श सहकारी सङ्घ, प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ तथा प्रदे श
सहकारी बैंक वा सार्ा वकसार् बैंकको सदस्यता सलर् सक्र्ेछ ।
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१४.

दतान गर्न अस्वीकार गर्न सक्र्े: (१) दफा १२ को उपदफा (२) र दफा १३ को उपदफा (१)
बमोजजमका अवस्था र्भएमा, सोही दफा बमोजजम ववसर्यम सां शोधर्को लासग सूचर्ा ददएको
अवसधसभर सर्वेदकले सां शोधर् गर्न अस्वीकार गरे मा त्यस्तो सूचर्ा पाएको समसतले तीस ददर्सभर
ववसर्यम सां शोधर् र्गरे मा वा सूचर्ामा उल्लेख भए बमोजजम हुर्े गरी ववसर्यम सां शोधर् र्गरे मा
दतान असधकारीले त्यस्तो सहकारी सां स्था दतान गर्न अस्वीकार गर्न सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी सां स्था दतान गर्न अस्वीकार गरे कोमा दतान
असधकारीले कारण खुलाई तीर् ददर्सभर सोको जार्कारी सम्बजन्धत सर्वेदकलाई ददर्ुपर्ेछ ।

१५.

सहकारी सांस्था सङ्गदठत सांस्था हुर्:े (१) सहकारी सां स्था अववजच्छन्न, उत्तरासधकारवाला, एक,
स्वशाससत र सङ्गदठत सां स्था हुर्ेछ ।
(२) सहकारी सां स्थाको काम कारबाहीको लासग एउटा छु िै छाप हुर्छ
े ।
(३) सहकारी सां स्थाले यस ऐर्को अधीर्मा रही व्यजि सरह चल अचल सम्पजत्त प्राप्त,
उपभोग, सबिी वा अन्य व्यवस्था गर्न सक्र्ेछ।
(४) सहकारी सां स्थाले व्यजि सरह आफ्र्ो र्ामबाट र्ासलस उजूर गर्न र सो उपर पसर्
सोही र्ामबाट र्ासलस उजूर लाग्र् सक्र्ेछ।
(५) सहकारी सां स्थाले व्यजि सरह करार गर्न सक्र्ेछ ।

१६.

ूँ ाका बखत सञ्चालर्मा रहेका सां स्थाहरूको
सहकारी सांस्थाको कायनिर
े : (१) यो ऐर् प्रारम्भ हुद
कायनिेर यसै ऐर् बमोजजम कायम भएको मासर्र्ेछ ।
तर यो ऐर् प्रारम्भ भएपसछ ती सां स्थाहरूले एक वषनसभर दे हायका वववरण खोली दतान
असधकारीसमि यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बखतसम्मको कायन सञ्चालर् प्रसतवेदर् पेश गर्ुप
न र्ेछ:(क)

मौजुदा कायनिर
े को जजल्ला, स्थार्ीय तह र वडा अर्ुसारको सदस्यता ववस्तारको अवस्था,

(ख)

मौजुदा कायनिेरको जजल्ला, स्थार्ीय तह र वडा अर्ुसारको व्यवसावयक सेवा सञ्चालर्को
अवस्था, र

(ग)

तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण ।
(२) दतान हुूँदाका बखत एक स्थार्ीय तहसभर कायनिर
े कायम गरी व्यवसाय सञ्चालर्

गरे का सहकारी सां स्थाले यस ऐर् र तोवकए बमोजजम कायनिेर ववस्तार गर्न सर्वेदर् ददर् सक्र्ेछ।
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(3) यस दफामा अन्यर जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् जलववद्युत आयोजर्ा, जशिा,
भावषक, सावहजत्यक, साांस्कृसतक, स्वास््य सेवा, सावनजसर्क यातायात, सञ्चार, कृवष वा वर्जन्य
पैदावारको उत्पादर्, सञ्चय वा प्रशोधर् गर्े जस्ता व्यवसावयक िेर एवां सदस्यहरूको सहभासगता
ववस्तारका कारण प्रारम्भ मै फरावकलो कायनिेर आवश्यक पर्े सां स्थाको कायन िेर दतान गदानका
बखत र्ै प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम तोवकएको आधारमा कायम गर्न सवकर्े छ ।
(४) उपदफा (१) बमोजजम कायन सञ्चालर् प्रसतवेदर् पेश भएपसछ दतान असधकारीले
आवश्यक जाूँचबुझ गरी सम्बजन्धत सहकारी सां स्थालाई दे हाय बमोजजम कायनिेर पुर्ःसर्धानरण गर्न
सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ:–
(क)

उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजजमको वववरणमा उजल्लजखत सदस्यता ववस्तार
र्भएको वा तोवकएको सङ्खख्या भन्दा कम सदस्यता ववस्तार भएको वा भौगोसलक
सर्रन्तरता र्भएको, जजल्ला, स्थार्ीय तह र वडा जझकी कायनिेर घटाउर्े,
स्पिीकरण: यस खण्डको प्रयोजर्को लासग "भौगोसलक सर्रन्तरता" भन्नाले एक
प्रशासकीय इकाइसां ग अको प्रशासकीय इकाइको सीमा जोसडएको अवजस्थसत सम्झर्ु
पछन।

(ख)

उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजजमको वववरणमा कुर्ै व्यवसावयक सेवा सञ्चालर्
र्भएको वा जम्मा कारोबारको तोवकएको रकम वा अर्ुपातभन्दा कम रकम वा
अर्ुपातको व्यवसावयक सेवा सञ्चालर् भएको दे जखएको जजल्ला, स्थार्ीय तह र वडा जझकी
कायनिेर घटाउर्े,

(ग)

सां स्थाको सञ्चालर् खचन धान्ने गरी व्यवसावयक कायनकुशलता बढाउर् र सां स्था सञ्चालर्मा
सदस्यको सहभासगतामूलक लोकताजन्रक सर्यन्रण कायम राख्न असतररि जजल्ला, स्थार्ीय
तह वा वडा जझकी उपयुि कायनिेर कायम राख्ने,

(घ)

व्यवसावयक एवां प्रवद्धनर्ात्मक सेवाका लासग जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घ वा जजल्ला
सहकारी सङ्घको सदस्यताको प्रासप्तलाई सहज तुल्याउर् असतररि जजल्ला, स्थार्ीय तह वा
वडा जझकी उपयुि कायनिेर कायम राख्ने ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम दतान असधकारीले सर्दे शर् ददएकोमा सहकारी सां स्थाले एक

वषनसभर ववसर्यम सां शोधर् गरी आफ्र्ो कायनिर
े पुर्ःसर्धानरण गर्ुप
न र्ेछ ।
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(६) उपदफा (५) बमोजजम सम्बजन्धत सहकारी सां स्थाले तोवकएको अवसधसभर आफ्र्ो
कायनिेर पुर्ःसर्धानरण र्गरे मा दतान असधकारीले त्यस्तो सहकारी सां स्थाको कायनिेर तीर्
मवहर्ासभर पुर्ःसर्धानरण गर्ेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजजम दतान असधकारीले कायनिेर पुर्ःसर्धानरण गररददएकोमा जचत्त
र्बुझ्र्े सहकारी सां स्थाले कायनिेर पुर्ःसर्धानरणको जार्कारी पाएको समसतले पैंतीस ददर्सभर
मन्रालय समि पुर्रावलोकर्का लासग सर्वेदर् ददर् सक्र्ेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजजम प्राप्त सर्वेदर्मा मन्रालयले साठी ददर्सभर पुर्रावलोकर् गरी
सक्र्ुपर्ेछ । मन्रालयले पुर्रावलोकर् गरी गरे को सर्णनय अजन्तम हुर्छ
े ।
(९) यस दफामा अन्यर जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् सहकारी सां स्थाले स्वेजच्छक
रूपमा जुर्सुकै समय कायनिर
े घटाउर्े गरी पुर्ःसर्धानरण गर्न ववसर्यम सां शोधर् गर्न सक्र्ेछ।
(१०) सङ्घ र

प्रदे श सहकारी बैंकको कायनिर
े दे हाय बमोजजम हुर्छ
े :

(क) जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घ र जजल्ला सहकारी सङ्घको हकमा एक जजल्ला,
(ख) प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ र प्रदे श सहकारी सङ्घको हकमा गण्डकी प्रदे श,
(ग) प्रदे श सहकारी बैंकको हकमा गण्डकी प्रदे श ।
(११) कायनिेर ववस्तार तथा कायनिेर पुर्ःसर्धानरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए
बमोजजम हुर्ेछ ।
१७.

जार्कारी ददर्ु पर्े : एक स्थार्ीय तहभन्दा बढी कायनिेर राखी दतान भएका वा दतान भई
सञ्चालर्मा रहेका सहकारी सां स्थाहरुले स्थार्ीय तहमा सेवा सञ्चालर् गदान सम्बजन्धत स्थार्ीय
तहलाई सञ्चासलत सेवाको वववरण जार्कारी ददर्ुपर्े छ ।

१८.

ववषयगत आधारमा वगीकरण: (१) सहकारी सां स्थाको वगीकरण दे हाय बमोजजम हुर्छ
े :(क) उत्पादक सहकारी सांस्था: कृवष (अन्नबाली, तेलहर्बाली, मसलाबाली, दुग्ध र दुग्ध
पदाथनजन्य, जचया, कवफ, उखु, फलफूल, तरकारी, पशु/पन्छीपालर्, माछा, दूध, मौरीपालर्
आदद) जसडवुटी उद्योग, खार्ी, उजान, वर् पैदावार आदद सम्बन्धी कायन गर्े सां स्था ।
(ख) सेवा सहकारी सांस्था: यातायात, सञ्चार, पयनटर्, पूवानधार, प्रकाशर्, ववद्यालय, ववश्वववद्यालय,
प्राववसधक जशिालय, जशशु स्याहार केन्ि, वृद्धाश्रम, तासलम तथा प्रजशिण, परामशन सेवा, स्वास््य
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सेवा, एम्वुलेन्स सेवा, आवास, होटल, रे िुराूँ, ट्राभल, साहससक खेल, मर्ोरञ्जर्, पाकन तथा उद्यार्,
ूँ ाइ, ववद्युत ववतरण, खार्ेपार्ी, फोहोरमैला व्यवस्थापर् लगायतका
सभास्थल, व्यायमशाला, ससच
कायन गर्े सां स्था ।
(ग) ववत्तीय सहकारी सांस्था : सहकारी बैंक, बचत तथा ऋणको कारोबार, ववप्रेषण सेवा तथा
बीमा कारोबार गर्े सां स्था ।
(घ) उपभोिा सहकारी सांस्था : थोक तथा खुिा, बजार, भण्डारण, ढु वार्ी, खररद, सबिी, कवाडी
सामग्री सङ्कलर् तथा सबिी लगायतका कायन गर्े सां स्था ।
(ङ) बहुउद्देश्यीय सहकारी सांस्था: दुई वा दुई भन्दा बढी ववषयको कारोबार गर्े सहकारी सां स्था।
(२) उपदफा (१) मा उजल्लजखत सहकारी सां स्थाहरूको असतररि अन्य सां स्थाहरू गठर्
गर्न बाधा पर्ेछैर् ।
१९.

कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चालर् गर्न सक्र्े: (१) दफा 1३ बमोजजम दतान
प्रमाणपर प्राप्त गरे पसछ सहकारी सां स्थाले दफा 2२ बमोजजमको उद्देश्य प्रासप्तका लासग यस ऐर् र
ववसर्यमको अधीर्मा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चालर् गर्न
सक्र्ेछ ।
(2) प्रचसलत कार्ूर्मा जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् सहकारी सां स्थाले उपदफा
(१) बमोजजम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चालर् गर्न छु िै सां स्था दतान गर्ुप
न र्े
छै र्।
तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चालर् गर्न प्रचसलत कार्ूर्
बमोजजम अर्ुमसतपर, स्वीकृसत वा इजाजतपर सलर्ुपर्े रहेछ भर्े सो बमोजजम अर्ुमसतपर,
स्वीकृसत वा इजाजतपर सलएर मार कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चालर् गर्ुप
न र्ेछ।
(3) उपदफा (2) बमोजजम सहकारी सां स्थाले प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम असधकार पाएको
सर्काय वा असधकारीबाट अर्ुमसतपर, स्वीकृसत वा इजाजतपर प्राप्त गरे मा पन्र ददर्सभर सोको
जार्कारी दतान असधकारीलाई ददर्ुपर्ेछ ।
ु
(4) दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी सां स्थाले सां यि
वा साझेदारीमा आफ्र्ो उत्पादर् वा
सेवाको बजारीकरणको लासग यस ऐर्को अधीर्मा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा
पररयोजर्ा सञ्चालर् गर्न सक्र्ेछर्् ।
(5) उपदफा (4) बमोजजमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ा सञ्चालर् गर्े
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुर्छ
े ।
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(6) प्रचसलत कार्ूर्मा जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् सहकारी सां स्थाले उपदफा
(१) बमोजजम सञ्चालर् गर्े कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजर्ाको उत्पादर् सहकारी ब्राण्डमा
सबिी सबतरण गर्न सक्र्ेछर्् ।
तर प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम सम्बजन्धत सर्कायबाट त्यस्तो ब्राण्ड प्रासप्तको स्वीकृसत सलर्ु
पर्े रहेछ भर्े सो बमोजजम स्वीकृसत सलर्ुपर्ेछ ।
(7) सहकारी सां स्थाले उत्पादर् गरे को वस्तुहरूको उत्पजत्तको प्रमाण पर जारी गर्े
प्रविया र आधार सां घीय कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ ।
२०.

दावयत्व सीसमत हुर्:े (१) सहकारी सां स्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दावयत्व सर्जले
खररद गरे को वा खररद गर्न स्वीकार गरे को शेयरको असधकतम रकमसम्म मार सीसमत रहर्ेछ।
(२) सहकारी सां स्थाको र्ाममा “सहकारी” र र्ामको अन्त्यमा “सलसमटे ड” भन्ने शब्द राख्नु
पर्ेछ।

2१.

सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त पालर्ा गर्ुन पर्े : सहकारी सां स्थाको गठर् तथा सञ्चालर्
गदान सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तको पालर्ा गर्ुन पर्ेछ ।

पररच्छे द–३
सांस्था वा सङ्घको उद्देश्य तथा कायन
२२.

सांस्था वा सङ्घको उद्देश्य : कायनिेरमा आधाररत र सदस्य केजन्ित भई लोकताजन्रक सर्यन्रणका
आधारमा आफ्र्ा सदस्यहरूको आसथनक, सामाजजक तथा साांस्कृसतक उन्नयर् गर्ुन सां स्था वा सङ्घको
मुख्य उद्देश्य हुर्ेछ ।

२३.

सांस्था वा सङ्घको कायन: सां स्था वा सङ्घका कायनहरू दे हाय बमोजजम हुर्ेछर्् :(क)

सहकारीका मूल्य,मान्यता र ससद्धान्तहरूको पालर्ा गर्े, गराउर्े,

(ख)

सदस्य र आफ्र्ो व्यवसायको वहत प्रवद्धनर् तथा सोको बजारीकरण गर्े,गराउर्े,

(ग)

सदस्यलाई जशिा, सूचर्ा र तासलम प्रदार् गर्े ,गराउर्े,

(घ)

सहकारी सां स्थाले गर्े उत्पादर् तथा सेवाको मापदण्ड सर्धानरण गरी गुणस्तर सुधार,
आसथनक स्थावयत्व र जोखीम व्यवस्थापर् सम्बन्धी कायन गर्े,

(ङ)

आन्तररक सर्यन्रण प्रणाली लागू गर्े,गराउर्े,
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(च)

सां स्था वा सङ्घको व्यवसावयक प्रवद्धनर् तथा ववकास सम्बन्धी वियाकलापहरू सञ्चालर्
गर्े,गराउर्े,

(छ)

मन्रालय तथा दतान असधकारीको सर्दे शर् पालर्ा गर्े, गराउर्े,

(ज)

सदस्य, सां स्था वा सङ्घमा सुशासर् प्रवद्धनर् गर्े, गराउर्े,

(झ)

सां स्था वा सङ्घ बीचको पारस्पररक सहयोग असभवृवद्ध गर्े, गराउर्े,

(ञ)

सहकारी सां स्था वा सङ्घको लगार्ीलाई कृवष उत्पादर् तथा प्रशोधर् वा उत्पादर्शील
िेरमा पररचालर् गर्े, गराउर्े,

(ट)

एक सहकारी एक उत्पादर् कायनिम सञ्चालर् गर्े, गराउर्े,

(ठ)

ववसर्यममा उजल्लजखत कायनहरू गर्े ।

पररच्छे द–४
ववसर्यम तथा आन्तररक कायनववसध
२४.

ववसर्यम बर्ाउर्ु पर्े: (१) सहकारी सां स्थाले यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम, सर्दे जशका,
मापदण्ड र कायनववसधको अधीर्मा रही आफ्र्ो कायन सञ्चालर्को लासग ववसर्यम बर्ाउर्ु पर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको ववसर्यम दतान असधकारीबाट स्वीकृत भए पसछ लागू
हुर्ेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुर्सुकै कुरा लेजखएको भए तापसर् प्रदे श सहकारी बैंकको
ववसर्यम स्वीकृत गर्ुन अजघ दतान असधकारीले र्ेपाल राि बैंकको परामशन सलर्ुपर्ेछ ।

२५.

आन्तररक कायनववसध बर्ाउर् सक्र्े : (१) सहकारी सां स्थाले यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको
सर्यम, सर्दे जशका, मापदण्ड, कायनववसध र ववसर्यमको अधीर्मा रही आवश्यकता अर्ुसार आफ्र्ो
आन्तररक कायनववसध बर्ाउर् सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको आन्तररक कायनववसध सम्बजन्धत सां स्थाको साधारण सभाले
स्वीकृत गरे पसछ लागू हुर्ेछ ।

२६.

ववसर्यम र आन्तररक कायनववसधमा सां शोधर्: (१) सहकारी सां स्थाको साधारण सभाको कूल सदस्य
सङ्खख्याको बहुमतबाट ववसर्यम र आन्तररक कायनववसध सां शोधर् हुर् सक्र्ेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजजम सां शोधर् भएको ववसर्यम दतान असधकारीबाट स्वीकृत भएपसछ
लागू हुर्ेछ।
पररच्छे द–५
सदस्यता
२७.

सांस्थाको सदस्यता: (१) सोह्र वषन उमेर पूरा गरे का दे हाय बमोजजमका र्ेपाली र्ागररकहरू
सां स्थाको सदस्य हुर् सक्र्ेछर्् :(क)

सां स्थाको कायनिेरसभर बसोबास गरररहेको,

(ख)

सां स्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरे को,

(ग)

सां स्थाको ववसर्यममा उजल्लजखत शतनहरू पालर्ा गर्न मञ्जुर गरे को,

(घ)

सां स्थाको जजम्मेवारी पालर्ा गर्न मञ्जुर भएको,

(ङ)

सां स्थाले गरे को कारोबारसूँग प्रसतस्पधान हुर्े गरी कारोबार र्गरे को ।
(२) यस ऐर्मा अन्यर जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् प्रदे श सरकारका सर्कायहरू,

स्थार्ीय तह, सां स्थाको कायनिेरसभरका सहकारी ववद्यालय, सामुदावयक ववद्यालय, गुठी, स्थार्ीय
क्लब, स्थार्ीय तहमा गठर् भएका उपभोिा समूहहरू सां स्थाको सदस्य हुर् बाधा पर्े छै र् ।
(३) यस दफामा अन्यर जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् कुर्ै सहकारी सां स्थाले अको
कुर्ै सहकारी सां स्थाको सदस्यता सलर्े सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुर्ेछ ।
२८.

सदस्यता प्राप्त गर्न सर्वेदर् ददर्ु पर्े: (१) सां स्थाको सदस्यता सलर् चाहर्े सम्बजन्धत व्यजिले
सां स्थाको ससमसत समि सर्वेदर् ददर्ुपर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सर्वेदर् परे को समसतले पैंतीस ददर्सभर ससमसतले यो ऐर्, यस
ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम तथा ववसर्यमको अधीर्मा रही सदस्यता प्रदार् गर्े वा र्गर्े सर्णनय
गर्ुप
न र्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम सर्णनय गदान ससमसतले सदस्यता प्रदार् र्गर्े सर्णनय गरे मा
सोको कारण खोली सात ददर्सभर सर्वेदकलाई जार्कारी गराउर्ुपर्ेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम जार्कारी पाएको समसतले तीस ददर्सभर सम्बजन्धत व्यजिले
त्यस्तो सां स्था उपर दतान असधकारी समि उजूर गर्न सक्र्ेछ।
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(५) उपदफा (४) बमोजजम प्राप्त उजूरी छार्सबर् गदान सर्वेदकलाई सदस्यता प्रदार्
गर्ुप
न र्े दे जखएमा दतान असधकारीले त्यस्तो सर्वेदकलाई सदस्यता प्रदार् गर्नको लासग सम्बजन्धत
सां स्थालाई आदे श ददर् सक्र्ेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजजम कुर्ै आदे श प्राप्त भएमा सो आदे श प्राप्त गरे को सात
ददर्सभर सम्बजन्धत सां स्थाले सर्वेदकलाई सदस्यता प्रदार् गरी सोको जार्कारी दतान असधकारीलाई
ददर्ुपर्ेछ।
२९.

सदस्य हुर् र्पाउर्े : (१) कुर्ै व्यजि एक स्थार्ीय तहको एकै प्रकृसतका एकभन्दा बढी
सां स्थाको सदस्य हुर् पाउर्े छै र् ।
तर यो ऐर् प्रारम्भ हुर् ु अजघ कुर्ै व्यजि एकै प्रकृसतको एकभन्दा बढी सां स्थाको सदस्य
रहेको भए यो ऐर् प्रारम्भ भएको समसतले तीर् वषनसभर कुर्ै एक सां स्थाको मार सदस्यता कायम
राख्नुपर्ेछ ।
(२) यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बखत कुर्ै सां स्थामा दफा 2७ को उपदफा (२) मा उल्ले ख
भएदे जख बाहेकको अन्य कुर्ै कृसरम व्यजि सदस्य भएको भए पाूँच वषनसभर सदस्यता अन्त्य
गर्ुप
न र्ेछ ।
तर यो ऐर् प्रारम्भ हुर् ु अजघ दतान भएको स्वास््य र जशिा सहकारी सां स्थाको हकमा
सां घीय कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ ।

३०.

सदस्य हुर् सक्र्े : (१) दफा ४ बमोजजमको जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घमा जजल्ला सभरका
ववषयगत सां स्थाहरू सदस्य हुर् सक्र्ेछर् ।
(२) दफा ५ बमोजजमको जजल्ला सहकारी सङ्घमा जजल्ला सभरका सां स्था र जजल्ला
ववषयगत सहकारी सङ्घहरू सदस्य हुर् सक्र्ेछर् ।
(३) दफा ६ बमोजजमको प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घमा प्रदे श सभरका ववषयगत सां स्था
र जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घहरू सदस्य हुर् सक्र्ेछर्् ।
(४) दफा ७ बमोजजमको प्रदे श सहकारी सङ्घमा प्रदे शसभरका सां स्था, जजल्ला ववषयगत
सहकारी सङ्घ, जजल्ला सहकारी सङ्घ र प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घ सदस्य हुर् सक्र्ेछर््।
(5) यस दफा बमोजजम सदस्यता सलर्े सम्बन्धी प्रविया तोवकए बमोजजम हुर्ेछ।

3१.

सदस्यताको समासप्त : (१) कुर्ै सदस्यको सदस्यता दे हायको अवस्थामा समाप्त हुर्ेछ :(क)

सदस्यले आफ्र्ो सदस्यता त्याग गरे मा,
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(ख)

वावषनक साधारण सभामा बीर्ा सूचर्ा लगातार तीर् पटकसम्म अर्ुपजस्थत भएमा,

(ग)

यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम वा ववसर्यम बमोजजम सदस्यले पालर्ा गर्ुप
न र्े
प्रावधार्को बारम्बार उल्लङ्घर् गरे मा,

(घ)

सां स्थाको सदस्यको हकमा दफा २७ बमोजजमको योग्यता र्भएमा।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् कुर्ै सदस्यले सां स्थाबाट प्राप्त

वा भुिार् गर्ुप
न र्े कुर्ै रकम भएमा सो फरफारक र्भएसम्म वा सर्जले सलएको ऋण, सतर्ुप
न र्े
कुर्ै दावयत्व वा अन्य कुर्ै सदस्यको तफनबाट सधतो वा जमार्त बसेकोमा सोको दावयत्व
फरफारक र्भएसम्म सर्जको सदस्यता समाप्त हुर्े छै र् ।
(३) यस दफामा अन्यर जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् साधारण सभा बोलाउर्े
सर्णनय भइसकेपसछ साधारण सभा सम्पन्न र्भएसम्म कसै लाई पसर् सदस्यताबाट हटाउर् सवकर्े
छै र् ।
3२.

सुववधा प्राप्त गर्न र्सक्र्े : कुर्ै सदस्यले सहकारी सां स्थालाई सतर्ुप
न र्े कुर्ै दावयत्व सर्धानररत
समयसभर भुिार् र्गरे मा वा यो ऐर् वा यस अन्तगनत बर्ेको सर्यम तथा ववसर्यम बमोजजम
सदस्यले पालर् गर्ुप
न र्े व्यवस्थाको बारम्बार उल्लङ्घर् गरे मा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य
सरहको सुववधा प्राप्त गर्न सक्र्े छै र् ।

पररच्छे द –६
साधारण सभा, ससमसत तथा लेखा सुपररवेिण ससमसत
३३.

साधारण सभा: (१) सहकारी सां स्थाको सवोच्च अङ्गको रूपमा साधारण सभा रहर्ेछ ।
(२) सहकारी सां स्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुर्ेछर्् ।
(३) सहकारी सां स्थाको साधारण सभा दे हाय बमोजजम हुर्छ
े :–

३४.

(क)

प्रारजम्भक साधारण सभा,

(ख)

वावषनक साधारण सभा,

(ग)

ववशेष साधारण सभा ।

सहकारी सांस्थाको प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, कतनव्य र असधकार : सहकारी सां स्थाको
प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, कतनव्य र असधकार दे हाय बमोजजम हुर्ेछ :–
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(क)

प्रारजम्भक साधारण सभा हुर्े अजघल्लो ददर्सम्मको काम कारबाही र आसथनक कारोबारको
जार्कारी सलर्े,

३५.

(ख)

चालू आसथनक वषनको लासग वावषनक कायनिम तथा बजेट स्वीकृत गर्े,

(ग)

प्रसतवेदर् तथा ववत्तीय वववरण अर्ुमोदर् गर्े,

(घ)

ववसर्यममा उल्लेख भए बमोजजम ससमसत वा लेखा सुपररवेिण ससमसतको सर्वानचर् गर्े,

(ङ)

आन्तररक कायनववसध पाररत गर्े,

(च)

ले खा परीिकको सर्युजि र सर्जको पाररश्रसमक सर्धानरण गर्े,

(छ)

ववसर्यममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायनहरू गर्े ।

सहकारी सांस्थाको वावषनक साधारण सभाको काम, कतनव्य र असधकार: सहकारी सां स्थाको वावषनक
साधारण सभाको काम, कतनव्य र असधकार दे हाय बमोजजम हुर्ेछ :–
(क)

वावषनक कायनिम तथा बजेट स्वीकृसत गर्े,

(ख)

वावषनक लेखा परीिण प्रसतवेदर् अर्ुमोदर् गर्े,

(ग)

ससमसत वा लेखा सुपररवेिण ससमसतको सर्वानचर् तथा ववघटर् गर्े,

(घ)

सञ्चालक वा लेखा सुपररवेिण ससमसतको सां योजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउर्े,

(ङ)

ससमसत वा लेखा सुपररवेिण ससमसतको वावषनक प्रसतवेदर् पाररत गर्े,

(च)

ववसर्यम तथा आन्तररक कायनववसध पाररत गर्े,

(छ)

ले खापरीिकको सर्युजि र सर्जको पाररश्रसमक सर्धानरण गर्े,

(ज)

सां स्था एकीकरण वा ववघटर् सम्बन्धी सर्णनय गर्े,

(झ)

पाररश्रसमक लगायतका सुववधा तोक्र्े,

(ञ)

ऋण तथा अर्ुदार् प्राप्त गर्े सम्बन्धमा सर्णनय गर्े,

(ट)

सदस्यको दावयत्व समर्ाहा ददर्े,

(ठ)

ससमसतलाई आवश्यक सर्दे शर् ददर्े,

(ड)

ववसर्यममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायनहरू गर्े ।
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३६.

साधारण सभाको बैठक: (१) ससमसतले सहकारी सां स्था दतान भएको समसतले तीर् मवहर्ासभर
प्रारजम्भक साधारण सभा बोलाउर्ु पर्ेछ ।
(२) ससमसतले प्रत्येक आसथनक वषन समाप्त भएको समसतले छ मवहर्ासभर वावषनक साधारण
सभा बोलाउर्ु पर्ेछ ।
(३) ससमसतले दे हायको अवस्थामा ववशेष साधारण सभा बोलाउर्ु पर्ेछ :–
(क)

सां स्थाको काम ववशेषले ववशेष साधारण सभा बोलाउर्ु पर्े भएमा,

(ख)

दफा 4६ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम लेखा सुपररवेिण ससमसतले
ससफाररस गरे मा,

(ग)

कुर्ै सञ्चालकले ववशेष साधारण सभा बोलाउर् पेश गरे को प्रस्ताव ससमसतद्वारा पाररत
भएमा,

(घ)

ससमसतले कुर्ै खास कामको लासग ववशेष साधारण सभा बोलाउर्े सर्णनय गरे मा,

(ङ)

ववशेष साधारण सभा बोलाउर्ु पर्े कारण खुलाई पन्र प्रसतशत सदस्यले ससमसत समि
सर्वेदर् ददएमा,

(च)

दफा 3७ को उपदफा (१) बमोजजम दतान असधकारीले सर्दे शर् ददएमा,

(छ)

दफा 3९ को उपदफा (२) बमोजजम दतान असधकारीले आदे श ददएमा ।
(४) उपदफा (३) मा जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् सां स्थाको सञ्चालक वा

व्यवस्थापकबाट आफ्र्ो जजम्मेवारी पूरा र्गरी सां स्था सञ्चालर्मा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा
दतान असधकारीलाई जार्कारी ददई साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहुमत सदस्य उपजस्थत भई
ववशेष साधारण सभा गर्न सवकर्ेछ ।
(५) सहकारी सां स्थाको साधारण सभाको लासग गणपुरक सङ्ख्या तत्काल कायम रहेको
सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रसतशत हुर्ेछ ।
तर पवहलो पटक बोलाइएको साधारण सभामा गणपुरक सङ्ख्या र्पुगम
े ा त्यसको सात
ददर्सभर दोस्रो पटक साधारण सभा बोलाउर्ु पर्े र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण
सभामा सञ्चालक ससमसतको बहुमत सवहत एक सतहाई साधारण सदस्यहरूको उपजस्थसत भएमा
साधारण सभाको गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मासर्र्ेछ ।
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(६) दुई हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको सां स्थाले साधारण सभा गदान समार्
कायनसूचीमा तोवकए बमोजजम सदस्य सङ्खख्याको आधारमा स्थार्ीय तह वा वडामा सञ्चालक
सदस्यहरूलाई पठाई साधारण सभा गर्न र त्यस्तो सभाको सर्णनय प्रमाजणत गर्न सोही सभाबाट
प्रसतसर्सधहरू छर्ौट गरी त्यस्ता प्रसतसर्सधहरूको उपजस्थसतको सभाले अजन्तम सर्णनय प्रमाजणत गर्े
व्यवस्था समलाउर् सक्र्ेछ ।
तर सञ्चालक वा ले खा सुपररवेिण ससमसतको सर्वानचर् वा गठर् दफा ३९ र दफा ४५
बमोजजम हुर्ेछ ।
३७.

ववशेष साधारण सभा बोलाउर् सर्दे शर् ददर् सक्र्े: (१) कुर्ै सहकारी सां स्थाको सर्रीिण वा
सुपररवेिण गदान वा कसैको उजूरी परी छार्सबर् गदान दे हायको अवस्था दे जखर् आएमा दतान
असधकारीले त्यस्तो सहकारी सां स्थाको ससमसतलाई ववशेष साधारण सभा बोलाउर् सर्दे शर् ददर्
सक्र्ेछ :(क)

सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा ससद्धान्त ववपरीत कायन गरे मा,

(ख)

यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम, ववसर्यम तथा आन्तररक कायनववसध ववपरीतको
कायन गरे मा,

(ग)

दतान असधकारीले ददएको सर्दे शर्को बारम्बार उल्लङ्घर् गरे मा,

(घ)

प्रदे श सहकारी बैंकको हकमा र्ेपाल राि बैंकको सर्ररिण तथा सुपररवेिणका िममा
गम्भीर कैवफयत दे जखएमा,

(ङ)

दफा ३९ को उपदफा (२) बमोजजम दतान असधकारीले आदे श ददएमा।
(२) उपदफा (१) बमोजजम साधारण सभा बोलाउर् सर्दे शर् प्राप्त भएमा ससमसतले सो

सर्दे शर् प्राप्त भएको समसतले पैंतीस ददर्सभर साधारण सभाको बैठक बोलाउर्ु पर्ेछ र साधारण
सभाको बैठकमा उजूरी वा सर्रीिणका िममा दे जखएका ववषयमा छलफल गरी सोको प्रसतवेदर्
दतान असधकारी समि पेश गर्ुप
न र्ेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा उजल्लजखत अवसधसभर ससमसतले साधारण सभा र्बोलाएमा
दतान असधकारीले त्यस्तो साधारण सभा बोलाउर् सक्र्ेछ ।
(४) सहकारी सां स्थाको ववशेष साधारण सभाको लासग गणपूरक सङ्ख्या दफा ३६ को
उपदफा (४) र (५) बमोजजम हुर्ेछ ।
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३८.

सञ्चालक ससमसत : (१) सहकारी सां स्थामा साधारण सभाबाट सर्वानजचत एक सञ्चालक ससमसत
रहर्ेछ ।
(२) कुर्ै व्यजि एकै समयमा एकमार सहकारी सां स्थाको सञ्चालक हुर् सक्र्ेछ।
(३) सञ्चालक ससमसतमा एउटै व्यजि लगातार एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी
सञ्चालक हुर् पाउर्े छै र् ।
(४) उपदफा (१) बमोजजमको ससमसतमा कम्तीमा तेत्तीस प्रसतशत मवहला सदस्यको
प्रसतसर्सधत्व सुसर्जित गर्ुप
न र्ेछ ।
(५) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवसधमा सञ्चालक तथा लेखा
सुपररवेिण ससमसतको पदमा उम्मेदवार बन्न र सर्वानजचत हुर् सक्र्ेछैर् ।
(६) कुर्ै सहकारी सां स्थाको सञ्चालक सोही सां स्थाको कमनचारी वा आफ्र्ो सां स्थाले
सदस्यता सलएको सहकारी सङ्घ वा बैंक बाहेक अको कुर्ै सां स्थाको सञ्चालक बन्न पाउर्े छै र् ।
तर वावषनक दुई करोड रुपैयाूँभन्दा कमको कारोबार गर्े सहकारी सां स्थाको सञ्चालकले
त्यस्तो सहकारी सां स्थामा कमनचारीको रूपमा काम गर्न बाधा पर्े छै र्। वावषनक दुई करोडभन्दा
बढी कारोबार गर्े सां स्थामा कुर्ै सञ्चालक कमनचारी रहेको भए यो ऐर् प्रारम्भ भएको समसतले एक
वषनसभर त्यस्तो सञ्चालकले कमनचारीको पद त्याग गर्ुप
न र्ेछ। यसरी पदत्याग गरे मा सां स्थाले
तत्काल अको कमनचारीको व्यवस्था गर्ुप
न र्ेछ।
ु जघ कुर्ै व्यजि एकभन्दा बढी सहकारी सां स्थाको सञ्चालक वा
(७) यो ऐर् प्रारम्भ हुर्अ
सोही वा अको सहकारी सां स्थाको कमनचारी भएकोमा यो ऐर् प्रारम्भ भएको समसतले एक वषनसभर
कुर्ै एक सहकारी सां स्थाको मार सञ्चालक वा कमनचारी रहर्ु पर्ेछ ।
(८) ससमसतको कायानवसध चार वषनको हुर्छ
े ।
(९) बहालवाला सरकारी कमनचारी, जशिक, बैंक, फाइर्ान्स, ववजत्तय सां स्थाका सञ्चालक
र कमनचारीले सहकारी सां स्थाको सञ्चालक ससमसतमा सर्वानजचत वा मर्ोसर्त हुर् पाउर्े छै र् । यो
ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बखत त्यस्तो सर्कायमा कायनरत कमनचारी सहकारी सां स्थाको सञ्चालक
ससमसतमा सर्वानजचत वा मर्ोसर्त भएको भएमा यो ऐर् प्रारम्भ भएको समसतले तीर् मवहर्ासभर
सञ्चालक ससमसतको पदबाट राजीर्ामा ददर्ुपर्ेछ ।
तर पेशागत आधारमा गठर् हुर्े सहकारी सां स्थामा सञ्चालक हुर् बाधा पर्े छै र् ।
(१०) ससमसतको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुर्ेछ ।
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३९.

ससमसतको सर्वानचर्: (१) ससमसतले आफ्र्ो कायानवसध समाप्त हुर् ु अजघ अको ससमसतको सर्वानचर्
गराउर्ु पर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम ससमसतको सर्वानचर् र्गराएको जार्कारी प्राप्त भएमा त्यस्तो
जार्कारी प्राप्त भएको समसतले छ मवहर्ासभर ससमसतको सर्वानचर् गराउर् दतान असधकारीले
सम्बजन्धत ससमसतलाई आदे श ददर् सक्र्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम दतान असधकारीले आदे श ददएकोमा सम्बजन्धत ससमसतले सो
आदे श बमोजजमको समयावसधसभर ससमसतको सर्वानचर् गराई दतान असधकारीलाई जार्कारी
गराउर्ुपर्ेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम ससमसतको सर्वानचर् र्गराएमा दतान असधकारीले त्यस्तो
सहकारी सां स्था सदस्य रहेको मासथल्लो सङ्घ भए सो सङ्घको प्रसतसर्सध समेतलाई सहभागी गराई
ससमसतको सर्वानचर् सम्बन्धी सम्पूणन कायन गर्े, गराउर्ेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजजमको सर्वानचर् कायनमा सहयोग पुर्याउर्ु सम्बजन्धत ससमसतका
पदासधकारीहरूको कतनव्य हुर्ेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजजम सर्वानचर् गराउूँदा लागेको सम्पूणन खचन सम्बजन्धत सहकारी
सां स्थाले व्यहोर्ुन पर्ेछ।
(७) यस दफा बमोजजम ससमसतको अको सर्वानचर् र्भएसम्मको लासग ससमसतले ववसर्यममा
व्यवस्था भए बमोजजम आफ्र्ो कायन सञ्चालर् गर्ेछ ।

४०.

ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार: यस ऐर्मा अन्यर उजल्लजखत काम, कतनव्य र असधकारका
असतररि ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार दे हाय बमोजजम हुर्ेछ:–
(क)

सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त बमोजजम सहकारी सां स्था सञ्चालर् गर्े,

(ख)

आसथनक तथा प्रशासकीय कायन गर्े, गराउर्े,

(ग)

प्रारजम्भक साधारण सभा, वावषनक साधारण सभा तथा ववशेष साधारण सभा बोलाउर्े,

(घ)

साधारण सभाका सर्णनयहरू कायानन्वयर् गर्े, गराउर्े,

(ङ)

सहकारी सां स्थाको र्ीसत, योजर्ा, बजेट तथा बावषनक कायनिमको तजुम
न ा गरी साधारण
सभामा पेश गर्े,

(च)

सहकारी सां स्थाको सदस्यता प्रदार् गर्े तथा सदस्यताबाट हटाउर्े,
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(छ)

शेयर र्ामसारी तथा वफतान सम्बन्धी कायन गर्े,

(ज)

सम्बजन्धत सङ्घको सदस्यता सलर्े,

(झ)

ववसर्यम तथा आन्तररक कायनववसध तयार गरी साधारण सभामा पेश गर्े,

(ञ)

सहकारी सां स्थाको कायनिेरसभर सां स्थाको कारोबार र व्यवसायको वहत प्रवद्धनर्को लासग
आवश्यक कायन गर्े, गराउर्े,

(ट)

सां स्थाको लगार्ीलाई कृवष उत्पादर् तथा प्रशोधर् वा उत्पादर्शील िेरमा पररचालर् गर्े,
गराउर्े

4१.

(ठ)

एक सहकारी एक उत्पादर् कायनिम सञ्चालर् गर्े, गराउर्े,

(ड)

तोवकए बमोजजमका अन्य कायन गर्े ।

पदमा बहाल र्रहर्े: दे हायको कुर्ै अवस्थामा सञ्चालक आफ्र्ो पदमा बहाल रहर् सक्र्े छै र्:(क)

सर्जले ददएको राजीर्ामा ससमसतबाट स्वीकृत भएमा,

(ख)

सर्जलाई दफा 4२ को उपदफा (१) बमोजजम सञ्चालकबाट हटाउर्े सर्णनय भएमा,

(ग)

सर्ज अको सहकारी सां स्थाको सञ्चालक भएमा,

(घ)

सर्ज सोही वा अको सहकारी सां स्थाको कमनचारी भएमा,
तर दफा ३८ को उपदफा (६) को प्रसतबन्धात्मक वाक्याांशमा लेजखएको कुरामा सोही

बमोजजम हुर्ेछ ।

4२.

(ङ)

सर्ज सोही वा अको सहकारी सां स्थाको ले खा सुपररवेिण ससमसतको पदमा रहेमा,

(च)

सर्जको मृत्यु भएमा।

पदबाट हटाउर् सक्र्े:(१) साधारण सभाले बहुमतको सर्णनयबाट दे हायको कुर्ै अवस्थामा
सञ्चालकलाई ससमसतको सञ्चालक पदबाट हटाउर् सक्र्ेछ:(क)

आसथनक वहर्ासमर्ा गरी सम्बजन्धत सहकारी सां स्थालाई हासर् र्ोक्सार्ी पुर्याएमा,

(ख)

अर्सधकृत तवरले सम्बजन्धत सहकारी सां स्थाको कारोबार सम्बन्धी ववषयको गोपसर्यता
भङ्ग गरे मा,
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(ग)

सम्बजन्धत सहकारी सां स्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग प्रसतस्पधान हुर्े गरी समार्
प्रकृसतको कारोबार वा व्यवसाय गरे मा,

(घ)

सम्बजन्धत सहकारी सां स्थाको अवहत हुर्े कुर्ै कायन गरे मा,

(ङ)

सर्ज शारीररक वा मार्ससक रूपमा काम गर्न र्सक्र्े भएमा,

(च)

कुर्ै सञ्चालकमा यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम वा ववसर्यममा उजल्लजखत
योग्यता र्रहेमा ।
(२) कुर्ै सञ्चालकलाई ससमसतको पदबाट हटाउर्े सर्णनय गर्ुन अजघ त्यस्तो सञ्चालकलाई

साधारण सभा समि सफाई पेश गर्े उजचत मौका ददर्ुपर्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजमको अवसधसभर कुर्ै सञ्चालकले सफाई पेश र्गरे मा वा सर्जले
पेश गरे को सफाई सन्तोषजर्क र्भएमा साधारण सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउर्
सक्र्ेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य ससमसतको दुई
कायनकाल सम्मको सर्वानचर्मा उम्मेदवार बन्न पाउर्े छै र् ।
(५) उपदफा (३) बमोजजम कुर्ै सञ्चालक पदबाट हटे मा त्यस्तो पदमा साधारण सभाले
बाूँकी अवसधको लासग अको सञ्चालकको सर्वानचर् गर्ेछ ।
४३.

सर्जी स्वाथन समावेश भएको सर्णनय प्रकृयामा सांलग्र् हुर् र्हुर्:े (१) सञ्चालकले आफ्र्ो सर्जी
ु ूँद
स्वाथन समावेश भएको सर्णनय प्रवियामा सां लग्र् हुर्ह
ु ै र् ।
(२) सञ्चालकले आफूलाई मार व्यजिगत फाइदा हुर्ग
े री सहकारी सां स्थामा कुर्ै कायन
गर्न, गराउर् हुूँदैर् ।
(३) कुर्ै सञ्चालकले उपदफा (१) को ववपरीत हुर्े गरी वा आफ्र्ो असधकार िेरभन्दा
बावहर गई कुर्ै काम कारबाही गरे वा गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रसत त्यस्तो सञ्चालक
व्यजिगत रूपमा उत्तरदायी हुर्ेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट सहकारी सां स्था, सां स्थाको सदस्य
वा अन्य कुर्ै व्यजिलाई हासर् र्ोक्सार्ी हुर् गएको रहेछ भर्े त्यस्तो हासर् र्ोक्सार्ी सर्जबाट
असुल उपर गररर्ेछ ।

४४.

ससमसतको ववघटर् : (१) साधारण सभाले दे हायको अवस्थामा ससमसतको ववघटर् गर्न सक्र्ेछ:(क)

ससमसतको बदसर्यतपूणन कायनबाट सहकारी सां स्थाको कारोबार जोजखममा परे मा,
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(ख)

सहकारी सां स्थाले सतर्ुप
न र्े दावयत्व तोवकएको समयसभर भुिार् गर्न र्सकेमा,

(ग)

ववसर्यममा उल्ले जखत उद्देश्य र कायन ववपरीतको काम गरे मा,

(घ)

ससमसतले आफ्र्ो जजम्मेवारी पूरा र्गरे मा,

(ङ)

यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यमावलीमा उल्ले जखत शतन वा दतान गर्े
असधकारीले ददएको सर्दे शर्को बारम्बार उल्लङ्घर् गरे मा ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम ससमसत ववघटर् भएमा साधारण सभाले र्याूँ ससमसतको

सर्वानचर् गर्ेछ।
(३) ससमसतले यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम बमोजजम दतान असधकारीले
ददएको सर्दे शर् पालर्ा र्गरे मा वा दफा ३७ को उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको प्रसतवेदर्
समेतको आधारमा दतान असधकारीले

ससमसतलाई उजूरी वा सर्रीिणको िममा दे जखएका

ववषयवस्तुको गाम्भीयनताको आधारमा बढीमा छ मवहर्ाको समय ददई सुधार गर्े मौका ददर्
सक्र्ेछ र त्यस्तो समयावसधसभर पसर् सुधार र्गरे मा त्यस्तो ससमसत ववघटर् गर्ेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम ससमसत ववघटर् भएमा त्यसरी ववघटर् गररएको समसतले तीर्
मवहर्ासभरमा अको ससमसतको सर्वानचर् सम्पन्न गराउर् र त्यस्तो सर्वानचर् र्भएसम्म सहकारी
सां स्थाको दै सर्क कायन सञ्चालर् गर्न दतान असधकारीले तोवकए बमोजजमको एक तदथन ससमसत गठर्
गर्ुप
न र्ेछ ।
(५) प्रदे श सहकारी बैंकको ससमसत ववघटर् गर्ुन पूव न दतान असधकारीले र्ेपाल राि बैंकको
परामशन सलर्ुपर्ेछ र र्ेपाल राि बैंकको परामशन बमोजजम तदथन ससमसत गठर् गर्ुप
न र्ेछ ।
(६) यस दफा बमोजजम अको ससमसतको सर्वानचर् गराउूँदा लागेको सम्पूणन खचन
सम्बजन्धत सहकारी सां स्थाले व्यहोर्ेछ ।
४५.

लेखा सुपररवेिण ससमसत गठर्: (१) सहकारी सां स्थामा आन्तररक सर्यन्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न
तोवकए बमोजजमको योग्यता पुगेका एकजर्ा सां योजक र दुईजर्ा सदस्यहरू रहर्े गरी साधारण
सभाले सर्वानचर्बाट लेखा सुपररवेिण ससमसत गठर् गर्ेछ ।
(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यजि एकै अवसधमा एउटै सहकारी सां स्थाको
सञ्चालक वा लेखा सुपररवेिण ससमसतको सां योजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र सर्वानजचत
हुर् सक्र्े छै र्।
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४६.

लेखा सुपररवेिण ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार: (१) लेखा सुपररवेिण ससमसतको काम,
कतनव्य र असधकार दे हाय बमोजजम हुर्ेछ:–
(क)

प्रत्येक चौमाससकमा सहकारी सां स्थाको आन्तररक लेखापरीिण गर्े, गराउर्े,

(ख)

आन्तररक लेखापरीिण गदान लेखापरीिणका आधारभूत ससद्धान्तको पालर्ा गर्े, गराउर्े,

(ग)

ववत्तीय तथा आसथनक कारोबारको सर्रीिण तथा मूल्याङ्कर् गर्े, गराउर्े,

(घ)

ससमसतको काम कारवाहीको सर्यसमत सुपररवेिण गर्े र ससमसतलाई आवश्यक सुझाव
ददर्े,

(ङ)

साधारण सभाको सर्दे शर्, सर्णनय तथा ससमसतका सर्णनय कायानन्वयर् भए र्भएको अर्ुगमर्
गर्े,

(च)

ले खा सम्बन्धी प्रसतवेदर् र ससमसतको काम कारबाहीको सुपररवेिण सम्बन्धी वावषनक
प्रसतवेदर् साधारण सभा समि 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
व्यापक रूपमा वहर्ासमर्ा वा असर्यसमतता भएको वा सां स्था गम्भीर आसथनक सङ्कटमा
पर्न लागेकोमा सोको कारण खुलाई ववशेष साधारणसभा बोलाउर् ससमसत समि ससफाररस
गर्े,

(ज)

आवश्यक परे मा आन्तररक ले खा परीिक सर्युजिका लासग तीर् जर्ाको र्ाम सञ्चालक
ससमसतमा ससफाररस गर्े ।
(२) ले खा सुपररवेिण ससमसतको सां योजक वा सदस्य सहकारी सां स्थाको आसथनक तथा

दै सर्क प्रशाससर्क कायनमा सहभागी हुर् पाउर्े छै र् ।

पररच्छे द–७
बचत तथा ऋण पररचालर्
४७.

सदस्य केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ुन पर्े: (१) सहकारी सां स्थाले आफ्र्ा
सदस्यहरूको मार बचत स्वीकार गर्न, सोको पररचालर् गर्न र सदस्यलाई मार ऋण प्रदार् गर्न
सक्र्ेछ ।
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(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् बचत तथा ऋणको मुख्य
कारोबार गर्े गरी दतान भएको सां स्था बाहेक अन्य ववषयगत वा बहुउद्देश्यीय सां स्थाले बचत तथा
ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउर्े छै र्।
तर यो ऐर् प्रारम्भ हुर् ु अजघ बहुउद्देश्यीय वा ववषयगत सां स्थाको रूपमा दतान भई मुख्य
कारोबारको रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गदै आएको भए त्यस्तो सां स्थाले तीर् वषनसभरमा
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार र्हुर्े गरी दतान हुूँदाका बखतमा उल्लेख गररएको मुख्य
कारोबार गर्े गरी सां स्थाहरूले मुख्य कारोबार गर्ुप
न र्ेछ ।
(३) सहकारी सां स्थाले सदस्यलाई प्रदार् गर्े ऋणमा दतान असधकारीले अन्यथा तोकेकोमा
बाहेक सेवा शुल्क र र्वीकरण शुल्क सम्बजन्धत सां स्थाको कायनववसधले तोके बमोजजम हुर्ेछ ।
(४) सर्यसमत बचतको ब्याज र ऋणको ब्याजदरको अन्तर पाूँच प्रसतशतभन्दा बढी हुर्े
छै र् ।
ूँ ीकृत गरी
(५) सहकारी सां स्थाले प्रदार् गरे को ऋणमा लाग्र्े ब्याजलाई मूल ऋणमा पूज
सोको आधारमा ब्याज लगाउर् पाइर्े छै र् ।
(६) सहकारी सां स्थाले बचत रकम सदस्य बीच ऋण लगार्ी, र्ेपाल सरकारले जारी
गरे को ऋणपर वा र्ेपाल राि बैंकले जारी गरे को ट्रेजरी सबल खरीद गर्न बाहेक अचल सम्पजत्त
खरीद, पूवानधार सर्मानण, कारोबारमा लगार्ी, फमन वा कम्पर्ी वा कुर्ै बैंक (सहकारी बैंक बाहेक)
ूँ ै र् ।
को शेयर खरीद वा अन्य कुर्ै प्रयोजर्मा उपयोग गर्ुन हुद
ूँ ी कोषको पन्र गुणासम्म बचत सङ्कलर् गर्न
(७) सहकारी सां स्थाले प्राथसमक पूज
सक्र्ेछ ।
(८) सां स्था वा सङ्घले दतान गदानका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता
प्राप्त गरे को तीर् मवहर्ा अवसध व्यतीत र्भई ऋण लगार्ी गर्न सक्र्े छै र् ।
(९) बचत तथा ऋणको कारोबार गर्े सहकारी सां स्थाले आफ्र्ो ऋण लगार्ीको तीस
प्रसतशत रकम कृवष उत्पादर् तथा प्रशोधर् वा उत्पादर्शील िेरमा लगार्ी गर्ुन पर्ेछ ।

४८.

सन्दभन ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दतान असधकारीले सहकारी सां स्थाको प्रयोजर्का लासग
बचत ऋणको सन्दभन ब्याजदर(रे फरे न्स इन्ट्रेि रे ट) सां घीय कार्ूर् बमोजजम र दफा ३८ को
उपदफा (६) को कारोबारको असधकतम सीमा तोक्र् सक्र्ेछ ।
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(२) उपदफा (१)

बमोजजमको सन्दभन ब्याजदर तोक्र्े सम्बन्धमा दे हाय बमोजजमको

ससमसतको ससफाररस सलर्ुपर्ेछः
(क) दतान असधकारी

- सां योजक

(ख) प्रसतसर्सध, मन्रालय

- सदस्य

(ग) प्रसतसर्सध, आसथनक मासमला तथा योजर्ा मन्रालय

- सदस्य

(घ) प्रसतसर्सध, आन्तररक मासमला तथा कार्ूर् मन्रालय

- सदस्य

(ङ) प्रसतसर्सध, उद्योग, पयनटर्, वर् तथा वातावरण मन्रालय

- सदस्य

(च) प्रसतसर्सध, र्ेपाल राि बैंक

- सदस्य

(छ) प्रसतसर्सध, प्रदे श सहकारी सङ्घ

- सदस्य

(ज) प्रसतसर्सध, प्रदे श सहकारी बैंक

- सदस्य

(झ) प्रसतसर्सध, प्रदे श ववषयगत सहकारी सङ्घबाट दुई जर्ा

- सदस्य

(ञ) सहायक दतान असधकारी

- सदस्य सजचव

(२) उपदफा (१) बमोजजम तोवकएको सन्दभन ब्याजदर सहकारी सां स्थाको लासग सर्दे शक
ब्याजदर हुर्ेछ ।
(३) सन्दभन ब्याजदर सर्धानरणका आधार र प्रकृया तोवकए बमोजजम हुर्ेछ।
४९.

व्यजिगत बचतको सीमा : सां स्थामा सदस्यको व्यजिगत बचतको सीमा सम्बजन्धत सां स्थाको
ववसर्यममा तोवकए बमोजजम हुर्ेछ ।
पररच्छे द –8
आसथनक स्रोत पररचालर्

५०.

शेयर सबिी तथा वफतान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सहकारी सां स्थाले आफ्र्ो सदस्यलाई शेयर सबिी
गर्न सक्र्ेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेजखएको भए तापसर् सहकारी सां स्थाले एकै
ूँ ीको दश प्रसतशतभन्दा बढी हुर्े गरी शेयर सबिी गर्न सक्र्े
सदस्यलाई आफ्र्ो कूल शेयर पूज
छै र् ।
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तर र्ेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थार्ीय तहको पूणन वा आांजशक स्वासमत्व वा
सर्यन्रण भएको सां स्था वा सर्कायको हकमा यो बन्दे ज लागू हुर्े छै र्।
(३) सहकारी सां स्थाको शेयरको अङ्वकत मूल्य प्रसत शेयर एक सय रुपैयाूँ हुर्छ
े ।
ूँ ी ववसर्यममा उल्ले ख भए बमोजजम हुर्ेछ ।
(४) सहकारी सां स्थाको शेयर पूज
(५) सहकारी सां स्थाले खुला बजारमा शेयर सबिी गर्न पाउर्े छै र् ।
(६) सहकारी सां स्थाको मूलधर्को रूपमा रहेको कुर्ै सदस्यको शेयर सोही सहकारी
सां स्थाको ऋण वा दावयत्व बाहेक अन्य कुर्ै ऋण वा दावयत्व वापत सललाम सबिी गररर्े छै र् ।
5१.

रकम वफतान तथा खाता सञ्चालर् सम्बन्धी व्यवस्था: (1) कुर्ै सदस्यले सहकारी सां स्थाको
सदस्यता त्यागी रकम वफतान सलर् चाहेमा सर्जको कुर्ै दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व भुिार् गरे को
समसतले तीर् मवहर्ासभर सर्जको बाूँकी रकम तोवकए बमोजजम सर्जलाई वफतान 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 तोवकए बमोजजम सर्जलाई वफतान गर्ुप
न र्ेछ।
(३) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्े सहकारी सां स्थाले बचत खाताहरू सञ्चालर्
गर्न सक्र्ेछ।

5२.

ऋण वा अर्ुदार् सलर् सक्र्े: (१) सहकारी सां स्थाले बैंक वा ववत्तीय सां स्था वा अन्य सर्कायबाट
ऋण वा अर्ुदार् सलर् वा त्यस्तो सर्कायसूँग साझेदारीमा काम गर्न सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेजखएको भए तापसर् ववदे शी बैंक वा सर्कायबाट
ऋण वा अर्ुदार् सलर्ु अजघ प्रदे श सरकारको ससफाररसमा सां घीय कार्ूर् बमोजजम र्ेपाल
सरकारको स्वीकृसत सलर्ुपर्ेछ ।

५३.

र्ेपाल सरकारको सुरिण प्राप्त गर्न सक्र्े: (१) सहकारी सां स्थाले ववदे शी बैंक वा सर्कायसूँग सलर्े
ऋणमा सुरिण प्राप्त गर्ुप
न र्े भएमा त्यसको लासग प्रदे श सरकार माफनत सां घीय कार्ूर् बमोजजम
र्ेपाल सरकारको स्वीकृसत सलर्ुपर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सुरिण प्रदार् गदान र्ेपाल सरकारले आवश्यक शतन तोक्र्
सक्र्ेछ।
पररच्छे द –9
सहकारी सांस्थाको कोष
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५४.

सहकारी सांस्थाको कोष: (१) सहकारी सां स्थाको कोषमा दे हाय बमोजजमको रकम रहर्ेछ:(क)

शेयर सबिीबाट प्राप्त रकम,

(ख)

बचतको रूपमा प्राप्त रकम,

(ग)

ऋणको रूपमा प्राप्त रकम,

(घ)

र्ेपाल सरकारबाट प्राप्त अर्ुदार् रकम,

(ङ)

प्रदे श सरकारबाट प्राप्त अर्ुदार् रकम,

(च)

ववदे शी सरकार वा अन्तरानविय सङ्घ, सां स्थाबाट प्राप्त अर्ुदार् वा सहायताको रकम,

(छ)

व्यवसायबाट आजजनत रकम,

(ज)

सदस्यता प्रवेश शुल्क,

(झ)

सहकारी सां स्थाको र्ाममा प्राप्त हुर्े अन्य जुर्सुकै रकम ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजजमको रकम प्राप्त गर्ुन अजघ र्ेपाल सरकार, अथन

मन्रालयको सहमसत सलर्ु पर्ेछ ।
५५.

जगेडा कोष: (१) सहकारी सां स्थामा एक जगेडा कोष रहर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा दे हाय बमोजजमको रकम रहर्े छ:–
(क)

आसथनक वषनको खुद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत रकम,

(ख)

ूँ ीगत अर्ुदार् रकम,
कुर्ै सां स्था, सङ्घ वा सर्कायले प्रदार् गरे को पूज

(ग)

अचल सम्पजत्त सबिीबाट प्राप्त रकम,

(घ)

अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम अववभाज्य हुर्ेछ ।

५६.

ूँ ी वफतान कोष: (१) सहकारी सां स्थामा एक सां रजित पूज
ूँ ी वफतान कोष रहर्ेछ ।
सां रजित पूज
(२) दफा 5५ बमोजजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क)
बमोजजमको रकम छु ट्याई बाूँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत रकम उपदफा (१)
बमोजजमको कोषमा वावषनक रूपमा जम्मा गर्ुप
न र्ेछ ।
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(३) उपदफा (१) बमोजजमको रकम वावषनक कारोबारको आधारमा सम्बजन्धत सदस्यलाई
तोवकए बमोजजम उपलब्ध गराउर्ु पर्ेछ ।
५७.

सहकारी प्रवद्धनर् कोष : (१) सहकारी सां स्थामा एक सहकारी प्रवद्धनर् कोष रहर्ेछ ।
(२) सहकारी सां स्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धनर् गर्नको लासग दफा 5५ बमोजजमको
जगेडा कोषमा सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छु ट्याई बाूँकी
रहेको रकमको शून्य दशमलव पाूँच प्रसतशतले हुर् आउर्े रकम सां घीय कार्ूर्मा व्यवस्था भए
बमोजजमको सहकारी प्रवद्धनर् कोषमा वावषनक रूपमा जम्मा गर्ुन पर्ेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजजमको कोष पररचालर् सां घीय कार्ूर्मा व्यवस्था भए बमोजजम
हुर्ेछ ।

५८.

अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस पररच्छे दमा अन्यर उजल्लजखत कोषका असतररि सहकारी
सां स्थामा शेयर लाभाांश कोष, सहकारी जशिा कोष लगायत तोवकए बमोजजमका अन्य कोषहरू
रहर् सक्र्ेछर्् ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूसतनका लासग
ववसर्यममा तोवकए बमोजजम उपयोग गर्न सवकर्ेछ ।
(३) प्रदे श सहकारी बैंकको कूल सम्पजत्त र अन्य कारोवारको दावयत्वको आधारमा
र्ेपाल राि बैंकले तोके बमोजजमका अन्य कोषहरु समेत रहर्ेछर्् ।
ूँ ीको अठार प्रसतशतभन्दा बढी हुर्े छै र्।
तर एक वषनको शेयर लाभाांशको रकम शेयर पूज

पररच्छे द –१0
असभलेख र सूचर्ा
५९.

असभलेख राख्नु पर्े: (१) सहकारी सां स्थाले साधारणसभा, ससमसत तथा ले खा सुपररवेिण ससमसतका
बैठकका सर्णनय तथा काम कारवाहीको अद्यावसधक असभले ख सुरजित राख्नुपर्ेछ ।
(२) सहकारी सां स्थाले आफूले गरे को सम्पूणन कारोबारहरूको ले खाको असभलेख तथा
अन्य आवश्यक असभले खहरू तोवकए बमोजजम सुरजित राख्नु पर्ेछ ।

६०.

वववरण उपलब्ध गराउर्ु पर्े: (१) सहकारी सां स्थाले प्रत्येक वषन दे हायका वववरणहरू सवहतको
प्रसतवेदर् तोवकएको समयसभर दतान असधकारी समि पेश गर्ुन पर्ेछ :–
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(क)

कारोबारको चौमाससक र वावषनक प्रसतवेदर् तथा ले खापरीिण प्रसतवेदर्,

(ख)

वावषनक कायनिम, र्ीसत तथा योजर्ा,

(ग)

खुद बचत सम्बन्धी र्ीसत तथा योजर्ा,

(घ)

सञ्चालकको र्ाम तथा बाूँकी कायानवसधको सूची,

(ङ)

साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जार्कारी,

(च)

ूँ ी,
शेयर सदस्य सां ख्या र शेयर पूज

(छ)

सञ्चालक वा सदस्यले सलएको ऋण, सतर्न बाूँकी रहेको रकम,

(ज)

दतान असधकारीले समय समयमा तोवकददएका अन्य वववरण ।
(२) दतान असधकारीले उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त वववरण सवहतको वावषनक प्रसतवेदर्

मन्रालयमा असर्वायन रूपमा पठाउर्ु पर्ेछ ।
(३) प्रदे श सहकारी बैंकले उपदफा (१) बमोजजमको प्रसतवेदर् तोवकएको अवसधसभर
र्ेपाल राि बैंकमा समेत पेश गर्ुप
न र्ेछ ।

पररच्छे द – १1
लेखा र लेखापरीिण
6१.

कारोबारको लेखा: सहकारी सां स्थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधाररत र
कारोबारको यथाथन जस्थसत स्पि रूपमा दे जखर्े गरी सां घीय कार्ूर् बमोजजम असधकार प्राप्त सर्कायले
लागू गरे को लेखामार् (एकाउजन्टङ स्ट्याण्डडन) र यस ऐर् बमोजजम पालर्ा गर्ुप
न र्े अन्य शतन
तथा व्यवस्था बमोजजम राख्नुपर्ेछ ।

6२.

लेखापरीिण: (१) सहकारी सां स्थाले प्रत्येक आसथनक वषनको ले खापरीिण सो आसथनक वषन समाप्त
भएको समसतले तीर् मवहर्ासभर सां घीय कार्ूर् बमोजजम इजाजतपर प्राप्त लेखापरीिकद्वारा गराउर्ु
पर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको अवसधसभर कुर्ै सहकारी सां स्थाले लेखापरीिण र्गराएको
पाइएमा

दतान

असधकारीले

त्यस्तो

सहकारी

ले खापरीिकबाट गराउर् सक्र्ेछ।
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सां स्थाको

लेखापरीिण

इजाजतपर

प्राप्त

(३) उपदफा (२) बमोजजम ले खापरीिण गराउूँदा ले खापरीिकलाई ददर्ु पर्े पाररश्रसमक
तथा सुववधा सम्बजन्धत सहकारी सां स्थाले व्यहोर्ेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम ले खापरीिकले गरे को लेखापरीिण प्रसतवेदर्
अर्ुमोदर्को लासग साधारणसभामा पेश गर्ुप
न र्ेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम पेश भएको ले खापरीिण प्रसतवेदर् साधारण सभाबाट
अर्ुमोदर् हुर् र्सकेमा पुर्ः लेखापरीिणको लासग साधारण सभाले दफा 6३ को अधीर्मा रही
अको लेखापरीिक सर्युि गर्ेछ ।
(६) प्रदे श सहकारी बैंकले आफ्र्ो लेखापरीिण प्रसतवेदर् र्ेपाल राि बैंकमा समेत पेश
गर्ुप
न र्ेछ ।
६३.

लेखापरीिकको सर्युजि: (१) सहकारी सां स्थाको ले खापरीिण सम्बन्धी कायन गर्न सां घीय कार्ूर्
बमोजजम इजाजतपर प्राप्त लेखापरीिकहरू मध्येबाट साधारण सभाले एकजर्ा लेखापरीिक
सर्युजि गर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सर्युि लेखापरीिकको पाररश्रसमक तथा सुववधा साधारण
सभाले सर्धानरण गरे बमोजजम हुर्ेछ ।
(3) उपदफा (१) बमोजजम ले खापरीिक सर्युि गदान एउटै व्यजि, फमन वा कम्पर्ीलाई
लगातार दुई आसथनक वषनभन्दा बढी हुर्े गरी सर्युजि गर्न सवकर्े छै र् ।

६४.

लेखापरीिकमा सर्युि हुर् र्सक्र्े: (१) दे हायका व्यजि लेखापरीिकमा सर्युि हुर् तथा सर्युि
भई सकेको भए सो पदमा बहाल रहर् सक्र्े छै र् :(क)

सहकारी सां स्थाको सञ्चालक,

(ख)

सम्बजन्धत सहकारी सां स्थाको सदस्य,

(ग)

सहकारी सां स्थाको सर्यसमत पाररश्रसमक पाउर्े गरी सर्युि सल्लाहकार वा कमनचारी,

(घ)

ले खापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीर् वषनको अवसध भुिार् र्भएको,

(ङ)

दामासाहीमा परे को,

(च)

भ्रिाचार, ठगी वा र्ैसतक पतर् हुर्े अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाूँच वषन
भुिार् र्भएको,

(छ)

दफा 6३ को उपदफा (३) बमोजजमको व्यजि, फमन वा कम्पर्ी,
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(ज)

सम्बजन्धत सहकारी सां स्था वा सङ्घसूँग स्वाथन बाजझएको व्यजि ।
ु जघ उपदफा (१) बमोजजम अयोग्य र्भएको कुरा
(२) लेखापरीिकले आफू सर्युि हुर्अ

सहकारी सां स्थालाई सलजखत रूपमा जार्कारी गराउर्ु पर्ेछ ।
(३) कुर्ै

लेखापरीिक आफ्र्ो कायनकाल

समाप्त र्हुूँदै

कुर्ै

सहकारी सां स्थाको

ले खापरीिण गर्न अयोग्य भएमा वा सहकारी सां स्थाको ले खापरीिकको पदमा कायम रहर् र्सक्र्े
जस्थसत उत्पन्न भएमा सर्जले लेखापरीिण गर्ुप
न र्े वा गरररहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको
जार्कारी सलजखत रूपमा सहकारी सां स्थालाई ददर्ुपर्ेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजमको कुर्ै पररजस्थसत उत्पन्न भएमा सम्बजन्धत सहकारी
सां स्थाको सञ्चालक ससमसतबाट र्याूँ लेखापरीिकको सर्युजि गरी लेखापरीिण गराई साधारण
सभाबाट अर्ुमोदर् गराउर्ु पर्ेछ ।
तर साधारण सभाबाट अर्ुमोदर् हुर् र्सकेमा पुर्ः ले खापरीिणको लासग साधारण सभाले
दफा 6३ को अधीर्मा रही अको लेखापरीिक सर्युि गर्ेछ ।
(5) यस दफाको व्यवस्था ववपरीत हुर्े गरी सर्युि भएको लेखापरीिकले गरे को
ले खापरीिण मान्य हुर्े छै र् ।

पररच्छे द—१२
ऋण असुली तथा बाूँकी बक्यौता
६५.

ऋण असूल गर्े: (१) कुर्ै सदस्यले सहकारी सां स्थासूँग गरे को ऋण सम्झौता वा शतन
कबुसलयतको पालर्ा र्गरे मा, सलखतको भाखासभर ऋणको सावाूँ, ब्याज र हजानर्ा च ुिा र्गरे मा
वा ऋण सलएको रकम सम्बजन्धत काममा र्लगाई वहर्ासमर्ा गरे को दे जखएमा त्यस्तो सदस्यले
ऋण सलां दा राखेको सधतोलाई सम्बजन्धत 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 स्थामा राखेको सधतो कुर्ै वकससमले कसै लाई हक
छोसडददएमा वा अन्य कुर्ै कारणबाट त्यस्तो सधतोको मूल्य घट्र् गएमा त्यस्तो ऋणीलाई सर्जित
म्याद ददई थप सधतो सुरिण राख्र् लगाउर् सवकर्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम ऋणीले थप सधतो र्राखेमा वा उपदफा (१) वा (२)
बमोजजमको सधतोबाट पसर् साूँवा, ब्याज र हजानर्ाको रकम असुल उपर हुर् र्सकेमा त्यस्तो
ऋणीको हक लाग्र्े अन्य जायजेथाबाट पसर् साूँवा, ब्याज र हजनर्ा असुल उपर गर्न सवकर्ेछ ।
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(४) यस दफा बमोजजम साूँवा, ब्याज र हजानर्ा असुल उपर गदान लागेको खचनको रकम
तथा असुल उपर भएको साूँवा, ब्याज र हजानर्ाको रकम किा गरी बाूँकी रहर् आएको रकम
सम्बजन्धत ऋणीलाई वफतान ददर्ुपर्ेछ ।
(५) यस दफा बमोजजम कुर्ै सहकारी सां स्थाले ऋणीको सधतो वा अन्य जायजेथा सललाम
सबिी गदान सललाम सकार्े व्यजिको र्ाममा सो सधतो वा जायजेथा प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम
रजजिेशर् वा दाजखल खारे ज गर्नको लासग सम्बजन्धत कायानलयमा ले खी पठाउर्ेछ र सम्बजन्धत
कायानलयले पसर् सोही बमोजजम रजजिेशर् वा दाजखल खारे ज गरी सोको जार्कारी सम्बजन्धत
सहकारी सां स्थालाई ददर्ुपर्ेछ ।
(६) यस दफा बमोजजम सधतो राखेको सम्पजत्त सललाम सबिी गदान कसैले सकार र्गरे मा
त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत सहकारी सां स्था आफैंले सकार गर्न सक्र्ेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजजम आफैंले सकार गरे मा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत सहकारी
सां स्थाको र्ाममा रजजिेशर् वा दाजखल खारे ज गर्न सम्बजन्धत कायानलयमा लेखी पठाउर्ेछ र
त्यसरी ले खी आएमा सम्बजन्धत कायानलयले सोही बमोजजम रजजिेशर् वा दाजखल खारे ज गरी
ददर्ुपर्ेछ ।
(८) ऋण असूली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुर्ेछ ।
६६.

बाूँकी बक्यौता असुल उपर गर्े: कसैले सहकारी सां स्थालाई सतर्ु,न बुझाउर्ु पर्े रकम र्सतरी बाूँकी
राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत सहकारी सां स्थाले त्यस्तो व्यजिको जायजेथाबाट
तोवकए बमोजजम असुल उपर गर्न सक्र्ेछ ।

६७.

रोक्का राख्र् लेखी पठाउर्े: (१) सहकारी सां स्थाले दफा 6५ र ६६ को प्रयोजर्को लासग कुर्ै
व्यजिको खाता, जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, र्ामसारी वा सबिी गर्न र्पाउर्े गरी रोक्का
राख्र् सम्बजन्धत सर्कायमा ले खी पठाउर् सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम रोक्काको लासग ले खी आएमा सम्बजन्धत सर्कायले प्रचसलत
कार्ूर् बमोजजम त्यस्तो व्यजिको खाता, जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, र्ामसारी वा सबिी
गर्न र्पाउर्े गरी रोक्का राखी ददर्ुपर्ेछ ।

6८.

अग्रासधकार रहर्े: कुर्ै व्यजिले सहकारी सां स्थालाई सतर्ुप
न र्े ऋण वा अन्य कुर्ै दावयत्व र्सतरे मा
त्यस्तो व्यजिको जायजेथामा र्ेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थार्ीय तहको कुर्ै हक दाबी
भए त्यसको लासग रकम छु िाई बाूँकी रहर् आएको रकममा सहकारी सां स्थाको अग्रासधकार
रहर्ेछ ।
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६९.

कारबाही गर्न बाधा र्पर्े: कुर्ै सहकारी सां स्थाले ऋण असुली गर्े सम्बन्धमा कुर्ै व्यजि वा
सहकारी सां स्था उपर चलाएको कुर्ै कारबाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजि वा सां स्था उपर यस
ऐर् तथा प्रचसलत कार्ूर् बमोजजमको कुर्ै कसूरमा कारवाही चलाउर् रोक लगाएको मासर्र्े
छै र्।

पररच्छे द–१३
एकीकरण, ववघटर् तथा दतान खारे ज
७०.

एकीकरण तथा ववभाजर् सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐर्को अधीर्मा रही दुई वा दुईभन्दा बढी
सहकारी सां स्थाहरू एक आपसमा गासभइ एकीकरण गर्न वा एक सहकारी सां स्थालाई भौगोसलक
कायन िेरको आधारमा दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी सां स्थामा ववभाजर् गर्न सवकर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजर् गदान सम्बजन्धत सहकारी सां स्थाको
कूल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट सर्णनय हुर् ु पर्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजर् गर्े सर्णनय गदान एकीकरण वा
ववभाजर्का शतन र कायनववसध समेत खुलाउर्ु पर्ेछ।
(४) एकीकरण गर्े सहकारी सां स्थालाई तोवकए बमोजजम प्रोत्साहर् गर्न सवकर्ेछ ।
(५) एकीकरण वा ववभाजर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुर्छ
े ।

७१.

ववघटर् र दतान खारे ज: (१) कुर्ै सहकारी सां स्थामा दे हायको अवस्था ववद्यमार् भएमा साधारण
सभाको तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यको सर्णनयबाट त्यस्तो सहकारी सां स्थाको ववघटर् गर्े
सर्णनय गरी दतान खारे जीको स्वीकृसतका लासग ससमसतले दतान असधकारी समि सर्वेदर् ददर् सक्र्ेछ
:(क)

ववसर्यममा उजल्लजखत उद्देश्य तथा कायन हाससल गर्न सम्भव र्भएमा,

(ख)

सदस्यको वहत गर्न र्सक्र्े भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त सर्वेदर् छार्सबर् गदान त्यस्तो सहकारी सां स्थाको

ववघटर् गर्न उपयुि दे जखएमा दतान असधकारीले त्यस्तो सहकारी सां स्थाको दतान खारे ज गर्न
सक्र्ेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुर्सुकै कुरा लेजखएको भए तापसर् दतान असधकारीले दे हायको
अवस्थामा सहकारी सां स्थाको दतान खारे ज गर्न सक्र्ेछ :35

(क)

लगातार दुई वषनसम्म कुर्ै कारोबार र्गरी सर्ष्कृय रहेको पाइएमा,

(ख)

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

(ग)

ववसर्यममा उजल्लजखत उद्देश्य ववपरीत कायन गरे मा,

(घ)

सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त ववपरीत कायन गरे मा ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम दतान खारे ज गर्ुन अजघ दतान असधकारीले त्यस्तो

ु ाईको लासग पन्र ददर्को समयावसध ददर्ु पर्ेछ ।
सहकारी सां स्थालाई सुर्व
(५) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम सहकारी सां स्थाको दतान खारे ज भएमा त्यस्तो
सहकारी सां स्था ववघटर् भएको मासर्र्ेछ ।
(६) उपदफा (२) वा (३) मा जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् दतान असधकारीले
र्ेपाल सरकार, प्रदे श सरकार तथा स्थार्ीय तहले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम अर्ुदार् प्राप्त
गरे को सां स्था वा सङ्घको दतान खारे ज गर्ुन अजघ सम्बजन्धत मन्रालय वा ववभागको स्वीकृसत
सलर्ुपर्ेछ ।
(७) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम कुर्ै सहकारी सां स्था वा सङ्घको दतान खारे जी भएमा
त्यस्तो सां स्था वा सङ्घको दतान प्रमाणपर स्वतः रद्द भएको मासर्र्ेछ ।
(८) प्रदे श सहकारी बैंकले सतर्ुप
न र्े ऋण तथा बाय द दावयत्व भुिार् गर्न र्सवकर्े
दे जखएमा त्यस्तो बैंकलाई खारे ज गर्नका लासग दतान असधकारीले र्ेपाल राि बैंकसूँग परामशन
गर्ुप
न र्ेछ।
(९) उपदफा (८) बमोजजमको राि बैंकको परामशन अर्ुरुप दतान असधकारीले प्रदे श
सहकारी बैंक खारे ज गरी सलक्वीडे टर सर्युि गर्न सक्र्ेछ ।
७२.

सलक्वीडेटरको सर्युजि: (१) दफा 7१ बमोजजम कुर्ै सहकारी सां स्थाको दतान खारे ज भएमा दतान
असधकारीले सलक्वीडे टर सर्युि गर्ेछ ।
(२) उपदफामा (१) मा जुर्सुकै कुरा लेजखएको भए तापसर् सां घीय कार्ूर्मा तोवकएको
सीमा सम्मको सम्पजत्त भएको सहकारी सां स्थाको हकमा दतान असधकारीले कुर्ै असधकृत स्तरको
कमनचारीलाई सलक्वीडे टर सर्युि गर्न सक्र्ेछ ।
(३) सलक्वीडेसर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुर्ेछ ।
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७३.

सलक्वीडेसर् पसछको सम्पजत्तको उपयोग: कुर्ै सहकारी सां स्थाको सलक्वीडे सर् पिात् सबै दावयत्व
भुिार् गरी बाूँकी रहर् गएको सम्पजत्तको उपयोग सां घीय कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ ।

पररच्छे द –१४
दतान असधकारी
७४.

दतान असधकारी: (१) यस ऐर् अन्तगनत सहकारी सां स्थाको दतान, सर्यमर् लगायतका अन्य सम्पूणन
कायन सम्पादर् गर्े गरी मन्रालयले राजपरावङ्कत दद्वतीय श्रे णी वा सो सरहको असधकृत
कमनचारीलाई दतान असधकारीको रूपमा तोक्र्ु पर्ेछ ।
(२) दतान असधकारीलाई कायनसम्पादर्मा सहयोग गर्न चावहर्े सहायक दतान असधकारी
लगायतका आवश्यक कमनचारी मन्रालयले उपलब्ध गराउर्ु पर्ेछ ।

७५.

दतान असधकारीको काम, कतनव्य र असधकार: (१) यस ऐर्मा अन्यर उजल्लजखत काम, कतनव्य र
असधकारका असतररि दतान असधकारीको काम, कतनव्य र असधकार तोवकए बमोजजम हुर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम दतान असधकारीलाई प्राप्त असधकार मध्ये केही असधकार आफू
मातहतको असधकृत स्तरको सहायक दतान असधकारीलाई प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्ेछ ।

पररच्छे द –१५
सर्रीिण तथा अर्ुगमर्
७६.

सर्रीिण तथा वहसाब वकताब जाूँच गर्े: (१) दतान असधकारीले सहकारी सां स्थाको जुर्सुकै वखत
सर्रीिण तथा वहसाब जाूँच गर्न, गराउर् सक्र्ेछ ।
(2) उपदफा (१) बमोजजम सर्रीिण वा वहसाब जाूँच गदान दतान असधकारीले माग गरे को
जार्कारी सम्बजन्धत सहकारी सां स्थाले उपलब्ध गराउर्ु पर्ेछ ।
(3) उपदफा (१) बमोजजम सर्रीिण वा वहसाब जाूँच गदान कुर्ै सहकारी सां स्थाको काम
कारबाही यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम, सर्दे जशका, मापदण्ड वा कायनववसध बमोजजम
भएको र्पाइएमा दतान असधकारीले सम्बजन्धत सां स्थालाई आवश्यक सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ र त्यस्तो
सर्दे शर्को पालर्ा गर्ुन त्यस्तो सां स्थाको कतनव्य हुर्ेछ ।
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(४) र्ेपाल राि बैंकले सहकारी सां स्थाको सर्रीिण तथा वहसाब वकताबको जाूँच गर्े
सम्बन्धी व्यवस्था सहकारी सम्बन्धी सां घीय कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ ।
(5) उपदफा (४) बमोजजम सहकारी सां स्थाको सर्रीिण तथा वहसाब वकताबको जाूँच
गदान प्राप्त हुर् आएको जार्कारी र्ेपाल राि बैंकले मन्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउर्ु पर्ेछ।
७७.

छार्सबर् गर्न सक्र्े: (१) कुर्ै सहकारी सां स्थाको व्यवसावयक कारोबार सन्तोषजर्क र्भएको,
सदस्यको वहत ववपरीत काम भएको वा सो सां स्थाको उद्देश्य ववपरीत कायन गरे को भर्ी त्यस्तो
सां स्थाको कम्तीमा पाूँच प्रसतशत सदस्यले छार्सबर्को लासग सर्वेदर् ददएमा दतान असधकारीले
त्यस्तो सां स्थाको छार्सबर् गर्न, गराउर् सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम छार्सबर् गदान माग गरे को वववरण वा कागजात उपलब्ध
गराई सहयोग गर्ुन सम्बजन्धत सहकारी सां स्थाको कतनव्य हुर्ेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम गररएको छार्सबर्को जार्कारी सम्बजन्धत सहकारी
सां स्थालाई सलजखत रूपमा ददर्ु पर्ेछ ।

7८.

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्े सांस्था वा सङ्घको सर्रीिण तथा अर्ुगमर् सम्बन्धी ववशेष
व्यवस्था: (१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्े सां स्था वा सङ्घले अवलम्बर् गर्े अर्ुगमर्
प्रणाली र अर्ुगमर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुर्ेछ ।
(२) दतान असधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्े सां स्था वा सङ्घको तोवकए
बमोजजमको अर्ुगमर् प्रणालीमा आधाररत भई सर्रीिण तथा अर्ुगमर् गर्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम सां स्था वा सङ्घको सर्रीिण तथा अर्ुगमर् दतान असधकारीले
आवश्यकता अर्ुसार र्ेपाल राि बैंक लगायतका अन्य सर्कायको सहयोग सलर् सक्र्ेछ ।

७९.

मन्रालयले सर्रीिण तथा अर्ुगमर् गर्े: (१) दतान असधकारीबाट कुर्ै सहकारी सां स्थाको सर्रीिण
र्भएको वा त्यस्तो सर्रीिण प्रभावकारी र्भएकोले सदस्यको वहतमा प्रसतकूल असर परे को भर्ी
कुर्ै स्रोतबाट जार्कारी हुर् आएमा मन्रालयले त्यस्तो सां स्थाको सर्रीिण तथा अर्ुगमर् गरी
सम्बजन्धत सहकारी सां स्थालाई आवश्यक सर्दे शर् ददर् दक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सर्दे शर् ददएमा त्यस्तो सर्दे शर्को पालर्ा गर्ुन सम्बजन्धत
सहकारी सां स्थाको कतनव्य हुर्ेछ ।
(३) मन्रालयले यस दफा बमोजजम भएको सर्रीिण तथा अर्ुगमर् र ददइएको
सर्दे शर्को सम्बन्धमा दतान असधकारीलाई समेत जार्कारी ददर्ुपर्ेछ।
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८०.

सङ्घले सर्रीिण तथा अर्ुगमर् गर्ुन पर्े: (१) सङ्घले आफ्र्ा सदस्यको काम कारबाहीको तोवकए
बमोजजम सर्रीिण तथा अर्ुगमर् गरी सोको वावषनक प्रसतवेदर् मन्रालय तथा दतान असधकारीलाई
ददर्ुपर्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रसतवेदर्मा दे हायका वववरणहरू समावेश गर्ुप
न र्ेछ:(क)

अर्ुगमर् तथा सर्रीिण गरे को सां स्था वा सङ्घको वववरण,

(ख)

सां स्था वा सङ्घमा यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम र ववसर्यमको पालर्ाको
अवस्था,

(ग)

सदस्यहरूले प्राप्त गरे को सेवा सुववधाको अवस्था,

(घ)

सदस्यहरूको सहभासगताको स्तर,

(ङ)

सां स्था वा सङ्घको आसथनक र ववत्तीय अवस्था तथा कोषको पररचालर्,

(च)

तोवकए बमोजजमका अन्य व्यवस्था ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम सङ्घले अर्ुगमर् गदान आफू मातहतका कुर्ै सां स्था वा सङ्घको

काम कारबाहीमा कुर्ै रुवट फेला परे मा त्यस्तो रुवट सच्याउर् सम्बजन्धत सां स्था वा सङ्घलाई
सुझाव वा सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ र त्यस्तो सुझाव वा सर्दे शर्को पालर्ा गर्ुन सम्बजन्धत सां स्था वा
सङ्घको कतनव्य हुर्छ
े ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम ददएको सुझाव वा सर्दे शर्को पालर्ा र्भएमा सङ्घले दतान
असधकारी समि आवश्यक कारबाहीको लासग ससफाररश गर्ेछ।
(५) उपदफा (३) बमोजजम ददएको सुझाव वा सर्दे शर् सम्बन्धी ववषय सङ्घको वावषनक
प्रसतवेदर्मा समेत उल्लेख गर्ुप
न र्ेछ ।
8१.

वावषनक प्रसतवेदर् पेश गर्ुपन र्े: (१) दतान असधकारीले आसथनक वषन समाप्त भएको समसतले तीर्
मवहर्ासभर सहकारी सां स्थाको सर्रीिण सम्बन्धी वावषनक प्रसतवेदर् सां घीय मन्रालय, सहकारी
ववभाग र मन्रालयमा पेश गर्ुन पर्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रसतवेदर्मा दे हायका वववरणहरू खुलाउर्ु पर्ेछ :(क)

सञ्चालर्मा रहेका सहकारी सां स्थाको वववरण,

(ख)

अर्ुगमर् गररएका सहकारी सां स्थाको सङ्ख्या तथा आसथनक कारोबारको वववरण,
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(ग)

सहकारी सां स्थामा सहकारी ससद्धान्त र यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम, ववसर्यम
तथा आन्तररक कायनववसधको पालर्ाको अवस्था,

(घ)

सहकारी सां स्थाका सदस्यले प्राप्त गरे को सेवा सुववधाको अवस्था तथा सोको उपयोगको
अवस्था,

(ङ)

सहकारी सां स्थाको वियाकलापमा सदस्यको सहभासगताको स्तर अर्ुपात,

(च)

सहकारी सां स्थालाई प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम प्रदार् गररएको ववत्तीय अर्ुदार् तथा छु ट
सुववधाको उपयोगको अवस्था,

(छ)

सहकारी सां स्थाको आसथनक वियाकलाप तथा ववत्तीय अवस्था सम्बन्धी तोवकए बमोजजमका
वववरण,

(ज)

सहकारी सां स्थामा आन्तररक सर्यन्रण प्रणालीको अवस्था,

(झ)

सहकारी सां स्थामा सुशासर् तथा जजम्मेवारीको अवस्था,

(ञ)

सहकारी सां स्थामा रहेका कोषको वववरण,

(ट)

ूँ ी वफतान कोष ववतरणको अवस्था,
सहकारी सां रजित पूज

(ठ)

सहकारीको र्ीसत सर्मानणमा सहयोग पुग्र्े आवश्यक कुराहरू,

(ड)

सहकारी सां स्थाको दतान, खारे जी तथा ववघटर् सम्बन्धी वववरण,

(ढ)

सां स्था वा सङ्घले सञ्चालर् गरे को दफा १९ बमोजजमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा
पररयोजर्ाको वववरण,

(ण)

तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण ।

पररच्छे द –१६
समस्याग्रस्त सांस्था वा सङ्घ
८२.

सांस्था वा सङ्घ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सवकर्े: (१) यस ऐर् बमोजजम गररएको सर्रीिण
वा वहसाब जाूँचबाट कुर्ै सां स्था वा सङ्घमा दे हायको अवस्था ववद्यमार् रहेको दे जखएमा दतान
असधकारीले त्यस्तो सां स्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त सां स्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा गर्न मन्रालय
समि ससफाररस गर्ुप
न र्ेछ :40

(क)

सदस्यको वहत ववपरीत हुर्े गरी कुर्ै कायन गरे को,

(ख)

सां स्था वा सङ्घले पूरा गर्ुप
न र्े ववत्तीय दावयत्व पूरा र्गरे को वा भुिार् गर्ुप
न र्े दावयत्व
भुिार् गर्न र्सकेको वा भुिार् गर्न र्सक्र्े अवस्था भएको,

(ग)

सदस्यहरूको बचत सर्धानररत शतन बमोजजम वफतान गर्न र्सकेको,

(घ)

यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम तथा ववसर्यम ववपरीत हुर्े गरी सां स्था वा सङ्घ
सञ्चालर् भएको,

(ङ)

सां स्था वा सङ्घ दामासाहीमा पर्न सक्र्े अवस्थामा भएको वा उल्लेखर्ीय रूपमा गम्भीर
आसथनक कदठर्ाई भोसगरहेको,

(च)

कुर्ै सां स्था वा सङ्घले सदस्यको बचत रकम वफतान गर्ुप
न र्े अवसधमा वफतान र्गरे को भर्ी
त्यस्तो सां स्था वा सङ्घका कम्तीमा पच्चीस जर्ा सदस्यहरूले दतान असधकारीसमि सर्वेदर्
ददएकोमा छार्सबर् गदान खण्ड (क) दे जख (ङ) सम्मको कुर्ै अवस्था ववद्यमार् भएको
दे जखएको ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको ससफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो सां स्था वा सङ्घलाई

मन्रालयले समस्याग्रस्त सां स्था वा सङ्घ घोषणा गर्न सक्र्ेछ ।
(3) यस दफामा अन्यर जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम
प्रदे श सरकारले गठर् गरे को आयोगले कुर्ै सां स्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त सां स्था वा सङ्घ घोषणा
गर्न ससफाररस गरे मा वा समस्याग्रस्त भर्ी पवहचार् गरे कोमा वा त्यस्तो आयोगमा परे को उजुरी
सङ्ख्या, औजचत्य समेतको आधारमा मन्रालयले त्यस्तो सां स्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त सां स्था वा
सङ्घ घोषणा गर्न सक्र्ेछ ।
८३.

व्यवस्थापर् ससमसतको गठर्: (१) यस ऐर् बमोजजम कुर्ै सां स्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त सां स्था
वा सङ्घ घोषणा गररएकोमा त्यस्तो सां स्था वा सङ्घको सम्पजत्त व्यवस्थापर् तथा दावयत्व भुिार्
सम्बन्धी कायन गर्न सहकारी सम्बन्धी सां घीय कार्ूर् बमोजजम व्यवस्थापर् ससमसत गठर्को लासग
मन्रालयले र्ेपाल सरकारको सम्बजन्धत मन्रालय समि ससफाररस गर्ेछ ।
(२) व्यवस्थापर् ससमसत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सां घीय कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ ।

पररच्छे द–१७
कसूर, दण्ड जररवार्ा तथा पुर्रावेदर्
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८४.

कसूर, दण्ड जररवार्ा तथा पुर्रावेदर्: कसूर, दण्ड जररवार्ा तथा पुर्रावेदर् सम्बन्धी व्यवस्था
सहकारी सम्बन्धी सां घीय कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछ ।

८५.

अर्ुसन्धार्को लासग लेखी पठाउर् सक्र्े: दतान असधकारी वा मन्रालयले यस ऐर् बमोजजम आफ्र्ो
काम, कतनव्य र असधकारको पालर्ा गदान कसै ले सहकारी सम्बन्धी सां घीय कार्ूर् बमोजजमको
कसूर गरे को थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम अर्ुसन्धार् गर्नको
लासग सम्बजन्धत सर्कायमा ले खी पठाउर् सक्र्ेछ ।

पररच्छे द–1८
ववववध
8६.

मतासधकारको प्रयोग:(१) कुर्ै सदस्यले सहकारी सां स्थाको जसतसुकै शेयर खररद गरे को भए
तापसर् सम्बजन्धत सां स्थाको कायन सञ्चालर्मा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्र्ो
मतासधकारको प्रयोग गर्न सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर् सङ्घको हकमा साधारण सभामा
भाग सलर्े प्रयोजर्को लासग तोवकए बमोजजम एकभन्दा बढी प्रसतसर्सध पठाउर् सवकर्ेछ र
प्रसतसर्सध पठाउर्े सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुर्छ
े ।
(३) उपदफा (२) मा जुर्सुकै कुरा लेजखएको भए तापसर् एक सां स्था वा सङ्घबाट
सम्बजन्धत सङ्घको ससमसत वा लेखा सुपररवेिण ससमसतमा एकभन्दा बढी व्यजि सर्वानजचत हुर्
सक्र्े छै र् ।

8७.

सामाजजक परीिण गराउर् सक्र्े: (१) सहकारी सां स्थाले ववसर्यममा उजल्लजखत उद्देश्य प्राप्त
गर्नका लासग ससमसतबाट भएका सर्णनय र कायन, सदस्यहरूले प्राप्त गरे का सेवा र सन्तुविको स्तर,
सेवा

प्राजप्तबाट

सदस्यहरूको

जीवर्स्तरमा

आएको

आसथनक, सामाजजक,

साांस्कृसतक

तथा

वातावरणीय पिमा सकारात्मक पररवतनर् लगायतका ववषयमा सामाजजक परीिण गराउर्
सक्र्ेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीिणको प्रसतवेदर् छलफलको लासग
ससमसतले साधारण सभामा पेश गर्ेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक परीिण प्रसतवेदर् छलफल गरी
साधारण सभाले आवश्यकता अर्ुसार ससमसतलाई सर्दे शर् ददर् सक्र्ेछ ।
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(४) यस दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण प्रसतवेदर्को एक प्रसत सम्बजन्धत सहकारी
सां स्थाले दतान असधकारी समि पेश गर्ुप
न र्ेछ ।
8८.

आसथनक सहयोग गर्न र्हुर्:े सहकारी सां स्थाको रकम सदस्य बाहेक अरु कसैलाई आसथनक सहयोग
गर्न पाइर्े छै र् तर सामाजजक कायनमा भर्े त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउर् सक्र्ेछ ।
स्पिीकरण : यस दफाको प्रयोजर्को लासग “सामाजजक कायन” भन्नाले जशिा, स्वास््य,
वातावरण सां रिण, ववपद् उद्धार तथा राहत, मार्वीय सहायता र सहकाररता प्रवद्धनर् सम्बन्धी
कायनलाई जर्ाउूँछ ।

८९.

अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्र्े: यस ऐर्मा अन्यर जुर्सुकै कुरा ले जखएको भए तापसर्
सहकारी सां स्थाहरूले एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्र्ेछर्् ।
(२) अन्तर सहकारी कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हुर्छ
े ।

९०.

ठे क्कापिा ददर् र्हुर्:े सहकारी सां स्थाले आफ्र्ो ससमसतको कुर्ै सञ्चालक वा लेखा सुपररवेिण
ससमसतको सां योजक वा सदस्य वा आफ्र्ो कमनचारीलाई सो सहकारी सां स्थाको ठे क्कापिा ददर्
हुूँदैर्।

9१.

वववाद समाधार् :सहकारी सां स्थाका बीच कुर्ै वववाद उत्पन्न भएमा सो वववाद सर्रूपणका लासग
तोवकए बमोजजम वववाद सर्रूपण ससमसतको गठर् गर्न सवकर्ेछ ।

9२.

प्रोत्साहर् गर्न सवकर्े: सहकारी िेरको प्रबद्धनर्को लासग उल्लेखर्ीय योगदार् गर्े व्यजि, सहकारी
सां स्था वा अन्य सर्कायलाई तोवकए बमोजजम प्रोत्साहर् गर्न सवकर्ेछ।

9३.

ववभागीय कारबाही हुर्:े यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यममा उजल्लजखत असधकारको
बदसर्यतपूणन प्रयोग गर्े कमनचारीलाई प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम ववभागीय कारबाही हुर्ेछ ।

9४.

सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हुर्:े कुर्ै सहकारी सां स्था,सां घले प्राप्त गरे को सरकारी अर्ुदार्
वा कुर्ै सेवा सुववधा दुरूपयोग गरे को पाइएमा प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम सरकारी बाूँकी सरह
असुल उपर गररर्ेछ।

9५.

कार्ूर् बमोजजम हुर्:े यस ऐर्मा सां घीय कार्ूर् बमोजजम हुर्े भर्ी अन्यर उल्लेख भएका
व्यवस्थाका असतररि दे हायका ववषयहरू सहकारी सम्बन्धी प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम हुर्ेछर््:(क) सहकारी सां स्थालाई प्राप्त हुर्े कर छु ट, सुववधा र सहुसलयत सम्बन्धी,
(ख) कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धी,
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(ग) कजान सूचर्ा केन्ि सम्बन्धी,
(घ) सां स्थाले आपसी सुरिण सेवा सञ्चालर् गर्े सम्बन्धी,
(ङ) जस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुर्े सम्बन्धी ।
(च) सहकारी मूल्य,मान्यता र ससद्धान्त सम्बन्धी।
9६.

कम्पर्ी सम्बन्धी प्रचसलत ऐर् लागू र्हुर्:े यस ऐर् अन्तगनत दतान भएको सहकारी सां स्थाको हकमा
कम्पर्ी सम्बन्धी प्रचसलत ऐर् लागू हुर्े छै र् ।

9७.

प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम कारबाही गर्न बाधा र्पर्े: यस ऐर्मा ले जखएको कुर्ै कुराले कुर्ै व्यजि
उपर प्रचसलत कार्ूर् बमोजजम अदालतमा मुद्दा चलाउर् बाधा पुर्याएको मासर्र्े छै र् ।

9८.

सम्पजत्त शुद्धीकरण सर्वारण सम्बन्धी कार्ुर्ी व्यवस्थाको पालर्ा गर्ुन पर्े: सहकारी सां स्थाले सम्पजत्त
शुद्धीकरण सर्वारण सम्बन्धी सां घीय कार्ूर्को व्यवस्थाका साथै तत्सम्बन्धमा सां घीय कार्ूर्
बमोजजमका सर्कायले जारी गरे को मापदण्ड र र्ेपाल राि बैंकबाट जारी भएका सर्दे जशकाहरूको
पालर्ा गर्ुन पर्ेछ ।

९९.

साझेदारी गर्न सक्र्े: सहकारी माफनत आसथनक समृवद्ध प्राप्त गर्न प्रदे श सरकार र सहकारी
सां स्थाहरूले साझेदारीमा ववकासका ब्यवसावयक पररयोजर्ाहरू सञ्चालर् गर्न सक्र्ेछर्् ।

१००. कायनिम सञ्चालर् गर्न सक्र्े: प्रदे श सरकारले सहकारी सां स्थाको प्रवद्धनर् तथा िमता ववकास
गर्नको लासग आवश्यक कायनिम सञ्चालर् एवां प्रोत्साहर् गर्न सक्र्ेछ ।
१०१. सर्यम बर्ाउर्े असधकार: यस ऐर्को कायानन्वयर्को लासग प्रदे श सरकारले सर्यम बर्ाउर्
सक्र्ेछ।
10२. मापदण्ड, सर्दे जशका वा कायनववसध बर्ाई लागू गर्न सक्र्े: (१) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको
सर्यमको अधीर्मा रही सहकारी सां स्थाको दतान, सञ्चालर्, सर्रीिण, अर्ुगमर् तथा प्रवनद्धर्
लगायतका काम कारवाहीलाई व्यवजस्थत र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालर् गर्न मन्रालयले
आवश्यकता अर्ुसार मापदण्ड, सर्दे जशका वा कायनववसध बर्ाई लागू गर्न सक्र्ेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको मापदण्ड बर्ाउूँदा आवश्यकता अर्ुसार दतान असधकारी,
र्ेपाल राि बैंक र सम्बजन्धत सर्कायहरुको परामशन सलर् सवकर्ेछ ।
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अर्ुसूची-1
(दफा 1२ को उपदफा (१)सूँग सम्बजन्धत)
दतान दरखास्तको सर्वेदर्

श्री दतान असधकारी ज्यू ,

समसत : ......../........./......

..........., .............
ववषयःसहकारी सां स्था दतान सम्बन्धमा ।
महोदय,
हामी दे हायका व्यजिहरू दे हायको सहकारी सां स्था दतान गरी पाउर् तपससल बमोजजमको वववरण तथा
अन्य कागजात सवहत सहकारी ऐर्, 2075 को दफा 1२ को उपदफा (१) बमोजजम यो सर्वेदर् पेश
गरे का छौँ । उद्देश्य अर्ुरूप सां स्थाले तत्काल गर्े कायनहरूको योजर्ा र प्रस्ताववत सां स्थाको ववसर्यम दुई
प्रसत यसै साथ सां लग्र् राखी पेश गरे का छौँ ।
(१) सां स्था सम्बन्धी वववरण
(क)

प्रस्ताववत सहकारी सां स्थाको र्ाम :

(ख)

ठे गार्ा :

(ग)

उद्देश्य :

(घ)

मुख्य कायन :

(ङ)

कायनिेर :

(च)

दावयत्व :

(छ)

सदस्य सङ्खख्या :
(१)

मवहला :

(२) पुरुषः
ूँ ीको रकम :
(ज) शेयर पूज
(झ)

ूँ ी :
(अ) च ुिा पूज

ूँ ी :
(आ) कूल पूज

प्रवेश शुल्क वापत प्राप्त रकमः

(२) यो ऐर् लागू हुर् ु पूव न दतान भएका सहकारी सां स्थाले यस ऐर्को दफा १३ को उपदफा (३)
ूँ ा र्ां (१) का कुराका असतररि दे हायका वववरणहरु
बमोजजम अद्यावसधक हुर्को लासग ददर्े सर्वेदर्मा बुद
समावेश गर्ुप
न र्ेछः
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(क) दतानको प्रमाणपर
(ख) ववसर्यम
(ग) अन्य आवश्यक वववरण
सर्वेदकः

अर्ुसूची-2
(दफा 1३ को उपदफा (१) सूँग सम्बजन्धत)
सहकारी सां स्था दतान प्रमाण परको र्मूर्ा
गण्डकी प्रदे श
भूसम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मन्रालय
दतान असधकारीको कायानलय
.............. ,..........
सहकारी सां स्था दतान प्रमाण पर

दतान र्ां: .

सहकारी

दतान समसत :

ऐर्,

2075

को

दफा

१३

को

उपदफा

(१)

बमोजजम

श्री..........................

.............सहकारी सां स्था/सङ्घ सल लाई सीसमत दावयत्व भएको सहकारी सां स्था/सङ्घ सल. दतान गरी स्वीकृत
ववसर्यम सवहत यो प्रमाण पर प्रदार् गररएको छ ।

सहकारी सां स्था/सङ्घ सल को वगीकरण :.................................
सहकारी सां स्था/सङ्घ सल को कायनिेर :.................................
सहकारी सां स्था/ सङ्घ सल दतानको आधार :.................................
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दतान गर्े असधकारीको-,
दस्तखत :
समसत :
र्ाम :

दजान :

कायानलयको छाप :
र्ोट :- सां स्था/सङ्घको ववसर्यममा उल्ले जखत कायनहरु गर्न प्रचसलत कार्ूर्हरुले इजाजत सलर्ुपर्े भएमा
सम्बजन्धत सर्कायवाट इजाजत सलर्ुपर्ेछ । साथै सम्झौता गरी कारोबार गर्ुप
न र्े भएमा सम्झौता गरी
सोको सलखत जार्कारी गराए पसछ मार कारोबार गर्न सवकर्ेछ ।

प्रदे श सभाको सम्वत् २०७५ साल माघ ८ गते बसेको बैठकले र्ेपालको सां ववधार्को धारा १९९
बमोजजम यो ववधेयक पाररत गरे को ब्यहोरा सां ववधार्को धारा २०१ बमोजजम प्रमाजणत गदनछु ।

र्ेरर्ाथ असधकारी
सभामुख
गण्डकी प्रदे श
समसत :

प्रदे श सभाका सभामुखबाट प्रमाजणत यो ववधेयक र्ेपालको
सां ववधार्को धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजजम
प्रमाणीकरण गदनछु ।

समसतः

बाबु राम कूँ ु वर
प्रदे श प्रमुख
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