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प्रमाणीकरण तथा प्रकाशन मममत : २०७४।७।१ 

सहकारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना : सहकारी मूल्य, मान्यता र मसद्धान्त अनरुूप देशका कृषक, 

कामलगड, श्रममक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समदुाय वा सवनसाधारण 
उपभोक्ता माझ छररएर रहेको पूूँजी, प्रववमध तथा प्रमतभालाई स्वावलम्बन र 
पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्यहरूको आमथनक, सामाजजक 
तथा सांस्कृमतक उन्नयन गनन, समदुायमा आधाररत, सदस्य केजन्ित, 
लोकताजन्िक, स्वायत्त र स्वशामसत सङ्गठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको 
प्रवद्धनन मनयमन गनन, सहकारी खेती, उद्योग, वस्त ु तथा सेवा व्यवसायका 
माध्यमबाट आत्ममनभनर, ददगो एवं समाजवाद उन्मखु राविय अथनतन्िको 
ववकास गनन सहकारी सम्बन्धी प्रचमलत कानूनलाई संशोधन र एकीकरण 
गरी समयानकूुल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संववधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजजमको 
व्यवस्थावपका–संसद्ले यो ऐन बनाएको छ । 

 
पररच्छेद – १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सहकारी ऐन, 
२०७४” रहेको छ । 

  (२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ ।  
२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “आन्तररक कायनववमध” भन्नाले सहकारी संस्थाले 
दफा २८ बमोजजम बनाएको आन्तररक कायनववमध 
सम्झन ुपछन ।  

(ख) “कसूर” भन्नाले दफा १२२ बमोजजमको कसूर 
सम्झन ुपछन । 
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(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोजजम” भन्नाले यस 
ऐन अन्तगनत बनेको मनयममा तोवकएको वा 
तोवकए बमोजजम सम्झन ुपछन । 

(घ) “पररवार” भन्नाले सदस्यको पमत वा पत्नी, छोरा, 
बहुारी, छोरी, धमनपिु, धमनपिुी, बाब,ु आमा, सौतेनी 
आमा र आफूले पालन पोषण गनुन पने दाज,ु 
भाउजू, भाइ, बहुारी र दददी, बवहनी सम्झन ु 
पछन । 

तर सो शब्दले अंशबन्डा गरी वा मानो 
छुविई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको 
पररवारको सदस्यलाई जनाउने छैन ।  

(ङ) “प्राथममक पूूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूूँजी र जगेडा 
कोष सम्झन ुपछन ।  

(च) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा 
गरेको रकम सम्झन ुपछन ।  

(छ) “मन्िालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी ववषय हेने 
नेपाल सरकारको मन्िालय सम्झन ुपछन ।  

(ज) “मखु्य कारोबार” भन्नाले संस्था वा सङ्घले सञ्चालन 
गरेको व्यावसावयक वियाकलापहरूमा पमछल्लो 
आमथनक वषनसम्ममा पररचामलत बचतको दावयत्व 
र पमछल्लो आमथनक वषनको सदस्यतफन को खररद 
वा मबिी कारोबारमा कम्तीमा तीस प्रमतशतभन्दा 
बढी वहस्सा भएको कारोबार सम्झन ुपछन ।  

(झ) “रजजिार” भन्नाले दफा ९२ बमोजजम तोवकएको 
रजजिार सम्झन ुपछन ।  

(ञ) “लेखा सपुररवेिण समममत” भन्नाले दफा ४८ 
बमोजजमको लेखा सपुररवेिण समममत सम्झन ु 
पछन । 
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(ट) “ववमनयम” भन्नाले सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको 
दफा २७ बमोजजम बनाएको ववमनयम सम्झन ु
पछन । 

(ठ) “ववभाग” भन्नाले सहकारी ववभाग सम्झन ुपछन ।  

(ड) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूूँजीको 
ववभाजजत अंश सम्झन ुपछन । 

(ढ) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउूँपामलका तथा 
नगरपामलका सम्झन ु पदनछ र सो शब्दले 
उपमहानगरपामलका र महानगरपामलकालाई समेत 
जनाउूँछ । 

(ण) “सञ्चालक” भन्नाले समममतको सदस्य सम्झन ुपछन 
र सो शब्दले समममतको पदामधकारीलाई समेत 
जनाउूँछ ।  

(त) “सदस्य” भन्नाले सहकारी संस्थाको सदस्यता प्राप् त 
गरेको व्यजक्त सम्झन ुपछन।  

(थ) “समममत” भन्नाले दफा ४१ को उपदफा (१) 
बमोजजमको सञ्चालक समममत सम्झन ुपछन ।  

(द) “सहकारी बैङ्क” भन्नाले दफा १२ बमोजजम दतान 
भएको सहकारी बैङ्क सम्झन ुपछन । 

(ध) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्वावलम्बन, स्व–

उत्तरदावयत्व, लोकतन्ि, समानता, समता, 
ऐक्यबद्धता, इमान्दारी, खलुापन, सामाजजक 
उत्तरदावयत्व तथा अरूको हेरचाह लगायत 
अन्तरराविय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी 
मूल्य सम्झन ुपछन ।  

(न) “सहकारी व्यवसाय” भन्नाले सहकारी संस्थाको 
ववमनयममा व्यवस्था भए बमोजजम सञ्चामलत 
व्यावसावयक वियाकलाप सम्झन ुपछन ।  
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(प) “सहकारी मसद्धान्त” भन्नाले स्वैजच्छक तथा खलुा 
सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकताजन्िक मनयन्िण, 

सदस्यको आमथनक सहभामगता, स्वायत्तता र 
स्वतन्िता, जशिा, तामलम र सूचना, सहकारी-
सहकारीबीच पारस्पररक सहयोग र समदुायप्रमतको 
चासो लगायत अन्तरानविय मान्यता प्राप् त सहकारी 
सम्बन्धी मसद्धान्त सम्झन ुपछन ।  

(फ) “सहकारी संस्था” भन्नाले संस्था वा सङ्घ सम्झन ु
पछन र सो शब्दले सहकारी बैङ्कलाई समेत 
जनाउूँछ । 

(ब) “सङ्घ” भन्नाले दफा १५ बमोजजम दतान भएको 
जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घ, जजल्ला सहकारी 
सङ्घ, प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी 
सङ्घ, केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घ र 
ववजशविकृत सहकारी सङ्घ सम्झन ु पछन र सो 
शब्दले सोही दफा बमोजजम दतान भएको राविय 
सहकारी महासङ्घलाई समेत जनाउूँछ ।  

(भ) "संस्था" भन्नाले दफा ३ बमोजजम गठन भई 
दफा १५ बमोजजम दतान भएको ववषयगत वा 
बहउुदे्दश्यीय संस्था सम्झन ुपछन । 

(म) “साधारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको 
साधारण सभा सम्झन ुपछन । 

 

पररच्छेद – २ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दतान 
३.  संस्थाको गठन : (१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागररकहरू 

आपसमा ममली ववषयगत वा बहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्था गठन 
गनन सक्नेछन ्।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
श्रममक, यवुा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आधाररत भइन 
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व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्र जना नेपाली 
नागररकहरू भए पमन संस्था गठन गनन सक्नेछन ्।  

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
महानगरपामलका र उपमहानगरपामलका िेिमा बचत तथा ऋणको 
कारोबार गने संस्था गठन गदान कम्तीमा एक सय जना नेपाली 
नागररकहरूको सहभामगता हनु ुपनेछ । 

(४) यस दफा बमोजजम संस्था गठन गदान एक पररवार 
एक सदस्यका दरले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उजल्लजखत 
सङ्ख्या पगेुको हनु ुपनेछ ।  

तर दफा १५ बमोजजम संस्था दतान भइसकेपमछ एकै 
पररवारका एकभन्दा बढी व्यजक्तले सो संस्थाको सदस्यता मलन 
बाधा पने छैन । 

(५) यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता 
सरकार वा तहको अनदुान वा स्वाममत्वमा सञ्चामलत ववद्यालय, 

ववश्वववद्यालय वा सङ्गदठत संस्थाबाट पाररश्रममक पाउने पदमा बहाल 
रहेका कम्तीमा एक सय जना कमनचारी, जशिक वा प्राध्यापकहरूले 
आपसमा ममली प्रचमलत कानून बमोजजम दतान भएको आफ्नो 
पेशागत सङ्गठनका आधारमा सदस्यता, प्रमतमनमधत्व र सेवा 
सञ्चालनमा तोवकए बमोजजमका शतन बन्देजहरू पालना गने गरी 
संस्था गठन गनन सक्नेछन ्। 

तर एक सय जनाभन्दा कम सङ्खख्या रहेको एउटै 
कायानलयमा कम्तीमा तीस जना कमनचारी, जशिक वा 
प्राध्यापकहरूले आपसमा ममली सदस्यता, प्रमतमनमधत्व र सेवा 
सञ्चालनमा तोवकए बमोजजमका शतन बन्देजहरू पालना गने गरी 
संस्था गठन गनन सक्नेछन ्।  

४. जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको 
ववकास, प्रवद्धनन र बजारीकरण लगायतका कायन गनन दफा १५ 
बमोजजम दतान भई कायनरत रहेका कम्तीमा एघार वटा संस्थाहरूले 
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आपसमा ममली आफ्नो ववषयको जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घ 
गठन गनन सक्नेछन ्। 

तर नेपाल सरकारले 'क' वगन भनी तोकेका दगुनम िेिका 
जजल्लाहरूमा कम्तीमा छ वटा संस्थाहरू आपसमा ममली जजल्ला 
ववषयगत सहकारी सङ्घ गठन गनन सक्नेछन ्।  

५.  जजल्ला सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको ववकास, 

प्रवद्धनन तथा बजारीकरण लगायतका कायनमा टेवा परु् याउन दफा 
१५ बमोजजम दतान भएका कम्तीमा पन्र वटा संस्था वा जजल्ला 
ववषयगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा ममली जजल्ला सहकारी सङ्घ 
गठन गनन सक्नेछन ्।  

तर, 
(१)  नेपाल सरकारले 'क' वगन भनी तोकेका दगुनम 

िेिका जजल्लाहरूमा कम्तीमा सात वटा 
संस्थाहरू आपसमा ममली जजल्ला सहकारी सङ्घ 
गठन गनन सक्नेछन ्। 

(२)  यसरी सङ्घ गठन गदान दतान भएका जजल्ला भररका 
पचास प्रमतशतभन्दा बढी ववषयगत सहकारी 
सङ्घहरू समावेश गररएको हनु ुपनेछ । 

६. प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको 
ववकास, प्रवद्धनन तथा बजारीकरण लगायतका कायनमा टेवा परु् याउन 
दफा १५ बमोजजम दतान भएका कम्तीमा पाूँच वटा जजल्लाका 
पच्चीस वटा ववषयगत सहकारी संस्थाहरू वा ववषयगत जजल्ला 
सहकारी सङ्घहरू ममली आफ्नो ववषयको प्रदेश ववषयगत सहकारी 
सङ्घ गठन गनन सक्नेछन ्। 

तर यसरी सङ्घ गठन गदान दतान भएका प्रदेशभरर पचास 
प्रमतशतभन्दा बढी जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घहरू समावेश 
गररएको हनु ुपनेछ । 

७. प्रदेश सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धनन 
तथा बजारीकरण लगायतका कायनमा टेवा परु् याउन दफा १५ 
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बमोजजम दतान भएका कम्तीमा पाूँच वटा जजल्लाका एकतीस वटा 
संस्थाहरू वा जजल्ला सहकारी ववषयगत सङ्घहरू वा जजल्ला 
सहकारी सङ्घहरू वा प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ्घहरू आपसमा 
ममली प्रदेश सहकारी सङ्घको गठन गनन सक्नेछन ्।  

तर यसरी सङ्घ गठन गदान प्रदेश भरी दतान भएका जजल्ला 
ववषयगत सहकारी सङ्घहरू, जजल्ला सहकारी सङ्घहरू र प्रदेश 
ववषयगत सहकारी सङ्घहरू प्रत्येकको पचास प्रमतशतभन्दा बढी 
सङ्घहरू समावेश गररएको हनु ुपनेछ । 

८.  केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घको गठन : सहकारी व्यवसायको 
ववकास, प्रवद्धनन र बजारीकरण लगायतका कायनमा टेवा परु् याउन 
दफा १५ बमोजजम दतान भएका कम्तीमा सात वटा जजल्लाका 
एकाउन्न वटा ववषयगत सहकारी संस्थाहरू वा ववषयगत जजल्ला 
सहकारी सङ्घहरू वा ववषयगत प्रदेश सहकारी सङ्घहरू ममली आफ्नो 
ववषयको केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घ गठन गनन सक्नेछन ्।  

तर त्यसरी सङ्घ गठन गदान ववषयगत जजल्ला सहकारी 
सङ्घहरू वा ववषयगत प्रदेश सहकारी सङ्घहरू प्रत्येकको पचास 
प्रमतशतभन्दा बढी सङ्घहरू समावेश गररएको हनु ुपनेछ ।  

९. ववजशविकृत सहकारी सङ्घको गठन : (१) दफा १५ बमोजजम दतान 
भएका कम्तीमा पच्चीस वटा बहउुदे्दश्यीय वा ववषयगत संस्थाहरूले 
आपसमा ममली जलववद्यतु ् आयोजना, रासायमनक मल कारखाना, 
आवासीय पररयोजना, यातायात, भारी कृवष उपकरण, फलफूल 
प्रशोधन, जमडबटुी प्रशोधन, जचनी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, 

जशिालय, प्राववमधक जशिालय, प्रयोगशाला जस्ता ठूला लगानी 
चावहने उत्पादन कायन गनन वा सदस्यका साझा आवश्यकताका वस्त ु
वा सेवाको पररपूमतन गनन ववजशविकृत सहकारी सङ्घको गठन गनन 
सक्नेछन।् यो पूणन रूपले व्यावसावयक संस्था हनेुछ । यसलाई 
कुनै सङ्घ, महासङ्घमा चनु्ने र चमुनने अमधकार रहने छैन । 

 (२) यसको सञ्चालन सम्बन्धी प्रविया तोवकए बमोजजम 
हनेुछ । 
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१०.  राविय सहकारी महासङ्घको गठन : (१) सहकारीका मूल्य, मान्यता 
र मसद्धान्तहरूको आधारमा सहकारी ििेमा सशुासन प्रवद्धनन गने, 

गराउने लगायतका कायन गनन देहाय बमोजजमका संस्था वा 
सङ्घहरूले आपसमा ममली राविय सहकारी महासङ्घ गठन गनन 
सक्नेछन ्:- 

(क)  दफा ४ बमोजजम गठन भएको पचास 
प्रमतशतभन्दा बढी जजल्ला ववषयगत 
सहकारी सङ्घ, 

(ख) दफा ५ बमोजजम गठन भएका पचास 
प्रमतशतभन्दा बढी जजल्ला सहकारी सङ्घ, 

(ग)  दफा ६ बमोजजम गठन भएका पचास 
प्रमतशतभन्दा बढी प्रदेश ववषयगत 
सहकारी सङ्घ,  

(घ) दफा ७ बमोजजम गठन भएका पचास 
प्रमतशतभन्दा बढी प्रदेश सहकारी सङ्घ, 

(ङ) दफा ८ बमोजजम गठन भएका पचास 
प्रमतशतभन्दा बढी केन्िीय ववषयगत 
सहकारी सङ्घ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत दतान भएको राविय सहकारी सङ्घ यसै 
ऐन बमोजजम राविय सहकारी महासङ्घमा पररणत भएको  
मामननेछ । 

११.  सङ्घ गठन गनन नसवकने : दफा ४, ५, ६, ७, ८ र १० मा जनुसकैु 
कुरा लेजखएको भए तापमन एक जजल्लामा एकै प्रकृमतको एकभन्दा 
बढी जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घ वा जजल्ला सहकारी सङ्घ, एक 
प्रदेशमा एकै प्रकृमतको एकभन्दा बढी प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ्घ 
वा प्रदेश सहकारी सङ्घ, केन्िीय स्तरमा एकै प्रकृमतको एकभन्दा 
बढी केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घ र राविय स्तरमा एकभन्दा 
बढी राविय सहकारी महासङ्घ गठन गनन सवकने छैन । 
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१२.  सहकारी बैङ्कको गठन : (१) संस्था वा सङ्घको बचत स्वीकार गने, 
त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई ऋण प्रवाह गने वा बैवङ्कङ्ग सेवा उपलब्ध 
गराउने उदे्दश्य मलई सस्था वा सङ्घ आपसमा ममली नेपाल राि 
बैङ्कको पूवन स्वीकृमत मलई सहकारी बैङ्कहरू गठन गनन सक्नेछन।्  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
यो ऐन प्रारम्भ भएको बखत सञ्चालनमा रहेको राविय सहकारी बैङ्क 
यसै ऐन बमोजजम गठन भएको मामननेछ ।  

(३) सहकारी बैङ्कहरूको गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोजजम हनेुछ।  

१३.  दतान नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गनन नहनेु : कसैले पमन यस ऐन 
बमोजजम दतान नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गनन हुूँदैन। 
  

१४.  दतानको लामग दरखास्त ददन ु पने : (१) यस ऐन बमोजजम गठन 
भएका सरकारी संस्थाले दतानको लामग दफा ३ बमोजजमका संस्था, 
दफा ४ बमोजजमको जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घ वा दफा ५ 
बमोजजमका जजल्ला सहकारी सङ्घ भए रजजिारबाट अमधकार प्राप्त 
अमधकारी समि र दफा ६ बमोजजमको प्रदेश ववषयगत सहकारी 
सङ्घ, दफा ७ बमोजजमको प्रदेश सहकारी सङ्घ, दफा ८ बमोजजमको 
केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घ, दफा ९ बमोजजमको ववजशविकृत 
सहकारी सङ्घ, दफा १० बमोजजमको राविय सहकारी महासङ्घ वा 
दफा १२ बमोजजमको सहकारी बैङ्क भए रजजिार समि तोवकए 
बमोजजमको ढाूँचामा दरखास्त ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको दरखास्त साथ देहाय 
बमोजजमका कागजातहरू संलग्न गनुन पनेछ :– 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत ववमनयम, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाव्यता 
अध्ययन प्रमतवेदन, 

(ग)  सदस्यले मलन स्वीकार गरेको शेयर 
सङ्खख्या र शेयर रकमको वववरण,  

(घ)  तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण । 



10 
 

(३) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी बैङ्क दतानको लामग 
दरखास्त ददूँदा उपदफा (२) मा उजल्लजखत कागजातका अमतररक्त 
नेपाल राि बैङ्कको पूवन स्वीकृमत प्राप् त गरेको पि समेत संलग्न 
गनुन पनेछ । 

१५.  दतान गनुन पने : (१) दफा १४ को उपदफा (१) बमोजजम प्राप् त 
दरखास्त सवहतको कागजातहरू छानमबन गदान देहाय बमोजजम 
भएको पाइएमा रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले 
दरखास्त परेको मममतले तीस ददनमभि त्यस्तो सहकारी संस्था दतान 
गरी तोवकए बमोजजमको ढाूँचामा दतान प्रमाणपि ददन ुपनेछ :–  

(क)  दरखास्त साथ पेश भएको ववमनयम यो 
ऐन तथा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम 
बमोजजम रहेको,  

(ख)  प्रस्ताववत सहकारी संस्था सहकारी 
मूल्य, मान्यता र मसद्धान्त अनरुूप 
सञ्चालन हनु सक्ने आधार रहेको, 

(ग)  सहकारी संस्था समदुायमा आधाररत 
एवम ् सदस्य केजन्ित भई सञ्चालन र 
मनयन्िण हनु सक्ने स्पि आधार रहेको, 

(घ)  तोवकए बमोजजमका अन्य आधारहरू पूरा 
भएको । 

(2) उपदफा (१) बमोजजम छानमबन गदान प्रस्ताववत 
सहकारी संस्थाको ववमनयम संशोधन नगरी दतान गनन ममल्ने 
नदेजखएमा रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले सो 
ववमनयममा संशोधन गनुन पने व्यहोरा खलुाई दरखास्त प्राप् त भएको 
मममतले पन्र ददनमभि मनवेदकलाई सूचना ददन ुपनेछ । 

(3) यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत दतान भई सञ्चालनमा रहेका 
सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजजम दतान भएको मामननेछ ।  
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 (४) यस दफा बमोजजम सहकारी संस्था दतान गदान दफा 
१४ को उपदफा (१) बमोजजमको अमधकारीले त्यस्तो सहकारी 
संस्थाले पालना गनुन पने गरी कुनै शतन तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोजजम शतन तोवकएकोमा सोको 
पालना गनुन सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको कतनव्य हनेुछ। 

(६) यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन महानगरपामलका र उपमहानगरपामलकाको हकमा एक 
वडामा वा नगरपामलका वा गाउूँपामलकामा तोवकएको मापदण्ड 
बमोजजम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दतान गररनेछ । 

(७) दफा ९ बमोजजमको ववजशविकृत सङ्घको हकमा 
ववषयगत जजल्ला सहकारी सङ्घ वा केन्िीय ववषयगत सहकारी 
सङ्घद्वारा प्रदान गररने सेवामा दोहोरो नपने गरी माि दतान हनु 
सक्नेछ । 

१६. दतान गनन अस्वीकार गनन सक्ने : (१) दफा १५ को उपदफा (१) 
मा उजल्लजखत अवस्था नभएमा, सोही दफा बमोजजम ववमनयम 
संशोधनको लामग सूचना ददएको अवमधमभि मनवेदकले संशोधन गनन 
अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको मममतले तीस ददनमभि 
ववमनयम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा उल्लेख भए बमोजजम हनेु 
गरी ववमनयम संशोधन नगरेमा रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार 
प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दतान गनन अस्वीकार गनन 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी संस्था दतान गनन 
अस्वीकार गरेमा रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले सो को मलजखत कारण खलुाइ तीन ददन मभि सोको 
जानकारी सम्बजन्धत दरखास्तकतानलाइन ददन ुपनेछ ।  

१७. सहकारी संस्था सङ्गदठत संस्था हनेु : (१) सहकारी संस्था 
अववजच्छन्न उत्तरामधकारवाला एक स्वशामसत र सङ्गदठत संस्था 
हनेुछ । 
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(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लामग एउटा 
छुिै छाप हनेुछ । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यजक्त 
सरह चल अचल सम्पजत्त प्राप् त, उपभोग, मबिी वा अन्य व्यवस्था 
गनन सक्नेछ।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यजक्त सरह आफ्नो नामबाट 
नामलस उजूर गनन र सो उपर पमन सोही नामबाट नामलस उजूर 
लाग्न सक्नेछ । 

(५) सहकारी संस्थाले व्यजक्त सरह करार गनन सक्नेछ । 

१८.  सहकारी संस्थाको कायनििे : (१) दतान हुूँदाका बखत सहकारी 
संस्थाको कायन िेि देहाय बमोजजम हनेुछ :- 

(क)  बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने 
संस्थाको हकमा महानगरपामलका र 
उपमहानगरपामलका भए एक वडा,  

(ख)  नगरपामलका वा गाउूँपामलकामा बचत 
तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने संस्था 
र अन्य संस्थाको हकमा देहायका 
आधारमा तोवकए बमोजजम एक स्थानीय 
तहसम्म :- 

(१)  सदस्यहरूवीच स्वावलम्बनको 
पारस्पाररक अभ्यासको लामग 
आपसी साझा बन्धन (कमन 
बण्ड),  

(२)  व्यावसावयक स्तरमा सेवा 
सञ्चालन गनन आवश्यक सदस्य 
सङ्खख्या, 

(३) संस्था सञ्चालनमा सदस्यको 
सहभामगतामूलक लोकताजन्िक 
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मनयन्िण कायम हनेु गरी 
पायक पने स्थान । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
संस्थाले दतान भई व्यावसावयक सेवा प्रारम्भ गरेको दईु वषनपमछ 
देहायको आधारमा जोमडएको भौगोमलक िेि कायम रहने गरी 
आफ्नो कायनिेि ववस्तार गनन सक्नेछ :- 

(क)  संस्थाको व्यावसावयक वियाकलापको 
ववकास िममा सदस्यता बढाउन थप 
कायनििे आवश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायन सञ्चालनमा सदस्यको 
प्रत्यि मनयन्िण कायम राख्न रचनात्मक 
उपायहरू अवलम्बन गररएको, 

(ग)  दफा १५ को उपदफा (६) बमोजजम 
मनधानररत मापदण्ड प्रमतकूल नरहेको । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
सदस्यको बसोबासको प्रकृमत, पायक पने स्थान, स्थानीय अवजस्थमत 
र तोवकए बमोजजम ववशेष व्यावसावयक आवश्यकताका आधारमा 
कायनििे ववस्तार गनन सवकनेछ। 

(४) यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन जलववद्यतु आयोजना, जशिा, भावषक, सावहजत्यक, सांस्कृमतक, 

स्वास््य सेवा, सञ्चार, ववशेष कृवष वा वनजन्य पैदावारको उत्पादन, 

सञ्चय वा प्रशोधन गने जस्ता व्यावसावयक िेि एवं सदस्यहरूको 
सहभामगता मबस्तारका कारण प्रारम्भ मै फरावकलो कायनिेि 
आवश्यक पने संस्थाको कायनिेि दतान गदानका बखत नै तोवकएको 
आधारमा एक स्थानीय तह वा जजल्ला वा एकभन्दा बढी जजल्ला 
वा एकभन्दा बढी प्रदेश कायम गनन सवकनेछ ।  

(५) यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका 
संस्थाहरूको कायनिेि यसै ऐन अनसुार कायम भएको मामननेछ ।  
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तर यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ ती संस्थाहरूले एक वषनमभि 
देहायका वववरण खोली रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त 
अमधकारी समि यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखतसम्मको कायन 
सञ्चालन प्रमतवेदन पेश गनुन पनेछ :- 

(क)  मौजदुा कायनिेिको प्रदेश, जजल्ला, 
स्थानीय तह र वडा अनसुारको सदस्यता 
ववस्तारको अवस्था, 

(ख) मौजदुा कायनिेिको प्रदेश, जजल्ला, 
स्थानीय तह र वडा अनसुारको 
व्यावसावयक सेवा सञ्चालनको अवस्था, 
र 

(ग) तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण । 

(६) उपदफा (५) बमोजजम कायन सञ्चालन प्रमतवेदन पेश 
भएपमछ रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले 
आवश्यक जाूँचबझु समेत गरी सम्बजन्धत सहकारी संस्थालाई 
देहाय बमोजजम कायनिेि पनुःमनधानरण गनन मनदेशन ददन सक्नेछ :– 

(क) उपदफा (५) को खण्ड (क) 
बमोजजमको वववरणमा उजल्लजखत 
सदस्यता ववस्तार नभएको वा तोवकएको 
सङ्खख्याभन्दा कम सदस्यता ववस्तार 
भएको वा भौगोमलक मनरन्तरता नभएको 
प्रदेश, जजल्ला, स्थानीय तह र वडा जझकी 
कायनििे घटाउने, 

(ख)  उपदफा (५) को खण्ड (ख) 
बमोजजमको वववरणमा कुनै व्यावसावयक 
सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा 
कारोबारको तोवकएको रकम वा 
अनपुातभन्दा कम रकम वा अनपुातको 
व्यावसावयक सेवा सञ्चालन भएको 
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देजखएको प्रदेश, जजल्ला, स्थानीय तह र 
वडा जझकी कायनिेि घटाउने, 

(ग)  संस्थाको सञ्चालन खचन धान्ने गरी 
व्यावसावयक कायनकुशलता बढाउन र 
संस्था सञ्चालनमा सदस्यको 
सहभामगतामूलक लोकताजन्िक मनयन्िण 
कायम राख्न अमतररक्त प्रदेश, जजल्ला, 
स्थानीय तह वा वडा जझकी उपयकु्त 
कायनििे कायम राख्न,े 

(घ)  व्यावसावयक एवं प्रबद्धननात्मक सेवाका 
लामग जजल्ला वा प्रदेश ववषयगत सङ्घ वा 
जजल्ला वा प्रदेश सङ्घको सदस्यताको 
प्रामप्तलाई सहज तलु्याउन अमतररक्त 
प्रदेश, जजल्ला, स्थानीय तह वा वडा 
जझकी उपयकु्त कायनिेि कायम राख्न े। 

(७) उपदफा (६) बमोजजम रजजिार वा रजजिारबाट 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले मनदेशन ददएकोमा सहकारी संस्थाले एक 
वषनमभि ववमनयम संशोधन गरी आफ्नो कायनिेि पनुःमनधानरण गनुन 
पनेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोजजम सम्बजन्धत सहकारी संस्थाले 
तोवकएको अवमधमभि आफ्नो कायनििे पनुःमनधानरण नगरेमा रजजिार 
वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले उपदफा (२) को 
अधीनमा रही त्यस्तो सहकारी संस्थाको कायनिेि तीन मवहनामभि 
पनुःमनधानरण गनेछ । 

(९) उपदफा (८) बमोजजम रजजिार वा रजजिारबाट 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले कायनिेि पनुःमनधानरण गररददएकोमा जचत्त 
नबझु्ने सहकारी संस्थाले कायनिेि पनुःमनधानरणको जानकारी पाएको 
मममतले पैंतीस ददनमभि रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले 
गरेको मनणनय भए रजजिार समि र रजजिारले गरेको मनणनय भए 
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मन्िालय समि पनुरावलोकनका लामग मनवेदन ददन  
सक्नेछ । 

(१०) उपदफा (९) बमोजजम प्राप्त मनवेदनमा रजजिार वा 
मन्िालयले साठी ददनमभि पनुरावलोकन गररसक्न ुपनेछ । 

(११) यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन सहकारी संस्थाले स्वेजच्छक रूपमा जनुसकैु समय कायनििे 
घटाउने गरी पनुःमनधानरण गनन ववमनयम संशोधन गनन सक्नेछ ।  

(१२) कायनििे पनुः मनधानरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोजजम हनेुछ ।  

(१३) उपदफा (२) र (३) बमोजजम कायनिेि मबस्तारको 
प्रविया तोवकए बमोजजम हनेुछ ।  

१9.  सङ्घ तथा सहकारी बैङ्कको कायनििे  : सङ्घ तथा सहकारी बैङ्कहरूको 
कायनििे देहाय बमोजजम हनेुछ : 

(क) जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घ वा जजल्ला 
सहकारी सङ्घको हकमा एक जजल्ला,  

(ख)  प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ्घ वा प्रदेश सहकारी 
सङ्घको हकमा एक प्रदेश, 

(ग)  केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घ वा राविय 
सहकारी महासङ्घको हकमा नेपालभर,  

(घ)  ववजशविकृत सङ्घको हकमा त्यस्तो सङ्घको प्रकृमत 
हेरी वस्त ु वा सेवाको सङ्कलन, ववतरण वा 
प्रवाहको िेि अनसुार,  

(ङ)  सहकारी बैङ्कहरूको हकमा नेपाल राि बैङ्कले 
तोवकए बमोजजम । 

२०.  ववषयगत आधारमा वगीकरण गनन सवकने : संस्था वा सङ्घलाई 
ववषयगत आधारमा तोवकए बमोजजम वगीकरण गनन सवकनेछ । 

२१.  कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनन सक्ने : (१) 
दफा १५ बमोजजम दतान प्रमाणपि प्राप् त गरे पमछ संस्था वा सङ्घले 
दफा २४ बमोजजमको उदे्दश्य प्रामप्तका लामग यस ऐन र 
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ववमनयमको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजना सञ्चालन गनन सक्नेछ ।  

(२) सहकारी बैङ्कले नेपाल राि बैङ्कबाट इजाजत प्राप् त 
गरेपमछ माि आफ्नो कारोबार वा सेवा सञ्चालन गनन सक्नेछ । 

(३) प्रचमलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
संस्था वा सङ्घले उपदफा (१) बमोजजम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग 
वा पररयोजना सञ्चालन गनन छुिै संस्था दतान गनुन पने छैन । 

तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 
सञ्चालन गनन प्रचमलत कानून बमोजजम अनमुमतपि, स्वीकृमत वा 
इजाजतपि मलन ुपने रहेछ भने सो बमोजजम अनमुमतपि, स्वीकृमत 
वा इजाजतपि मलएर माि कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजना सञ्चालन गनुन पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम संस्था वा सङ्घले प्रचमलत 
कानून बमोजजम अमधकार पाएको मनकाय वा अमधकारीबाट 
अनमुमतपि, स्वीकृमत वा इजाजतपि प्राप् त गरेमा पन्र ददनमभि सो 
को जानकारी रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीलाई 
ददन ुपनेछ । 

(५) दईु वा दईुभन्दा बढी संस्था वा सङ्घले संयकु्त वा 
साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको लामग यस 
ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजना सञ्चालन गनन सक्नेछन ्। 

(६) उपदफा (५) बमोजजमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग 
वा पररयोजना सञ्चालन गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोजजम हनेुछ । 

(७) प्रचमलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
संस्था वा सङ्घले उपदफा (१) बमोजजम सञ्चालन गने कारोबार, 

व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको उत्पादन सहकारी राणाण्डमा मबिी 
ववतरण गनन सक्नेछन ्।  
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तर प्रचमलत कानून बमोजजम सम्बजन्धत मनकायबाट त्यस्तो 
राणाण्ड प्रामप्तको स्वीकृमत मलन ुपने रहेछ भने सो बमोजजम स्वीकृमत 
मलन ुपनेछ । 

(८) संस्था वा सङ्घले उत्पादन गरेको वस्तहुरूको 
उत्पजत्तको प्रमाणपि जारी गने प्रविया र आधार तोवकए बमोजजम 
हनेुछ । 

२२.  दावयत्व सीममत हनेु : (१) सहकारी संस्थाको कारोबारको 
सम्बन्धमा सदस्यको दावयत्व मनजले खररद गरेको वा खररद गनन 
स्वीकार गरेको शेयरको अमधकतम रकमसम्म माि सीममत  
रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको 
अन्त्यमा “मलममटेड” भन्ने शब्द राख्न ुपनेछ ।  

२३.  सहकारीका मूल्य, मान्यता र मसद्धान्त पालना गनुन पने : सहकारी 
संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गदान सहकारीका मूल्य, मान्यता र 
मसद्धान्तको पालना गनुन पनेछ ।  

 

पररच्छेद – ३ 

संस्था वा सङ्घका उद्दशे्य तथा कायन 
२४.  संस्था वा सङ्घको उद्दशे्य : कायनिेिमा आधाररत र सदस्य केजन्ित 

भई आफ्ना सदस्यहरूको आमथनक, सामाजजक तथा सांस्कृमतक 
समवृद्ध हामसल गनुन संस्था वा सङ्घको मखु्य उदे्दश्य हनेुछ ।  

2५.  संस्था वा सङ्घका कायन : संस्था वा सङ्घले देहायका कायनहरू 
गनेछन ्:-  

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र मसद्धान्तहरूको 
पालना गने, गराउने, 

(ख) सदस्य र आफ्नो व्यवसायको वहत प्रवद्धनन तथा 
सोको बजारीकरण गने, गराउने, 

(ग)  सदस्यलाई जशिा, सूचना र तालीम प्रदान गने 
तथा सदस्य संस्था वा सङ्घमा सशुासन प्रवद्धनन 
गने, गराउने, 
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(घ)  संस्था वा सङ्घ बीचको पारस्पररक सहयोग 
अमभववृद्ध गने, गराउने, 

(ङ)  संस्था वा सङ्घले गने उत्पादन तथा सेवाको 
मापदण्ड मनधानरण गरी गणुस्तर सधुार, आमथनक 
स्थावयत्व र जोजखम व्यवस्थापनका सम्बन्धी कायन 
गने,  

(च)  आन्तररक मनयन्िण प्रणाली लागू गने, 

(छ)  संस्था वा सङ्घको व्यावसावयक प्रवद्धनन तथा 
ववकास सम्बन्धी वियाकलापहरू सञ्चालन गने, 

(ज)  मन्िालय, रजजिार, प्रदेश, स्थानीय तह वा 
कायानलयको मनदेशन पालना गने, 

(झ)  ववमनयममा उजल्लजखत कायनहरू गने । 

२६.  राविय सहकारी महासङ्घको कायन : राविय सहकारी महासङ्घले 
सदस्यको वहत प्रवद्धननका लामग देहाय बमोजजमका कायन गनेछ :–  

(क)  सहकारी मूल्य, मान्यता र मसद्धान्तको पररपालना 
गने, गराउने, 

(ख)  सदस्यको वहत प्रवद्धननका लामग नेततृ्वदायी 
भमूमका मनवानह गने, 

(ग)  सहकारी िेिको प्रवद्धननको लामग नेपाल 
सरकारका ववमभन्न मनकायसूँग समन्वय र सहकायन 
गने, 

(घ)  सहकारी व्यवसाय प्रवद्धननका लामग व्यावसावयक 
तथा बजार अध्ययन, अनसुन्धान गने, गराउने, 

(ङ)  जशिा, तालीम र सूचना प्रदान गने , गराउने, 

(च)  बजार सूचना प्रणालीको ववकास गने, 
(छ)  संस्था र सङ्घहरू बीचको पारस्पररक सहयोगमा 

अमभववृद्ध गने, गराउने, 



20 
 

(ज) अन्तरराविय सहकारी अमभयानमा पारस्पररक 
सहयोग अमभववृद्ध गने, समन्वय र सम्बन्ध मबस्तार 
गने, 

(झ)  सहकारी िेिमा सशुासन प्रवद्धनन गने, 
(ञ)  ववमनयममा उल्लेजखत कायनहरू गने । 

 

पररच्छेद – ४ 

ववमनयम तथा आन्तररक कायनववमध 

२७.  ववमनयम बनाउन ु पने : (१) सहकारी संस्थाले यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयम, मनदेजशका, मापदण्ड र कायनववमधको 
अधीनमा रही आफ्नो कायन सञ्चालनको लामग ववमनयम बनाउन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको ववमनयम रजजिार वा 
रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीबाट स्वीकृत भएपमछ लागू 
हनेुछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
सहकारी बैङ्कको ववमनयम स्वीकृत गनुन अजघ रजजिारले नेपाल राि 
बैङ्कको परामशन मलन ुपनेछ । 

२८.  आन्तररक कायनववमध बनाउन सक्ने : (१) सहकारी संस्थाले यो 
ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम, मनदेजशका, मापदण्ड, कायनववमध 
र ववमनयमको अधीनमा रही आवश्यकता अनसुार आफ्नो आन्तररक 
कायनववमध बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको आन्तररक कायनववमध 
सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको साधारण सभाले स्वीकृत गरेपमछ लागू 
हनेुछ । 

२९.  ववमनयम र आन्तररक कायनववमधमा संशोधन : (१) सहकारी 
संस्थाको साधारण सभाको कुल सदस्य सङ्खख्याको बहमुतबाट 
ववमनयम र आन्तररक कायनववमध संशोधन हनु सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजजम संशोधन भएको ववमनयम 
रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीबाट स्वीकृत 
भएपमछ लागू हनेुछ । 

 

पररच्छेद – ५ 

सदस्यता 
३०.  संस्थाको सदस्यता : (१) सोह्र वषन उमेर पूरा गरेका देहाय 

बमोजजमका नेपाली नागररकहरू संस्थाको सदस्य हनु सक्नेछन ्: 
(क)  संस्थाको कायनिेि मभि बसोवास 

गरररहेको,  
(ख)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद 

गरेको, 
(ग)  संस्थाको ववमनयममा उजल्लजखत शतनहरू 

पालना गनन मञु्जर गरेको, 
(घ)  संस्थाको जजम्मेवारी पालना गनन मञु्जर 

भएको, 
(ङ)  संस्थाले गरेको कारोबारसूँग प्रमतस्पधान 

हनेु गरी कारोबार नगरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका मनकायहरू, स्थानीय तहका 
साथै संस्थाको कायनिेिमभिका सहकारी ववद्यालय र सामदुावयक 
ववद्यालय, गठुी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका गैर 
नाफामूलक संस्था, उत्पादन र सेवामूलक सङ्घ संस्था, उपभोक्ता 
समूहहरू संस्थाको सदस्य हनु बाधा पने छैन ।  

(३) यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भएता 
पमन स्वास््य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सदस्यता मलन 
बाधा पने छैन । 

३१. सदस्यता प्राप् त गनन मनवेदन ददन ु पने : (१) संस्थाको सदस्यता 
मलन चाहने सम्बजन्धत व्यजक्तले संस्थाको समममत समि मनवेदन 
ददन ुपनेछ । 



22 
 

(२) उपदफा (१) बमोजजम मनवेदन परेको मममतले पैंतीस 
ददनमभि समममतले यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम तथा 
ववमनयमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने मनणनय गनुन 
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम मनणनय गदान समममतले 
सदस्यता प्रदान नगने मनणनय गरेमा सोको कारण खोली सात 
ददनमभि मनवेदकलाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको मममतले 
तीस ददनमभि सम्बजन्धत व्यजक्तले त्यस्तो संस्था उपर रजजिारबाट 
अमधकार प्राप्त अमधकारीसमि उजूर गनन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजजम प्राप् त उजरुी छानमबन गदान 
मनवेदकलाई सदस्यता प्रदान गनुन पने देजखएमा रजजिारबाट 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो मनवेदकलाई सदस्यता प्रदान 
गननको लामग सम्बजन्धत संस्थालाई आदेश ददन सक्नेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोजजम आदेश भएमा सो आदेश 
प्राप् त गरेको सात ददनमभि सम्बजन्धत संस्थाले मनवेदकलाई 
सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी रजजिारबाट अमधकार प्राप्त 
अमधकारीलाई गराउन ुपनेछ ।  

३२.  सदस्य हनु नपाउने : (१) कुनै व्यजक्त एक स्थानीय तहको एकै 
प्रकृमतका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हनु पाउने छैन ।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अजघ कुनै व्यजक्त एक स्थानीय 
तहको एकै प्रकृमतको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए 
यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले तीन वषनमभि कुनै एक संस्थाको 
माि सदस्यता कायम राख्न ुपनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल 
सरकारको मनकाय वा दफा ३० को उपदफा (२) मा उल्लेख 
भएदेजख बाहेकको अन्य कुनै कृमिम व्यजक्त सदस्य भएको भए 
पाूँच वषनमभि सदस्यता अन्त्य गनुन पनेछ । 



23 
 

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ दतान भएको स्वास््य र जशिा 
सहकारी संस्थाको हकमा यो उपदफा लागू हनेु छैन । 

३३.  सदस्य हनु सक्ने : (१) दफा ४ बमोजजमको जजल्ला ववषयगत 
सहकारी सङ्घमा जजल्ला मभिका ववषयगत संस्थाहरू सदस्य हनु 
सक्नेछन ्। 

(२) दफा ५ बमोजजमको जजल्ला सहकारी सङ्घमा जजल्ला 
मभिका संस्था र जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घहरू सदस्य हनु 
सक्नेछन ्।  

(३) दफा ६ बमोजजमको प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ्घमा 
प्रदेशमभिका ववषयगत संस्था र जजल्ला ववषयगत सङ्घहरू सदस्य 
हनु  सक्नेछन ्।  

(४) दफा ७ बमोजजमको प्रदेश सहकारी सङ्घमा 
प्रदेशमभिका संस्था, जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घ, जजल्ला सहकारी 
सङ्घ र प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ्घ सदस्य हनु सक्नेछन ्। 

(५) दफा ८ बमोजजमको केन्िीय ववषयगत सहकारी 
सङ्घमा ववषयगत संस्था, जजल्ला ववषयगत सङ्घ र प्रदेश ववषयगत 
सङ्घ सदस्य हनु सक्नेछन ्। 

(६) दफा १० बमोजजमको राविय सहकारी महासङ्घमा 
जजल्ला ववषयगत सङ्घ, जजल्ला सहकारी सङ्घ, प्रदेश ववषयगत सङ्घ, 

प्रदेश सहकारी सङ्घ र केन्िीय ववषयगत सहकारी सङ्घ सदस्य हनु 
सक्नेछन ्। 

(७) सहकारी बैङ्कहरूमा संस्था र सङ्घमाि सदस्य हनु 
सक्नेछन ्। 

(८) यस दफा बमोजजम सदस्यता मलने सम्बन्धी प्रविया 
तोवकए बमोजजम हनेुछ ।  

३४.  सदस्यताको समामप्त : (१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको 
अवस्थामा समाप्त हनेुछ :- 

(क) सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 
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(ख) लगातार वावषनक साधारण सभामा मबना 
सूचना तीन पटकसम्म अनपुजस्थत 
भएमा, 

(ग) यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम 
वा ववमनयम बमोजजम सदस्यले पालना 
गनुन पने प्रावधानको बारम्बार उल्लङ्घन 
गरेमा, 

(घ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा ३० 
बमोजजमको योग्यता नभएमा।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाबाट प्राप् त वा भकु्तान गनुन पने कुनै 
रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा मनजले मलएको ऋण, 
मतनुन पने कुनै दावयत्व वा अन्य कुनै सदस्यको तफन बाट मधतो वा 
जमानत बसेकोमा सो को दावयत्व फरफारक नभएसम्म मनजको 
सदस्यता समाप्त हनेु छैन ।  

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
साधारण सभा बोलाउने मनणनय भइसकेपमछ साधारण सभा सम्पन्न 
नभएसम्म कसैलाई पमन सदस्यताबाट हटाउन सवकने छैन । 

(४) सदस्यको सदस्यता समामप्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोजजम हनेुछ । 

३५.  सवुवधा प्राप् त गनन नसक्ने : कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाई मतनुन 
पने कुनै दावयत्व मनधानररत समयमभि भकु्तान नगरेमा वा यो ऐन, 
यस अन्तगनत बनेको मनयम वा ववमनयम बमोजजम सदस्यले पालन 
गनुन पने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो सदस्यले 
अन्य सदस्य सरहको समुबधा प्राप् त गनन सक्ने छैन । 

 

पररच्छेद – ६ 

साधारण सभा, समममत तथा लेखा सपुरीवेिण समममत 

३६.  साधारण सभा : (१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रूपमा 
साधारण सभा हनेुछ । 
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(२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका 
सदस्य हनेुछन ्। 

(३) सहकारी संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोजजम 
हनेुछ :– 

(क) प्रारजम्भक साधारण सभा, 
(ख) वावषनक साधारण सभा, 
(ग) ववशेष साधारण सभा । 

३७. प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, कतनव्य र अमधकार : प्रारजम्भक 
साधारण सभाको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोजजम  
हनेुछ :– 

(क) प्रारजम्भक साधारण सभा हनेु अजघल्लो 
ददनसम्मको काम कारबाही र आमथनक 
कारोबारको जानकारी मलने, 

(ख) चालू आमथनक वषनको लामग वावषनक कायनिम तथा 
बजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रमतवेदन तथा ववत्तीय वववरण अनमुोदन गने, 

(घ) ववमनयममा उल्लेख भए बमोजजम समममत वा लेखा 
सपुररवेिण समममतको मनवानचन गने, 

(ङ) आन्तररक कायनववमध पाररत गने, 

(च) लेखा परीिकको मनयजुक्त र मनजको पाररश्रममक 
मनधानरण गने,  

(छ) ववमनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायनहरू 
गने । 

३८.  वावषनक साधारण सभाको काम, कतनव्य र अमधकार : वावषनक 
साधारण सभाको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोजजम  
हनेुछ :– 

(क) वावषनक कायनिम तथा बजेट स्वीकृमत गने, 

(ख) वावषनक लेखा परीिण प्रमतवेदन अनमुोदन गने, 
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(ग) समममत वा लेखा सपुररवेिण समममतको मनवानचन 
तथा ववघटन गने, 

(घ) सञ्चालक वा लेखा सपुररवेिण समममतको 
संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने, 

(ङ) समममत वा लेखा सपुररवेिण समममतको वावषनक 
प्रमतवेदन पाररत गने, 

(च) ववमनयम तथा आन्तररक कायनववमध पाररत गने, 

(छ) लेखा परीिकको मनयजुक्त र मनजको पाररश्रममक 
मनधानरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण वा ववघटन सम्बन्धी मनणनय 
गने, 

(झ) पाररश्रममक लगायतका सवुवधा तोक्ने, 

(ञ) बाह्य दावयत्व स्वीकार गने, 

(ट) सदस्यको दावयत्व ममनाहा ददने, 

(ठ) समममतलाई आवश्यक मनदेशन ददने, 

(ड) ववमनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायनहरू 
गने । 

३९.  साधारण सभाको बैठक : (१) समममतले सहकारी संस्था दतान 
भएको मममतले तीन मवहनामभि प्रारजम्भक साधारण सभा बोलाउन ु
पनेछ । 

(२) समममतले प्रत्येक आमथनक वषन समाप्त भएको मममतले 
छ मवहनामभि वावषनक साधारण सभा बोलाउन ुपनेछ । 

(३) समममतले देहायको अवस्थामा ववशेष साधारण सभा 
बोलाउन ुपनेछ :– 

(क) दफा ४९ को उपदफा (१) को खण्ड 
(छ) बमोजजम लेखा सपुररवेिण 
समममतको मसफाररसमा, 
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(ख) कुनै सञ्चालकले ववशेष साधारण सभा 
बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव समममतद्वारा 
पाररत भएमा, 

(ग)  समममतले कुनै खास कामको लामग 
ववशेष साधारण सभा बोलाउने मनणनय 
गरेमा, 

(घ) ववशेष साधारण सभा बोलाउन ु पने 
कारण खलुाइन पन्र प्रमतशत सदस्यले 
समममत समि मनवेदन ददएमा, 

(ङ)  दफा ४० को उपदफा (१) बमोजजम 
रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले मनदेशन ददएमा, 

(च) दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजजमको 
रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले आदेश ददएमा । 

४०.  ववशेष साधारण सभा बोलाउन मनदेशन ददन सक्ने : (१) कुनै 
सहकारी संस्थाको मनरीिण वा सपुररवेिण गदान वा कसैको उजरुी 
परी छानमबन गदान देहायको अवस्था देजखन आएमा रजजिार वा 
रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको 
समममतलाई साधारण सभा बोलाउन मनदेशन ददन सक्नेछ :–  

(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा मसद्धान्त 
ववपरीत कायन गरेमा,  

(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम, 

ववमनयम तथा आन्तररक कायनववमध 
ववपरीत कायन गरेमा, 

(ग) सहकारी बैङ्कको हकमा नेपाल राि 
बैङ्कको मनरीिण तथा सपुररवेिणका 
िममा गम्भीर कैवफयत देजखएमा, 
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(घ) रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त 
अमधकारीको मनदेशनको बारम्बार 
उल्लङ्घन गरेमा,  

(ङ) दफा ४२ को उपदफा (२) बमोजजम 
रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले आदेश ददएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम साधारण सभा बोलाउन 
मनदेशन प्राप् त भएमा समममतले सो मनदेशन प्राप् त भएको मममतले 
पैंतीस ददनमभि साधारण सभाको बैठक बोलाउन ुपनेछ र साधारण 
सभाको बैठकमा उजरुी वा मनरीिणका िममा देजखएका ववषयमा 
छलफल गरी सो को प्रमतवेदन रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार 
प्राप्त अमधकारी समि पेश गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उजल्लजखत अवमधमभि 
समममतले साधारण सभा नबोलाएमा संस्था, जजल्ला ववषयगत 
सहकारी सङ्घ र जजल्ला सहकारी सङ्घको हकमा रजजिारबाट 
अमधकार प्राप्त अमधकारी र प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश 
सहकारी सङ्घ, ववजशविकृत सहकारी सङ्घ, केन्िीय ववषयगत 
सहकारी सङ्घ, राविय सहकारी महासङ्घ र सहकारी बैङ्कको हकमा 
रजजिारले त्यस्तो साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको साधारण सभाको लामग गणपरुक 
सङ्खख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्खख्याको कम्तीमा 
एकाउन्न प्रमतशत हनेुछ । 

तर पवहलो पटक डावकएको साधारण सभामा गणपरुक 
सङ्खख्या नपगेुमा त्यसको सात ददनमभि दोस्रो पटक साधारण सभा 
बोलाउन ु पने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा 
सञ्चालक समममतको बहमुत सवहत एक मतहाई साधारण 
सदस्यहरूको उपजस्थमत भएमा साधारण सभाको गणपरुक सङ्खख्या 
पगेुको मामननेछ । 
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(५) दईु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले 
साधारण सभा गदान समान कायनसूचीमा तोवकए बमोजजम सदस्य 
सङ्खख्याको आधारमा स्थानीय तह वा त्यसका वडामा सञ्चालक 
सदस्यहरूलाई पठाई साधारण सभा गनन र त्यस्तो सभाको मनणनय 
प्रमाजणत गनन प्रमतमनमधहरू छनौट गनन सक्ने र त्यस्ता 
प्रमतमनमधहरूको उपजस्थमतको सभाले अजन्तम मनणनय प्रमाजणत  
गनेछ ।  

४१.  सञ्चालक समममत : (१) सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट 
मनवानजचत एक सञ्चालक समममत रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको समममतमा उपलब्ध 
भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रमतशत मवहला सदस्यको प्रमतमनमधत्व 
समुनजित गनुन पनेछ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यजक्त एकै अवमधमा 
सञ्चालक तथा लेखा समममतको पदमा उम्मेदवार बन्न र मनवानजचत 
हनु सक्ने छैन ।  

(४) कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको 
कमनचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता मलएको सहकारी संस्था 
बाहेक अको कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने छैन । 

तर वावषनक दईु करोड रुपैयाूँभन्दा कमको कारोबार गने 
सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा 
कमनचारीको रूपमा काम गनन बाधा पने छैन । वावषनक दईु 
करोडभन्दा बढी कारोबार गने संस्थामा कुनै सञ्चालक कमनचारी 
रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले चार वषनमभि त्यस्तो 
सञ्चालकले कमनचारीको पद त्याग गरी अको कमनचारीको व्यवस्था 
गनुन पनेछ । तत्कालीन बजारको अवस्था र मिुास्फीमतलाई 
ध्यानमा राखी यस्तो कारोबारको अमधकतम सीमा दफा ५१ 
बमोजजमको समममतले समय समयमा तोक्नेछ । 

(५) कुनै व्यजक्त एकै समयमा एक माि सहकारी 
संस्थाको सञ्चालक हनु सक्नेछ । 
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(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको 
भए तापमन यो ऐन प्रारम्भ हनुअुजघ कुनै व्यजक्त एकभन्दा बढी 
सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अको सहकारी संस्थाको 
कमनचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले एक वषनमभि कुनै 
एक सहकारी संस्थाको माि सञ्चालक वा कमनचारी रहन ुपनेछ । 

(७) समममतको कायानवमध देहाय बमोजजम हनेुछ :- 
(क) संस्था वा सङ्घ वा महासङ्घको चार वषन, 
(ख) सहकारी बैङ्कहरूको चार वषन । 

(८) समममतको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोजजम हनेुछ । 

४२.  समममतको मनवानचन : (१) समममतले आफ्नो कायानवमध समाप्त हनु ु
अजघ अको समममतको मनवानचन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम समममतको मनवानचन नगराएको 
जानकारी प्राप् त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप् त भएको मममतले छ 
मवहनामभि समममतको मनवानचन गराउन रजजिार वा रजजिारबाट 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले सम्बजन्धत समममतलाई आदेश ददन 
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम रजजिार वा रजजिारबाट 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले आदेश ददएकोमा सम्बजन्धत समममतले सो 
आदेश बमोजजमको समयावमधमभि समममतको मनवानचन गराई 
रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीलाई जानकारी 
गराउन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम समममतको मनवानचन नगराएमा 
रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो सहकारी 
संस्था सदस्य रहेको मामथल्लो सङ्घ भए सो सङ्घको प्रमतमनमध 
समेतलाई सहभागी गराई समममतको मनवानचन सम्बन्धी सम्पूणन कायन 
गने, गराउनेछ । 
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(५) उपदफा (४) बमोजजमको मनवानचन कायनमा सहयोग 
परु् याउन ु सम्बजन्धत सङ्घ र समममतका पदामधकारीहरूको कतनव्य 
हनेुछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोजजम मनवानचन गराउूँदा लागेको 
सम्पूणन खचन सम्बजन्धत सहकारी संस्थाले व्यहोनुन पनेछ। 

 (७) यस दफा बमोजजम समममतको अको मनवानचन 
नभएसम्मको लामग समममतले ववमनयममा व्यवस्था भए बमोजजम 
आफ्नो कायन सञ्चालन गनेछ ।  

४३.  समममतको काम, कतनव्य र अमधकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लजखत 
काम, कतनव्य र अमधकारका अमतररक्त समममतको काम, कतनव्य र 
अमधकार देहाय बमोजजम हनेुछ :– 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र मसद्धान्त बमोजजम 
सहकारी संस्थाको सञ्चालन गने, 

(ख) आमथनक तथा प्रशासकीय कायन गने, गराउने, 

(ग) प्रारजम्भक साधारण सभा, वावषनक साधारण सभा 
तथा ववशेष साधारण सभा बोलाउने, 

(घ) साधारण सभाका मनणनयहरू कायानन्वयन गने, 
गराउने, 

(ङ) सहकारी संस्थाको नीमत, योजना, बजेट तथा 
वावषनक कायनिमको तजुनमा गरी साधारण सभा 
समि पेश गने, 

(च) सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा 
सदस्यताबाट हटाउने,  

(छ) शेयर नामसारी तथा वफतान सम्बन्धी कायन गने, 

(ज)  सम्बजन्धत सङ्घको सदस्यता मलने, 

(झ) ववमनयम तथा आन्तररक कायनववमध तयार गरी 
साधारण सभामा पेश गने,  
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(ञ)  सहकारी संस्थाको कायनिेिमभि रही सहकारी 
संस्थाको कारोबार र व्यवसायको वहत प्रवद्धननको 
लामग आवश्यक कायन गने, गराउने, 

(ट) तोवकए बमोजजमका अन्य कायन गने ।  

४४.  सञ्चालक पदमा बहाल नरहने : देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालक 
आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क)  मनजले ददएको राजीनामा समममतबाट स्वीकृत 
भएमा, 

(ख)  मनजलाई दफा 4५ उपदफा (१) बमोजजम 
सञ्चालकबाट हटाउने मनणनय भएमा, 

(ग) मनज अको सहकारी संस्थाको सञ्चालक रहेमा, 
(घ)  मनज सोही वा अको सहकारी संस्थाको कमनचारी 

रहेमा,  

  तर दफा ४१ को उपदफा (४) को 
प्रमतबन्धात्मक वाक्यांशमा लेजखएको कुरामा सोही 
बमोजजम हनेुछ । 

(ङ)  मनज सोही वा अको सहकारी संस्थाको लेखा 
सपुररवेिण समममतको पदमा रहेमा,  

(च)  मनजको मतृ्य ुभएमा। 

४५.  सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने : (१) साधारण सभाले 
बहमुतको मनणनयबाट देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालकलाई 
समममतको सञ्चालक पदबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आमथनक वहनाममना गरी सम्बजन्धत 
सहकारी संस्थालाई हामन नोक्सानी 
परु् याएमा, 

(ख) अनमधकृत तवरले सम्बजन्धत सहकारी 
संस्थाको कारोबार सम्बन्धी ववषयको 
गोपमनयता भङ्ग गरेमा, 
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(ग) सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको कारोबार 
र व्यवसायसूँग प्रमतस्पधान हनेु गरी समान 
प्रकृमतको कारोबार वा व्यवसाय गरेमा, 

(घ) सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको अवहत हनेु 
कुनै कायन गरेमा,  

(ङ) मनज शारीररक वा मानमसक रूपमा काम 
गनन नसक्ने भएमा, 

(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयम वा ववमनयममा 
उजल्लजखत योग्यता नरहेमा । 

(२) कुनै सञ्चालकलाई समममतको पदबाट हटाउने मनणनय 
गनुन अजघ त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारण सभा समि सफाई पेश 
गने मनामसब मावफकको मौका ददइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजमको अवमधमभि कुनै 
सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा वा मनजले पेश गरेको सफाई 
सन्तोषजनक नभएमा साधारण सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट 
हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम सञ्चालकको पदबाट 
हटाइएको सदस्य समममतको दईु कायनकालसम्मको मनवानचनमा 
उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।  

(५) उपदफा (३) बमोजजम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा 
त्यस्तो पदमा साधारण सभाले बाूँकी अवमधको लामग अको 
सञ्चालकको मनवानचन गनेछ । 

४६.  मनजी स्वाथन समावेश भएको मनणनय प्रकृयामा संलग्न हनु नहनेु : 
(१) सञ्चालकले आफ्नो मनजी स्वाथन समावेश भएको मनणनय 
प्रवियामा संलग्न हनु ुहुूँदैन । 

(२) सञ्चालकले आफूलाई माि व्यजक्तगत फाइदा हनेु 
गरी सहकारी संस्थामा कुनै कायन गनन गराउन हुूँदैन । 
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(३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को ववपरीत हनेु गरी 
वा आफ्नो अमधकार िेिभन्दा बावहर गई कुनै काम कारबाही गरे 
गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रमत त्यस्तो सञ्चालक व्यजक्तगत 
रूपमा उत्तरदायी हनेुछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट सहकारी 
संस्थाको, सदस्य वा अन्य कुनै व्यजक्तलाई हामन नोक्सानी हनु 
गएको रहेछ भने त्यस्तो हामन नोक्सानी मनजबाट असलु उपर 
गररनेछ । 

४७.  समममतको ववघटन : (१) साधारण सभाले देहायको अवस्थामा 
समममतको ववघटन गनन सक्नेछ :- 

(क) समममतको बदमनयतपूणन कायनबाट 
सहकारी संस्थाको कारोबार जोजखममा 
परेमा, 

(ख) सहकारी संस्थाले मतनुन पने दावयत्व 
तोवकएको समयमभि भकु्तान गनन 
नसकेमा, 

(ग) ववमनयममा उजल्लजखत उदे्दश्य र कायन 
ववपरीतको काम गरेमा,  

(घ) समममतले आफ्नो जजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको 

मनयमावलीमा उजल्लजखत शतन वा 
रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारी वा 
रजजिारले ददएको मनदेशनको बारम्बार 
उल्लङ्घन गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम समममत ववघटन भएमा 
साधारण सभाले नयाूँ समममतको मनवानचन गनेछ । 

(३) समममतले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम 
बमोजजम रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले ददएको 
मनदेशन पालना नगरेमा वा दफा ४० को उपदफा (२) बमोजजम 
पेश भएको प्रमतवेदन समेतको आधारमा रजजिार वा कायानलय 
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प्रमखुले समममतलाई उजरुी वा मनरीिणको िममा देजखएका 
ववषयवस्तकुो गाजम्भयनताको आधारमा बढीमा छ मवहनाको समय 
ददई सधुार गने मौका ददन सक्नेछ र त्यस्तो समयावमधमभि पमन 
सधुार नगरेमा त्यस्तो समममत ववघटन गनेछ । 

 (४) उपदफा (३) बमोजजम समममत ववघटन भएमा 
त्यसरी ववघटन गररएको मममतले तीन मवहनामभिमा अको समममतको 
मनवानचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो मनवानचन नभएसम्म सहकारी 
संस्थाको दैमनक कायन सञ्चालन गनन रजजिार वा रजजिारबाट 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले तोवकए बमोजजमको एक तदथन समममत 
गठन गनुन पनेछ । 

(५) यस दफा बमोजजम अको समममतको मनवानचन गराउूँदा 
लागेको सम्पूणन खचन सम्बजन्धत सहकारी संस्थाले व्यहोनेछ । 

(६) यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन रजजिारले सहकारी बैङ्कको समममतको ववघटन गनुन पूवन 
नेपाल राि बैङ्कको परामशन मलन ुपनेछ र सो सम्बन्धमा नेपाल राि 
बैङ्कले ददएको परामशन बमोजजम गनुन पनेछ। 

४८.  लेखा सपुररवेिण समममतको गठन : (१) सहकारी संस्थामा 
आन्तररक मनयन्िण प्रणालीलाई सदुृढ गनन तोवकए बमोजजमको 
योग्यता पगेुका एकजना संयोजक र दईुजना सदस्यहरू रहने गरी 
साधारण सभाले मनवानचनबाट लेखा सपुररवेिण समममत गठन  
गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यजक्त एकै अवमधमा 
एउटै सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सपुररवेिण समममतको 
संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र मनवानजचत हनु सक्ने 
छैन । 

४९.  लेखा सपुररवेिण समममतको काम, कतनव्य र अमधकार : (१) लेखा 
सपुररवेिण समममतको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोजजम 
हनेुछ :– 
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(क) प्रत्येक चौमामसकमा सहकारी संस्थाको 
आन्तररक लेखापरीिण गने, गराउने, 

(ख) आन्तररक लेखापरीिण गदान 
लेखापरीिणका आधारभतू मसद्धान्तको 
पालना गने, गराउने, 

(ग) ववत्तीय तथा आमथनक कारोबारको 
मनरीिण तथा मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(घ) समममतको काम कारवाहीको मनयममत 
सपुररवेिण गने र समममतलाई आवश्यक 
सझुाव ददने, 

(ङ) साधारण सभाको मनदेशन, मनणनय तथा 
समममतका मनणनय कायानन्वयन भए 
नभएको अनगुमन गने, 

(च) लेखा सम्बन्धी प्रमतवेदन र समममतको 
काम कारबाहीको सपुररवेिण सम्बन्धी 
वावषनक प्रमतवेदन साधारण सभा समि 
पेश गने,  

(छ) आफूले पटक पटक ददएका सझुाव 
कायानन्वयन नभएको कारणबाट कुनै 
सहकारी संस्थाको वहतमा प्रमतकूल असर 
परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा 
जजन्सी सम्पजत्तको व्यापक रूपमा 
वहनाममना वा अमनयममतता भएको वा 
संस्था गम्भीर आमथनक सङ्कटमा पनन 
लागेकोमा सो को कारण खलुाई ववशेष 
साधारण सभा बोलाउन समममत समि 
मसफाररस गने । 

(ज)  आवश्यक परेमा आन्तररक लेखा 
परीिक मनयजुक्तका लामग तीन जनाको 
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नाम सञ्चालक समममतमा मसफाररस  

गने ।  

(२) लेखा सपुररवेिण समममतको संयोजक वा सदस्य 
सहकारी संस्थाको आमथनक तथा दैमनक प्रशासमनक कायनमा सहभागी 
हनु पाउने छैन । 

 
 

पररच्छेद – ७ 

बचत तथा ऋण पररचालन 

५०.  सदस्य केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुन पने : (१) 
सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको माि बचत स्वीकार गनन, 
सो को पररचालन गनन र सदस्यलाई माि ऋण प्रदान गनन  

सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने गरी दतान भएको संस्था 
बाहेक अन्य ववषयगत वा बहउुदे्दश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको 
मखु्य कारोबार गनन पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अजघ बहउुदे्दश्यीय वा ववषयगत 
संस्थाको रूपमा दतान भई मखु्य कारोबारको रूपमा बचत तथा 
ऋणको कारोबार गदै आएको भए ती संस्थाले तीन वषनमभिमा 
बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार नहनेु गरी दतान हुूँदाका बखतमा 
उल्लेख गररएको मखु्य कारोबार गने गरी संस्थाहरूले मखु्य 
कारोबार गनन सक्नेछन ्। 

(३) सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गने ऋणमा 
रजजिारले अन्यथा तोकेकोमा बाहेक सेवा शलु्क र नवीकरण 
शलु्क सम्बजन्धत संस्थाको कायनववमधले तोके बमोजजम हनेुछ । 

(४) बचत र ऋणको व्याजदर बीचको अन्तर छ 
प्रमतशतभन्दा बढी हनेु छैन । 
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(५) सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने 
ब्याजलाई मूल ऋणमा पूूँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज 
लगाउन पाइने छैन । 

(६) सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यवीच ऋण 
लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपि वा नेपाल राि बैङ्कले 
जारी गरेको टे्रजरी मबल खरीद गनन बाहेक अचल सम्पजत्त खरीद, 

पूवानधार मनमानण, कारोबारमा लगानी, फमन वा कम्पनी वा कुनै 
बैङ्कको (सहकारी बैङ्क बाहेक) शेयर खरीद वा अन्य कुनै 
प्रयोजनमा उपयोग गनुन हदैुन ।  

 (७) सहकारी संस्थाले प्राथममक पूूँजी कोषको पन्र 
गणुासम्म बचत संकलन गनन सक्नेछ ।  

(८) संस्था वा सङ्घले दतान गदानका बखतका सदस्य बाहेक 
अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप् त गरेको तीन मवहना अवमध व्यमतत 
नभई ऋण लगानी गनन सक्ने छैन । 

५१.  सन्दभन व्याजदर तोक्न सक्ने : (१) रजजिारले देहाय बमोजजमको 
समममतको मसफाररसमा सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लामग बचत 
तथा ऋणको सन्दभन व्याजदर (रेफेरेन्स इन्टेरेस्ट रेट) र दफा 
४१ को उपदफा (४) को कारोबारको अमधकतम सीमा तोक्न 
सक्नेछ :- 

(क) रजजिार   -संयोजक 

(ख) प्रमतमनमध, मन्िालय -सदस्य 

(ग) प्रमतमनमध, अथन मन्िालय -सदस्य 

(घ) प्रमतमनमध, नेपाल राि बैङ्क -सदस्य 

(ङ) प्रमतमनमध, राविय सहकारी ववकास बोडन -सदस्य 

(च) राविय सहकारी महासङ्घको अध्यि वा  
मनजले तोकेको सञ्चालक प्रमतमनमध -सदस्य 

(छ) प्रमतमनमध, राविय सहकारी बैङ्क -सदस्य 
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(ज) महासङ्घको अध्यि वा मनजले तोकेको 
सञ्चालक एक र महासङ्घले तोकेको 
केन्िीय ववषयगत सङ्घहरूबाट दईु जना  -सदस्य 

(झ) उप–रजजिार, सहकारी ववभाग -सदस्य-सजचव 
(२) उपदफा (१) बमोजजम तोवकएको सन्दभन व्याजदर 

सहकारी संस्थाका लामग मनदेशक व्याजदरको रूपमा रहनेछ । 

(३) सन्दभन व्याजदर मनधानरणका आधार र प्रविया 
तोवकए बमोजजम हनेुछ । 

५२.  व्यजक्तगत बचतको सीमा : संस्थामा सदस्यको व्यजक्तगत बचतको 
सीमा सम्बजन्धत संस्थाको ववमनयममा तोवकए बमोजजम हनेुछ । 

 
 

पररच्छेद – ८ 

सहकारी बैङ्क सम्बन्धी व्यवस्था 
५३.  पूूँजी : (१) सहकारी बैङ्कको पूूँजी साधारण शेयरले माि बनेको 

हनु ुपनेछ ।  

(२) सहकारी बैङ्कको न्यूनतम पूूँजी नेपाल राि बैङ्कले 
तोवकददए बमोजजम हनेुछ । 

(३) सहकारी बैङ्कले नेपाल राि बैङ्कको पूवन स्वीकृमत मलई 
साधारण सभाबाट प्रस्ताव पाररत गरी आफ्नो पूूँजी ववृद्ध गनन 
सक्नेछ । 

(४) सहकारी बैङ्कले नेपाल राि बैङ्कले समय समयमा 
ददएको मनदेशन बमोजजम आफ्नो पूूँजी ववृद्ध गनुन पनेछ। 

५४.  सहकारी बैंङ्कको कायन : सहकारी बैङ्कले यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत 
बनेको मनयम, ववमनयम तथा अन्य प्रचमलत कानूनको अधीनमा रही 
आफ्ना सदस्य संस्था वा सङ्घका बीच देहाय बमोजजमका कायन गनन 
सक्नेछ :– 

(क) संस्था वा सङ्घलाई कृवष, उद्योग, सेवा, व्यापार, 

उजान, पयनटन लगायतका कायनका लामग जस्थर 
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तथा चाल ु पूूँजीको रूपमा तोवकए बमोजजमको 
अनपुातमा कजान प्रदान गनन, 

(ख) सदस्यबाट बचत स्वीकार गने तथा त्यस्तो बचत 
भकु्तानी ददन, 

(ग) सहकारी िेिको ववकास र प्रवद्धननको लामग 
सदस्य केजन्ित भई सङ्घ, संस्था वा नेपाल सरकार 
वा प्रदेश सरकारका मनकायसूँग वा स्थानीय 
तहसूँग सम्झौता गरी संयकु्त लगानी गनन, 

(घ) सदस्य संस्था वा सङ्घहरूको तफन बाट जमानतपि 
जारी गनन, त्यस्तो जमानतपि बापत सरुिण वा 
चल अचल सम्पजत्त मधतो बन्धक मलन वा तेस्रो 
पिको सहममतमा जेथा जमानत मलन,  

(ङ) आवश्यकता अनसुार संस्थागत कजान मलन, 

(च) कजान, ऋणपि आददको व्याज असलु गनन, 
(छ) आफूले प्रदान गरेको कजानको सदपुयोग भए 

नभएको सम्बन्धमा मनरीिण, सपुररवेिण तथा 
अनगुमन गनन, 

(ज) नेपाल सरकारले जारी गरेका ऋणपि वा नेपाल 
राि बैङ्कले जारी गरेको टे्रजरी मबल खररद मबिी 
गनन, 

(झ) संस्था वा सङ्घ र सोसूँग आवद्ध सदस्य बीच 
सूचना आदान प्रदान गनन, 

(ञ) ववद्यतुीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट बचत 
मलन, भकु्तानी ददन, रकमान्तर गनन, 

(ट) आवश्यकता अनसुार ऋण वा पनुःऋण मलन वा 
ददन, 

(ठ) पररयोजना प्रवद्धननका लामग सहकारी सम्बन्धी 
अन्तरानविय मान्यता प्राप्त सङ्गठन, दात ृमनकाय, बैङ्क 
लगायतबाट प्राप्त भएको रकम ववकास, ववत्त वा 
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कजानको रूपमा प्रवाह गनन वा त्यस्तो स्रोतको 
व्यवस्थापन गनन,  

(ड) पररयोजना स्थापना, सञ्चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी 
अध्ययन, अनसुन्धान, सवेिण गनन गराउन, 

(ढ) नेपाल राि बैङ्कको इजाजतपि मलई अन्य बैवङ्कङ्ग 
कारोबार गनन ।  

५५.  ऋण ददन बन्देज : सहकारी बैङ्कले आफ्नो शेयरको मधतो वा 
जमानतमा ऋण प्रवाह गनन सक्ने छैन । 

५६.  लाभाशं ववतरण गनन नहनेु : सहकारी बैङ्कले प्रारजम्भक खचन, 
अजघल्लो वषनमा भएको नोक्सानी, पूूँजी कोष, जोजखम व्यहोने कोष र 
जगेडा कोष पूमतन नगरेसम्म लाभांश घोषणा गनन वा ववतरण गनन 
हुूँदैन ।  

५७.  व्यापाररक उद्दशे्यले माल सामान खररद गनन नहनेु : सहकारी बैङ्कले 
यस ऐन बमोजजम गनन पाउने काम कारबाही र आफ्नो प्रयोगको 
लामग आवश्यक पने मालसामान वा अचल सम्पजत्त तथा दफा 7९ 
को उपदफा (६) को अवस्थामा बाहेक व्यापार गने उदे्दश्यले 
मालसामान वा अचल सम्पजत्त खररद गनन हुूँदैन । 

५८.  वहसाब वकताब र से्रस्ता : (१) सहकारी बैङ्कले आफ्नो कारोबारको 
वास्तववक जस्थमत देजखने गरी नेपाल राि बैङ्कबाट स्वीकृत ढाूँचा 
बमोजजमको वहसाब वकताब र से्रस्ताहरू राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको वहसाब वकताब र से्रस्तामा 
सहकारी बैङ्कको वास्तववक आमथनक जस्थमत, आफूले गरेको लगानी, 
मलए ददएको ऋण तथा अन्य आमथनक कारोबारको आम्दानी, खचनको 
ववस्ततृ वववरण र जायजेथा तथा दावयत्वको वववरण समेत स्पि 
रूपमा उल्लेख गररएको हनु ुपनेछ । 

५९.  नेपाल राि बैङ्कले व्यवस्थापन मलन सक्ने : (१) नेपाल राि बैङ्कले 
देहायको कुनै अवस्थामा ववभागलाई जानकारी ददई सहकारी बैङ्कको 
समममतलाई मनलम्बन गरी त्यस्तो बैङ्कको व्यवस्थापन आफैं ले वा 
अन्य कुनै मनकायद्वारा गनन गराउन सक्नेछ :– 
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(क) सहकारी बैङ्कको लेखापरीिण प्रमतवेदन 
वा सो बैङ्कको मनरीिण प्रमतवेदनका 
आधारमा नेपाल राि बैङ्कबाट समय 
समयमा ददइएको मनदेशनको पालना 
नगरेमा, 

(ख) सदस्यको वहत ववपरीत कुनै कायन गरी 
सदस्यलाई हामन नोक्सानी परु् याएमा,  

(ग) सहकारी बैङ्कको सञ्चालन दितापूवनक र 
प्रभावकारी रूपमा नगरी सो बैङ्कलाई 
हामन नोक्सानी परु् याएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी बैङ्कको समममत 
मनलम्बन गनुन अजघ सहकारी बैङ्कलाई सफाई पेश गनन कम्तीमा 
सात ददनको मौका प्रदान गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम सफाईको मौका ददूँदा सफाई 
पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेजखएमा नेपाल 
राि बैङ्कले सम्बजन्धत बैङ्कको समममतलाई मनलम्बन गरी उक्त 
बैङ्कको व्यवस्थापन आफैं ले गनन वा अन्य कुनै मनकाय माफन त गनन 
वा गराउन सक्नेछ । 

(४) यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन नेपाल राि बैङ्कले सहकारी बैङ्कको व्यवस्थापन आफैं ले गदान 
वा गराउूँदा ववभागको प्रमतमनमधलाई समेत सहभागी गराउन ु 

पनेछ ।  

६०.  दतान खारेजी : (१) सहकारी बैङ्कले मतनुन पने ऋण तथा बाह्य 
दावयत्व भकु्तानी गनन नसक्ने देजखएमा त्यस्तो बैङ्कलाई खारेज 
गननको लामग नेपाल राि बैङ्कले रजजिारलाई परामशन ददन  

सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम परामशन ददन ु अजघ नेपाल 
राि बैङ्कले त्यस्तो सहकारी बैङ्कलाई कम्तीमा पन्र ददनको 
सफाईको मौका ददन ुपनेछ ।  
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(३) उपदफा (१) बमोजजम दतान खारेज गनन परामशन प्राप्त 
भएमा रजजिारले दतान खारेज गरी दफा ८९ बमोजजम मलक्वीडेटर 
मनयकु्त गनुन पनेछ । 

६१.  गोपनीयता राख्न ुपने : (१) सहकारी बैङ्कको कारोबारसूँग सम्बजन्धत 
खाता, आमथनक कारोबारको वववरण र से्रस्ताको गोपनीयता राख्न ु
पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
देहायको प्रयोजनको लामग बैङ्कको कारोबारसूँग सम्बजन्धत बही, 
खाता, वहसाबको वववरण र से्रस्ता ददन बाधा पने छैन :– 

(क) मदु्दा वा अन्य कानूनी कारबाहीको 
मसलमसलामा अदालतलाई, 

(ख)  लेखापरीिणको मसलमसलामा 
लेखापरीिकलाई, 

(ग)  मनरीिणको मसलमसलामा सम्बजन्धत 
अमधकारीलाई, 

(घ) प्रचमलत कानून बमोजजम वववरण माग 
गने अजख्तयारी पाएको व्यजक्त वा 
अमधकारीलाई, 

(ङ) आफ्ना सदस्यलाई । 

६२.  तरल सम्पजत्त कायम राख्न ुपने : सहकारी बैङ्कले नेपाल राि बैङ्कले 
तोवकददए बमोजजमको तरल सम्पजत्त कायम राख्न ुपनेछ । 

 
 

पररच्छेद – ९ 

आमथनक स्रोत पररचालन 

६३. शेयर मबिी तथा वफतान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सहकारी संस्थाले 
आफ्नो सदस्यलाई शेयर मबिी गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूूँजीको बीस 
प्रमतशतभन्दा बढी हनेु गरी शेयर मबिी गनन सक्ने छैन ।  
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तर नेपाल सरकारको पूणन वा आंजशक स्वाममत्व वा 
मनयन्िण भएको संस्था वा मनकायको हकमा यो बन्देज लागू हनेु 
छैन। 

 (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन सहकारी बैङ्कले आफ्नो शेयर सदस्यका अमतररक्त नेपाल 
सरकारको पूणन वा आंजशक स्वाममत्व वा मनयन्िण भएको संस्था वा 
मनकायलाई समेत मबिी गनन सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको शेयरको अवङ्कत मूल्य प्रमत शेयर 
एक सय रुपैयाूँ हनेुछ ।  

(५) सहकारी संस्थाको शेयरपूूँजी ववमनयममा उल्लेख भए 
बमोजजम हनेुछ । 

(६) सहकारी संस्थाले खलुा बजारमा शेयर मबिी गनन 
पाउने छैन । 

(७) सहकारी संस्थाको मूलधनको रूपमा रहेको कुनै 
सदस्यको शेयर सोही सहकारी संस्थाको ऋण वा दावयत्व बाहेक 
अन्य कुनै ऋण वा दावयत्व वापत मललाम मबिी गररने छैन । 

6४.  रकम वफतान तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था : (1) कुनै 
सदस्यले सहकारी संस्थाको सदस्यता त्यागी रकम वफतान मलन 
चाहेमा मनजको कुनै दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व भकु्तान गरेको 
मममतले तीन मवहनामभि मनजको बाूँकी रकम तोवकए बमोजजम 
मनजलाई वफतान गनुन पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको बचत 
वफतान माग गरेमा मनजको कुनै दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व किा 
गरी बाूँकी रकम तोवकए बमोजजम मनजलाई वफतान गनुन पनेछ।  

(३) सहकारी संस्थाले सबै प्रकारका बचत खाताहरू 
सञ्चालन गनन सक्नेछन ्।  

६५.  ऋण वा अनदुान मलन सक्ने : (१) सहकारी संस्थाले स्वेदशी वा 
ववदेशी बैङ्क वा संस्था, सङ्घ वा अन्य मनकायबाट ऋण वा अनदुान 
मलन वा साझेदारीमा काम गनन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
ववदेशी बैङ्क वा मनकायबाट ऋण वा अनदुान मलन ु अजघ 
मन्िालयको मसफाररसमा अथन मन्िालयको स्वीकृमत मलन ुपनेछ ।
  

६६.  नेपाल सरकारको सरुिण प्राप् त गनन सक्ने : (१) सहकारी संस्थाले 
ववदेशी बैङ्क वा मनकायसूँग मलने ऋणमा सरुिण प्राप् त गनुन पने 
भएमा त्यसको लामग मन्िालय माफन त अथन मन्िालय समि 
अनरुोध गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम अनरुोध भई आएमा त्यस्तो 
ऋणमा अथन मन्िालयले सरुिण प्रदान गनन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम सरुिण प्रदान गदान अथन 
मन्िालयले आवश्यक शतन तोक्न सक्नेछ । 

 

पररच्छेद – १० 

सहकारी संस्थाको कोष 

६७. सहकारी संस्थाको कोष : (१) सहकारी संस्थाको कोषमा देहाय 
बमोजजमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर मबिीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बचतको रूपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रूपमा प्राप् त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप् त अनदुान रकम, 

(ङ) ववदेशी सरकार वा अन्तरानविय सङ्घ 
संस्थाबाट प्राप् त अनदुान वा सहायताको 
रकम, 

(च) व्यावसावयक कायनबाट आजजनत रकम, 

(छ) सदस्यता प्रवेश शलु्क । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजजमको रकम 
प्राप् त गनुन अजघ अथन मन्िालयको स्वीकृमत मलन ुपनेछ । 

६८.  जगेडा कोष : (१) सहकारी संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा देहाय बमोजजमका 
रकम रहने छन ्:– 

(क) आमथनक वषनको खदु बचत रकमको 
कम्तीमा पच्चीस प्रमतशत रकम,  

(ख) कुनै संस्था, सङ्घ वा मनकायले प्रदान 
गरेको पूूँजीगत अनदुान रकम, 

(ग) जस्थर सम्पजत्त मबिीबाट प्राप् त रकम,  

(घ) अन्य श्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम अववभाज्य 
हनेुछ । 

६९.  संरजित पूूँजी वफतान कोष : (१) सहकारी संस्थामा एक संरजित 
पूूँजी वफतान कोष रहनेछ । 

(२) दफा ६८ बमोजजमको जगेडा कोषमा सो दफाको 
उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छुट्याई बाूँकी 
रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रमतशत रकम उपदफा (१) 
बमोजजमको कोषमा वावषनक रूपमा जम्मा गनुन पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको रकम सदस्यले गरेको 
तोवकए बमोजजमको वावषनक कारोबारको आधारमा सम्बजन्धत 
सदस्यलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

७०.  सहकारी प्रवद्धनन कोष : (१) सहकारी संस्थामा एक सहकारी 
प्रवद्धनन कोष रहनेछ । 

(२) सहकारी व्यवसायको प्रवद्धनन गननको लामग दफा ६८ 
बमोजजम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) 
बमोजजमको रकम छुट्याई बाूँकी रहेको रकमको शनु्य दशमलव 
पाूँच प्रमतशतले हनु आउने रकम उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा 
वावषनक रूपमा जम्मा गनुन पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजजमको कोष सहकारी तथा गररबी 
मनवारण मन्िालयमा रहनेछ ।  

(४) कोषको सञ्चालन ववमध तोवकए बमोजजम हनेुछ । 



47 
 

(५) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा जम्मा भएको 
रकमको अनपुातमा मन्िालयले तोवकए बमोजजमको रकम उपलब्ध 
गराउन सक्नेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा राखेको 
रकममध्येबाट राविय सहकारी महासङ्घ, सम्बजन्धत ववषयगत 
केन्िीय सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, प्रदेश ववषयगत सहकारी 
सङ्घ, जजल्ला सहकारी सङ्घ र सम्बजन्धत जजल्ला ववषयगत सहकारी 
सङ्घलाई तोवकए बमोजजमको रकम उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा राखेको रकम 
ववतरणका लामग सम्बजन्धत मन्िालयको मन्िीको संयोजकत्वमा 
राविय सहकारी ववकास बोडनको सहअध्यि, मन्िालयका सजचव, अथन 
मन्िालयका सहसजचव, सहकारी महासङ्घका अध्यि, केन्िीय बचत 
तथा ऋण सहकारी सङ्घको अध्यि र रजजिार सदस्य भएको एक 
समममत रहनेछ । 

(८) उपदफा (६) बमोजजम प्राप् त रकममध्ये कम्तीमा 
पचहत्तर प्रमतशत रकम सहकारी व्यवसायको पूवानधारमा लगानी 
गरी बाूँकी रकम व्यवसाय प्रवद्धनन, जशिा, सूचना र तालीम, बजार 
प्रवद्धनन, संस्था वा सङ्घको अनगुमन लगायतका कायनमा खचन गनुन 
पनेछ । 

(९) उपदफा (६) बमोजजम प्राप् त गरेको रकमको 
सम्बजन्धत सङ्घले अलग्गै अमभलेख राखी प्रचमलत कानून बमोजजम 
लेखापरीिण गराई सो को वववरण तोवकए बमोजजम सावनजमनक 
गनुन पनेछ । 

(१०) उपदफा (६) बमोजजम प्राप् त हनेु रकमको खचन 
तथा उपलब्धी वववरण राविय सहकारी ववकास बोडन समि पेश 
गनुन पनेछ । 

(११) उपदफा (६) बमोजजमको रकम दरुुपयोग वा 
अन्य काममा उपयोग भएको पाइएमा रजजिार वा रजजिारबाट 
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अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो रकम असलु उपर गराई कोषको 
रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन सक्नेछ । 

७१.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दफा ६७, ६८, ६९ र ७० 
मा उजल्लजखत कोषका अमतररक्त सहकारी संस्थामा तोवकए 
बमोजजमका अन्य कोषहरू रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम शेयर 
लाभांश ववतरण लगायत कोषको उदे्दश्य बमोजजम ववमनयममा 
तोवकए बमोजजम उपयोग गनन सवकनेछ ।  

तर एक वषनको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूूँजीको 
अठार प्रमतशतभन्दा बढी हनेु छैन ।  

(३) सहकारी बैङ्कको कुल सम्पजत्त र अन्य कारोबारको 
दावयत्वको आधारमा सो बैङ्कमा नेपाल राि बैङ्कले तोके बमोजजमका 
अन्य कोषहरू समेत रहनेछन।् 

 
पररच्छेद – ११ 

अमभलेख र सूचना 
७२.  अमभलेख राख्न ुपने : (१) सहकारी संस्थाले साधारण सभा, समममत 

तथा लेखा सपुरीवेिण समममत बैठकको मनणनय तथा काम 
कारबाहीको अद्यावमधक अमभलेख सरुजित साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाले आफूले गरेको सम्पूणन 
कारोबारहरूको लेखाको अमभलेख तथा अन्य आवश्यक 
अमभलेखहरू तोवकए बमोजजम सरुजित साथ राख्न ुपनेछ । 

7३.  वववरण उपलब्ध गराउन ुपने : (१) सहकारी संस्थाले प्रत्येक वषन 
देहायका वववरणहरू सवहतको प्रमतवेदन तोवकएको समयमभि 
रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीसमि पेश गनुन 
पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमामसक र वावषनक 
प्रमतवेदन तथा लेखापरीिण प्रमतवेदन, 

(ख) वावषनक कायनिम नीमत तथा योजना, 



49 
 

(ग) खदु बचत सम्बन्धी नीमत तथा योजना, 
(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाूँकी 

कायानवमधको सूची, 
(ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी 

जानकारी, 
(च) शेयर सदस्य सङ्खख्या र शेयरपूूँजी,  
(छ) सञ्चालक वा सदस्यले मलएको ऋण मतनन 

बाूँकी रहेको रकम, 

(ज) रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले समय समयमा तोवकददएको 
अन्य वववरण । 

(२) सहकारी बैङ्कले उपदफा (१) बमोजजमको प्रमतवेदन 
तोवकएको अवमधमभि नेपाल राि बैङ्कमा समेत पेश गनुन पनेछ। 

 
 

पररच्छेद – १२ 

लेखा र लेखापरीिण 

७४.  कारोबारको लेखा : सहकारी संस्थाको कारोबारको लेखा दोहोरो 
लेखा प्रणालीमा आधाररत र कारोबारको यथाथन जस्थमत स्पि रूपमा 
देजखने गरी प्रचमलत कानून बमोजजम अमधकार प्राप् त मनकायले लागू 
गरेको लेखामान (एकाउजन्टङ स्ट्याण्डडन) र यस ऐन बमोजजम 
पालना गनुन पने अन्य शतन तथा व्यवस्था बमोजजम राख्न ुपनेछ । 

७५.  लेखापरीिण : (१) सहकारी संस्थाले प्रत्येक आमथनक वषनको 
लेखापरीिण सो आमथनक वषन समाप्त भएको मममतले तीन मवहनामभि 
प्रचमलत कानून बमोजजम इजाजतपि प्राप् त लेखापरीिकद्वारा 
गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको अवमधमभि कुनै सहकारी 
संस्थाले लेखापरीिण नगराएको पाइएमा रजजिार वा रजजिारबाट 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको लेखा परीिण 
इजाजतपि प्राप् त लेखापरीिकबाट गराउन सक्नेछ। 
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(३) उपदफा (२) बमोजजम लेखापरीिण गराउूँदा 
लेखापरीिकलाई ददन ुपने पाररश्रममक लगायतको रकम सम्बजन्धत 
सहकारी संस्थाले व्यहोनेछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम लेखापरीिकले 
गरेको लेखापरीिण प्रमतवेदन अनमुोदनको लामग साधारण सभा 
समि पेश गनुन पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजजम पेश भएको लेखापरीिण 
प्रमतवेदन साधारण सभाबाट अनमुोदन हनु नसकेमा पनुः 
लेखापरीिणको लामग साधारण सभाले दफा ७६ को अधीनमा रही 
अको लेखापरीिक मनयकु्त गनेछ । 

(६) सहकारी बैङ्कले आफ्नो लेखा परीिण सम्पन्न 
गररसकेपमछ सो को प्रमतवेदन नेपाल राि बैङ्कमा समेत पेश गनुन 
पनेछ। 

७६.  लेखापरीिकको मनयजुक्त : (१) सहकारी संस्थाको लेखापरीिण 
सम्बन्धी कायन गनन प्रचमलत कानून बमोजजम इजाजतपि प्राप् त 
लेखापरीिकहरू मध्येबाट साधारण सभाले एकजना लेखापरीिक 
मनयजुक्त गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम मनयकु्त लेखापरीिकको 
पाररश्रममक तथा सवुवधा साधारण सभाले मनधानरण गरे बमोजजम 
हनेुछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजजम लेखापरीिक मनयकु्त गदान 
एउटै व्यजक्त, फमन वा कम्पनीलाई लगातार तीन आमथनक वषनभन्दा 
बढी हनेु गरी मनयकु्त गनन सवकने छैन । 

७७.  लेखापरीिकमा मनयकु्त हनु नसक्ने : (१) देहायका व्यजक्त 
लेखापरीिकमा मनयकु्त हनु तथा मनयकु्त भई सकेको भए सो पदमा 
बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक,  

(ख) सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको सदस्य,  
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(ग) सहकारी संस्थाको मनयममत पाररश्रममक 
पाउने गरी मनयकु्त सल्लाहकार वा 
कमनचारी, 

(घ) लेखापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय 
पाएको तीन वषनको अवमध भकु्तान 
नभएको,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 
(च) भ्रिाचार, ठगी वा नैमतक पतन हनेु अन्य 

फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाूँच 
वषन भकु्तान नभएको,  

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

(ज) सम्बजन्धत सहकारी संस्था वा सङ्घसूँग 
स्वाथन बाजझएको व्यजक्त । 

(२) लेखापरीिकले आफू मनयकु्त हनुअुजघ उपदफा (१) 
बमोजजम अयोग्य नभएको कुरा सहकारी संस्थालाई मलजखत रूपमा 
जानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(३) कुनै लेखापरीिक आफ्नो कायनकाल समाप्त नहुूँदै 
कुनै सहकारी संस्थाको लेखापरीिण गनन अयोग्य भएमा वा 
सहकारी संस्थाको लेखापरीिकको पदमा कायम रहन नसक्ने 
जस्थमत उत्पन्न भएमा मनजले लेखापरीिण गनुन पने वा गरररहेको 
काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी मलजखत रूपमा सहकारी 
संस्थालाई ददन ुपनेछ । 

(४) यस दफाको प्रमतकूल हनेु गरी मनयकु्त भएको 
लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण मान्य हनेु छैन ।  
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पररच्छेद – १३ 

छुट, सवुवधा र सहमुलयत 

७८.  छुट, सवुवधा र सहमुलयत : (१) प्रचमलत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेजखएको भए तापमन सहकारी संस्थालाई देहाय बमोजजमको छुट, 

सवुवधा र सहमुलयत प्राप् त हनेुछ :- 

 (क) सहकारी संस्थाले अचल सम्पजत्त बाहेक 
कारोबार सम्बन्धी कुनै मलखत रजजिेशन 
गनुन, गराउन ुपने छैन । 

 (ख) सहकारी संस्थाले आफ्नो कायानलय तथा 
सेवा केन्िको भवन मनमानणका लामग 
आवश्यक पने जग्गा जममन लगायतका 
अचल सम्पजत्त खरीद गदान आय वटकट 
दस्तरु वा रजजिेशन दस्तरु लाग्ने  

छैन । 

तर,  

(१)  व्यावसावयक प्रयोजनका लामग 
जग्गा जममन लगायतका अचल 
सम्पजत्त खररद गदान प्रचमलत 
कानून बमोजजम आय वटकट 
दस्तरु वा रजजिेशन दस्तरु 
लाग्नेछ । 

(२)  रजजिेशन दस्तरु छुट प्राप्त गरी 
खररद गररएको जग्गा जममन 
लगायतका अचल सम्पजत्त 
प्रयोग नगरी वविी गरेमा सो 
बापत छुट पाएको रजजिेशन 
दस्तरु वफतान गनुन पनेछ । 

(ग)  सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गदान वा 
जमानत बापत राखेको जग्गा दृवि 
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बन्धक पाररत गदान कुनै पमन शलु्क 
लाग्ने छैन । 

(२) प्रचमलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
सहकारी संस्थाले दफा ६८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) 
बमोजजम जगेडा कोषमा छुट्याएको रकम, दफा ६९ को उपदफा 
(२) बमोजजम संरजित पूूँजी वफतान कोष र दफा ७० को उपदफा 
(२) बमोजजम सहकारी प्रवद्धनन कोषमा जम्मा गरेको रकममा 
आयकर लाग्ने छैन । 

तर संरजित पूूँजी वफतान कोषबाट सदस्यले प्राप्त गरेको 
रकममा सदस्यको कर दावयत्वका सम्बन्धमा प्रचमलत कानून 
बमोजजम हनेुछ । 

(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजपिमा सूचना प्रकाशन 
गरी सहकारी संस्था आफ्नो प्रयोगको लामग आयात गने मेजशनरी, 
औद्योमगक तथा कृवषयन्ि, उपकरण, पाटनपूजान, कच्चा पदाथन तथा 
ढुवानीका साधनहरूमा लाग्ने भन्सार महसलु वा मूल्य अमभववृद्ध 
कर प्रचमलत कानून बमोजजम छुट ददन सक्नेछ । 

(४) नेपाल सरकारले नेपाल राजपिमा सूचना प्रकाशन 
गरी सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको मालसामानमा लाग्ने 
अन्तःशलु्क वा मूल्य अमभववृद्ध कर प्रचमलत कानून बमोजजम 
आंजशक वा परैु छुट ददन सक्नेछ ।  

(५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपिमा सूचना प्रकाजशत 
गरी सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको वस्त ु मनकासी गदान त्यस्तो 
वस्तमुा लाग्ने मनकासी कर छुट र उद्योगलाई ददए सरह प्रचमलत 
कानून बमोजजम मनकासी नगद अनदुान ददन सक्नेछ ।  

(६) यस दफामा उजल्लजखत छुटहरूका अमतररक्त 
औद्योमगक व्यवसाय गने सहकारी संस्थालाई प्रचमलत कानून 
बमोजजम उद्योगले पाए सरहको र पूवानधार संरचनाको मनमानण तथा 
सञ्चालन वा ववशेष उद्योग, व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गने सहकारी 
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संस्थालाई प्रचमलत कानून बमोजजम त्यस्तो उद्योग, व्यवसाय वा 
सेवाले पाए सरहको छुट, सवुवधा र संरिणसमेत प्राप्त हनेुछ । 

(७) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले 
ववपन्न ग्रामीण मवहला, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, मकु्त कमैया, मकु्त 
हमलया, भमूमवहन कृषक, बेरोजगार, श्रममक र दमलत तथा 
अल्पसङ्खख्यक जनजामत समेतका सीमान्तकृत समूहको सहकारी 
खेतीपाती वा सदस्यको श्रम वा सीपमा आधाररत स्वरोजगारीका 
उद्योगधन्दा प्रवद्धनन गनन प्रचमलत कानून बमोजजम लाग्ने जनुसकैु 
कर आंजशक वा परैु छुट ददन, बीउ पुूँजी, लागत सहभामगता 
अनदुान, सहमुलयतपूणन ऋण लगायतको ववशेष ववत्तीय सवुवधा तथा 
प्राववमधक टेवा प्रदान गनन सक्नेछ ।  

(८) रुग्ण सावनजमनक वा नीजज उद्योग सहकारीकरण गरी 
श्रममकहरूले आफ्नै स्वाममत्वमा पनुः सञ्चालन गनन चाहेमा नेपाल 
सरकारले उद्योगको प्रकृमत हेरी मनामसव अनपुातमा बीउ पुूँजी, 
अनदुान, ऋण वा सहमुलयतपूणन ऋण कायम गरी स्वाममत्व 
हस्तान्तरण गनन वा नीजज स्वाममत्वको हस्तान्तरणमा कर छुट, 

जमानत वा उपयकु्त सहयोग गरी प्रोत्साहन ददन सक्नेछ । 

(९) नेपाल सरकारले नेपाल राजपिमा सूचना प्रकाजशत 
गरी ववजशविकृत सङ्घको ढाूँचामा सञ्चालन हनेु सहकारी औद्योमगक 
ग्राम, बजारस्थल समेतका ठुला सहकारी व्यावसावयक 
आयोजनाहरूलाई शेयर सहभामगता, पूवानधार मनमानण जग्गा वा जग्गा 
प्रामप्त र मआुब्जा वापतको रकम भकु्तानी, उत्पादनमा लाग्ने 
अन्तःशलु्क वा मूल्य अमभबवृद्ध कर आंजशक वा परैु छुट 
लगायतका सवुवधा प्रदान गनन सक्नेछ ।  

(१०) यस दफा बमोजजमको छुट, सवुवधा र सहमुलयत 
प्रामप्त सम्बन्धी प्रविया तोवकए बमोजजम हनेुछ । 
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पररच्छेद — १४ 

ऋण असलुी तथा बाूँकी बक्यौता 
७९.  ऋण असलु गने : (१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासूँग गरेको 

ऋण सम्झौता वा शतन कबमुलयतको पालना नगरेमा, मलखतको 
भाखामभि ऋणको सावाूँ, ब्याज र हजनना चकु्ता नगरेमा वा ऋण 
मलएको रकम सम्बजन्धत काममा नलगाई वहनाममना गरेको 
देजखएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण मलंदा राखेको मधतोलाई सम्बजन्धत 
सहकारी संस्थाले मललाम मबिी गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी 
आफ्नो साूँवा, ब्याज र हजनना असलु उपर गनन सक्नेछ । 

(२) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा राखेको मधतो कुनै 
वकमसमले कसैलाई हक छोमडददएमा वा अन्य कुनै कारणबाट 
त्यस्तो मधतोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई मनजित म्याद 
ददई थप मधतो सरुिण राख् न लगाउन सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम ऋणीले थप मधतो नराखेमा 
वा उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको मधतोबाट पमन साूँवा, ब्याज 
र हजाननाको रकम असलु उपर हनु नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक 
लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पमन साूँवा, ब्याज र हजनना असलु उपर 
गनन सवकनेछ ।  

(४) यस दफा बमोजजम साूँवा, ब्याज र हजनना असलु 
उपर गदान लागेको खचनको रकम तथा असलु उपर भएको साूँवा, 
व्याज र हजाननाको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम 
सम्बजन्धत ऋणीलाई वफतान ददन ुपनेछ ।  

(५) यस दफा बमोजजम कुनै सहकारी संस्थाले ऋणीको 
मधतो वा अन्य जायजेथा मललाम मबिी गदान मललाम सकाने 
व्यजक्तको नाममा सो मधतो वा जायजेथा प्रचमलत कानून बमोजजम 
रजजिेशन वा दाजखल खारेज गननको लामग सम्बजन्धत कायानलयमा 
लेखी पठाउनेछ र सम्बजन्धत कायानलयले पमन सोही बमोजजम 
रजजिेशन वा दाजखल खारेज गरी सो को जानकारी सम्बजन्धत 
सहकारी संस्थालाई ददन ुपनेछ । 
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(६) यस दफा बमोजजम मधतो राखेको सम्पजत्त मललाम 
मबिी गदान कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत 
सहकारी संस्था आफैं ले सकार गनन सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोजजम आफैं ले सकार गरेमा त्यस्तो 
सम्पजत्त सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको नाममा रजजिेशन वा दाजखल 
खारेज गनन सम्बजन्धत कायानलयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी 
आएमा सम्बजन्धत कायानलयले सोही बमोजजम रजजिेशन वा दाजखल 
खारेज गरी ददन ुपनेछ । 

 (८) ऋण असूली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोजजम हनेुछ । 

८०. कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सहकारी संस्थाबाट ऋण मलई 
रकमको अपचलन गने वा भाखामभि ऋणको साूँवा व्याज वफतान 
नगने व्यजक्तको नाम नामेशी सवहत कालोसूची प्रकाशन गनन 
सवकनेछ ।  

(२) कालोसूची प्रकाशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोजजम हनेुछ । 

८१. कजान सूचना केन्ि : (१) सहकारी संस्थाको कजान प्रवाहमा शदु्धता 
कायम गरी कजान प्रवाह सम्बन्धी सूचना प्राप्त गने समेतका कायन 
गनन मन्िालयले सरोकारवालाको सहभामगतामा एक कजान सूचना 
केन्िको स्थापना गनेछ । 

(२) कजान सूचना केन्ि सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोजजम हनेुछ । 

८२. कजान असूली न्यायमधकरण : (१) सहकारी िेिका लामग एक कजान 
असलुी न्यायमधकरण रहनेछ ।  

(२) कजान असलुी न्यायमधकरणको गठन र सञ्चालन 
सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनेुछ । 

८३.  बाूँकी बक्यौता असलु उपर गने : कसैले सहकारी संस्थालाई मतनुन 
बझुाउन ुपने रकम नमतरी बाूँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सो को 
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ब्याज समेत सहकारी संस्थाले त्यस्तो व्यजक्तको जायजेथाबाट 
तोवकए बमोजजम असलु उपर गनन सक्नेछ । 

८४.  रोक्का राख् न लेखी पठाउने : (१) सहकारी संस्थाले दफा ७९ र 
८३ को प्रयोजनको लामग कुनै व्यजक्तको खाता, जायजेथाको 
स्वाममत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा मबिी गनन नपाउने गरी रोक्का 
राख् न सम्बजन्धत मनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम रोक्काको लामग लेखी आएमा 
सम्बजन्धत मनकायले प्रचमलत कानून बमोजजम त्यस्तो व्यजक्तको 
खाता, जायजेथाको स्वाममत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा मबिी गनन 
नपाउने गरी रोक्का राखी ददन ुपनेछ । 

 8५.  अग्रामधकार रहने : कुनै व्यजक्तले सहकारी संस्थालाई मतनुन पने 
ऋण वा अन्य कुनै दावयत्व नमतरेमा त्यस्तो व्यजक्तको जायजेथामा 
नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लामग रकम छुट् याई 
बाूँकी रहन आएको रकममा सहकारी संस्थाको अग्रामधकार  

रहनेछ । 

 ८६.  कारबाही गनन बाधा नपने : कुनै सहकारी संस्थाले ऋण असलुी गने 
सम्बन्धमा कुनै व्यजक्त वा सहकारी संस्था उपर चलाएको कुनै 
कारबाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजक्त वा संस्था उपर यस ऐन 
तथा प्रचमलत कानून बमोजजमको कुनै कसूरमा कारबाही चलाउन 
रोक लगाएको मामनने छैन । 

 
 

पररच्छेद – १५ 

एकीकरण, ववघटन तथा दतान खारेज 

८७.  एकीकरण तथा ववभाजन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐनको 
अधीनमा रही दईु वा दईुभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक 
आपसमा गाभी एकीकरण गनन वा एक सहकारी संस्थालाई 
भौगोमलक कायनिेिको आधारमा दईु वा दईुभन्दा बढी सहकारी 
संस्थामा ववभाजन गनन सवकनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजन गदान 
सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य सङ्खख्याको 
बहमुतबाट मनणनय हनु ुपनेछ ।     

(३) उपदफा (२) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजन गने 
मनणनय गदान एकीकरण वा ववभाजनका शतन र कायनववमध समेत 
खलुाउन ुपनेछ। 

(४) एकीकरण वा ववभाजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोजजम हनेुछ । 

८८.  ववघटन र दतान खारेज : (१) कुनै सहकारी संस्थामा देहायको 
अवस्था ववद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका 
बहमुत सदस्यको मनणनयबाट त्यस्तो सहकारी संस्थाको ववघटन गने 
मनणनय गरी दतान खारेजीको स्वीकृमतका लामग समममतले रजजिार वा 
रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारी समि मनवेदन ददन सक्नेछ :– 

(क) ववमनयममा उजल्लजखत उदे्दश्य तथा कायन 
हामसल गनन सम्भव नभएमा,  

(ख) सदस्यको वहत गनन नसक्ने भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्राप् त मनवेदन छानमबन गदान 
त्यस्तो सहकारी संस्थाको ववघटन गनन उपयकु्त देजखएमा रजजिार 
वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो सहकारी 
संस्थाको दतान खारेज गनन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले देहायको 
अवस्थामा सहकारी संस्थाको दतान खारेज गनन सक्नेछ :– 

(क) लगातार दईु वषनसम्म कुनै कारोबार 
नगरी मनष्कृय रहेको पाइएमा, 

(ख) कुनै सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस 
ऐन अन्तगनत बनेको मनयमावली 
ववपरीतको कायन बारम्बार गरेमा, 
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(ग) ववमनयममा उजल्लजखत उदे्दश्य ववपरीत 
कायन गरेमा, 

(घ) सहकारीका मूल्य, मान्यता र मसद्धान्त 
ववपरीत कायन गरेमा। 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम दतान खारेज गनुन अजघ 
रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो सहकारी 
संस्थालाई सनुवुाईको लामग कम्तीमा पन्र ददनको समयावमध ददन ु
पनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम सहकारी संस्थाको 
दतान खारेज भएमा त्यस्तो सहकारी संस्था ववघटन भएको  

मामननेछ ।  

(६) उपदफा (२) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको 
भए तापमन रजजिारले नेपाल सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी 
रकम अनदुान प्राप्त गरेको संस्था वा सङ्घको दतान खारेज गनुन 
अजघ मन्िालयको स्वीकृमत र सहकारी बैङ्कको दतान खारेज गनुन 
अजघ नेपाल राि बैङ्कको परामशन मलन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम सहकारी संस्थाको 
दतान खारेजी भएमा त्यस्तो संस्था, सङ्घ वा बैङ्कको दतान प्रमाणपि 
स्वतः रद्द भएको मामननेछ । 

(८) यस दफामा लेजखएको कुनै पमन कुराले दफा ६० 
मा उजल्लजखत सहकारी बैङ्कको दतान खारेजी सम्बन्धी व्यवस्थालाई 
प्रमतकूल असर गरेको मामनने छैन । 

 ८९.  मलक्वीडेटरको मनयजुक्त : (१) दफा ८८ बमोजजम कुनै सहकारी 
संस्थाको दतान खारेज भएमा रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले मलक्वीडेटर मनयकु्त गनेछ ।  

(२) उपदफामा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन तोवकएको सीमासम्मको सम्पजत्त भएको सहकारी संस्थाको 
हकमा रजजिारले रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारी वा 
कमनचारीलाई मलक्वीडेटर मनयजुक्त गनन सक्नेछ । 
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९०.  मलक्वीडेशन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोजजम दतान 
खारेज भएको सहकारी संस्थाको मलक्वीडेटरको काम, कतनव्य, 

अमधकार र पाररश्रममक तथा मलक्वीडेशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोजजम हनेुछ ।  

(२) दफा ८९ को उपदफा (२) बमोजजम मलक्वीडेटर 
मनयकु्त भएमा मलक्वीडेशनको सम्पूणन खचन नेपाल सरकारले 
व्यहोनेछ । 

९१. मलक्वीडेशन पमछको सम्पमतको उपयोग : कुनै सहकारी संस्थाको 
मलक्वीडेशन पिात सबै दावयत्व भकु्तान गरी बाूँकी रहन गएको 
सम्पजत्तको उपयोग तोवकए बमोजजम हनेुछ । 

 

पररच्छेद – १६ 

रजजिार 

९२.  रजजिार : मन्िालयले मनजामती सेवाको राजपिावङ्कत प्रथम शे्रणी 
वा सो सरहको पदमा कायनरत कमनचारीलाई ववभागको रजजिारको 
रूपमा कायन गने गरी तोक्नेछ । 

९३.  काम, कतनव्य र अमधकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्लजखत काम, 

कतनव्य तथा अमधकारको अमतररक्त रजजिारको काम, कतनव्य र 
अमधकार तोवकए बमोजजम हनेुछ । 

९४.  अमधकार प्रत्यायोजन : यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम 
बमोजजम रजजिारलाई प्राप् त अमधकारहरूमध्ये आवश्यकता अनसुार 
केही अमधकारहरू आफू मातहतका अमधकृतलाई प्रत्यायोजन गनन 
सक्नेछ । 

 

पररच्छेद – १७ 

मनरीिण तथा अनगुमन 

९५.  मनरीिण तथा वहसाववकताब जाूँच गने : (१) रजजिार वा 
रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले सहकारी संस्थाको जनुसकैु 
वखत मनरीिण तथा वहसाब जाूँच गनन, गराउन सक्नेछ । 
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(२) नेपाल राि बैंङ्कले जनुसकैु वखत सहकारी बैङ्क वा 
तोवकएकोभन्दा बढी आमथनक कारोबार गने सहकारी संस्थाको 
वहसाब वकताब वा ववत्तीय कारोबारको मनरीिण वा जाूँच गनन, 
गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लामग नेपाल राि बैङ्कले 
आफ्ना कुनै अमधकारी वा ववशेषज्ञ खटाई आवश्यक वववरण वा 
सूचनाहरू सहकारी बैङ्कबाट जझकाई मनरीिण तथा सपुररवेिण गनन 
सक्नेछ । 

 (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम मनरीिण वा वहसाब 
जाूँच गदान नेपाल राि बैङ्क, रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले माग गरेको जानकारी सम्बजन्धत सहकारी संस्थाले 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम मनरीिण वा वहसाब 
जाूँच गदान कुनै सहकारी संस्थाको कारबाही यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयम, मनदेजशका, मापदण्ड वा कायनववमध बमोजजम 
भएको नपाइएमा नेपाल राि बैङ्क, रजजिार, रजजिारबाट अमधकार 
प्राप् त अमधकारीले सम्बजन्धत सहकारी संस्थालाई आवश्यक मनदेशन 
ददन सक्नेछ र त्यस्तो मनदेशनको पालना गनुन त्यस्तो सहकारी 
संस्थाको कतनव्य हनेुछ । 

 (६) नेपाल राि बैङ्कले यस दफा बमोजजम सहकारी 
बैङ्कको मनरीिण तथा सपुररवेिण गदान नेपाल राि बैङ्कले प्रचमलत 
कानून बमोजजमको अमधकार प्रयोग गनन सक्नेछ। 

(७) यस दफा बमोजजम सहकारी बैङ्कको मनरीिण तथा 
सपुररवेिण गदान प्राप् त हनु आएको जानकारी नेपाल राि बैङ्कले 
ववभागलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(८) नेपाल राि बैङ्कले तोकेको समय र ढाूँचामा सहकारी 
बैङ्कले ववत्तीय वववरण र अन्य आवश्यक त्याङ्क तथा कागजात 
नेपाल राि बैङ्कमा पेश गनुन पनेछ । 
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9६.  छानमबन गनन सक्ने : (१) कुनै सहकारी संस्थाको व्यावसावयक 
कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको वहत ववपरीत काम भएको 
वा सो संस्थाको उदे्दश्य ववपरीत कायन गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको 
कम्तीमा पाूँच प्रमतशत सदस्यले छानमबनको लामग मनवेदन ददएमा 
रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो संस्थाको 
छानमबन गनन, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम छामनवन गदान माग गरेको 
वववरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गनुन सम्बजन्धत 
समममतको कतनव्य हनेुछ ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम गररएको छानमबनको 
जानकारी सम्बजन्धत सहकारी संस्थालाई मलजखत रूपमा ददन ु 

पनेछ । 

9७.  बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था वा सङ्घको मनरीिण तथा 
अनगुमन सम्बन्धी ववशेष व्यवस्था : (१) बचत तथा ऋणको मखु्य 
कारोबार गने संस्था वा सङ्घले तोवकए बमोजजम अनगुमन प्रणाली 
अवलम्बन गनुन पनेछ ।  

  (२) रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले 
बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था, वा सङ्घको तोवकए 
बमोजजमको अनगुमन प्रणालीमा आधाररत भई मनरीिण तथा 
अनगुमन गनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोजजम संस्था वा सङ्घको मनरीिण 
तथा अनगुमन गदान रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले आवश्यकता अनसुार नेपाल राि बैङ्क लगायतका अन्य 
मनकायको सहयोग मलन सक्नेछ । 

  (४) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने संस्था वा 
सङ्घको मनरीिण तथा अनगुमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोजजम हनेुछ । 

 ९८.  मन्िालयले मनरीिण तथा अनगुमन गने : (१) रजजिार वा 
रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीबाट कुनै सहकारी संस्थाको 
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मनरीिण नभएको वा त्यस्तो मनरीिण प्रभावकारी नभएकाले 
सदस्यको वहतमा प्रमतकूल असर परेको भनी कुनै स्रोतबाट 
जानकारी हनु आएमा मन्िालयले त्यस्तो सहकारी संस्थाको 
मनरीिण तथा अनगुमन गरी सम्बजन्धत सहकारी संस्थालाई 
आवश्यक मनदेशन ददन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम मनदेशन ददएमा त्यस्तो 
मनदेशनको पालना गनुन सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको कतनव्य  

हनेुछ । 

९९.  सङ्घले मनरीिण तथा अनगुमन गनुन पने : (१) सङ्घले आफ्ना 
सदस्यको काम कारबाहीको तोवकए बमोजजम मनरीिण तथा 
अनगुमन गरी सोको प्रमतवेदन ववभाग तथा कायानलयलाई ददन ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रमतवेदनमा देहायका 
वववरणहरू समावेश गनुन पनेछ :- 

(क) अनगुमन तथा मनरीिण गरेको संस्था वा 
सङ्घको वववरण,  

(ख) संस्था वा सङ्घमा यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयम र ववमनयमको 
पालनाको अवस्था, 

(ग) सदस्यहरूले प्राप् त गरेको सेवा सवुवधाको 
अवस्था, 

(घ) सदस्यहरूको सहभामगताको स्तर, 

(ङ) संस्था वा सङ्घको आमथनक र ववत्तीय 
अवस्था तथा कोषको पररचालन, 

(च) तोवकए बमोजजमका अन्य व्यवस्था ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम सङ्घले अनगुमन गदान आफू 
मातहतका कुनै संस्था वा सङ्घको काम कारबाहीमा कुनै िवुट फेला 
परेमा त्यस्तो िवुट सच्याउन सम्बजन्धत संस्था वा सङ्घलाई सझुाव 
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वा मनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो सझुाव वा मनदेशनको पालना 
गनुन सम्बजन्धत संस्था वा सङ्घको कतनव्य हनेुछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजजम ददएको सझुाव वा मनदेशनको 
पालना नभएमा रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारी 
समि कारबाहीको मसफाररश गनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोजजम ददएको सझुाव वा मनदेशन 
सम्बन्धी ववषय सङ्घको वावषनक प्रमतवेदनमा समेत उल्लेख गनुन 
पनेछ ।  

१००.  वावषनक प्रमतवेदन पेश गनुन पने : (१) रजजिारले आमथनक वषन समाप्त 
भएको मममतले तीन मवहनामभि सहकारी संस्थाको मनरीिण 
सम्बन्धी वावषनक प्रमतवेदन मन्िालयसमि पेश गनुन पनेछ र 
सहकारी बैङ्कको मनरीिण प्रमतवेदन नेपाल राि बैङ्क समेतलाई 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(२) कायानलयले आमथनक वषन समाप्त भएको मममतले एक 
मवहनामभि आफ्नो कायनिेि मभिको संस्था वा सङ्घको वावषनक 
प्रमतवेदन रजजिार समि पेश गनुन पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजजमको प्रमतवेदनमा 
देहायका वववरणहरू खलुाउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको 
वववरण, 

(ख) अनगुमन गररएका सहकारी संस्थाको 
सङ्खख्या तथा आमथनक कारोबारको 
वववरण, 

(ग) सहकारी संस्थामा सहकारी मसद्धान्त र 
यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम, 
ववमनयम तथा आन्तररक कायनववमधको 
पालनाको अवस्था, 

(घ) सहकारी संस्थाका सदस्यले प्राप् त गरेको 
सेवा सवुवधाको अवस्था, 
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(ङ) सहकारी संस्थाको वियाकलापमा 
सदस्यको सहभामगताको स्तर अनपुात, 

(च) सहकारी संस्थाको आमथनक वियाकलाप 
तथा ववत्तीय अवस्था सम्बन्धी तोवकए 
बमोजजमका वववरण, 

(छ) सहकारी संस्थामा आन्तररक मनयन्िण 
प्रणालीको अवस्था, 

(ज) सहकारी संस्थामा सशुासन तथा 
जजम्मेवारीको अवस्था, 

(झ) सहकारी संस्थामा रहेका कोषको 
वववरण, 

(ञ) सहकारीको नीमत मनमानणमा सहयोग पगु्ने 
आवश्यक कुराहरू, 

(ट) सहकारी संस्थाको दतान, खारेजी तथा 
ववघटन सम्बन्धी वववरण, 

(ठ) संस्था वा सङ्घले सञ्चालन गरेको दफा 
२१ बमोजजमको कारोबार, व्यवसाय, 
उद्योग वा पररयोजनाको वववरण, 

(ड) तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण । 

१०१.  सहकारी बचत तथा कजान सरुिण कोष : (१) प्रचमलत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार 
वा स्थानीय तहले सहकारी संस्थाहरूको सहभामगतामा संस्थाहरूले 
पररचालन गने बचत र प्रदान गने कजानको सरुिण व्यवस्थाको 
लामग एक सहकारी बचत तथा कजान सरुिण कोष खडा गनन 
सक्नेछ ।  

(२) सहकारी बचत तथा कजान सरुिण कोष सञ्चालन 
सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनेुछ ।  

१०२.  आपसी सरुिण सेवा सञ्चालन गनन सक्ने : (१) प्रचमलत कानूनमा 
जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन संस्थाले बीमा समममतबाट 
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स्वीकृत योजनाको शतन बन्देज अनसुार आफ्ना सदस्यहरूको 
बालीनाली वा वस्तभुाउ जस्ता योजनामा उजल्लजखत कारणले भएको 
िमतको मनजित अंशपूमतन गने गरी मनधानररत अमधकतम सीमा र 
शलु्कसम्मको आपसी सरुिण सेवा सञ्चालन गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम आपसी सरुिण सेवा सञ्चालन 
गनन संस्थाको न्यूनतम मापदण्ड र अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम 
हनेुछ । 

१०३. जस्थरीकरण कोष : (१) बचत तथा ऋण ववषयगत संस्थाको 
सञ्चालनमा सम्भाववत जोजखमबाट संरिण गनन त्यस्ता संस्थाहरू 
ममली एक जस्थरीकरण कोष खडा गनन सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा इच्छुक सहकारी 
संस्था, बचत तथा ऋण ववषयगत केन्िीय सहकारी सङ्घमा सदस्य 
रहेका सहकारी संस्था, राविय सहकारी महासङ्घ, राविय सहकारी 
बैङ्क, राविय सहकारी ववकास बोडन, नेपाल राि बैङ्क, मन्िालय, नेपाल 
सरकारका अन्य मनकाय र अन्तरानविय सहकारी सङ्घहरूको योगदान 
रहन सक्नेछ ।  

(३) जस्थरीकरण कोष बचत तथा ऋण ववषयगत केन्िीय 
सङ्घमा रहनेछ ।  

(४) जस्थरीकरण कोषको सञ्चालनका लामग बचत तथा 
ऋण केन्िीय सङ्घ, राविय सहकारी बैङ्क, राविय सहकारी महासङ्घ, 

राविय सहकारी ववकास वोडन, नेपाल राि बैङ्क, मन्िालय, अथन 
मन्िालय, र ववभागको प्रमतमनधी समेत रहने गरी तोवकए 
बमोजजमको सञ्चालन समममत रहनेछ ।  

(५) जस्थरीकरण कोषमा सहभागी संस्थाले वावषनक 
बचतबाट दफा ६८ बमोजजम जगेडा कोषमा छुट्याइन तोवकए 
बमोजजमको रकम जम्मा गनन सक्नेछन ्। 

(६) जस्थरीकरण कोषको रकम तोवकएको बैङ्कमा खाता 
खोली राख्न ुपनेछ । 
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(७) जस्थररकरण कोषको उपयोग देहायको प्रयोजनमा गनन  
सवकनेछ :- 

(क) सहभागी संस्थाको तरलता कायम राख्न 
र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउको 
लामग सापटी ददन,  

(ख)  सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको 
अवस्थामा दफा १०५ बमोजजम गठन 
भएको व्यवस्थापन समममतको खचन 
व्यहोनन,  

(ग)  सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भई दफा 
११४ को खण्ड (घ) बमोजजम त्यस्तो 
संस्थाको सञ्चालनको जजम्मेवारी 
महासङ्घले मलएमा त्यस्तो संस्थाको 
दावयत्व भकु्तानी लगायत पनुःसञ्चालनमा 
उपयोग गनन, 

(घ)  जस्थरीकरण कोष सञ्चालक समममतको 
खचन व्यहोनन र तोवकए बमोजजम अन्य 
कायनमा उपयोग गनन, 

(८) जस्थरीकरण कोष सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोजजम हनेुछ । 

 
पररच्छेद – १८ 

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ 

१०४.  संस्था वा सङ्घ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गनन सवकने : (१) यस 
ऐन बमोजजम गररएको मनरीिण वा वहसाब जाूँचबाट कुनै संस्था वा 
सङ्घमा देहायको अवस्था ववद्यमान रहेको देजखएमा रजजिारले त्यस्तो 
संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा 
गनन मन्िालय समि मसफाररस गनेछ :–  
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(क) सदस्यको वहत ववपरीत हनेु गरी कुनै 
कायन गरेको, 

(ख) संस्था वा सङ्घले पूरा गनुन पने ववत्तीय 
दावयत्व पूरा नगरेको वा भकु्तानी गनुन 
पने दावयत्व भकु्तानी गनन नसकेको वा 
भकु्तानी गनन नसक्ने अवस्था भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचत मनधानररत शतन 
बमोजजम वफतान गनन नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम 
तथा ववमनयम ववपरीत हनेु गरी संस्था 
वा सङ्घ सञ्चालन भएको, 

(ङ) संस्था वा सङ्घ दामासाहीमा पनन सक्ने 
अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रूपमा 
गम्भीर आमथनक कदठनाई भोमगरहेको,  

(च) कुनै संस्था वा सङ्घले सदस्यको बचत 
रकम वफतान गनुन पने अवमधमा वफतान 
नगरेको भनी त्यस्तो संस्था वा सङ्घका 
कम्तीमा पच्चीस जना सदस्यहरूले 
रजजिार समि मनवेदन ददएकोमा 
छानमबन गदान खण्ड (क) देजख (ङ) 
सम्मको कुनै अवस्था ववद्यमान भएको 
देजखएको, 

 (२) उपदफा (१) बमोजजमको मसफाररस प्राप् त भएमा 
त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई मन्िालयले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ 
घोषणा गनन सक्नेछ । 

(३) यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन नेपाल सरकारले प्रचमलत कानून बमोजजम गठन गरेको 
आयोगले कुनै संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ 
घोषणा गनन मसफाररस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पवहचान गरेकोमा 
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वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजरुी सङ्खख्या, औजचत्य समेतको 
आधारमा मन्िालयले त्यस्तो संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था 
वा सङ्घ घोषणा गनन सक्नेछ ।  

१०५.  व्यवस्थापन समममतको गठन : (१) यस ऐन बमोजजम कुनै संस्था 
वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको रूपमा घोषणा 
गररएकोमा त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पजत्त 
व्यवस्थापन तथा दावयत्व भकु्तानी सम्बन्धी कायन गनन नेपाल 
सरकारले एक व्यवस्थापन समममत गठन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजमको व्यवस्थापन समममतमा 
देहाय बमोजजमका अध्यि र सदस्यहरू रहने छन:्–  

(क) उच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको 
वा सो सरहको पदमा काम गररसकेको 
नेपाल न्याय सेवाको ववजशि शे्रणीमा 
काम गरेका व्यजक्तहरू मध्येबाट नेपाल 
सरकारले मनयजुक्त गरेको व्यजक्त -अध्यि 

(ख) मनजामती सेवाको कम्तीमा राजपिावङ्कत 
प्रथम शे्रणी वा सो सरहको पदमा काम 
गरेका व्यजक्तहरू मध्येबाट नेपाल 
सरकारले मनोनीत गरेको एकजना -
सदस्य 

(ग)  राविय सहकारी महासङ्घले तोकेको  
सञ्चालक प्रमतमनमध एकजना -सदस्य 

(घ) सहकारी िेिका ववज्ञहरूमध्येबाट  
नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको दईु 
जना -सदस्य 

(ङ) बैङ्क तथा ववत्तीय संस्थाको कम्तीमा नवौं 
तह वा सो सरहको पदमा वा चाटनडन 
एकाउण्टेण्ट भई बैङ्क तथा ववत्तीय 
संस्थाको सपुररवेिण िेिमा कम्तीमा 
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तीन वषन काम गरेका  व्यजक्तहरूमध्येबाट 
नेपाल सरकारले  
मनोनीत गरेको एक जना –सदस्य 

(च) नेपाल सरकारले तोकेको राजपिावङ्कत 
दद्वतीय शे्रणीको अमधकृत –सदस्य–सजचव 

(३) व्यवस्थापन समममतको अध्यि र सदस्यको पदावमध 
मनयजुक्तको मममतले बढीमा दईु वषनको हनेुछ र नेपाल सरकारले 
आवश्यकता अनसुार मनजहरूको पदावमध बढीमा दइुन वषन थप गनन 
सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
व्यवस्थापन समममतको अध्यि वा सदस्यको कायन सम्पादन 
सन्तोषजनक नरहेमा नेपाल सरकारले मनजलाई जनुसकैु बखत 
पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोजजम व्यवस्थापन समममतको 
अध्यि वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन ुअजघ मनजलाई सफाई पेश 
गने मनामसब मौका ददन ुपनेछ ।  

(६) उपदफा (४) बमोजजम ररक्त हनु आएको 
व्यवस्थापन समममतको कुनै पदमा नेपाल सरकारले उपदफा (२) 
को अधीनमा रही पूमतन गनेछ ।  

(७) व्यवस्थापन समममतको बैठक सम्बन्धी कायनववधी सो 
समममत आफैँ ले मनधानरण गरे बमोजजम हनेुछ । 

१०६.  व्यवस्थापन समममतको काम, कतनव्य र अमधकार : व्यवस्थापन 
समममतको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोजजम हनेुछ :–  

(क) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको साधारण सभा, 
समममत तथा लेखा सपुररवेिण समममतले यो ऐन, 

यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम वा ववमनयम 
बमोजजम प्रयोग गनन पाउने सम्पूणन अमधकार 
प्रयोग गने, 
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(ख) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका समममतको सदस्य, 

मनजका पररवार, नातेदार, संस्थाका कमनचारी, संस्था 
वा सङ्घसूँग सम्बजन्धत अन्य संस्था, सङ्घ वा 
कम्पनीका कमनचारी, सम्वद्ध त्यको जानकारी 
भएका वा ममलोमतोबाट कारोबार गरररहेका अन्य 
व्यजक्त वा संस्था लगायत व्यवस्थापन समममतले 
आवश्यक ठानेका व्यजक्तलाई व्यवस्थापन 
समममतमा उपजस्थत गराउने, सोधपछु गने, बयान 
मलने, आवश्यक कागजात पेश गनन लगाउने,  

(ग) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पजत्त तथा 
दावयत्वको यवकन वववरण र त्याङ्क सङ्कलन गरी 
अध्ययन, ववश्लषेण, लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गने, 

(घ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पजत्त जजम्मा 
मलने,  

(ङ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको काम कारबाही 
सम्बन्धी मनणनय तथा अमभलेख लगायतको सम्पूणन 
व्यवस्थापन आफ्नो मनयन्िणमा मलने, 

(च) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घले असूल गनुन पने 
ऋण, बाूँकी बक्यौता तथा अन्य रकम यो ऐन, 

यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम वा ववमनयम 
बमोजजमको प्रकृया अवलम्बन गरी असूल गने,  

(छ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको मधतोमा रहेको 
सम्पजत्त आवश्यकता अनसुार यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयम वा ववमनयम बमोजजम 
मललाम मबिी गने,  

(ज) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पजत्त मबिी गने, 

उपयोग गने तथा व्यवस्थापन गने, 
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(झ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य तथा 
बचतकतानको बचत तथा शेयर रकम सम्बन्धी 
अमभलेख तयार गने,  

(ञ) सदस्य तथा बचतकतानको बचत वफतान वा 
भकु्तानी ददने,  

(ट) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पजत्त 
व्यवस्थापन तथा दावयत्व भकु्तानी गननको लामग 
यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम 
बमोजजम मलक्वीडेटरलाई भएको सबै अमधकार 
प्रयोग गने, 

(ठ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सञ्चालक, कमनचारी 
वा मनजका पररवारको सदस्यले बचतकतानको 
बचत पूरै वा आंजशक रूपमा कुनै कम्पनी, संस्था 
वा आमथनक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग 
गरेको पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको रकम वा 
सोबाट बढे बढाएको सम्पजत्त कब्जामा मलने र 
सो सम्पजत्त मध्येबाट बचतकतानको बचत भरी 
भराउ गनन मललाम मबिी वा असूल उपर 
सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गने,  

(ड) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको तफन बाट कानूनी 
प्रमतरिा गने, 

(ढ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सञ्चालक र 
कमनचारी वा मनजहरूका पररवारका सदस्य वा 
अन्य व्यजक्तको नाममा राखेको संस्था वा सङ्घको 
चल अचल सम्पजत्त वा संस्था वा सङ्घको 
सम्पजत्तबाट खररद गरेको अचल सम्पजत्त कब्जामा 
मलई त्यस्तो सम्पजत्त मललाम मबिी समेत गरी 
बचतकतानलाई वफतान ददलाउने काम गने । 
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१०७.  लगत तयार गने : दफा १०६ को प्रयोजनको लामग व्यवस्थापन 
समममतले देहाय बमोजजमको लगत तयार गनेछ :- 

(क) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य, बचतकतान, 
ऋणी वा संस्था वा सङ्घले भकु्तानी ददन ु पने 
व्यजक्त वा संस्थाहरूको नाम नामेशीको,  

(ख) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको नाममा रहेको वा 
लगानी गरेको अपानटमेण्ट लगायतका अचल 
सम्पजत्तको, 

(ग) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको समममतको सदस्य, 

कमनचारी वा मनजको पररवारको वा नाता सम्बन्ध 
भएको व्यजक्तका नाममा वैंक तथा ववत्तीय 
संस्थाको खातामा रहेका नगद, सनु चाूँदी तथा 
शेयर लगानीको,  

(घ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घले ऋण प्राप् त गननका 
लामग मधतोमा राखेका जग्गा जममन र भवनको,  

(ङ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको स्वदेश तथा 
ववदेशका जनुसकैु स्थानमा रहेका चल तथा 
अचल सम्पजत्तको ।  

 10८.  दावयत्व भकु्तानी गने सम्बन्धी व्यवस्था : (१) व्यवस्थापन समममतले 
समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको दावयत्व भकु्तानी गननको लामग 
देहायको प्राथममकता कायम गनुन पनेछ :-  

(क) बचत जम्मा गदानका बखत मनधानररत शतन 
बमोजजम सदस्यलाई बचत भकु्तानी, 

(ख) त्यस्तो संस्था वा सङ्घको जायजेथा वा 
दफा १०६ को खण्ड (ठ) बमोजजमको 
सम्पजत्त सरकारी बाूँकी वक्यौता वा कुनै 
हकदावी भएमा त्यस्तो बाूँकी वक्यौता 
वा हकदावीको रकम भकु्तानी,  
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(ग) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घलाई 
अपानटमेन्ट वा जग्गाको लामग अग्रीम 
रूपमा रकम बझुाउने व्यजक्तहरूको 
भकु्तानी,  

(घ) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका 
साहूहरूलाई रकम भकु्तानी ।  

(२) यस दफा बमोजजम समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको 
सम्पूणन दावयत्व भकु्तानी गननको लामग त्यस्तो संस्था वा सङ्घको 
सम्पजत्तले नखामेमा व्यवस्थापन समममतले सदस्यको बचत वफतान 
तथा अन्य दावयत्व भकु्तानी गदान दामासाहीको दरले गनन सक्नेछ । 
त्यसरी सदस्यको बचत वफतान गदान व्यवस्थापन समममतले तोकेका 
साना बचतकतानलाई प्राथममकता ददन ुपनेछ । 

10९.  अमधकार समु्पन सक्ने : व्यवस्थापन समममतले समस्याग्रस्त संस्था 
वा सङ्घको सम्पजत्त व्यवस्थापन गदान आफूलाई प्राप् त अमधकार 
व्यवस्थापन समममतका अध्यि, सदस्य वा कुनै सरकारी कमनचारीले 
प्रयोग तथा पालन गनन पाउने गरी समु्पन सक्नेछ । 

1१0.  संस्था वा सङ्घको सम्पजत्तबाट व्यहोररने : समस्याग्रस्त संस्था वा 
सङ्घको सम्पजत्त व्यवस्थापन गने मसलमसलामा लाग्ने खचन त्यस्तो 
संस्था वा सङ्घको सम्पजत्तबाट तत्काल व्यहोनन नसवकने भएमा सो 
प्रयोजनको लामग नेपाल सरकारले रकम उपलब्ध गराउन  
सक्नेछ ।  

1११.  अमधकार स्वतः मनलम्बन हनेु : (१) यस ऐन बमोजजम व्यवस्थापन 
समममत गठन भएको मममतदेजख समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको 
समममत, व्यवस्थापक तथा कमनचारीको अमधकार व्यवस्थापन 
समममतले कायन प्रारम्भ गरेपमछ स्वतः मनलम्बन हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पजत्त व्यवस्थापन तथा दावयत्व 
भकु्तानी सम्बन्धी कायन गननको लामग त्यस्तो संस्था वा सङ्घको 
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समममतको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कमनचारीको मनलम्बन फुकुवा 
गरी व्यवस्थापन समममतले काममा खटाउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम व्यवस्थापन समममतले काममा 
खटाएकोमा सो बमोजजमको जजम्मेवारी पूरा गनुन सम्बजन्धत 
व्यजक्तको कतनव्य हनेुछ । 

1१२.  दावी पेश गनन सूचना ददन ुपने : व्यवस्थापन समममतले कायन प्रारम्भ 
गरेपमछ समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घका सदस्य, बचतकतान तथा 
साहूहरूलाई आफूले पाउन ु पने रकमको दावी पेश गनन राविय 
स्तरको दैमनक पमिकामा कम्तीमा पन्र ददनको समयावमध ददई 
सावनजमनक सूचना प्रकाशन गनुन पनेछ ।  

1१३.  लेखापरीिण प्रमतवेदन तयार गनुन पने : व्यवस्थापन समममतले कायन 
प्रारम्भ गरेको मममतले छ मवहनामभि त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा 
सङ्घको लेखापरीिण गरी सो को प्रमतवेदन तयार गरी सावनजमनक 
गनुन पनेछ । 

1१४.  उपचारात्मक कायन गनन सक्ने : यस ऐन बमोजजम भएको 
लेखापरीिण प्रमतवेदनको आधारमा समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घ पनुः 
सञ्चालन हनु सक्छ भन्ने आधार र कारण भएमा व्यवस्थापन 
समममतले देहायका उपचारात्मक कायनहरू गनन सक्नेछ :- 

(क) समममतलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार 
सञ्चालन गनन आदेश ददने,  

(ख) सम्बजन्धत संस्था वा सङ्घका शेयर 
सदस्यहरूमध्येबाट अन्तररम समममतको गठन गरी 
व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गनन 
लगाउने, 

(ग) समममत ववघटन गरी त्यस्तो संस्था वा सङ्घको 
साधारण सभा बोलाई सो को व्यवस्थापन वा 
काम कारोबार सञ्चालन गनन नयाूँ समममतको 
गठन गने वा गराउने, 
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(घ) सम्बजन्धत संस्था वा सङ्घ सदस्य रहेको केन्िीय 
ववषयगत सहकारी सङ्घ वा राविय सहकारी 
महासङ्घले समस्याग्रस्त सङ्घ वा संस्थाको 
पनुःसञ्चालनको ववश्वसनीय कायनयोजना पेश गरी 
पनुःसञ्चालनको जजम्मेवारी मलन चाहेमा तोवकए 
बमोजजमको शतन वन्देज सवहत त्यस्तो जजम्मेवारी 
ददने, 

(ङ) व्यवस्थापन समममतले उपयकु्त देखेको अन्य 
सधुारात्मक र उपचारात्मक उपाय अवलम्वन 
गने। 

११५.  व्यवस्थापन समममतले लेखी पठाउन सक्ने : (१) व्यवस्थापन 
समममतले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पजत्त व्यवस्थापन वा 
दावयत्व भकु्तानी सम्बन्धी कायन गने मसलमसलामा देहायको कायन 
गनन सम्बजन्धत मनकायसमि लेखी पठाउन सक्नेछ :— 

(क) समममतको सदस्य, व्यवस्थापक तथा 
कमनचारी वा मनजका पररवारको सदस्य 
वा संस्था वा सङ्घको कुनै बैङ्क वा 
ववत्तीय संस्थामा भएको आमथनक 
कारोबार वा खाता वा अन्य चल अचल 
सम्पजत्त रोक्का राख् न, 

(ख) समममतको सदस्य, व्यवस्थापक वा 
कमनचारीलाई राहादानी जारी नगनन वा 
जारी भई सकेको भए सो राहादानी रोक्का 
राख् न,  

(ग) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको ऋण 
नमतने सदस्य वा व्यजक्तको नाम कालो 
सूचीमा समावेश गनन। 
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(२) उपदफा (१) बमोजजम लेखी आएमा सम्बजन्धत 
मनकायले सो बमोजजम गरी गराई सो को जानकारी व्यवस्थापन 
समममतलाई ददन ुपनेछ ।  

1१६.  मसफाररस गनन सक्ने : (१) समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको सम्पजत्त 
व्यवस्थापन वा दावयत्व भकु्तानीको काम कारबाहीमा सहयोग नगने 
वा त्यस्तो काम कारबाहीमा अवरोध मसजनना गने कुनै मनकायको 
पदामधकारी वा कमनचारीलाई ववभागीय कारबाही वा अन्य 
आवश्यक कारबाही गनन व्यवस्थापन समममतले सम्बजन्धत 
मनकायसमि मसफाररस गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम मसफाररस प्राप् त भएमा 
अजख्तयारवालाले त्यस्तो पदामधकारी वा कमनचारीलाई प्रचमलत 
कानून बमोजजमको प्रविया पूरा गरी ववभागीय वा अन्य आवश्यक 
कारबाही गनुन पनेछ । 

(३) व्यवस्थापन समममतले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको 
सम्पजत्त व्यवस्थापन वा दावयत्व भकु्तानी सम्बन्धी काम कारबाही 
गदान दफा १२२ बमोजजमको कसूर भएको ववश्वास गनुन पने 
मनामसब आधार देजखएमा यस ऐन बमोजजम अनसुन्धान तहवककात 
गरी मदु्दा दायर गनन अमधकार प्राप् त मनकायसमि लेखी  

पठाउनेछ ।  

११७.  प्रमतवेदन पेश गनुन पने : व्यवस्थापन समममतले समस्याग्रस्त संस्था 
वा सङ्घको सम्पजत्त व्यवस्थापन वा दावयत्व भकु्तानी सम्बन्धी कायन 
सम्पन्न गरेको एक मवहनामभि देहायका वववरणहरू खलुाई 
मन्िालय समि प्रमतवेदन पेश गनुन पनेछ :— 

(क)  सदस्यको बचत रकम वफतान, 
(ख)  भकु्तानी भएको दावयत्व,  

(ग)  बाूँकी रहेको सम्पजत्त तथा दावयत्व सम्बन्धी 
ववस्ततृ वववरण,  
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(घ)  संस्था वा सङ्घको सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल 
सरकारले अवलम्बन गनुन पने नीमत सम्बन्धी 
सझुाव, 

(ङ)  व्यवस्थापन समममतले उपयकु्त देखेको अन्य 
वववरण । 

१1८.  व्यवस्थापन समममतका अध्यि तथा सदस्यको सेवा शतन : (१) 
व्यवस्थापन समममतका अध्यि तथा सदस्य पूरा समय काम गने 
पदामधकारी हनेुछन ्। 

(२) व्यवस्थापन समममतका अध्यि तथा सदस्यको 
पाररश्रममक र सवुवधा नेपाल सरकारले तोके बमोजजम हनेुछ ।  

(३) व्यवस्थापन समममतको अध्यि र सदस्यले आफ्नो 
पदीय कतनव्य पालनाको मसलमसलामा थाहा पाएको कुनै पमन सूचना 
वा जानकारी अनमधकृत व्यजक्तलाई ददन ुहुूँदैन । 

१1९.  सहयोग माग गनन सक्ने : (१) व्यवस्थापन समममतले आफ्नो काम, 

कतनव्य र अमधकार प्रयोग गदान आवश्यकता अनसुार अन्य 
मनकायको सहयोग माग गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम व्यवस्थापन समममतले माग 
गरेको सहयोग उपलब्ध गराउन ु सम्बजन्धत सबैको कतनव्य  

हनेुछ । 

(३) व्यवस्थापन समममतले समस्याग्रस्त संस्था वा सङ्घको 
सम्पजत्त व्यवस्थापन वा दावयत्व भकु्तानी गदान सम्बजन्धत 
मनकायहरूसूँग समन्वय गरी आफ्नो काम कारबाही अगामड बढाउन 
सक्नेछ ।  

१2०.  ववशेषज्ञ सेवा मलन सक्ने : (१) व्यवस्थापन समममतले आवश्यकता 
अनसुार सम्बजन्धत ववषयका प्राववमधक वा ववशेषज्ञको सेवा मलन 
सक्नेछ ।  

(२) प्राववमधक वा ववशेषज्ञको सेवा मलए बापत 
व्यवस्थापन समममतले सावनजमनक खररद सम्बन्धी प्रचमलत कानून 
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बमोजजमको प्रविया पूरा गरी पाररश्रममक तथा सवुवधा प्रदान गनन 
सक्नेछ ।  

१२१.  व्यवस्थापन समममतका कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था : मन्िालयले 
व्यवस्थापन समममतको सजचवालयको लामग आवश्यक पने जनशजक्त 
लगायत भौमतक श्रोत साधन उपलब्ध गराउनेछ । 

 
 

पररच्छेद – १९ 

कसूर, दण्ड जररबाना तथा पनुरावेदन 

१२२. कसूर गरेको मामनने : कसैले देहायको कुनै कायन गरेमा यस ऐन 
अन्तगनतको कसूर गरेको मामननेछ :– 

(क) दतान नगरी वा खारेज भएको सहकारी संस्था 
सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यजक्त, फमन वा कम्पनीले 
आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको 
अङग्रजेी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, 
व्यवसाय, सेवा प्रवाह वा अन्य कुनै कायन गरेमा,  

(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगनत 
बनेको मनयम, ववमनयम बमोजजम बाहेक अन्य कुनै 
पमन प्रयोजनको लामग प्रयोग गरेमा,   

(ग) तोवकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदान 
जमानत वा सरुिण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, 

(घ) समममतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमनचारीले 
सहकारी संस्थाको सम्पजत्त, बचत वा शेयर रकम 
वहनाममना गरेमा, 

(ङ) ऋण असलु हनु नसक्ने गरी समममतका कुनै 
सदस्य, मनजको नातेदार वा अन्य व्यजक्त वा 
कमनचारीलाई ऋण ददई रकम वहनाममना गरेमा,  

(च) समममतका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य 
सदस्यको ममलेमतोमा सहकारी संस्थाको शेयर वा 
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बचत रकम आफू खसुी पररचालन गरी सहकारी 
संस्थालाई हामन नोक्सानी परु् याएमा,  

(छ) झिुा वा गलत वववरण पेश गरी कजान मलएमा, 
राखेको मधतो कच्चा भएमा वा ऋण वहनाममना 
गरेमा,  

(ज) सहकारी संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तगनत 
बनेका मनयम ववमनयम ववपरीत लगानी गरेमा वा 
लगानी गने उदे्दश्यले रकम उठाएमा,  

(झ) कृमिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण 
मलएमा वा ददएमा, 

(ञ) मधतोको अस्वाभाववक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरी 
ऋण मलएमा वा ददएमा, 

(ट) झिुा वववरणको आधारमा पररयोजनाको लागत 
अस्वाभाववक रूपमा बढाई बढी ऋण मलएमा वा 
ददएमा, 

(ठ) कुनै व्यजक्त वा सहकारी संस्थालाई एक पटक 
ददइसकेको सरुिण रीतपूवनक फुकुवा नभई वा 
सो सरुिणले खामेको मूल्यभन्दा बढी हनेु गरी 
सोही सरुिण अन्य संस्थामा राखी पनुःऋण मलए 
वा ददएमा, 

(ड) सहकारी संस्थाबाट जनु प्रयोजनको लामग ऋण 
सवुवधा मलएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई 
अन्यि प्रयोग गरे वा गराएमा, 

(ढ) सहकारी संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा 
लेजखएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटाइन वा 
उडाइन अकै अथन मनस्कने व्यहोरा पारी ममलाई 
लेख्न े वा अको मभन्न ै शे्रस्ता राख्न े जस्ता काम 
गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा 
हामन नोक्सानी गने उदे्दश्यले कीते गनन वा 
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अकानको हामन नोक्सानी गने उदे्दश्यले नगरे वा 
नभएको झिुा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा 
मममत, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी 
गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई 
जालसाजी गरे वा गराएमा,  

(ण) ऋणको मधतो स्वरुप राजखने चल अचल सम्पजत्त 
मललाम मबिी वा अन्य प्रयोजनको लामग 
मूल्याङ्कन गदान मूल्याङ्कनकतानले बढी, कम वा 
गलत मूल्याङ्कन गरी सहकारी संस्थालाई हानी 
नोक्सानी परु् याउने कायन गरे वा गराएमा,  

(त) सहकारी सस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने 
उदे्दश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, 

मोलावहजा गनन वा गराउन, कुनै वकमसमको रकम 
मलन वा ददन, मबना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै 
माल, वस्त ु वा सेवा मलन वा ददन, दान, दातव्य, 

उपहार वा चन्दा मलन वा ददन, गलत मलखत 
तयार गनन वा गराउन, अनवुाद गनन वा गराउन 
वा गैर कानूनी लाभ वा हामन परु् याउने 
बदमनयतले कुनै कायन गरे वा गराएमा, 

(थ) कुनै सहकारी संस्था वा सोको सदस्य वा 
बचतकतान वा तीमध्ये कसैलाई हामन नोक्सानी 
पगु्ने गरी लेखा परीिण गरे गराएमा वा 
लेखापरीिण गरेको झिुो प्रमतवेदन तयार पारेमा 
वा पानन लगाएमा। 

१२३. असल मनयतले गरेको कामको बचाउ : (१) यस ऐन अन्तगनत 
बनेको मनयम, ववमनयम वा मनदेजशका बमोजजम असल मनयतले 
गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्िालय वा ववभाग वा 
सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको पदामधकारी वा कमनचारी व्यजक्तगत वा 
सामूवहक रुपले जवाफदेही हनेु छैनन ्। 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
प्रविया परुा नगरी र बदमनयतसाथ गररएको कायनको कुनै बचाउ 
हनेु छैन । 

१२४.  सजाय : (१) कसैले दफा १२२ को कसूर गरेमा देहाय 
बमोजजमको सजाय हनेुछ :- 

(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को 
कसूरमा एक बषनसम्म कैद र एकलाख 
रुपैयाूँसम्म जररबाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बषनसम्म 
कैद र दईु लाख रुपैयाूँसम्म जररबाना,  

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा मबगो बराबरको 
रकम जररबाना गरी तीन वषन सम्म 
कैद, 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), 
(झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को 
कसूरमा मबगो भराई मबगो बमोजजम 
जररबाना गरी देहाय बमोजजमको कैद 
हनेुछ :-  

(१) दश लाख रुपैयाूँसम्म मबगो भए 
एक वषनसम्म कैद,  

(२) दश लाख रुपैयाूँभन्दा बढी 
पचास लाख रुपैयाूँसम्म मबगो 
भए दईु वषनदेजख तीन वषनसम्म 
कैद, 

(३) पचास लाख रुपैयाूँभन्दा बढी 
एक करोड रुपैयाूँसम्म मबगो 
भए तीन वषनदेजख चार वषनसम्म 
कैद, 
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(४) एक करोड रुपैयाूँभन्दा बढी 
दश करोड रुपैयाूँसम्म मबगो 
भए चार वषनदेजख छ वषनसम्म 
कैद, 

(५) दश करोड रुपैयाूँभन्दा बढी 
एक अबन रुपैयाूँसम्म मबगो भए 
छ वषनदेजख आठ वषनसम्म कैद, 

(६) एक अबन रुपैयाूँभन्दा बढी 
जमतसकैु रुपैयाूँ मबगो भए पमन 
आठ वषनदेजख दश वषनसम्म 
कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को कसूरमा दश बषनसम्म  

कैद । 

 (२) दफा १२२ को कसूर गनन उद्योग गने वा त्यस्तो 
कसूर गनन मद्दत परु् याउने व्यजक्तलाई मखु्य कसूरदारलाई हनेु 
सजायको आधा सजाय हनेुछ । 

(३) दफा १२२ को कसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनन 
मद्दत परु् याउने कुनै मनकाय वा सङ्घ संस्था भए त्यस्तो मनकाय वा 
सङ्घ संस्थाको प्रमखु कायनकारी वा पदामधकारी वा कायनकारी 
हैमसयतमा कायन सम्पादन गने व्यजक्तलाई यस ऐन बमोजजम हनेु 
सजाय हनेुछ । 

१२५.  जररबाना हनेु : (१) दफा १३२ बमोजजम कसैको उजरुी परी वा 
सहकारी संस्थाको मनरीिण अनगुमन वा वहसाब वकताबको जाूँच 
गदान वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायन गरेको 
पाइएमा रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो 
कायनको प्रकृमत र गजम्भरताको आधारमा त्यस्तो कायन गने 
व्यजक्तलाई पाूँच लाख रुपैयाूँसम्म जररबाना गनेछ :- 

(क)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेका 
मनयम ववपरीत सदस्यसूँग ब्याज मलएमा,  
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(ख) सहकारी संस्थाले प्रदान गने बचत र 
ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ 
प्रमतशतभन्दा बढी कायम गरेमा,  

(ग) सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा 
लाग्ने ब्याजलाई मूल कजानमा पूूँजीकृत 
गरी सो को आधारमा ब्याज लगाएमा, 

 (घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूूँजी कोषको 
तोवकए बमोजजमको प्रमतशतभन्दा बढी 
हनेु गरी ऋण प्रदान गरेमा,  

(ङ) संस्था दतान गदानका बखतका सदस्य 
बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप् त 
गरेको तीन मवहना अवमध व्यमतत नभई 
ऋण लगानी गरेमा,  

(च) प्राथममक पूूँजी कोषको पन्र गणुाभन्दा 
बढी हनेु गरी बचत संकलन गरेमा,  

(छ) शेयर पूूँजीको अठार प्रमतशतभन्दा बढी 
शेयर लाभांश ववतरण गरेमा,  

(ज) सहकारी संस्थाले आफ्नो कायनिेि 
बावहर गई कारोबार गरेमा वा गैर 
सदस्यसूँग कारोबार गरेमा, 

(झ) सहकारी संस्थाले यो ऐन ववपरीत कृमिम 
ब्यजक्तलाई आफ्नो सदस्यता ददएमा । 

(२) उपदफा (१) मा लेजखएको व्यहोराबाट कसैले 
देहायको कुनै कायन गरेको पाइएमा रजजिार वा रजजिारबाट 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो कायनको प्रकृमत र गाजम्भयनताको 
आधारमा त्यस्तो कायन गने व्यजक्तलाई तीन लाख रुपैयाूँसम्म 
जररबाना गनन सक्नेछ :- 
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(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको 
मनयम बमोजजम ददएको कुनै मनदेशन वा 
तोवकएको मापदण्डको पालना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको 
मनयम बमोजजम ददनपुने कुनै वववरण, 
कागजात, प्रमतवेदन, सूचना वा जानकारी 
नददएमा, 

(ग) यस ऐन बमोजजम मनवानचन नगरी समममत 
तथा लेखा सपुररवेिण समममतका 
पदामधकारीहरू आफूखशुी पररवतनन 
गरेमा,  

(घ) कुनै सहकारी संस्थाले दफा १५ को 
उपदफा (४) बमोजजमको तोवकएको 
शतन पालन नगरेमा, 

(ङ)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको 
मनयम ववपरीत अन्य कायन गरेमा । 

 (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको जररबाना गनुन 
अजघ रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले सम्बजन्धत 
व्यजक्त वा सहकारी संस्थालाई सफाई पेश गनन कम्तीमा पन्र 
ददनको समयावमध ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको जररबाना गने 
अमधकारको प्रयोग प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी 
सङ्घ, ववषयगत केजन्िय सहकारी सङ्घ, ववजशविकृत सहकारी सङ्घ, 

राविय सहकारी महासङ्घ र सहकारी बैङ्कको हकमा रजजिार र 
संस्था, जजल्ला ववषयगत सहकारी सङ्घ र जजल्ला सहकारी सङ्घको 
हकमा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले गनेछ ।  

1२६.  रोक्का राख्न े : (१) रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले सम्बजन्धत सहकारी संस्थालाई दफा १२५ बमोजजम 
जररबाना गनुनका अमतररक्त तीन मवहनासम्म त्यस्तो सहकारी 
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संस्थाको कारोबार, सम्पमत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्न ेतथा सम्पजत्त 
रोक्का राख् न सम्बजन्धत मनकायलाई मसफाररस गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको मसफाररस प्राप् त भएमा 
त्यस्तो सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पजत्त वा बैङ्क खाता रोक्का 
राखी सो को जानकारी रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त 
अमधकारीलाई ददन ुपनेछ ।  

1२७.  दोब्बर जररबाना हनेु : (१) दफा १२५ बमोजजम जररबाना भएको 
व्यजक्त वा सहकारी संस्थाले पनु: सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यजक्त 
वा सहकारी संस्थालाई रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त 
अमधकारीले दोस्रो पटकदेजख प्रत्येक पटकको लामग दोब्बर 
जररबाना गनेछ ।  

१२८.  नेपाल राि बैङ्कले सजाय गनन सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यि 
जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन नेपाल राि बैङ्कले इजाजतपि 
प्रदान गदान तोकेको शतन, समय समयमा जारी गरेको आदेश वा 
मनरीिण, सपुररवेिण वा मनयमनको िममा ददएको कुनै मनदेशनको 
उल्लङ्घन गने सहकारी बैङ्कलाई देहाय बमोजजम सजाय गनन  
सक्नेछ :-  

(क) सचेत गराउने वा मलजखत चेतावनी ददने, 

(ख) सधुारात्मक कदम चाल्नका लामग 
सञ्चालक समममतलाई कबमुलयतनामा 
गराउने, 

(ग) बारम्बार हनेु उल्लङ्घन अन्त्य गनन, 
त्यसबाट अलग रहन र सधुारात्मक 
कदम चाल्न मलजखत आदेश जारी गने,  

(घ) कारोबारमा आंजशक वा पूणन प्रमतबन्ध 
लगाउने,  

(ङ) संस्थाको इजाजतपि मनलम्बन वा 
इजाजत रद्द गने । 
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(२) सहकारी बैङ्कका सञ्चालक वा कमनचारीले नेपाल राि 
बैङ्कबाट जारी भएको आदेश, मनदेशन वा इजाजतपिको शतन 
उल्लङ्घन गरेमा, मनरीिण तथा सपुररवेिण गने िममा माग भएको 
कागजात, वववरण, त्याङ्क वा अमभलेख तोकेको समयमभि उपलब्ध 
नगराएमा वा बचतकतान वा सदस्यको वहत ववपरीत काम गने 
त्यस्तो सञ्चालकलाई नेपाल राि बैङ्कले देहाय बमोजजम सजाय गनन 
सक्नेछ :– 

(क) सचेत गराउने वा नमसहत ददने, 

(ख) मनलम्बनमा राख्न,े 

(ग) पाूँच लाख रुपैयाूँसम्म जररबाना गने, 

(घ) तलब, भत्ता, लगायतका सम्पूणन 
सवुवधाहरू रोक्का राख् न समममतलाई 
आदेश ददने, 

(ङ) त्यस्तो व्यजक्त सञ्चालक भए पदबाट 
हटाउन वा कमनचारी भए त्यस्तो 
कमनचारीको सेवाका शतन सम्बन्धी 
कानून बमोजजम कारबाही गनन 
सम्बजन्धत समममतलाई आदेश ददने । 

(३) यस दफा बमोजजम कसैलाई सजाय गनुन पदान 
मनजलाई सफाई पेश गने मनामसब मौका ददइनेछ । 

१२९.  अनसुन्धानको लामग लेखी पठाउन सक्ने : मन्िालय, नेपाल राि 
बैङ्क, रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले यस ऐन 
बमोजजम आफ्नो काम, कतनव्य र अमधकारको पालना गदान कसैले 
दफा १२२ बमोजजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका 
सम्बन्धमा यस ऐन बमोजजम अनसुन्धान गननको लामग सम्बजन्धत 
मनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

 1३०.  नेपाल सरकार वादी हनेु : दफा १२४ बमोजजमको सजाय हनेु 
कसूर सम्बन्धी मदु्दा नेपाल सरकार वादी हनेुछ र त्यस्तो मदु्दा 
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सरकारी मदु्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनसुचुी-१ मा समावेश 
गरेको मामननेछ ।  

१३१.  मदु्दा हेने अमधकारी : दफा १२४ बमोजजमको सजाय हनेु कसूर 
सम्बन्धी मदु्दाको कारबाही र वकनारा सम्बजन्धत जजल्ला 
अदालतबाट हनेुछ । 

१३२.  उजरुी ददने हदम्याद : (१) कसैले दफा १२४ बमोजजमको सजाय 
हनेु कसूर गरेको वा गनन लागेको थाहा पाउने व्यजक्तले त्यसरी 
थाहा पाएको मममतले नब्बे ददनमभि उजरुी ददन ुपनेछ । 

(२) कसैले दफा १२५ बमोजजम जररबाना हनेु कायन 
गरेको थाहा पाउने व्यजक्तले त्यसरी थाहा पाएको मममतले नब्बे 
ददनमभि रजजिार वा रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारी समि 
उजरुी ददन ुपनेछ ।  

१३३.  पनुरावेदन गनन सक्ने : (१) दफा १६ बमोजजम सहकारी संस्था 
दतान गनन अस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बमोजजम सहकारी संस्था 
दतान खारेज गरेकोमा जचत्त नबझु्नेले सो मनणनयको जानकारी पाएको 
मममतले पैंतीस ददनमभि रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीको 
मनणनय उपर रजजिार समि र रजजिारले गरेको मनणनय उपर 
मन्िालयको सजचव समि पनुरावेदन गनन सक्नेछ ।   

(२) दफा १२५ बमोजजमको जररबाना, दफा १२८ को 
उपदफा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) तथा सोही दफाको उपदफा 
(२) को (ग), (घ) र (ङ) बमोजजमको सजायमा जचत्त नबझु्ने 
व्यजक्तले त्यस्तो मनणनयको जानकारी पाएको मममतले पैंतीस ददनमभि 
देहाय बमोजजम पनुरावेदन गनन सक्नेछ :- 

(क)  रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले 
गरेको मनणनय उपर सम्बजन्धत जजल्ला 
अदालतमा, 

(ख)  रजजिार र नेपाल राि बैङ्कले गरेको 
मनणनय उपर सम्बजन्धत उच्च  
अदालतमा । 
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१३४.  असलु उपर गररने : यस पररच्छेद बमोजजम कुनै व्यजक्तले मतनुन पने 
जररबाना वा कुनै रकम नमतरी बाूँकी रहेकोमा त्यस्तो जररबाना वा 
रकम मनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असलु उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद – २० 

ववववध 

१३५.  संस्था सञ्चालन सम्बन्धी ववशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यि 
जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा राविय सहकारी 
ववकास बोडनको स्वाममत्व वा मनयन्िणमा रहेको नेपाल सरकारको 
एकाउन्न प्रमतशत शेयर स्वाममत्व भएको साझा यातायात, साझा 
प्रकाशन, साझा स्वास््य सेवा, साझा भण्डार, साझा सेवाजस्ता 
संस्थाको घर, जग्गा र त्यस्तै अन्य अचल सम्पजत्त नेपाल 
सरकारको स्वीकृमत मबना बेचववखन गनन, मधतो राख्न र पाूँच वषन वा 
सोभन्दा बढी अवमधको लामग मलजमा ददन पाइने छैन ।  

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले 
उपदफा (१) बमोजजमका संस्थाले प्रदान गने वस्त ु वा सेवाको 
व्यवस्थाका लामग प्राथममकता ददन ु पनेछ र त्यस्ता संस्थालाई 
ववत्तीय सहयोग प्रदान गरी सहकायन समेत गनन सक्नेछ । 

(३) यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन उपदफा (१) बमोजजमको संस्थाको सञ्चालन तथा 
व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनेुछ ।  

१३६.  मतामधकारको प्रयोग : (१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको 
जमतसकैु शेयर खररद गरेको भए तापमन सम्बजन्धत सहकारी 
संस्थाको कायन सञ्चालनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा 
आफ्नो मतामधकारको प्रयोग गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
सङ्घको हकमा साधारण सभामा भाग मलने प्रयोजनको लामग तोवकए 
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बमोजजम एकभन्दा बढी प्रमतमनमध पठाउन सवकनेछ र प्रमतमनमध 
पठाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनेुछ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
एक संस्था वा सङ्घबाट सम्बजन्धत सङ्घको समममत वा लेखा 
सपुररवेिण समममतमा एकभन्दा बढी व्यजक्त मनवानजचत हनु सक्ने 
छैन ।  

१३७.  सामाजजक परीिण गराउन सक्ने : (१) सहकारी संस्थाले 
ववमनयममा उजल्लजखत उदे्दश्य प्राप् त गननका लामग समममतबाट भएका 
मनणनय र कायन, सदस्यहरूले प्राप् त गरेका सेवा र सन्तवुिको स्तर, 

सेवा प्राजप् तबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आमथनक, 

सामाजजक, सांस्कृमतक तथा वातावरणीय पिमा सकारात्मक 
पररवतनन लगायतका ववषयमा सामाजजक परीिण गराउन  
सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीिणको 
प्रमतवेदन छलफलको लामग समममतले साधारण सभा समि पेश 
गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक 
परीिण प्रमतवेदन छलफल गरी साधारण सभाले आवश्यकता 
अनसुार समममतलाई मनदेशन ददन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण 
प्रमतवेदनको एक प्रमत सम्बजन्धत सहकारी संस्थाले रजजिार वा 
रजजिारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीसमि तथा सहकारी बैङ्कको 
हकमा नेपाल राि बैङ्क समि समेत पेश गनुन पनेछ । 

१3८.  सहकारी जशिा : (१) नेपाल सरकारले ववद्यालय तहको 
पाठ्यिममा आधारभतू सहकारी ज्ञान समावेश गनुनका साथै 
सहकारी ववद्यालय र ववश्वववद्यालय अन्तगनत सहकारी सङ्काय वा 
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जशिालय (स्कूल अफ कोअपरेवटभ) स्थापना गनन आवश्यक 
सहयोग गनन सक्नेछ । 

(२) सहकारी शैजिक वियाकलाप सञ्चालन गने सहकारी 
संस्था वा मनकायको प्रमाणीकरण (एिेमडटेसन) लगायत सहकारी 
जशिासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनेुछ । 

१3९. आमथनक सहयोग गनन नहनेु : सहकारी संस्थाको रकम सदस्य 
बाहेक अरु कसैलाई सामाजजक कायनमा बाहेक अन्य कायनका लामग 
आमथनक सहयोग गनन पाइने छैन । 

स्पिीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लामग 'सामाजजक कायन' 
भन्नाले जशिा, स्वास््य, वातावरण संरिण, मानवीय सहायता, 
सहकाररता प्रवद्धनन सम्बन्धी कायनलाई जनाउूँछ । 

१४०. अन्तर सहकारी कारोबार गनन सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्यि 
जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन सहकारी संस्थाहरूले एक 
आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गनन सक्नेछन ्।  

(२) अन्तर सहकारी कारोबारको प्रविया तोवकए बमोजजम 
हनेुछ ।  

१४१. कर सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेजखएको 
भए तापमन महानगरपामलका, उपमहानगरपामलका र नगरपामलका 
िेिमभि सञ्चामलत ववत्तीय कारोबार गने सहकारी संस्थाहरूलाई 
िमश: दश प्रमतशत, सात प्रमतशत र पाूँच प्रमतशत कर लाग्नेछ ।  

तर गाउूँपामलका िेिमभि सञ्चामलत ववत्तीय कारोबार गने 
सहकारी संस्थालाई भने कर लाग्ने छैन । 

१४२.  ठेक्कापिा ददन नहनेु : सहकारी संस्थाले आफ्नो समममतको कुनै 
सञ्चालक वा लेखा सपुररवेिण समममतको संयोजक वा सदस्य वा 
आफ्नो कमनचारीलाई सो सहकारी संस्थाको ठेक्कापिा ददन हुूँदैन । 
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१४३. वववाद समाधान : सहकारी संस्थाका बीच कुनै वववाद उत्पन्न भएमा 
सो वववाद मनरुपणका लामग तोवकए बमोजजम वववाद मनरुपण 
समममतको गठन गनन सवकनेछ । 

१४४.  प्रोत्साहन गनन सवकने : सहकारी िेिको प्रवद्धननका लामग 
उल्लेखनीय योगदान गने व्यजक्त, सहकारी संस्था वा अन्य 
मनकायलाई तोवकए बमोजजम प्रोत्साहन गनन सवकनेछ । 

१४५.  ववभागीय कारबाही हनेु : यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको 
मनयममा उजल्लजखत अमधकारको बदमनयतपूणन प्रयोग गने 
कमनचारीलाई प्रचमलत कानून बमोजजम ववभागीय कारबाही हनेुछ ।  

1४६. सरकारी बाूँकी सरह असलु उपर हनेु : कुनै सहकारी संस्थाले 
प्राप् त गरेको सरकारी अनदुान वा कुनै सेवा सवुवधा दरुुपयोग 
गरेको पाइएमा प्रचमलत कानून बमोजजम सरकारी बाूँकी सरह 
असलु उपर गररनेछ।  

1४७.  कम्पनी सम्बन्धी प्रचमलत ऐन लागू नहनेु : यस ऐन अन्तगनत दतान 
भएको सहकारी संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचमलत ऐन 
लागू हनेु छैन ।  

१४८.  प्रचमलत कानून बमोजजम कारबाही गनन बाधा नपने : यस ऐनमा 
लेजखएको कुनै कुराले कुनै व्यजक्त उपर प्रचमलत कानून बमोजजम 
अदालतमा मदु्दा चलाउन बाधा परु् याएको मामनने छैन । 

१4९.  मनयम बनाउने अमधकार : यस ऐनको कायानन्वयनको लामग नेपाल 
सरकारले आवश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ । 

१५०. अन्तररम व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा 
लेजखएको भए तापमन प्रदेश र स्थानीय तहको कानून नबनेसम्म 
स्थानीय तहसम्म कायनििे भएका सहकारी संस्थाको दतान तथा 
मनयमनका सम्पूणन कायनहरू सम्बजन्धत स्थानीय तहबाट र एक 
स्थानीय तहभन्दा बढी प्रदेशसम्मको कायनिेि भएका सहकारी 
संस्थाको दतान तथा मनयमनका सम्पूणन कायनहरू प्रदेश सरकारले 
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गाउूँ वा नगर सभा वा प्रदेश सभाद्वारा मनणनय गरी यसै ऐन 
बमोजजम सम्पादन गने व्यवस्था ममलाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम कायन गदान यस ऐन बमोजजम 
रजजिारले प्रयोग गने सम्पूणन अमधकारहरू स्थानीय तहको हकमा 
सम्बजन्धत स्थानीय तहको कायनपामलकाले तोकेको अमधकारी र 
प्रदेशको हकमा प्रदेशको सम्बजन्धत मन्िालयले तोकेको 
अमधकारीले तथा मन्िालयको अमधकार स्थानीय तहको हकमा 
स्थानीय तहको कायनपामलकाले र प्रदेशको हकमा प्रदेशको 
सम्बजन्धत मन्िालयले प्रयोग गनेछन ्। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजजम व्यवस्था नभएसम्मको 
लामग सबै तहका सहकारी संस्थाको मनयमन यसै ऐन अनसुार 
हनेुछ । 

१५१.  मापदण्ड, मनदेजशका वा कायनववमध बनाई लागू गनन सक्ने : (१) 
मन्िालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयमको अधीनमा 
रही सहकारी संस्थाको दतान, सञ्चालन, मनरीिण तथा अनगुमन 
लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवजस्थत र प्रभावकारीरूपमा 
सञ्चालन गनन आवश्यकता अनसुार मापदण्ड, मनदेजशका वा कायनववमध 
बनाई लागू गनन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम मापदण्ड बनाउूँदा सदस्यको 
बचत सरुिण तथा संस्थागत ददगोपनाको लामग अवलम्बन गररएका 
अन्तरानविय मान्यता प्राप् त मापदण्डको आधारमा बचत तथा ऋणको 
मखु्य कारोबार गने संस्था वा सङ्घको हकमा छुिै मापदण्ड बनाउन 
सवकनेछ । 

 (३) उपदफा (१) र (२) बमोजजमको मापदण्ड बनाउूँदा 
आवश्यकता अनसुार नेपाल राि बैङ्क र सम्बजन्धत अन्य मनकायको 
परामशन मलन सवकनेछ । 
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१५२.  खारेजी र बचाउ : (१) सहकारी ऐन, २०४८ खारेज गररएको  

छ । 

(२) सहकारी ऐन, २०४८ बमोजजम भए गरेका काम 
कारबाही यसै ऐन बमोजजम भए गरेको मामननेछ । 

 

 

*** 

  

 


