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कर्णाली  प्रदेश सहकणरी विधेयक, २०७५   

(विधेयक मस्यौदण) 

प्रस्तणिनणाः सहकणरी मूल्य, मणन्यतण र ससद्धणन्त अनरुूप प्रदेश सित्रकण कृषक, कणसलगढ, श्रसमक, न्यून आय समूह 
एिं सीमणन्तकृत समूदणय िण सिासणधणरर् उपिोक्तण मणझ छररएर रहेको पूूँजी, प्रविसध तथण प्रसतिणलणई 
स्िणिलम्बन र पणरस्पररकतणकण आधणरमण एकीकृत गदै सदस्यहरूको आसथाक, सणमणजजक तथण सणूँस्कृसतक उन्नयन 
गना, समदुणयमण आधणररत, सदस्य केजन्ित, लोकतणजन्त्रक, स्िणयत्त र स्िशणससत संगठनको रूपमण सहकणरी 
संस्थणहरूको प्रिद्धान गना, सहकणरी खेती, उद्योग, िस्त ु तथण सेिण व्यिसणयकण मणध्यमबणट सणमणजजक न्यणयकण 
आधणरमण आत्मसनिार, ददगो समणजिणद उन्मखु प्रणदेजशक अथातन्त्रको विकणस तथण सशुणसनको ससुनजिततणद्धणरण 
सहकणरीलणई सदुृढ तलु्यणउन सहकणरी संघसंस्थणहरुको दतणा, सञ्चणलन एिम ् सनयमन सम्बन्धी व्यिस्थण गना 
िणञ्छनीय िएकोले,    

नेपणलको संविधणनको धणरण १९७ बमोजजम कर्णाली प्रदेशसिणले यो ऐन बनणएको छ । 

पररच्छेद –१ 

प्रणरजम्िक 

१. संजिप्त नणम र प्रणरम्ि : (१) यस ऐनको नणम “ कर्णाली प्रदेेश सहकणरी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन कर्णाली प्रदेशिर लणगू हनुेछ ।  

(३) यो ऐन तरुुन्त प्रणरम्ि हनुेछ ।  

२. पररिणषण : विषय िण प्रसङ्गले अको अथा नलणगेमण यस ऐनमण,– 

(क) “आन्तररक कणयाविसध” िन्नणले सहकणरी संस्थणले दफण २७ बमोजजम बनणएको आन्तररक 
कणयाविसध सम्झन ुपछा ।  

(ख) “कसूर” िन्नणले दफण १०३ बमोजजमको कसूर सम्झन ुपछा । 
(ग) “तोवकएको” िण “तोवकए बमोजजम” िन्नणले यस ऐन अन्तगात बनेको सनयममण तोवकएको िण 

तोवकए बमोजजम सम्झन ुपछा । 

(घ) “पररिणर” िन्नणले सदस्यको एकणसगोलको पसत िण पत्नी, छोरण, बहुणरी, छोरी, धमापतु्र, धमापतु्री, 
बणब,ु आमण, सौतेनी आमण र आफूले पणलन पोषर् गनुा पने दणज,ु िणउज,ु िणइ, बहुणरी र 
दददी, बवहनी सम्झन ुपछा। 
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तर, सो शब्दले अंशबण्डण गरी िण मणनो छुविई आ-आफ्नो पेशण व्यिसणय गरी बसेको  पररिणरको 
सदस्यलणई जनणउने छैन ।  

(ङ) "प्रणथसमक पूूँजी कोष" िन्नणले शेयर पूूँजी  र जगेडण कोष सम्झन ुपछा । 

(च) “ रजजष्ट्रणर” िन्नणले दफण ८९ बमोजजम तोवकएको प्रणदेजशक रजजष्ट्रणर सम्झन ुपछा । 

(छ) “बचत” िन्नणले सदस्यले सहकणरी संस्थणमण जम्मण गरेको विसिन्न प्रकणरकण बचत रकम 
सम्झनपुछा । 

(ज) “मन्त्रणलय” िन्नणले सहकणरी सम्बन्धी विषय हेने प्रणदेजशक मन्त्रणलय सम्झनपुछा ।  

(झ) “मखु्य कणरोबणर” िन्नणले संस्थण िण संघले संचणलन गरेको व्यिसणवयक वियणकलणपहरुमण 
पसछल्लो आसथाक िषासम्ममण पररचणसलत बचतको दणवयत्ि र पसछल्लो आसथाक िषाको 
सदस्यतफा को खररद िण सबिी कणरोिणरमण कम्तीमण तीस प्रसतशतिन्दण बढी वहस्सण िएको 
कणरोिणर सम्झन ुपछा ।   

 (ञ) “लेखण सपुरीिेिर् ससमसत” िन्नणले दफण ४६ बमोजजमको लेखण सपुरीिेिर् ससमसत 
सम्झनपुछा । 

(ट) “विसनयम” िन्नणले सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणको दफण २५ बमोजजम बनणएको विसनयम 
सम्झनपुछा । 

(ठ)  “शेयर” िन्नणले सहकणरी संस्थणको शेयर पूजीको अंश सम्झन ुपछा ।  

(ड) “सञ्चणलक” िन्नणले ससमसतको सदस्य सम्झन ुपछा र सो शब्दले ससमसतको अध्यि, उपणध्यि, 

सजचि र कोषणध्यि समेतलणई जनणउूँछ ।  

(ढ) “सदस्य” िन्नणले सहकणरी सस्थणको सदस्यतण प्रणप् त गरेकण व्यजक्त सम्झन ुपछा।  

(र्) “ससमसत” िन्नणले  दफण ३९को उपदफण (१) बमोजजमको सञ्चणलक ससमसत सम्झन ुपछा।  

(त) “सहकणरी मूल्य” िन्नणले स्िणिलम्िन, स्ि–उत्तरदणवयत्ि, लोकतन्त्र, समणनतण, समतण, ऐक्यिद्धतण, 
इमणन्दणरी, खलुणपन, सणमणजजक उत्तरदणवयत्ि तथण अरुको हेरचणह लगणयत अन्तरणावष्ट्रय 
मणन्यतणप्रणप् त सहकणरी सम्बन्धी मूल्य सम्झन ुपछा ।  

(थ) “सहकणरी व्यिसणय” िन्नणले सहकणरी संस्थणको विसनयममण व्यिस्थण िए बमोजजम सञ्चणसलत 
व्यिसणवयक वियणकलणप सम्झन ुपछा ।  
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(द) “सहकणरी ससद्धणन्त” िन्नणले स्िैजच्छक तथण खलुण सदस्यतण, सदस्यद्वणरण लोकतणजन्त्रक 
सनयन्त्रर्, सदस्यको आसथाक सहिणगीतण, स्िणयत्ततण र स्ितन्त्रतण, जशिण, तणलीम र सूचनण, 
सहकणरी-सहकणरी बीच पणरस्पररक सहयोग र समदुणयप्रसतको चणसो लगणयत अन्तरणावष्ट्रय  
मणन्यतणप्रणप् त सहकणरी सम्बन्धी ससद्धणन्त  सम्झन ुपछा ।  

(ध) "संस्थण" िन्नणले दफण ३ बमोजजम गठन िई दफण १३ बमोजजम दतणा िएको विषयगत िण 
बहउुद्देश्यीय संस्थण सम्झन ुपछा । 

(न) “सणधणरर् सिण”  िन्नणले सहकणरी संस्थणको सणधणरर् सिण सम्झन ुपछा । 

(प) "सहकणरी सूँस्थण" िन्नणले सूँस्थण िण संघ सम्झनपुछा र सो शब्दले सहकणरी बैंकलणई समेत  

     जनणउूँछ ।  

(फ) "संघ" िन्नणले दफण १३ बमोजजम दतणा िएको जजल्लण विषयगत सहकणरी संघ, जजल्लण 
सहकणरी संघ, प्रदेश विषयगत सहकणरी संघ, प्रदेश सहकणरी संघ, र विजशविकृत सहकणरी 
संघ सम्झन ुपछा ।  

 

पररच्छेद–२ 

सहकणरी संस्थणको गठन तथण दतणा 

३. संस्थणको गठन : (१) कम्तेीमण तीस जनण नेपणली नणगररकहरु आपसमण समलेी विषयगत िण िहउुद्देश्यीय 
सहकणरी संस्थण गठन गना सक्नछेन ्।  

(२) उपदफण (१) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िएतण पसन श्रसमक, यिुण लगणयतले आफ्नो श्रम िण 
सीपमण आधणररत िइ व्यिसणय गने सहकणरी संस्थणको हकमण पन्र जनण नेपणली नणगररकहरु िए पसन 
संस्थण गठन गना सक्नेछन ्। 

(३) उपदफण (१) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िएतण पसन महणनगरपणसलकण र उपमहणनगरपणसलकण 
िेत्रमण बचत तथण ऋर्को कणरोबणर गने संस्थण गठन गदणा कजम्तमण एकसय जनण र नगरपणसलकण 
िेत्रमण कम्तीमण पचणस जनण नेपणली नणगररकहरुको सहिणसगतण हनुपुने छ । 
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(४)  यस दफण बमोजजम संस्थण गठन गदणा एक पररिणर एक सदस्यकण दरले उपदफण (१) िण (२) 
िण (३) मण उजल्लजखत संख्यण पगुेको हनु ुपनेछ ।  

तर संस्थण दतणा िइसकेपसछ एकै पररिणरकण एकिन्दण बढी व्यजक्तले सो संस्थणको सदस्यतण 
सलन बणधण पने छैन ।  

(५) यस दफणमण अन्यत्र जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन नेपणल सरकणर, प्रदेश सरकणर, स्थणनीय तह 
िण त्यस्तण सरकणर िण तहको अनदुणन िण स्िणसमत्िमण संचणसलत विद्यणलय, विश्वविद्यणलय िण संगदठत 
संस्थणबणट पणररश्रसमक पणउने पदमण िहणल रहेकण कम्तीमण एकसय जनण कमाचणरी, जशिक िण 
प्रणध्यणपकहरुले आपसमण समली प्रचसलत कणनून बमोजजम दतणा िएको आफ्नो पेशणगत संगठनकण 
आधणरमण सदस्यतण, प्रसतसनसधत्ि र सेिण संचणलनमण तोवकए बमोजजमकण शता बन्देजहरु पणलनण गने गरी 
संस्थण गठन गना सक्नेछन ्। 

तर एकसय जनणिन्दण कम संख्यण रहेको एउटै कणयणालयकण कम्तीमण तीसजनण कमाचणरी, 
जशिक िण प्रणध्यणपकहरुले आपसमण समली सदस्यतण, प्रसतसनसधत्ि र सेिण संचणलनमण तोवकए बमोजजमकण 
शता बन्देजहरु पणलनण गने गरी संस्थण गठन गना सक्नेछन ्। 

४.    जजल्लण विषयगत सहकणरी संघको गठन: सहकणरी व्यिसणयको विकणस , प्रिद्धान र बजणरीकरर् लगणयतकण 
कणया गना दफण १३ बमोजजम दतणा िई सञ्चणलनमण रहेकण उवह विषयकण कम्तीमण एघणर िटण संस्थणहरुले 
आपसमण समसल आफ्नो विषयको जजल्लण विषयगत सहकणरी संघ गठन गना सक्नेछन । 

        तर, नेपणल सरकणरले "क” िगा िनी तोकेकण दगुाम िेत्रकण जजल्लणहरुमण कम्तीमण छ िटण संस्थणहरु 
आपसमण समसल जजल्लण विषयगत सहकणरी संघ गठन गना सक्नछेन ्। 

५. जजल्लण सहकणरी संघको गठनाः (१) सहकणरी ब्यिसणयको विकणस, प्रिद्धान तथण बजणरीकरर् लगणयतकण 
कणयामण टेिण परुणउन दफण १३ बमोजजम दतणा िएकण कम्तीमण पन्र िटण संस्थण िण जजल्लण विषयगत सहकणरी 
संघहरु आपसमण समली जजल्लण सहकणरी संघ गठन गना सक्नछेन ्। 

          तर, नेपणल सरकणरले "क”  िगा िसन तोकेकण दगुाम िेत्रकण जजल्लणहरुमण कम्तीमण सणत िटण 
संस्थणहरु आपसमण समसल जजल्लण विषयगत सहकणरी संघ गठन गना सक्नेछन ्। 

       (२) यसरी संघ गठन गदणा दतणा िएकण जजल्लण िररकण पचणस प्रसतशत िन्दण बढी विषयगत सहकणरी 
संघहरु समणिेश गररएको हनुपुने छ । 

६. प्रदेश विषयगत सहकणरी संघको गठनाः सहकणरी ब्यिसणयको विकणस, प्रिद्धान तथण बजणरीकरर् लगणयतकण 
कणयामण टेिण परुणउन दफण १३ बमोजजम दतणा िएकण कम्तीमण पणूँच िटण जजल्लणकण पच्चीस िटण  विषयगत 
सहकणरी संस्थणहरु िण विषयगत जजल्लण सहकणरी संघहरु  समली आफ्नो विषयको प्रदेश विषयगत सहकणरी 
संघ गठन गना सक्नेछन ्। 
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        तर, यसरी संघ गठन गदणा प्रदेश िरी दतणा िएकण पचणस प्रसतशत िन्दण बढी जजल्लण विषयगत सहकणरी 
संघहरु समणिेश गररएको हनुपुने छ । 

७. प्रदेश सहकणरी संघको गठनाः सहकणरी ब्यिसणयको विकणस, प्रिद्धान तथण बजणरीकरर् लगणयतकण कणयामण टेिण 
परुणउन दफण १३ बमोजजम दतणा िएकण कम्तीमण पणूँच िटण जजल्लणकण एकतीस िटण संस्थणहरु िण जजल्लण 
सहकणरी विषयगत संघहरु िण जजल्लण सहकणरी संघहरु िण प्रदेश विषयगत सहकणरी संघहरु आपसमण समली 
प्रदेश सहकणरी संघ गठन गना सक्नेछन ् ।  

        तर, यसरी संघ गठन गदणा प्रदेश िरी दतणा िएकण जजल्लण विषयगत सहकणरी संघहरु र प्रदेश विषयगत 
सहकणरी संघहरु प्रत्येकको पचणस प्रसतशत िन्दण बढी विषयगत सहकणरी संघहरु समणिेश गररएको हनुपुने 
छ । 

८. विजशविकृत सहकणरी संघको गठन:  (१)  दफण १३ बमोजजम दतणा िएकण कम्तीमण पच्चीस िटण बहउुद्देश्यीय 
िण विषयगत संस्थणहरुले आपसमण समसल पयाटक होटल, जलविद्यतु आयोजनण, रणसणयसनक मल कणरखणनण, 
आिणसीय पररयोजनण, यणतणयणत, िणरी कृवष उपकरर्, फलफूल प्रशोधन, जडीबटुी प्रशोधन, जचनी उद्योग, शीत 
िण्डणर, अस्पतणल , जशिणलय, प्रणविसधक जशिणलय, प्रयोगशणलण जस्तण ठूलण लगणनी चणवहने उत्पणदन कणया गना 
िण सदस्यकण सणझण आिश्यकतणकण िस्त ुिण सेिणको पररपूती गना विजशविकृत सहकणरी संघको गठन गना 
सक्नेछन । यो पूर्ा रुपले व्यणिसणवयक संस्थण हनुेछ । यसलणई कुनै संघ, महणसंघमण चनु्ने र चसुनन े
असधकणर रहने छैन । 

      (२) उपदफण (१)  िमोजजम गदठत संस्थणको सञ्चणलन सम्िन्धी व्यिस्थण तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

९.  संघ गठन गना नसवकन े:  दफण ४, ५, ६ र ७ मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन एक जजल्लणमण एकै 
प्रकृतीको एकिन्दण बढी जजल्लण विषयगत सहकणरी संघ िण जजल्लण सहकणरी संघ, एक प्रदेशमण एकै 
प्रकृसतको एकिन्दण बढी प्रदेश विषयगत सहकणरी संघ िण प्रदेश सहकणरी संघ गठन गना सवकने छैन। 

१०.  प्रदेश सहकणरी बैंकको गठन: (१) संस्थण िण संघको िचत स्िीकणर गने, त्यस्तो संस्थण िण संघलणइ ऋर् 
प्रिणह गने  िण बैविङ्ग सेिण उपलब्ध गरणउने उद्देश्य सलई संस्थण िण संघ आपसमण समली नेपणल रणष्ट्र 
बैिको पूिा स्िीकृसत सलई प्रदेश सहकणरी बैि गठन गना सवकने छ । 

 (२) उपदफण (१) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िएतण पसन यो ऐन प्रणरम्ि िएकण बखत सञ्चणलनमण रहेको 
रणवष्ट्रय सहकणरी बैंक यसै ऐन बमोजजन गठन िएको मणसननेछ ।  

       (३)  सहकणरी बैिहरुको गठन सम्बन्धी अन्य व्यिस्थण तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

११.  दतणा नगरी  सहकणरी सस्थण संचणलन गना नहनु े: कसैले पसन  यस ऐन बमोजजम दतणा नगरी  सहकणरी 
संस्थण सञ्चणलन गनुा हुूँदैन।   
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१२.  दतणाको लणसग दरखणस्त ददन ुपने : (१) यस ऐन बमोजजम गठन िएकण सहकणरी संस्थणले दतणाकण लणसग 
दफण ३ बमोजजमकण संस्थण, दफण ४ बमोजजमकण जजल्लण विषयगत सहकणरी संघ िण दफण ५ 
बमोजजमकण जजल्लण सहकणरी संघ िए रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरी समि र दफण 
६ बमोजजमकण प्रदेश विषयगत सहकणरी संघ, दफण ७ बमोजजमकण प्रदेश सहकणरी संघ, दफण ८ 
बमोजजमकण विजशविकृत सहकणरी संघ िण दफण १० बमोजजमकण प्रदेश सहकणरी बैंक िए रजजष्ट्रणर 
समि तोवकए बमोजजमको ढणूँचणमण दरखणस्त ददनपुनेछ । 

            (२) उपदफण (१) बमोजजमकण दरखणस्त सणथ देहणय बमोजजमकण कणगजणतहरू संलग्न गनुा पनेछेाः-  

(क)  सहकणरी संस्थणको प्रस्तणवित विसनयम, 

(ख)  सहकणरी संस्थण सञ्चणलनको सम्िणब्यतण अध्ययन प्रसतिेदन, 

(ग)  सदस्यले सलन स्िीकणर गरेको शेयर संख्यण र शेयर रकमको वििरर्, 

(घ) तोवकए बमोजजमकण अन्य वििरर् ।  

१३. दतणा गनुा पने : (१) दफण १२ को उपदफण (१) बमोजजम प्रणप् त  दरखणस्त  सवहतको कणगजणतहरु  
छणनविन गदणा देहणय बमोजजम िएको पणइएमण रजजष्ट्रणर िण सनजले तोकेको असधकणरीले दरखणस्त परेको 
समसतले तीस ददनसित्र त्यस्तो सहकणरी संस्थण दतणा गरी तोवकएको ढणूँचणमण दतणा प्रमणर्पत्र ददन ुपनेछ:–  

(क) दरखणस्त सणथ पेश िएको विसनयम यो ऐन तथण यस ऐन अन्तगात बनेको सनयम 
बमोजजम रहेको,  

(ख) प्रस्तणवित सहकणरी संस्थण सहकणरी मूल्य, मणन्यतण र ससद्धणन्त अनरुुप सञ्चणलन हनु 
सक्ने आधणर रहेको, 

(ग) सहकणरी संस्थण समदुणयमण आधणररत एिम ्सदस्य केजन्ित िई संचणलन र सनयन्त्रर् हनु 
सक्ने स्पि आधणर रहेको । 

(घ) तोवकए िमोजजमकण अन्य आधणरहरु पूरण िएको । 

(2) उपदफण (१) बमोजजम छणनविन गदणा प्रस्तणवित सहकणरी संस्थणको विसनयमको कुनै 
कुरणमण संशोधन गनुापने देजखएमण रजजिणर िण रजजिणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकेणरीले त्यस्तो संशोधन 
गनुापने व्यहोरण खलुणई दरखणस्त प्रणप् त िएको समसतले पन्र ददनसित्र सनिेदकलणई सूचनण गनुा पनेछ । 

(3) यस ऐनमण अन्यत्र जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन यो ऐन प्रणरम्ि हुूँदणकण बखत 
दतणा िई सञ्चणलनमण रहेकण दईु िण सो िन्दण बढी महणनगरपणसलकण, उपमहणनगरपणसलकण, नगरपणसलकण 
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र गणउूँपणसलकण सित्र कणयािेत्र कणयम गररएकण सहकणरी संस्थण यसै ऐन बमोजजम दतणा िएको मणसनने 
छ ।   

 (४)  यस दफण बमोजजम सहकणरी संस्थण दतणा गदणा दफण १२ को उपदफण (१) बमोजजमको  
असधकणरीले त्यस्तो सहकणरी संस्थणले पणलनण गनुा पने गरी कुनै शता तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफण (४) बमोजजम शता तोवकएकोमण सोको पणलनण गनुा सम्बजन्धत सहकणरी 
संस्थणको कताव्य हनुेछ। 

१४. दतणा गना अस्िीकणर गना सक्न े:  (१) दफण १३ को उपदफण (१) मण उजल्लजखत अिस्थण निएमण, सोही 
दफण बमोजजम विसनयम संशोधनको लणसग सूचनण ददएको अबसधसित्र सनिेदकले संशोधन गना अस्िीकणर 
गरेमण, त्यस्तो सूचनण पणएको समसतले तीस ददनसित्र सबसनयम संशोधन नगरेमण िण सूचनणमण उल्लेख िए 
बमोजजम हनुेगरी सबसनयम  संशोधन नगरेमण दतणा गने असधकणरीले त्यस्तो सहकणरी संस्थण दतणा गना 
अस्िीकणर गना सक्नेछ । 

(२) उपदफण (१) बमोजजम सहकणरी संस्थण दतणा गना अस्िीकणर गरेकोमण दतणा गने असधकणरीले कणरर् खलुणई 
तीन ददन सित्र सोको जणनकणरी सम्बजन्धत सनिेदकहरूलणई ददन ुपनेछ ।  

१५. सहकणरी संस्थण संगदठत संस्थण हनु े: (१) सहकणरी संस्थण अविजच्छन्न उत्तरणसधकणरिणलण एक स्िशणससत र 
सङ्गदठत संस्थण हनुेछ । 

(२) सहकणरी संस्थणको कणम कणरबणहीको लणसग एउटण छुिै छणप हनुेछ । 

(३) सहकणरी संस्थणले यस ऐनको अधीनमण रही व्यजक्त सरह चल अचल सम्पजत्त प्रणप् त, 
उपिोग, वििी िण अन्य व्यिस्थण गना सक्नेछ।  

(४) सहकणरी संस्थणले व्यजक्त सरह आफ्नो नणमबणट नणसलस उजूर गना र सो उपर पसन सोही 
नणमबणट नणसलस उजूर लणग्न सक्नेछ । 

(५) सहकणरी संस्थणले व्यजक्त सरह करणर गना सक्नेछ । 

१६. सहकणरी संस्थणको कणयािते्र : (१) दतणा हुूँदणकण बखत सहकणरी संस्थणको कणया िेत्र देहणय बमोजजम हनुेछाः  

(क) बचत तथण ऋर्को मखु्य कणरोिणर गने संस्थणको हकमण महणनगरपणसलकण र उप-
महणनगरपणसलकण िेत्रमण सम्बजन्धत महणनगरपणसलकण िण उप-महणनगरपणसलकणको एक िडण 
पने गरर कम्तीमण दईु स्थणनीय तह,  

(ख) अन्यको हकमण देहणयकण आधणरमण एक िन्दण बढी स्थणनीय तहसम्म : 
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(१)  सदस्यहरुिीच स्िणबलम्बनको पणरस्पणररक अभ्यणसको लणसग आपसी सणझण िन्धन 
(कमन बण्ड), 

(२)  व्यिसणवयक स्तरमण सेिण संचणलन गना आिश्यक सदस्य संख्यण, 

(३) संस्थण संचणलनमण सदस्यको सहिणसगतणमूलक लोकतणजन्त्रक सनयन्त्रर् कणयम हनुे 
गरी पणयक पने स्थणन । 

(२) उपदफण (१) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन संस्थणले दतणा िई व्यिसणवयक सेिण प्रणरम्ि 
गरेको दईुिषा पसछ देहणयको आधणरमण जोसडएको िौगोसलक िेत्र कणयम रहने गरी आफ्नो कणयािेत्र 
विस्तणर गना सक्नेछ ।  

(क) संस्थणको व्यिसणवयक वियणकलणपको विकणस िममण सदस्यतण बढणउन थप कणया िेत्र 
आिश्यक परेको, 

           (ख) संस्थणको कणया संचणलनमण सदस्यको प्रत्यि सनयन्त्रर् कणयम रणख्न रचनणत्मक         
उपणयहरु अिलम्बन गररएको, 

(ग) बचत तथण ऋर्को मखु्य कणरोबणर गने सहकणरी संस्थणको हकमण मणपदण्ड अनसुणर । 

(३) उपदफण (२) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन सदस्यको बसोबणसको प्रकृसत, पणयक पने स्थणन, 
स्थणनीय अिजस्थसत र तोवकए बमोजजम ब्यणिसणवयक आिश्यकतणकण आधणरमण कणयािेत्र विस्तणर गना 
सवकनेछ ।  

(४) यो ऐन प्रणरम्ि हुूँदणकण बखत सञ्चणलनमण रहेकण संस्थणहरुको कणयािेत्र यसै ऐन अनसुणर कणयम 
िएको मणसननेछ । 

तर, यो ऐन प्रणरम्ि िएपसछ ती संस्थणहरुले एक िषा सित्र देहणयकण वििरर् खोसल रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट 
असधकणर प्रणप्त असधकणरी समि यो ऐन प्रणरम्ि हुूँदणकण बखत सम्मको कणया सञ्चणलन प्रसतिेदन पेश गनुा 
पनेछ । 

(क) मौजदुण कणयािेत्रको जजल्लण, स्थणनीय तह र िडण अनसुणरको सदस्यतण विस्तणरको अिस्थण, 

(ख) मौजदुण कणयािेत्रको जजल्लण, स्थणनीय तह र िडण अनसुणरको ब्यिसणवयक सेिण सञ्चणलनको अबस्थण र 

(ग) तोवकए बमोजजमको अन्य वििरर् । 
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(५) उपदफण (४) बमोजजम कणया सञ्चणलन प्रसतिेदन पेश िए पसछ रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त 
असधकणरीले आिश्यक जणूँचबझु गरर सम्िजन्धत सहकणरी संस्थणलणई देहणय बमोजजम कणयािेत्र पनुाःसनधणारर् गना 
सनदेशन ददन सक्नेछ । 

(क) उपदफण (५) को खण्ड (क) बमोजजमको वििरर्मण उल्लेजखत सदस्यतण विस्तणर निएको िण  

तोवकएको संख्यण िन्दण कम सदस्यतण विस्तणर िएको िण िौगोसलक सनरन्तरतण निएको जजल्लण,  

स्थणसनय तह र िडण जझवक कणयािेत्र घटणउने, 

(ख) उपदफण (५) को खण्ड (ख) बमोजजमको वििरर्मण कुनै ब्यिसणवयक सेिण सञ्चणलन निएको िण  

जम्मण कणरोिणरको तोवकएको रकम िण अनपुणत िन्दण कम रकम िण अनपुणतको ब्यिणसणवयक सेिण  

सञ्चणलन िएको देजखएको जजल्लण, स्थणनीय तह र िडण जझवक कणयािेत्र घटणउने, 

(ग) संस्थणको सञ्चणलन खचा धणन्ने गरी ब्यणिसणवयक कणयाकुशलतण बढणउन र संस्थण सञ्चणलनमण  

सदस्यको सहिणसगतणमूलक लोकतणजन्त्रक सनयण्त्रर् कणयम रणख्न असतररक्त जजल्लण, स्थणनीय तह िण िडण  

जझवक उपयकु्त कणयािेत्र कणयम रणख्न,े 

  (घ) ब्यणिसणवयक एिं प्रिद्धानणत्मक सेिणकण लणगी जजल्लण, विषयगत संघ िण जजल्लण संघको सदस्यतणको  

   प्रणसप्तलणई सहज तलु्यणउन जजल्लण, स्थणनीय तह िण िडण जझवक उपयकु्त कणयािेत्र कणयम रणख्न े। 

 (६) उपदफण (५) बमोजजम रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले  सनदेशन ददएकोमण  

सहकणरी संस्थणले एक िषासित्र विसनयम संशोधन गरी आफ्नो कणयािेत्र पनुाःसनधणारर् गनुापनेछ । 

(७) उपदफण (६) बमोजजम सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणले तोवकएको अिसध सित्र आफ्नो कणयािेत्र  

पनुाःसनधणारर् नगरेमण रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले उपदफण (२) को असधनमण  

रवह त्यस्तो सहकणरी संस्थणको कणयािेत्र तीन मवहनण सित्र पनुाः सनधणारर् गनेछ । 

(८) उपदफण (७) बमोजजम रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले कणयािेत्र पनुाः सनधणारर्  

गररददएकोमण जचत्त नबझु्ने सहकणरी संस्थणले कणयािेत्र पनुाः सनधणारर्को जणनकणरी पणएको समसतले पैसतस  

ददनसित्र रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले गरेको सनर्ाय िए रजजष्ट्रणर समि र रजजष्ट्रणरले गरेको  

सनर्ाय िए मन्त्रणलय समि पनुरणिलोकनकण लणगी सनिेदन ददन सक्नेछ । 
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(९) उपदफण (८) बमोजजम प्रणप्त सनिेदनमण रजजष्ट्रणर िण मन्त्रणलयले सणठी ददन सित्र पनुरणिलोकन गरर  

सक्नपुनेछ ।  

(१०) यस दफणमण अन्यत्र जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन सहकणरी संस्थणले स्िेजच्छक रूपमण जनुसकैु  

समय कणयािेत्र घटणउने गरी पनुाःसनधणारर् गना विसनयम संशोधन गना सक्नेछ ।  

     (११) कणयािेत्र पनुाः सनधणारर् सम्बन्धी अन्य व्यिस्थण तोवकएबमोजजम हनुेछ ।   

     (१२) उपदफण (२) र (३) बमोजजम कणयािेत्र विस्तणरको प्रवियण तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

 

१७. संघ तथण सहकणरी बैिको कणयािते्र:  संघ तथण सहकणरी बैिको कणयािेत्र देहणय बमोजजम हनुेछ : 

 (क) जजल्लण विषयगत सहकणरी संघ िण जजल्लण सहकणरी संघको हकमण एक जजल्लण , 

(ख) प्रदेश विषयगत सहकणरी संघ िण प्रदेश सहकणरी संघको हकमण एक प्रदेश , 

 (ग) विजशविकृत संघको हकमण त्यस्तो संघको प्रकृसत हेरी िस्त ुिण सेिणको सिलन, वितरर् िण प्रिणहको 
िेत्र अनसुणर, 

(घ) सहकणरी बैिहरुको हकमण नेपणल रणष्ट्र बैिले तोवकददए बमोजजम । 

१८.  विषयगत आधणरमण िगीकरर् :  सहकणरी संस्थण िण संघलणई विषयगत आधणरमण तोवकए बमोजजम 
िसगाकरर् गना सवकनेछ । 

१९. कणरोिणर, व्यिसणय, उद्योग िण पररयोजनण सञ्चणलन गना सक्न े : (१) दफण १३ बमोजजम दतणा िए पसछ 
संस्थणले आफ्नो उद्देश्य प्रणसप्तकण लणसग यस ऐन र विसनयमको अधीनमण रही आिश्यक कणरोिणर, 
व्यिसणय, उद्योग िण पररयोजनण सञ्चणलन गना सक्नेछ ।  

   (२) सहकणरी बैंकले नेपणल रणष्ट्र बैंकबणट ईजणजत प्रणप्त गरेपसछ मणत्र आफ्नो कणरोिणर िण सेिण सञ्चणलन 
गनुापनेछ । 

  (३) प्रचसलत कणनूनमण जनुसकैु कुरण लेजखएको िएतण पसन संस्थणले उपदफण (१) बमोजजम कणरोिणर, 
व्यिसणय, उद्योग िण पररयोजनण सञ्चणलन गना छुिै संस्थण दतणा गनुापने छैन । 

तर, त्यस्तो कणरोिणर, व्यिसणय, उद्योग िण पररयोजनण सञ्चणलन गना प्रचसलत कणनून बमोजजम 
अनमुसतपत्र, स्िीकृसत िण इजणजतपत्र सलन ु पने रहेछ िन े सो बमोजजम अनमुसतपत्र ,स्िीकृसत िण 
इजणजतपत्र सलएर मणत्र कणरोिणर, व्यिसणय, उद्योग िण पररयोजनण सञ्चणलन गनुा पनेछ।  
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  (४) उपदफण (३) बमोजजम संस्थणले प्रचसलत कणनून बमोजजम असधकणर पणएको सनकणय िण असधकणरीबणट 
अनमुसतपत्र, स्िीकृसत िण इजणजतपत्र प्रणप् त गरेमण पन्र ददनसित्र सोको जणनकणरी रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट 
असधकणर प्रणप्त असधकणरीलणई ददन ुपनेछ । 

  (५) दईु िण दईुिन्दण बढी संस्थण ले संयकु्त िण सणझेदणरीमण आफ्नो उत्पणदन िण सेिणको बजणरीकरर्को लणसग 
यस ऐनको अधीनमण रही आिश्यक कणरोिणर, व्यिसणय, उद्योग िण पररयोजनण सञ्चणलन गना सक्नेछन ्। 

  (६) उपदफण (५) बमोजजमको कणरोिणर, व्यिसणय, उद्योग िण पररयोजनण सञ्चणलन गने सम्बन्धी अन्य 
व्यबस्थण तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

  (७) प्रचसलत कणनूनमण जनुसकैु कुरण लेजखएको िएतण पसन संस्थण िण संघले उपदफण (१) बमोजजम सञ्चणलन 
गने कणरोिणर, ब्यिसणय, उद्योग िण पररयोजनणको उत्पणदन सहकणरी ब्रणण्डमण सबवि वितरर् गना 
सक्नेछन ्। 

तर, प्रचसलत कणनून बमोजजम सम्बजन्धत सनकणयबणट त्यस्तो ब्रणण्ड प्रणसप्तको स्िीकृसत सलनपुने रहेछ िने 
सो बमोजजम स्िीकृसत सलनपुनेछ । 

     (८) संस्थण िण संघले उत्पणदन गरेको िस्तहुरुको उत्पसतको प्रमणर्पत्र जणरी गने प्रवियण र आधणर 
तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

२०.  दणवयत्ि सीसमत हनु े: (१) सहकणरी संस्थणको कणरोबणरको सम्बन्धमण सदस्यको दणवयत्ि सनजले खररद 
गरेको िण खररद गना स्िीकणर गरेको शेयरको असधकतम रकमसम्म मणत्र सीसमत रहनेछ ।  

(२)  सहकणरी संस्थणको नणममण “सहकणरी” र नणमको अन्त्यमण “सलसमटेड” िन्ने शब्द रणख्न ु पनेछ ।  

२१.  सहकणरीकण मूल्य, मणन्यतण र ससद्धणन्त पणलनण गनुा पने : सहकणरी संस्थणको गठन तथण सञ्चणलन गदणा 
सहकणरीकण मूल्य, मणन्यतण र ससद्धणन्तको पणलनण गनुा पनेछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

संघ तथण संस्थणकण उद्दशे्य तथण कणया 

२२.  संस्थण िण संघको उद्दशे्य : कणयािेत्रमण आधणररत र सदस्य केजन्ित िई आफ्नण सदस्यहरूको आसथाक, 

सणमणजजक तथण सणूँस्कृसतक समवृद्ध हणससल गनुा संस्थण िण संघको मखु्य उद्देश्य हनुेछ ।   

२३.  संघ तथण संस्थणको कणया : संघ तथण संस्थणकण कणयाहरू देहणय बमोजजम हनुेछन ्:-         

(क) सहकणरीकण मूल्य, मणन्यतण र ससद्धणन्तहरूको पणलनण गने  गरणउने,  

(ख) सदस्यको वहत प्रिद्धान गने गरी व्यणिसणवयक सेिणहरू प्रदणन गने, 



 

12 

 

(ग) सदस्यलणई जशिण, सूचनण र तणलीम प्रदणन गने , 

(ङ) संस्थणले गने उत्पणदन तथण सेिणको मणपदण्ड सनधणारर् गरी गरु्स्तर सधुणर, आसथाक स्थणवयत्ि र 
जोजखम व्यिस्थणपन सम्बन्धी कणया गने,  

(च) आन्तररक सनयन्त्रर् प्रर्णली लणगू गने, 

(छ) संस्थणको व्यिसणवयक प्रिद्धान तथण विकणस सम्बन्धी वियणकलणपहरू सञ्चणलन गने, 

(ज) मन्त्रणलय, रजजष्ट्रणर, स्थणनीय तहको सनदेशन पणलनण गने , 

(झ) विसनयममण उजल्लजखत कणयाहरू गने । 

२४. प्रणदेजशक सहकणरी संघको कणया:  प्रणदेजशक सहकणरी संघले सदस्यको वहत प्रिद्धानकण लणगी देहणय 
बमोजजमकण कणया गने छ । 

(क) सहकणरी मूल्य, मणन्यतण र ससद्धणन्तको पररपणलनण गने गरणउने, 

(ख) सदस्यको वहत वहत प्रिद्धानकण लणसग नेतिृदणयी िसूमकण सनिणाह गने, 

(ग) सहकणरी िेत्रको प्रिद्धानकण लणसग ब्यणिसणयीक तथण बजणर अध्ययन अनसुन्धणन गने गरणउने, 

(घ) सहकणरी िेत्रको प्रिद्धानकण लणसग प्रदेश सरकणरकण सबसिन्न सनकणयसूँग समन्िय र सहकणया गने, 

(ङ) सहकणरी िेत्रको प्रिद्धानकण लणसग व्यिसणयीक तथण बजणर अध्ययन तथण अनसुन्धणन गने गरणउने,  

(च) जशिण, सूचनण र तणलीम प्रदणन गने,गरणउने, 

(छ) बजणर सूचनण प्रर्णलीको विकणस गने, 

     (ज) संस्थण र संघहरु बीच पणरजस्परक सहयोग गने, गरणउने, 

(झ) अन्तररणवष्ट्रय सहकणरी असियणनमण पणरस्पररक सहयेगमण असिबवृद्ध गने, गरणउने, 

(ञ) सहकणरी िेत्रमण सशुणसन  प्रिद्धान गने, 

(ट) विसनयममण उजल्लजखत कणयाहरू गने । 
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पररच्छेद–४ 

विसनयम तथण आन्तररक कणयाविसध 

२५.  विसनयम बनणउन ुपने : (१) संस्थणले यो ऐन, यस ऐन अन्तगात बनेको सनयम, सनदेजशकण,कणयाविसध र 
मणपदण्डको अधीनमण रही आफ्नो कणया सञ्चणलनको लणसग विसनयम बनणउन ुपनेछ । 

       (२) उपदफण (१) बमोजजमको विसनयम रजजष्ट्रणर तथण रजजष्ट्रणरबट असधकणर प्रणप्त असधकणरीबणट स्िीकृत  

   िए पसछ लणगू हनुेछ । 

       (३) उपदफण (२) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िएतण पसन सहकणरी बैंकको विसनयम स्िीकृत गनुा अजघ  

   रजजष्ट्रणरले नेपणल रणष्ट्र बैंकको परणमशा सलनपुनेछ । 

२६.  आन्तररक कणयाविसध बनणउन सक्न े:  (१) सहकणरी संस्थणले यो ऐन, यस ऐन अन्तगात बनेको सनयम, 

सनदेजशकण, कणयाविसध, मणपदण्ड र विसनयमको अधीनमण रही आिश्यकतण अनसुणर आफ्नो आन्तररक 
कणयाविसध बनणउन सक्नेछ । 

(२) उपदफण (१) बमोजजमको आन्तररक कणयाविसध सम्बजन्धत संस्थणको सणधणरर् सिणले 
स्िीकृत गरेपसछ लणगू हनुेछ । 

२७.  विसनयम र आन्तररक कणयाविसधमण संशोधन : (१) सहकणरी संस्थणको  सणधणरर् सिणको कुल सदस्य 
संख्यणको बहमुतबणट विसनयम र आन्तररक कणयाविसध संशोधन हनु सक्नेछ । 

(२) उपदफण (१) बमोजजम संशोधन िएको विसनयम रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त 
असधकणरीबणट स्िीकृत िएपसछ लणग ुहनुेछ र आन्तररक कणयाविसध सणधणरर्सिण िणट पणरीत गरी लणग ु
गना सवकनेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

सदस्यतण 

२८.  संस्थणको सदस्यतण : (१) सोह्र िषा उमेर पूरण गरेकण देहणय बमोजजमकण नेपणली नणगररकहरु सहकणरी 
संस्थणको सदस्य हनु सक्नेछना्ः 

               (क)    संस्थणको कणयािेत्र सित्र बसोबणस गरररहेको, 

  (ख)  संस्थणको कम्तीमण एक शेयर खररद गरेको, 

  (ग)  संस्थणको विसनयममण उजल्लजखत शताहरु पणलनण गना मन्जरु गरेको, 
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  (घ)  संस्थणको जजम्मेिणरी पणलनण गना मन्जरु िएको, 

  (ङ)  संस्थणले गरेको कणरोिणरसूँग प्रसतस्पधणा हनुे गरी कणरोिणर नगरेको । 

(२) यस ऐनमण अन्यत्र जनुसकैु कुरण लेजखएको िएतणपसन नेपणल सरकणर, प्रदेश  

सरकणरकण सनकणयहरु, स्थणनीय तहकण सणथै संस्थणको कणयािेत्र सित्रकण सणमदुणवयक िण  

सहकणरी विद्यणलय, गठुी, स्थणनीय क्लब, स्थणनीय तहमण गठन िएकण गैरनणफणमूलक संस्थण,  

उत्पणदन एिं सेिणमूलक संस्थण र उपिोक्तण समूहहरु संस्थणको सदस्य हनु बणधण पने छैन ।  

(३) यस दफणमण अन्यत्र जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन स्िणस््य सहकणरी संस्थणमण  

सहकणरी संस्थणले सदस्यतण सलन िणधण पने छैन । 

२९. सदस्यतण प्रणप् त गना सनिेदन ददन ु पने : (१) संस्थणको सदस्यतण सलन चणहने सम्बजन्धत व्यजक्तले 
संस्थणको ससमसत समि सनिेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफण (१) बमोजजम सनिेदन परेको समसतले पैंतीस ददनसित्र ससमसतले यो ऐन र यस 
ऐन अन्तगात बनेको सनयम तथण विसनयमको अधीनमण रही सदस्यतण प्रदणन गने िण नगने 
सनर्ाय गनुा पनेछ। 

(३) उपदफण (२) बमोजजम सनर्ाय गदणा ससमसतले सदस्यतण प्रदणन नगने सनर्ाय गरेमण सो को  

कणरर् खोली सणत ददनसित्र सनिेदकलणई जणनकणरी गरणउन ुपनेछ । 

(४) उपदफण (३) बमोजजम जणनकणरी पणएको समसतले तीस ददनसित्र सम्बजन्धत ब्यजक्तले  

त्यस्तो संस्थण उपर रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरी समि उजेुर गना  

सक्नेछ । 

(५) उपदफण (४) बमोजजम प्रणप् त उजूरी छणनविन गदणा सनिेदकलणई सदस्यतण प्रदणन गनुा पने  

देजखएमण रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले त्यस्तो सनिेदकलणई सदस्यतण  

प्रदणन गनाको लणसग सम्बजन्धत संस्थणलणई आदेश ददन सक्नेछ।  

(६) उपदफण (५) बमोजजम आदेश िएमण सो आदेश प्रणप् त  गरेको सणत ददन सित्र  

सम्बजन्धत संस्थणले सनिेदकलणई सदस्यतण प्रदणन गरी सोको जणनकणरी रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट  
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असधकणर प्रणप्त असधकणरीलणई गरणउन ुपनेछ ।  

३०.  सदस्य हनु नपणउन े: (१) कुनै व्यजक्त एक स्थणनीय तहको एकै प्रकृसतकेो एक िन्दण िढी संस्थणको 
सदस्य हनु पणउने छैन ।  

  तर यो ऐन प्रणरम्ि हनु ुअजघ कुनै व्यजक्त एक स्थणनीय तहको एकै प्रकृसतको एकिन्दण बढी  

संस्थणको सदस्य रहेको िए यो ऐन प्रणरम्ि िएको समसतले एकिषा सित्र कुनै एक संस्थणको 
मणत्र सदस्यतण कणयम रणख्न ुपनेछ ।  

(२)  यो ऐन प्रणरम्ि हुूँदणकण बखत कुनै संस्थणमण नेपणल सरकणरको सनकणय िण दफण २८ 
को उपदफण (२) मण उल्लेख िएदेजख बणहेकको अन्य कुनै कृसत्रम व्यजक्त सदस्य िएको िए 
तीनिषा सित्र सदस्यतण अन्त्य गनुापनेछ ।  

तर, यो ऐन प्रणरम्ि हनु ुअजघ दतणा िएको स्िणस््य र जशिण सहकणरी संस्थणको हकमण यो 
उपदफण लणगू हनुे छैन । 

३१. सदस्य हनु सक्नाेः (१) दफण (४) बमोजजमको जजल्लण विषयगत सहकणरी संघमण जजल्लण सित्रकण विषयगत 
संस्थणहरु सदस्य हनु सक्नेछन।् 

(२) दफण (५) बमोजजमको जजल्लण सहकणरी संघमण जजल्लण सित्रकण संस्थण र जजल्लण विषयगत 
सहकणरी संघहरु सदस्य हनु सक्नेछन ्। 

(३) दफण (६) बमोजजमको प्रदेश विषयगत सहकणरी संघमण प्रदेश सित्रकण विषयगत संस्थण र जजल्लण 
विषयगत संघहरु सदस्य हनु सक्नेछन।् 

(४) दफण (७) बमोजजमको प्रदेश सहकरी संघमण प्रदेश सित्रकण संस्थण, जजल्लण विषयगत सहकणरी 
संघ,जजल्लण सहकणरी संघ र प्रदेश विषयगत सहकणरी संघ सदस्य हनु सक्नेछन ्। 

(५) सहकणरी बैंकहरुमण संस्थण र संघ मणत्र सदस्य हनु सक्नछेन ्। 

(६) यस दफण बमोजजम सदस्यतण सलने सम्बन्धी प्रवियण तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

३२.  सदस्यतणको समणसप्त : (१) कुनै सदस्यको सदस्यतण देहणयको अिस्थणमण समणप्त हनुेछाः— 

(क) सदस्यले सलजखतरुपमण आफ्नो सदस्यतण त्यणग गरेमण, 

(ख) बणवषाक सणधणरर्सिणमण सबनण सूचनण लगणतणर तीन पटकसम्म अनपुजस्थत िएमण, 
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 (ग) यो ऐन, यस ऐन अन्तगात िनेको सनयम िण विसनयम बमोजजम सदस्यले पणलनण गनुापने 
प्रणिधणनको बणरम्बणर उल्लङ्घन गरेमण, 

(घ) संस्थणको सदस्यको हकमण दफण २९ बमोजजमको योग्यतण निएमण। 

(२) उपदफण (१) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन कुनै सदस्यले संस्थणबणट प्रणप् त  िण 
िकु्तणन गनुा पने कुनै रकम िएमण सो फरफणरक निएसम्म िण सनजले सलएको ऋर्, सतनुा 
पने कुनै दणवयत्ि िण अन्य कुनै सदस्यको तफा बणट सधतो िण जमणनत बसेकोमण सोको दणवयत्ि 
फरफणरक निएसम्म सनजको सदस्यतण समणप्त हनुे छैन ।  

(३) यस दफणमण जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन सणधणरर्सिण बोलणउने सनर्ाय 
िइसकेपसछ सणधणरर्सिण सम्पन्न निएसम्म कसैलणई पसन सदस्यतणबणट हटणउन सवकने छैन 
। 

३३.  सवुिधण प्रणप् त गना नसक्न े: कुनै सदस्यले सहकणरी संस्थणलणई सतनुा पने कुनै दणवयत्ि सनधणाररत समयसित्र  
िकु्तणन नगरेमण िण यो ऐन, यस अन्तगात िनेको सनयम तथण विसनयम बमोजजम सदस्यले पणलन गनुा 
पने व्यिस्थणको बणरम्बणर उल्लंघन गरेमण त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको ससुबधण प्रणप् त गना 
सक्ने छैन । 

पररच्छेद –६ 

सणधणरर् सिण, ससमसत  तथण लेखण सपुरजेिेिर् ससमसत 

 

३४.  सणधणरर् सिण : (१)  सहकणरी संस्थणको सिोच्च अङ्गको रुपमण सणधणरर् सिण हनुेछ । 

(२) सहकणरी संस्थणकण सबै सदस्यहरू सणधणरर् सिणकण सदस्य हनुे छन ्। 

(३) सहकणरी संस्थणको सणधणरर् सिण देहणय बमोजजम हनुेछ:– 

(क) प्रणरजम्िक सणधणरर् सिण, 

(ख) िणवषाक सणधणरर् सिण, 

(ग) विशेष सणधणरर् सिण । 

३५.  प्रणरजम्िक सणधणरर् सिणको कणम, कताव्य र असधकणर: प्रणरजम्िक सणधणरर् सिणको कणम, कताव्य र 
असधकणर देहणय बमोजजम हनुेछ :– 

(क) प्रणरजम्िक सणधणरर् सिण हनुे अजघल्लो ददनसम्मको कणम कणरबणही र आसथाक 
कणरोबणरको जणनकणरी सलने, 
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(ख) चणलू आसथाक िषाको लणसग िणवषाक कणयािम तथण बजेट स्िीकृत गने, 

(ग) प्रसतिेदन तथण वित्तीय वििरर् अनमुोदन गने, 

(घ) विसनयममण उल्लेख िए बमोजजम ससमसत िण लेखण सपुरीिेिर् ससमसतको सनिणाचन गने, 

(ङ) आन्तररक कणयाविसध पणररत गने, 

(च) लेखण परीिकको सनयजुक्त र सनजको पणररश्रसमक सनधणारर् गने,  

(छ) विसनयममण तोवकए बमोजजमकण अन्य कणयाहरू गने । 

३६.  िणवषाक सणधणरर् सिणको कणम, कताव्य र असधकणर :  िणवषाक सणधणरर् सिणको कणम, कताव्य र असधकणर 
देहणय बमोजजम  हनुेछ :– 

(क) िणवषाक कणयािम तथण बजेट स्िीकृसत गने, 

(ख) िणवषाक लेखण परीिर् प्रसतिेदन अनमुोदन गने, 

(ग) ससमसत िण लेखण सपुरीिेिर् ससमसतको सनिणाचन तथण विघटन गने, 

(घ) सञ्चणलक िण लेखण सपुरीिेिर् ससमसतको संयोजक िण सदस्यलणई पदबणट हटणउने, 

(ङ) ससमसत िण लेखण सपुरीिेिर् ससमसतको िणवषाक प्रसतिेदन पणररत गने, 

(च) विसनयम संशोधन तथण आन्तररक कणयाविसध पणररत गने, 

(छ) लेखण परीिकको सनयजुक्त र सनजको पणररश्रसमक सनधणारर् गने, 

(ज) संस्थण एकीकरर् िण विघटन सम्बन्धी सनर्ाय गने, 

(झ) पणररश्रसमक लगणयतकण सवुिधण तोक्ने, 

(ञ) ऋर् तथण अनदुणन प्रणप्त गने सम्बन्धमण सनर्ाय गने, 

(ट) सदस्यको दणवयत्ि समनणहण ददने, 

(ठ) ससमसतलणई आिश्यक सनदेशन ददने, 

(ड) विसनयममण तोवकए बमोजजमकण अन्य कणयाहरू गने । 

३७.  सणधणरर् सिणको बैठक : (१) ससमसतले सहकणरी संस्थण दतणा िएको समसतले तीन मवहनणसित्र प्रणरजम्िक 
सणधणरर्सिण बोलणउन ुपनेछ । 
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(२) ससमसतले प्रत्येक आसथाक िषा समणप्त िएको समसतले छ मवहनणसित्र िणवषाक सणधणरर्सिण बोलणउन ु
पनेछ । 

(३) ससमसतले देहणयको अिस्थणमण विशेष सणधणरर् सिण बोलणउन ुपनेछ :– 

 (क) दफण ४७ को उपदफण (१) को खण्ड (छ) बमोजजम लेखण सपुरीिेिर् ससमसतको 
ससफणररसमण, 

 (ख) कुनै सञ्चणलकले विशेष सणधणरर् सिण बोलणउन पेश गरेको प्रस्तणि ससमसतद्धणरण पणररत 
िएमण, 

 (ग) ससमसतले कुनै खणस कणमको लणसग विशेष सणधणरर् सिण बोलणउने सनर्ाय गरेमण, 

 (घ) विशेष सणधणरर्सिण बोलणउन ुपने कणरर् खलुणइ पन्र प्रसतशत सदस्यले ससमसत समि 
सनिेदन ददएमण, 

(ङ) दफण ३८ को उपफण (१) बमोजजम रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले 
सनदेशन ददएमण,  

(च) दफण ४० को उपदफण (२) बमोजजमको रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त 
असधकणरीले सनदेशन ददएमण, 

(४) उपदफण (३) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन संस्थणको सञ्चणलक िण व्यिस्थणपकबणट 
आफ्नो जजम्मेिणरी पूरण नगरी संस्थण सञ्चणलनमण समस्यण उत्पन्न िएको अिस्थणमण रजजष्ट्रणर िण 
रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीलणई जणनकणरी ददई सणधणरर् सदस्यहरूमध्येबणट बहमुत सदस्य 
उपजस्थत िई विशेष सणधणरर् सिण गना सवकनेछ । 

३८.  विशेष सणधणरर् सिण बोलणउन सनदेशन ददन सक्न े: (१) कुनै  संस्थणको सनरीिर् िण सपुरीिेिर् गदणा 
िण कसैको उजूरी परी छणनविन गदणा देहणयको अिस्थण देजखन आएमण रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट 
असधकणर प्रणप्त असधकणरीले त्यस्तो सहकणरी संस्थणको ससमसतलणई सणधणरर्सिण बोलणउन सनदेशन ददन 
सक्नेछ :–   

(क)  सहकणरीको मूल्य, मणन्यतण तथण ससद्धणन्त विपररत कणया गरेमण,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगात बनकेो सनयम, विसनयम तथण आन्तररक कणयाविसध विपरीत 
कणया गरेमण, 

(ग) सहकणरी बैंकको हकमण नेपणल रणष्ट्र बैंकको सनररिर् तथण सपुररिेिर्कण िममण गजम्िर 
कैवफयत देजखएमण, 
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(घ) रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले ददएको सनदेशनको बणरम्बणर उल्लङ्घन 
गरेमण,  

(ङ) दफण ४० को उपदफण (२) बमोजजम रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त 
असधकणरीले आदेश ददएमण। 

(२) उपदफण (१) बमोजजम सणधणरर् सिण बोलणउन सनदेशन प्रणप् त िएमण ससमसतले सो सनदेशन प्रणप् त 
िएको समसतले पैंतीस ददनसित्र सणधणरर् सिणको बैठक बोलणउन ु पनेछ र सणधणरर् सिणको बैठकमण 
उजूरी िण सनरीिर्कण िममण देजखएकण विषयमण छलफल गरी सोको प्रसतिेदन रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट 
असधकणर प्रणप्त असधकणरी समि पेश गनुा पनेछ । 

(३) उपदफण (१) िण (२) मण उजल्लजखत अिसधसित्र ससमसतले सणधणरर्सिण नबोलणएमण संस्थण,जजल्लण 
विषयगत सहकणरी संघ र जजल्लण सहकणरी संघको हकमण रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त 
असधकणरीले र प्रदेश विषयगत सहकणरी संघ, प्रदेश सहकणरी संघ, विजशविकृत सहकणरी संघ र 
सहकणरी बैंकको हकमण रजजष्ट्रणरले त्यस्तो सणधणरर्सिण बोलणउन सक्नेछ । 

(४) सहकणरी संस्थणको सणधणरर्सिणको लणसग गर्पूरक संख्यण तत्कणल कणयम रहेको सदस्य संख्यणको 
एकणउन्न प्रसतशत हनुेछ ।  

तर, पवहलो पटक डणवकएको सणधणरर् सिणमण गर्परुक संख्यण नपगुेमण त्यसको सणत ददन 
सित्र दोस्रो पटक सणधणरर् सिण बोलणउन ु पने र यसरी दोस्रो पटक बोलणइएको सणधणरर् सिणमण 
संचणलक ससमसतको बहमुत सवहत एक सतहणई सणधणरर् सदस्यहरुको उपजस्थसत िएमण सणधणरर् सिणको 
गर्परुक संख्यण पगुेको मणसननेछ । 

 (५) दईु हजणर िण सोिन्दण बढी सदस्य िएको संस्थणले सणधणरर् सिण गदणा समणन कणयासूचीमण 
तोवकए बमोजजम सदस्य संख्यणको आधणरमण स्थणनीय तहहरुको िडण-िडण िण अन्य पणयकको स्थणनमण 
संचणलक सदस्यहरुलणई पठणई सणधणरर् सिण गना र त्यस्तो सिणको सनर्ाय प्रमणजर्त गना प्रसतसनसधहरु 
छनौट गरी त्यस्तण प्रसतसनसधहरुको उपजस्थसतको सिणले अजन्तम सनर्ाय प्रमणजर्त गने व्यिस्थण समलणउन 
सक्नेछ । 

३९.  सञ्चणलक ससमसत : (१)  सहकणरी संस्थणमण सणधणरर् सिणबणट सनिणाजचत एक सञ्चणलक ससमसत रहनेछ।  

(२) उपदफण (१) बमोजजमको ससमसतमण न्यूनतम तेत्तीस प्रसतशत मवहलण सदस्यको 
प्रसतसनसधत्ि ससुनजित गनुा पनेछ ।  

(३) एउटै पररिणरको एकिन्दण बढी सदस्य एकै अिसधमण सञ्चणलक तथण लेखण सपुरीिेिर् 
ससमसतको पदमण उम्मेदिणर बन्न र सनिणाजचत हनु सक्ने छैन ।  
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(४) कुनै सहकणरी संस्थणको सञ्चणलक सोही संस्थणको कमाचणरी िण आफ्नो संस्थणले सदस्यतण 
सलएको सहकणरी संस्थण िण बैिबणहेक अको कुनै संस्थणको संचणलक बन्न पणउने छैन । 

तर, िणवषाक दईु करोड रुपैयणिन्दण कमको कणरोिणर गने सहकणरी संस्थणको सञ्चणलकले 
त्यस्तो सहकणरी संस्थणमण कमाचणरीको रुपमण कणम गना बणधण पने छैन । िणवषाक दईु 
करोडिन्दण बढेी कणरोिणर गने संस्थणमण कुनै संचणलक कमाचणरी रहेको िए यो ऐन प्रणरम्ि 
िएको समसतले दईु िषासित्र संचणलक िण कमाचणरीको पद मध्ये एक पद त्यणग गनुापनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रणरम्ि हनुअुजघ कुनै व्यजक्त एकिन्दण बढी संस्थणको सञ्चणलक िण सोही िण 
अको संस्थणको कमाचणरी िएकोमण यो ऐन प्रणरम्ि िएको समसतले एक िषासित्र कुनै एक 
संस्थणको मणत्र सञ्चणलक िण कमाचणरी रहन ुपनेछ । 

(७) ससमसतको कणयणािसध चणर िषाको हनुेछ । 

(८)  ससमसतको बैठक सम्बन्धी अन्य ब्यिस्थण तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

४०.  ससमसतको सनिणाचन : (१) ससमसतले आफ्नो कणयणािसध समणप्त हनु ु अजघ अको ससमसतको सनिणाचन 
गरणउन ु पनेछ । 

(२) उपदफण (१) बमोजजम ससमसतको सनिणाचन नगरणएको जणनकणरी प्रणप् त िएमण त्यस्तो 
जणनकणरी प्रणप् त िएको समसतले छ मवहनणसित्र ससमसतको सनिणाचन गरणउन रजजष्ट्रणर िण 
रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले सम्बजन्धत ससमसतलणई आदेश ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफण (२) बमोजजम  रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले आदेश 
ददएकोमण सम्बजन्धत ससमसतले सो आदेश बमोजजमको समयणिसधसित्र ससमसतको सनिणाचन गरणई 
रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीलणई जणनकणरी गरणउन ुपनेछ।  

(४) उपदफण (३) बमोजजम ससमसतको सनिणाचन नगरणएमण रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर 
प्रणप्त असधकणरीले त्यस्तो संस्थण सदस्य रहेको मणसथल्लो संघ िए सो संघको प्रसतसनसध 
समेतलणई सहिणगी गरणई ससमसतको सनिणाचन सम्बन्धी सम्पूर्ा कणया गने, गरणउनेछ । 

(५) उपदफण (४) बमोजजमको सनिणाचन कणयामण सहयोग परु् यणउन ुसम्बजन्धत सबै संघ र      

  ससमसतकण पदणसधकणरीहरूको कताव्य हनुेछ ।  

(६) उपदफण (५) बमोजजम सनिणाचन गरणउूँदण लणगेको सम्पूर्ा खचा सम्बजन्धत सहकणरी       

   संस्थणले व्यहोनुा पनेछ। 
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 (७) यस दफण बमोजजम ससमसतको अको सनिणाचन निएसम्मको लणसग ससमसतले विसनयममण 
व्यिस्थण िए बमोजजम आफ्नो कणया सञ्चणलन गनेछ ।  

४१.  ससमसतको कणम, कताव्य र असधकणर :  यस ऐनमण अन्यत्र उजल्लजखत कणम, कताव्य र असधकणरकण 
असतररक्त ससमसतको कणम, कताव्य र असधकणर देहणय बमोजजम हनुेछ :– 

(क) सहकणरीकण मूल्य, मणन्यतण र ससद्धणन्त बमोजजम सहकणरी संस्थणको सञ्चणलन गने, 

(ख) आसथाक तथण प्रशणसकीय कणया गने, गरणउने, 

(ग) प्रणरजम्िक सणधणरर् सिण, िणवषाक सणधणरर् सिण तथण विशेष सणधणरर् सिण बोलणउने, 

(घ) सणधणरर् सिणकण सनर्ायहरू कणयणान्ियन गने, गरणउने, 

(ङ) सहकणरी संस्थणको नीसत, योजनण, बजेट तथण बणवषाक कणयािमको तजुामण गरी सणधणरर् 
सिण समि पेश गने, 

(च) सहकणरी संस्थणको सदस्यतण प्रदणन गने तथण सदस्यतणबणट हटणउने,  

(छ) शेयर नणमसणरी तथण वफतणा सम्बन्धी कणया गने, 

(ज) सम्बजन्धत संघको सदस्यतण सलने, 

(झ) विसनयम तथण आन्तररक कणयाविसध तयणर गरी सणधणरर् सिणमण पेश गने,  

(ञ) सहकणरी संस्थणको कणयािेत्रसित्र संस्थणको कणरोबणर र व्यिसणयको वहत प्रिद्धानको लणसग 
आिश्यक कणया गने, गरणउने, 

(ट) तोवकए बमोजजमकण अन्य कणया गने । 

४२.  सञ्चणलक पदमण बहणल नरहन:े देहणयको कुनै अिस्थणमण सञ्चणलक आफ्नो पदमण बहणल रहन सक्ने 
छैन:- 

(क) सनजले ददएको रणजीनणमण ससमसतबणट स्िीकृत िएमण, 

(ख) सनजलणई दफण ४३ उपदफण (१) बमोजजम सञ्चणलकबणट हटणउने सनर्ाय िएमण, 

(ग) सनज अको संस्थणको सञ्चणलक रहेमण, 

(घ) सनज सोही िण अको सहकणरी संस्थणको कमाचणरी रहेमण,  
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तर दफण ३९ को उपदफण (४) को प्रसतबन्धणत्मक िणक्यणंशमण लेजखएको कुरणमण 
सोही बमोजजम हनुेछ । 

(ङ) सनज सोही िण अको सहकणरी संस्थणको लेखण सपुरीिेिर् ससमसतको पदमण रहेमण, 

(च) सनजको मतृ्य ुिएमण। 

४३.  सञ्चणलकलणई पदबणट हटणउन सक्न े : (१) सणधणरर् सिणले िहमुतको सनर्ायबणट देहणयको कुनै 
अिस्थणमण सञ्चणलकलणई ससमसतको सञ्चणलक पदबणट हटणउन सक्नेछ :– 

(क) आसथाक वहनणसमनण गरी सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणलणई हणनी नोक्सणनी परु् यणएमण, 

(ख) अनसधकृत तिरले सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणको कणरोबणर सम्बन्धी विषयको गोपसनयतण 
िङ्ग गरेमण, 

(ग) सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणको कणरोबणर र व्यिसणयसूँग प्रसतस्पधणा हनुे गरी समणन 
प्रकृसतको कणरोबणर िण व्यिसणय गरेमण, 

(घ) सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणको अवहत हनुे कुनै कणया गरेमण,  

(ङ) सनज शणरीररक िण मणनससक रुपमण कणम गना नसक्ने िएमण, 

(च) कुनै सञ्चणलकमण यो ऐन, यस ऐन अन्तगात बनेको सनयम िण विसनयममण उजल्लजखत 
योग्यतण नरहेमण । 

(२) कुनै सञ्चणलकलणई ससमसतको पदबणट हटणउने सनर्ाय गनुा अजघ त्यस्तो सञ्चणलकलणई 
सणधणरर्सिण समि सफणई पेश गने मनणससब मणवफकको मौकण ददइनेछ ।  

(३) उपदफण (२) बमोजजमको अिसधसित्र कुनै सञ्चणलकले सफणई पेश नगरेमण िण सनजले 
पेश गरेको सफणई सन्तोषजनक निएमण सणधणरर् सिणले त्यस्तो सञ्चणलकलणई पदबणट 
हटणउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफण (३) बमोजजम सञ्चणलकको पदबणट हटणइएको सदस्य ससमसतको दईु 
कणयाकणलसम्मको सनिणाचनमण उम्मेदिणर बन्न पणउने छैन ।    

(५) उपदफण (३) बमोजजम कुनै सञ्चणलक पदबणट हटेमण त्यस्तो पदमण सणधणरर्सिणले बणूँकी 
अिसधको लणसग अको सञ्चणलकको सनिणाचन गनेछ । 

४४.  सनजी स्िणथा समणिेश िएको सनर्ाय प्रकृयणमण संलग्न हनु नहनु े : (१) सञ्चणलकले आफ्नो सनजी स्िणथा 
समणिेश िएको सनर्ाय प्रवियणमण संलग्न हनु ुहुूँदैन । 
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(२) सञ्चणलकले आफूलणई मणत्र व्यजक्तगत फणइदण हनुे गरी सहकणरी संस्थणमण कुनै कणया गना 
गरणउन हुूँदैन । 

(३) कुनै सञ्चणलकले उपदफण (१) को सबपरीत हनुे गरी िण आफ्नो असधकणर िेत्रिन्दण 
बणवहर गई कुनै कणम कणरबणही गरे गरणएमण त्यस्तो कणम कणरबणही प्रसत त्यस्तो सञ्चणलक 
व्यजक्तगत रूपमण उत्तरदणयी हनुेछ र त्यस्तो कणम कणरबणहीबणट सहकणरी संस्थण, सदस्य िण 
अन्य कुनै व्यजक्तलणई हणनी नोक्सणनी हनु गएको रहेछ िने त्यस्तो हणनी नोक्सणनी सनजबणट 
असूल उपर गररनेछ । 

४५.  ससमसतको विघटन : (१) सणधणरर् सिणले देहणयको अिस्थणमण ससमसतको विघटन गना सक्नेछाः– 

(क) ससमसतको बदसनयतपूर्ा कणयाबणट संस्थणको कणरोबणर जोजखममण परेमण, 

(ख) संस्थणले सतनुापने दणवयत्ि तोवकएको समयसित्र िकु्तणन गना नसकेमण, 

(ग) विसनयममण उजल्लजखत उद्देश्य र कणया विपररतको कणम गरेमण,  

(घ) ससमसतले आफ्नो जजम्मेिणरी पूरण नगरेमण, 

(ङ) यो ऐन िण यस ऐन अन्तगात बनेको सनयममण उजल्लजखत शता िण रजजष्ट्रणर िण 
रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले ददएको सनदेशनको बणरम्बणर उल्लङ्घन गरेमण । 

(२) उपदफण (१) बमोजजम ससमसत विघटन िएमण सणधणरर्सिणले नयणूँ ससमसतको सनिणाचन 
गनेछ । 

(३) ससमसतले यो ऐन िण यस ऐन अन्तगात बनेको सनयम बमोजजम रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट 
असधकणर प्रणप्त असधकणरीले ददएको सनदेशन पणलनण नगरेमण िण दफण ३८ को उपदफण (२) 
बमोजजम पेश िएको प्रसतिेदन समेतको आधणरमण रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त 
असधकणरीले ससमसतलणई उजूरी िण सनरीिर्को िममण देजखएकण विषयिस्तकुो गणजम्ियातणको 
आधणरमण बढीमण छ मवहनणको समय ददई सधुणर गने मौकण ददन सक्नेछ र त्यस्तो 
समयणिसधसित्र पसन सधुणर नगरेमण त्यस्तो ससमसत विघटन गनेछ । 

(४) उपदफण (३) बमोजजम ससमसत विघटन िएमण त्यसरी विघटन गररएको समसतले तीन 
मवहनण सित्रमण अको ससमसतको सनिणाचन सम्पन्न गरणउन र त्यस्तो सनिणाचन निएसम्म सहकणरी 
संस्थणको दैसनक कणया सञ्चणलन गना रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले तोवकए 
बमोजजमको एक तदथा ससमसत गठन गनुा पनेछ । 



 

24 

 

(५) यस दफण बमोजजम अको ससमसतको सनिणाचन गरणउूँदण लणगेको सम्पूर्ा खचा सम्बजन्धत 
सहकणरी संस्थणले व्यहोनेछ । 

(६) यस दफणमण अन्यत्र जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन रजजष्ट्रणरले सहकणरी बैंकको 
ससमसतको विघटन गनुा पूिा नेपणल रणष्ट्र बैंकको परणमशा सलनपुनेछ र सो सम्बन्धमण नेपणल रणष्ट्र 
बैंकले ददएको परणमशा बमोजजम गनुापनेछ । 

४६.  लेखण सपुरीिेिर् ससमसतको गठन : (१) सहकणरी संस्थणमण आन्तररक सनयन्त्रर् प्रर्णलीलणई सदुृढ गना 
तोवकए बमोजजमको योग्यतण पगुेकण एकजनण संयोजक र दईुजनण सदस्यहरू रहने गरी सणधणरर् सिणले 
सनिणाचनबणट लेखण सपुरीिेिर् ससमसत गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररिणरको एकिन्दण बढी व्यजक्त एकै अिसधमण एउटै सहकणरी संस्थणको सञ्चणलक िण लेखण 
सपुरजेिेिर् ससमसतको संयोजक िण सदस्य पदमण उम्मेदिणर बन्न र सनिणाजचत हनु सक्ने छैन । 

४७.  लेखण सपुररिेिर् ससमसतको कणम, कताव्य र असधकणर : (१)  लेखण सपुररिेिर् ससमसतको कणम, कताव्य 
र असधकणर देहणय बमोजजम हनुेछ :– 

(क) प्रत्येक चौमणससकमण सहकणरी संस्थणको आन्तररक लेखणपरीिर् गने, गरणउने, 

(ख) आन्तररक लेखणपरीिर् गदणा लेखणपरीिर्कण आधणरितू ससद्धणन्तको पणलनण गने, गरणउन,े 

(ग)  वित्तीय तथण आसथाक कणरोिणरको सनरीिर् तथण मूल्यणिन गने, गरणउने, 

(घ) ससमसतको कणम कणरिणहीको सनयसमत सपुरजेिेिर् गने र ससमसतलणई आिश्यक सझुणि 
ददने, 

(ङ) सणधणरर्सिणको सनदेशन, सनर्ाय तथण ससमसतकण सनर्ाय कणयणान्ियन िए निएको अनगुमन 
गने, 

(च) लेखण सम्बन्धी प्रसतिेदन र ससमसतको कणम कणरबणहीको सपुरजेिेिर् सम्बन्धी िणवषाक 
प्रसतिेदन सणधणरर्सिण समि पेश गने,  

(छ) आफूले पटक पटक ददएकण सझुणि कणयणान्ियन निएको कणरर्बणट कुनै सहकणरी 
संस्थणको वहतमण प्रसतकूल असर परेमण िण त्यस्तो संस्थणको नगद िण जजन्सी सम्पजत्तको 
व्यणपक रूपमण वहनणसमनण िण असनयसमततण िएको िण संस्थण गम्िीर आसथाक संकटमण 
पना लणगेकोमण सोको कणरर् खलुणई विशेष सणधणरर्सिण बोलणउन ससमसतसमि 
ससफणररस गने, 
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(ज) आिश्यक परेमण आन्तररक लेखण परीिक सनयजुक्तकण लणसग तीन जनणको नणम सञ्चणलक 
ससमसतमण ससफणररस गने । 

(२) लेखण सपुरजेिेिर् ससमसतको संयोजक िण सदस्य सहकणरी संस्थणको दैसनक आसथाक प्रशणससनक 
कणयामण सहिणगी हनु पणउने छैन । 

पररच्छेद–७ 

बचत तथण ऋर् पररचणलन 

४८.  सदस्य केजन्ित िई बचत तथण ऋर्को कणरोबणर गनुा पने  : (१) संस्थणले आफ्नण सदस्यहरूको मणत्र 
बचत स्िीकणर गना, सोको पररचणलन गना र सदस्यलणई मणत्र ऋर् प्रदणन गना सक्नेछ । 

(२) उपदफण (१) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन बचत तथण ऋर्को मखु्य कणरोबणर गने 
गरी दतणा िएको संस्थण िणहेक अन्य विषयगत िण िहउुद्देश्यीय संस्थणले बचत तथण ऋर्को मखु्य 
कणरोिणर गना पणउने छैन।  

तर, यो ऐन प्रणरम्ि हनु ु अजघ बहउुद्देश्यीय िण विषयगत संस्थणको रुपमण दतणा िई मखु्य 
कणरोिणरको रुपमण िचत तथण ऋर्को कणरोिणर गदै आएको िए त्यस्तो संस्थणले तीन िषा सित्रमण 
िचत तथण ऋर्को मखु्य कणरोिणर नहनुे गरी दतणा हुूँदणकण बखतमण उल्लेख गररएको मखु्य कणरोिणर 
गने गरी संस्थण सञ्चणलन गनुापनेछ ।  

(३) सहकणरी संस्थणले सदस्यलणई प्रदणन गने ऋर्मण सेिण शलु्क र निीकरर् शलु्क रजजष्ट्रणरले अन्यथण 
तोकेमण िणहेक संस्थणको कणयाविसधमण तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

(४) बचत र ऋर्को ब्यणजदर सबचको अन्तर छ प्रसतशतिन्दण बढी हनुे छैन ।  

(५) सहकणरी संस्थणले प्रदणन गरेको ऋर्मण लणग्ने ब्यणजलणई मूल ऋर्मण पूूँजीकृत गरी सोको 
आधणरमण ब्यणज लगणउन पणइने छैन । 

(६) सहकणरी संस्थणले बचत रकम सदस्यबीच ऋर् लगणनी, नेपणल सरकणरले जणरी गरेको ऋर्पत्र िण 
नेपणल रणष्ट्र बैंकले जणरी गरेको टे्रजरी विल खररद गना बणहेक अचल सम्पत्ती खररद, पूिणाधणर सनमणार्, 
कणरोिणरमण लगणनी, कुनै बैंक,सबजत्तय संस्थण, सबमण कम्पनी, जलविद्यतु कम्पनी िण अन्य कुनै पसन 
कम्पनीको शेयर खररद िण अन्य कुनै प्रयोजनमण उपयोग गना पणउने छैन । 

तर, सहकणरी बैंकको शेयर खररद गना बणधण पनेछैन । 

(७) सहकणरी सेंस्थणको वहत प्रसतकूल नहनुे गरी सहकणरी संस्थणले स्िप्रयोजनको लणसग अचल सम्पजत्त 
खरजेद तथण पूिणाधणर सनमणार् एिं संस्थण र सदस्यहरुको वहतमण उत्पणदन र सेिणको िेत्रमण प्रणथसमक 
पूूँजी कोष पररचणलन गना िणधण पने छैन ।  
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(८) यो ऐन प्रणरम्ि हनु ुअजघ कुनै सहकणरी संस्थणले कुनै कम्पनीको शेयर खररद गरेको िएमण त्यस्तो 
शेयर यो ऐन प्रणरम्ि िएको समसतले असधकतम तीन िषा सित्र सबवि वितरर् िण हस्तणन्तरर् गररसक्न ु
पनेछ । 

   (९) सहकणरी संस्थणले प्रणथसमक पूूँजी कोषको पन्र गरु्णसम्म िचत संकलन गना सक्नेछ ।  

 (१०) सहकणरी संस्थणले दतणा गदणाकण बखतकण सदस्य बणहेक अन्य सदस्यलणई सदस्यतण प्रणप् त गरेको 
तीन मवहनण अिसध व्यसतत निई ऋर् लगणनी गना सक्न ेछैन । 

४९. सन्दिा व्यणजदर सम्बन्धी व्यिस्थणाः (१) प्रचसलत नेपणल कणननु बमोजजम रजजष्ट्रणरले बचत तथण ऋर्को 
सन्दिा व्यणजदर तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफण (१) बमोजजम तोवकएको सन्दिा ब्यणजदर संस्थणकण लणसग सनदेशक ब्यणजदर हनुेछ । 

(३) सन्दिा ब्यणजदर सनधणारर्कण आधणर र प्रवियण तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

५०.  व्यजक्तगत बचतको सीमण : सहकणरी संस्थणमण सदस्यको व्यजक्तगत बचतको सीमण सम्िजन्धत सहकणरी 
संस्थणको विसनयममण तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

पररच्छेद –८ 

सहकणरी बैंक सम्बन्धी ब्यिस्थण 
५१. पूूँजी : (१) सहकणरी बैंकको पूूँजी सणधणरर् शेयरले मणत्र बनेको हनुपुनेछ । 

          (२) सहकणरी बैंकको न्यनुतम पूूँजी नेपणल रणि बैंकले तणवकददए बमोजजम हनुेछ । 

          (३) सहकणरी बैंकले नेपणल रणष्ट्र बैंकको पूिा स्िीकृसत सलई सणधणरर्ण सिणबणट प्रस्तणि पणररत  गरी 
पूूँजी बवृद्ध गना सक्नेछ । 

          (४) सहकणरी बैंकले नेपणल रणष्ट्र बैंकले समय समयमण  सनदेशन गरे बमोजजम आफ्नो पूूँजी बवृद्ध 
गनुापनेछ। 

५२.सहकणरी बैंकको कणयााः  सहकणरी बैंकले यस ऐन र यस अन्तगात बनेको सनयम सबसनयम तथण प्रचसलत 
नेपणल कणनूनको असधनमण रवह देहणय बमेजजम कणया गना  सक्नेछाः- 

(क) संस्थण िण संघलणई कृवष, उद्योग, सेिण, व्यणपणर, उजणा, पयाटन लगणयतकण कणयाकण लणगी जस्थर 
तथण चणल ुपूूँजीको रुपमण तोवकए बमोजजमको अनपुणतमण कजणा प्रदणन गना, 

(ख) सदस्यबणट बचत स्िीकणर गने तथण त्यस्तो बचत िकु्तणनी ददन, 
(ग) सहकणरी िेत्रको विकणस र प्रिद्धानको लणसग सदस्य केजन्ित िई संघ संस्थण िण प्रदेश सरकणरकण 

सनकणयसंग िण स्थणसनय तहसंग सम्झौतण गरी संयकु्त लगणनी गना, 
(घ) सदस्य संख्यण िण संघहरुको तफा बणट जमणनतपत्र जणरी गना, त्यस्तो जमणनतपत्र बणपत सरुिर् िण 

चल अचल सम्पती सधतो बन्धक सलन िण तेस्रो पिको सहमतीमण जेथण जमणनत सलन, 
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(ङ) आिश्यकतण अनसुणर संस्थणगत कजणा सलन, 
(च) कजणा, ऋर्पत्र आदीको ब्यणज असूल गना, 
(छ) आफूले प्रदणन गरेको कजणाको सदपुयोग िए निएको सम्िन्धमण सनरीिर्, सपुररिेिर् तथण 

अनगुमन गना, 
(ज) नेपणल सरकणरले जणरी गरेकण ऋर्पत्र िण नेपणल रणष्ट्र बैंकले जणरी गरेको टे्रजरी विल खररद 

सबिी गना, 
(झ) संस्थण िण संघ र सोसंग आिद्ध सदस्य िीच सूचनण आदणन प्रदणन गना, 
(ञ) विद्यसुतय उपकरर् िण सणधनको मणध्यमबणट बचत सलन, िकु्तणनी ददन, रकमणन्तर गना, 
(ट) आिश्यकतण अनसुणर ऋर् िण पनुाःऋर् सलन िण ददन, 
(ठ) पररयोजनण प्रिद्धानकण लणगी सहकणरी सम्िन्धी अन्तरारणवष्ट्रय मणन्यतण प्रणप्त संगठन, दणत ृ सनकणय, 
बैंक लगणयतबणट प्रणप्त िएको रकम विकणस, वित्त िण कजणाको रुपमण प्रिणह गना िण त्यस्तो स्रोतको 
ब्यिस्थणपन गना, 
(ड) पररयोजनण स्थणपनण, संचणलन र मूल्यणिन सम्िन्धी अध्ययन, अनसुन्धणन, सिेिर् गना गरणउन, 
(ढ) नेपणल रणष्ट्र बैंकको ईजणजतपत्र सलई अन्य बैंवकङ्ग कणरोिणर गना । 

५३.ऋर् ददन बन्देजाः सहकणरी बैंकले आफ्नो सेयरको सधतो िण जमणनतमण ऋर् प्रिणह गना सक्ने छैन। 

५४.लणिणशं वितरर् गना नहनुाेः  सहकणरी बैंकले प्रणरजम्िक खचा अजघल्लो िषामण िएको नोक्सणनी, पूूँजी कोष, 
जोजखम बेहोने कोष र जगेडण कोष पूसता नगरेसम्म लणिणंश घोषर्ण गना िण वितरर् गनुा हुूँदैन । 

५५.ब्यणपणररक उद्दशे्यले मणलसणमणन खररद गना नहनुाेः सहकणरी बैंकले यस ऐन बमोजजम गना पणउने कणम 
कणरिणही र आफ्नो प्रयोगको लणसग आिश्यक पने मणलसणमणन िण अचल सम्पसत तथण दफण ७९को 
उपदफण (६) को अिस्थणमण बणहेक ब्यणपणर गने उद्देश्यले मणलसणमणन िण अचल सम्पसत खररद गनुा 
हुूँदैन। 

५६. वहसणब वकतणब र से्रस्तणाः   (१) सहकरी बैंकले आफ्नो कणरोिणरको िणस्तविक जस्थसत देजखने गरी नेपणल 
रणष्ट्र बैंकबणट स्िीकृत ढणूँचण बमोजजमको वहसणब वकतणब र से्रस्तणहरु रणख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफण (१) बमोजजमको वहसणब वकतणब र से्रस्तणमण सहकणरी बैंकको िणस्तविक आसथाक जस्थसत, 
आफुले गरेको लगणनी, सलए ददएको ऋर् तथण अन्य आसथाक कणरोिणरको आम्दणनी, खचाको विस्ततृ 
वििरर् र जणयजेथण तथण दणवयत्िको वििरर् समेत स्पि रुपमण उल्लेख गररएको हनु ुपनेछ। 

५७. नपेणल रणष्ट्र बैंकले ब्यिस्थणपन सलन सक्नाेः (१) नेपणल रणष्ट्र बैंकले देहणयको कुनै अिस्थणमण रजजष्ट्रणर र 
वििणगलणई जणनकणरी ददई सहकणरी बैंकको ससमसतलणई सनलम्बन गरी त्यस्तो बैंकको व्यिस्थणपन आफैं ले 
िण अन्य कुनै सनकणयद्धणरण गना गरणउन सक्नेछाः- 

(क) सहकणरी बैंकको लेखणपररिर् प्रसतिेदन िण सो बैंकको सनररिर् प्रसतिेदनकण आधणरमण 
नेपणल रणष्ट्र बैंकबणट समय समयमण ददईएको सनदेशनको पणलनण नगरेमण, 
(ख) सदस्यको वहत विपररत कुनै कणया गरी सदस्यलणई हणसन नोक्सणनी परु् यणएमण, 
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(ग) सहकणरी बैंकको सञ्चणलन दितणपूिाक र प्रिणिकणरी रुपमण नगरी सो बैंकलणई हणसन 
नोक्सणनी परु् यणएमण, 

     (२) उपदफण (१) बमोजजम सहकणरी बैंकको ससमसत सनलम्िन गनुा अजघ सहकणरी बैंकलणई सफणई पेश 
गना कम्तीमण सणत ददनको मौकण प्रदणन गनुा पनेछ । 

(३) उपदफण (२) बमोजजमको सफणईको मौकण ददूँदण सफणई पेश नगरेमण िण पेश गरेको सफणई 
सन्तोषजनक नदेजखएमण नेपणल रणष्ट्र बैंकले सम्बजन्धत बैंकको ससमसतलणई सनलम्बन गरी उक्त 
बैंकको व्यिस्थणपन आफैले गना िण अन्य कुनै सनकणय मणफा त गना िण गरणउन सक्नेछ । 

(४) यस दफणमण अन्यत्र जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन नेपणल रणष्ट्र बैंकले सहकणरी बैंकको 
व्यिस्थणपन आफैँ ले गदणा िण गरणउूँदण रजजष्ट्रणर र वििणगको प्रसतसनसधलणई समेत सहिणगी गरणउन ु
पनेछ। 

५८.दतणा खणरेजीाः  (१) सहकणरी बैंकले सतनुा पने ऋर् तथण बणह्य दणवयत्ि िकु्तणनी गना नसक्ने देजखएमण त्यस्तो 
बैंकलणई खणरेज गनाको लणसग नपेणल रणष्ट्र बैंकले रजजिणरलणई परणमशा ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफण (१) बमोजजम परणमशा ददन ुअजघ नेपणल रणष्ट्र बैंकले त्यस्तो सहकणरी बैंकलणई कम्तीमण 
पन्र ददनको सफणईको मौकण ददन ुपनेछ । 

(३) उपदफण (१) बमोजजम दतणा खणरेज गना परणमशा प्रणप्त िएमण रजजिणरले दतणा खणरेज गरी दफण 
८९ बमोजजम सलक्िीडेटर सनयकु्त गनुा पनेछ । 
 

५९.गोपसनयतण रणख्र ुपने : (१) सहकणरी बैंकको कणरोिणरसंग सम्बन्धीत  खणतण, आसथाक कणरोिणरकण वििरर् र 
शे्रस्तणको  गोपसनयतण कणयम रणख्र ुपनेछ । 

    (२) उपदफण (१) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन देहणयको  प्रयोजनकण लणसग बैंकको कणरोिणरसंग    

     सम्बजन्धत बवह, खणतण, वहसणबको वििरर् र शे्रस्तण ददन बणधण पने छैन । 

(क) मदु्धण िण अन्य कणनूनी कणरबणहीको ससलससलणमण अदणलतलणई, 
(ख) लेखणपररिर्को ससलससलणमण सम्बजन्धत लेखणपरीिकलणई, 
(ग) सनररिर्को ससलससलणमण सम्बजन्धत असधकणरीलणई, 
(घ) प्रचसलत कणनून बमोजजम वििरर् मणग गने अजख्तयणरी पणएको ब्यजक्त, 
सनयमनकणरी सनकणय िण असधकणरीलणई, 
(ङ) आफ्नण सदस्यलणई ।  

 

६०.तरल सम्पजत्त कणयम रणख्र ुपने :  सहकणरी बैङ्गले नेपणल रणि बैंकले तेवकददए बमोजजमकण तरल सम्पजत्त 
कणयम रणख्न ुपनेछ । 
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पररच्छेद –९ 

आसथाक स्रोत पररचणलन 

६१. शेयर सबिी तथण वफतणा सम्बन्धी व्यबस्थण : (१) संस्थणले आफ्नो सदस्यलणई शेयर वििी गना 
सक्नेछ।  

(२) उपदफण (१) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन सहकणरी संस्थणले एकै सदस्यलणई आफ्नो 
कुल शेयर पूूँजीको बीस प्रसतशतिन्दण बढी हनुे गरी शेयर सबिी गना सक्ने छैन । 

 तर, नेपणल सरकणर, प्रदेश सरकणर िण स्थणनीय तहको पूर्ा िण आंजशक स्िणसमत्ि िण 
सनयन्त्रर् िएको संस्थण िण सनकणयको हकमण यो बन्देज लणगू हनुे छैन। 

(३) उपदफण (१) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िएतण पसन सहकणरी बैंकले आफ्नो शेयर सदस्यकण 
असतररक्त नेपणल सरकणर िण प्रदेश सरकणरको पूर्ा िण आंजशक स्िणसमत्ि िण सनयन्त्रर् िएको संस्थण िण 
सनकणयलणई समेत सबवि गना सक्नेछ । 

(४) सहकणरी संस्थणको शेयरको अंवकत मूल्य प्रसत शेयर एक सय रुपैयणूँ हनुेछ ।  

(५) सहकणरी संस्थणको शेयरपूूँजी विसनयममण उल्लेख िए बमोजजम हनुेछ । 

(६) सहकणरी संस्थणले खलुण बजणरमण शेयर सबिी गना पणउने छैन । 

(७) सहकणरी संस्थणको मूलधनको रुपमण रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थणको ऋर् िण दणवयत्ि 
बणहेक अन्य कुनै ऋर् िण दणवयत्ि िणपत सललणम सबिी गररने छैन । 

६२.  रकम वफतणा तथण खणतण सञ्चणलन सम्बन्धी व्यिस्थण : (1) कुनै सदस्यले सहकणरी संस्थणको सदस्यतण 
त्यणगी रकम वफतणा सलन चणहेमण सनजको कुनै दणवयत्ि िए त्यस्तो दणवयत्ि िकु्तणन गरेको समसतले तीन 
मवहनणसित्र सनजको बणूँकी रकम तोवकए बमोजजम  सनजलणई वफतणा गनुा पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यले सहकणरी संस्थणमण जम्मण गरेको बचत वफतणा मणग गरेमण सनजको कुनै दणवयत्ि िए 
त्यस्तो दणवयत्ि किण गरी बणूँकी रकम तोवकए बमोजजम सनजलणई वफतणा गनुा पनेछ।  

(३) सहकणरी संस्थणले सिै प्रकणरकण िचत खणतणहरु संचणलन गना सक्नेछ ।    

६३.  ऋर् िण अनदुणन सलन सक्न े: (१) सहकणरी संस्थणले स्िदेशी िण विदेशी बैंक िण वित्तीय संस्थण िण 
अन्य सनकणयबणट ऋर् िण अनदुणन सलन िण त्यस्तो सनकणयसूँग सणझेदणरीमण कणम गना सक्नेछ । 

(२) उपदफण (१) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन विदेशी बैेंक िण सनकणयबणट ऋर् िण 
अनदुणन सलन ुअजघ मन्त्रणलयको ससफणररसमण नेपणल सरकणर, अथा मन्त्रणलयको स्िीकृसत सलन ुपनेछ ।  
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६४.  नपेणल सरकणरको सरुिर् प्रणप् त गना सक्न े:  (१) सहकणरी संस्थणले विदेशी बैि िण सनकणयसूँग सलन े
ऋर्मण सरुिर् प्रणप् त गनुा पने िएमण त्यसको लणसग मन्त्रणलय मणफा त नेपणल सरकणर अथा मन्त्रणलय 
समि अनरुोध गना सक्नेछ ।  

    (२) उपदफण (१) बमोजजम सरुिर् प्रदणन गदणा नेपणल सरकणर अथा मन्त्रणलयले कुनै शता तोवकददएमण 
सहकणरी संस्थणले त्यस्तो शताहरुको पूर्ारुपमण पणलनण गनुापनेछ । 

 

पररच्छेद –१० 

 

संस्थणको कोष 

६५. संस्थणको कोष : (१) संस्थणको कोषमण देहणय बमोजजमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर सबिीबणट प्रणप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमण प्रणप् त रकम, 

(ग) ऋर्को रुपमण प्रणप् त रकम, 

(घ) नेपणल सरकणर िण प्रदेश सरकणरिणट प्रणप् त अनदुणन रकम, 

(ङ) विदेशी सरकणर िण अन्तरणावष्ट्रय संघसंस्थणबणट प्रणप् त अनदुणन िण सहणयतणको रकम, 

(च) व्यिसणवयक कणयाबणट आजजात रकम, 

(छ) सदस्यतण प्रिेश शेूल्क, 

(ज) सहकणरी संस्थण तथण संघको नणममण प्रणप्त हनुे अन्य जनुसकैु रकम । 

(२) उपदफण (१) को खण्ड (ङ) बमोजजमको रकम प्रणप्त गनुा अजघ नेपणल सरकणर अथा मन्त्रणलयको 
स्िीकृती सलनपुनेछ ।  

६६.  जगडेण कोष : (१) संस्थणमण एक जगेडण कोष रहनेछ ।  

(२) उपदफण (१) बमोजजमको कोषमण देहणय बमोजजमकण रकम रहने छन ्:– 

(क) आसथाक िषाको खूद बचत रकमको कम्तीमण पच्चीस प्रसतशत रकम,  

(ख) कुनै संस्थण, संघ िण सनकणयले प्रदणन गरेको पूूँजीगत अनदुणन रकम, 

(ग) जस्थर सम्पजत्त वििीबणट प्रणप् त रकम,  
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(घ)  अन्य स्रोतबणट प्रणप् त रकम । 

(३) उपदफण (१) बमोजजमको जगेडण कोष अवििणज्य हनुेछ । 

६७.  संरजित पूूँजी वफतणा कोषाः (१) संस्थणमण एक संरजित पूूँजी वफतणा कोष रहनेछ । 

(२) दफण ६६ बमोजजमको जगेडण कोषमण सो दफणको उपदफण (२) को खण्ड (क) बमोजजमको  

रकम छुट्टणई बणूँकी रहेको रकमको कम्तीमण पच्चीस प्रसतशत रकम उपदफण (१) बमोजजमको 
कोषमण िणवषाक रुपमण जम्मण गनुा पनेछ । 

(३) उपदफण (१) बमोजजमको रकम तोवकए बमोजजम सदस्यले गरेको िणवषाक कणरोिणरको आधणरमण 
सम्बजन्धत सदस्यलणई उपलव्ध गरणउन ुपनेछ ।  

६८. सहकणरी प्रिद्धान कोषसम्बन्धी व्यिस्थण: (१) सहकणरी संस्थणमण एक  सहकणरी प्रिद्धान कोष रहनेछ । 

(२) सहकणरी ब्यिसणयको प्रिद्धान गनाको लणसग दफण ६६ बमोजजम जगेडण कोषमण सो दफणको 
उपदफण (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छुट्यणई बणूँकी रहेको रकमको शनु्य दशमलि पणूँच  
प्रसतशतले हनु आउने  रकम उपदफण (१) बमोजजमको कोषमण िणवषाक रुपमण जम्मण गनुा पनेछ ।  

(३) उपदफण (१) बमोजजमको कोष मन्त्रणलयमण रहनेछ । 

(४) कोषको सञ्चणलन विसध तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

(५) उपदफण (१) बमोजजमको कोषमण जम्मण िएको रकमको अनपुणतमण मन्त्रणलयले तोवकए 
बमोजजमको रकम उपलब्ध गरणउन सक्नेछ । 

(६) उपदफण (१) बमोजजमको कोषमण रहेको रकम मध्येबणट प्रदेश सहकणरी संघ, प्रदेश विषयगत 
सहकणरी संघ, जजल्लण विषयगत सहकणरी संघ र जजल्लण सहकणरी संघलणई तोवकए बमोजजम उपलब्ध 
गरणउन ुपनेछ । 

(७) उपदफण (६) बमोजजम प्रणप्त रकम मध्ये कम्तीमण पचहत्तर प्रसतशत रकम सहकणरी ब्यिसणयको 
पूिणाधणरमण लगणनी गरी बणूँकी रकम ब्यिसणय प्रिद्धान, जशिण, सूचनण र तणसलम, बजणर प्रिद्धान, संस्थण 
िण संघको अनगुमन लगणयतकण कणयामण खचा गनुापनेछ । 

(८) उपदफण (६) बमोजजम प्रणप्त गरेको रकमको सम्बजन्धत संघले अलग्गै असिलेख रणखी प्रचसलत 
कणनून बमोजजम लेखणपररिर् गरणई सोको वििरर् तोवकए बमोजजम सणिाजसनक गनुापनेछ । 
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(९) उपदफण (६) बमोजजमको रकम दरुुपयोग िण अन्य कणममण उपयोग िएको पणईएमण रजजष्ट्रणर िण 
रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले त्यस्तो रकम असूल उपर गरणई कोषको रकम उपलब्ध 
गरणउन रोक लगणउन सक्नेछ । 

(१०) सहकणरी प्रिद्धान कोषमण रहेको रकमको बणूँडफणड तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

६९.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थणाः (१) दफण ६५,६६, ६७ र ६८ मण उजल्लजखत कोषकण असतररक्त 
संस्थणमण तोवकए बमोजजमकण अन्य कोषहरु रहन सक्नेछन ्। 

(२) उपदफण (१) बमोजजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूसताकण लणसग विसनयममण तोवकए 
बमोजजम उपयोग गना सवकनेछ ।  

तर, एक िषाको शेयर लणिणंशको रकम  शेयर पूूँजीको अठणर प्रसतशतिन्दण बढी हनुे छैन।  

 

पररच्छेद –११ 

असिलेख र सूचनण 

७०.  असिलेख रणख्न ुपने : (१)  सहकणरी संस्थणले सणधणरर् सिण, ससमसत तथण लेखण सपुररबेिर् ससमसतको 
बैठककण सनर्ाय तथण कणम कणरबणहीको अद्यणिसधक असिलेख सरुजित सणथ रणख्न ुपनेछ । 

(२) सहकणरी संस्थणले कणरोबणरसूँग सम्बजन्धत तथण अन्य आिश्यक असिलेखहरू तोवकए बमोजजम 
सरुजित सणथ रणख्न ुपनेछ । 

७१.  वििरर् उपलब्ध गरणउन ु पने : (१) सहकणरी संस्थणले प्रत्येक िषा देहणयकण वििरर्हरू सवहतको 
प्रसतिेदन तोवकएको समयसित्र रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरी समि पेश गनुा 
पनेछ:– 

(क) कणरोबणरको चौमणससक र िणवषाक प्रसतिेदन तथण लेखणपरीिर् प्रसतिेदन, 

(ख) बणवषाक कणयािम नीसत तथण योजनण, 

(ग) खदु बचत सम्बन्धी नीसत तथण योजनण, 

(घ) सञ्चणलकको नणम तथण बणूँकी कणयणािसधको सूची, 

(ङ) सणधणरर्सिणको बैठक सम्बन्धी जणनकणरी, 

(च) शेयर सदस्य संख्यण र शेयरपूूँजी,   
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(छ) सञ्चणलक िण सदस्यले सलएको ऋर् सतना बणूँकी रहेको रकम, 

(ज)  रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले समय समयमण तोवकददएको अन्य   
वििरर् । 

पररच्छेद – १२ 

लेखण र लेखणपरीिर् 

 

७२.  कणरोबणरको लेखण : सहकणरी संस्थणको  कणरोबणरको लेखण दोहोरो लेखण प्रर्णलीमण आधणररत र 
कणरोबणरको यथणथा जस्थसत स्पि रुपमण देजखने गरी प्रचसलत कणनून बमोजजम असधकणर प्रणप्त सनकणयले 
लणगू गरेको लेखणमणन (एकणउजन्टङ स्ट्यणण्डडा) र यस ऐन बमोजजम पणलनण गनुा पने अन्य शता तथण 
व्यिस्थण बमोजजम रणख्न ुपनेछ । 

७३.  लेखणपरीिर् : (१) सहकणरी संस्थणले प्रत्येक आसथाक िषाको लेखणपरीिर् सो आसथाक िषा समणप्त 
िएको समसतले तीन मवहनणसित्र प्रचसलत कणनून बमोजजम इजणजतपत्र प्रणप् त लेखणपरीिकद्वणरण गरणउन ु
पनेछ । 

(२) उपदफण (१) बमोजजमको अिसधसित्र कुनै संस्थणले लेखणपरीिर् नगरणएको पणइएमण त्यस्तो 
सहकणरी संस्थणको लेखणपरीिर् रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले इजणजतपत्र प्रणप् त 
लेखणपरीिकबणट गरणउन सक्नछे । 

(३) उपदफण (२) बमोजजम लेखणपरीिर् गरणउूँदण लेखणपरीिकलणई ददन ुपने पणररश्रसमक लगणयतको 
रकम सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणले व्यहोनेछ ।  

(४) उपदफण (१) िण (२) बमोजजम लेखणपरीिकले गरेको लेखणपरीिर् प्रसतिेदन अनमुोदनको लणसग 
सणधणरर्सिण समि पेश गनुा पनेछ । 

(५) उपदफण (४) बमोजजम पेश िएको लेखणपरीिर् प्रसतिेदन सणधणरर्सिणबणट अनमुोदन हनु 
नसकेमण पनुाः लेखणपरीिर्को लणसग सणधणरर्सिणले दफण ७४ को अधीनमण रही अको लेखणपरीिक 
सनयकु्त गनेछ ।  

(६) सहकणरी बैंकले आफ्नो लेखणपररिर् सम्पन्न गरर सकेपसछ सोको प्रसतिेदन नेपणल रणष्ट्र बैंकमण 
समेत ददनपुनेछ । 

७४.  लेखणपरीिकको सनयजुक्त : (१) सहकणरी संस्थणको लेखणपरीिर् सम्बन्धी कणया गना प्रचसलत कणनून 
बमोजजम इजणजतपत्र प्रणप् त लेखणपरीिकहरू मध्येबणट सणधणरर्सिणले एकजनण लेखणपरीिक सनयजुक्त 
गनेछ ।  



 

34 

 

 (२) उपदफण (१) बमोजजम सनयकु्त लेखणपररिकको पणररश्रसमक तथण सवुिधण सणधणरर्सिणले तोवकददए 
बमोजजम हनुेछ । 

(३) उपदफण (१) बमोजजम लेखणपरीिक सनयकु्त गदणा एउटै व्यजक्त, फमा िण कम्पनीलणई लगणतणर 
तीन आसथाक िषािन्दण बढी हनुे गरी सनयकु्त गना सवकने छैन । 

७५.  लेखणपरीिकमण सनयकु्त हनु नसक्न े : (१) देहणयकण व्यजक्त लेखणपरीिकमण सनयकु्त हनु तथण सनयकु्त 
िई सकेको िए सो पदमण बहणल रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकणरी संस्थणको सञ्चणलक,  

(ख) सम्बजन्धत संस्थणको सदस्य,  

(ग) सहकणरी संस्थणको  सनयसमत पणररश्रसमक पणउने गरी सनयकु्त सल्लणहकणर िण कमाचणरी, 

(घ) लेखणपरीिर् सम्बन्धी कसूरमण अन्तीम सजणय िइ सो अिसधले तीन िषा िकु्तणन 
निएको,  

(ङ) दणमणसणहीमण परेको, 

(च) भ्रिणचणर, ठगी िण नैसतक पतन हनुे अन्य फौजदणरी कसूरमण सजणय पणएको पणूँच िषा 
िकु्तणन निएको,  

(छ) दफण ७४ को उपदफण (३) बमोजजमको ब्यजक्त, फमा िण कम्पनी, 

               (ज) सम्बजन्धत संस्थण सूँग स्िणथा बणजझएको व्यजक्त । 

(२) लेखणपरीिकले आफू सनयकु्त हनुअुजघ उपदफण (१) बमोजजम अयोग्य निएको कुरणको सहकणरी 
संस्थणसमि सलजखत रुपमण  स्िघोषर्ण गरे्नपुनेछ ।  

(३) कुनै लेखणपरीिक आफ्नो कणयाकणल समणप्त नहुूँदै कुनै सहकणरी संस्थणको लेखणपरीिर् गना 
अयोग्य िएमण िण सहकणरी संस्थणको लेखणपरीिकको पदमण कणयम रहन नसक्ने जस्थसत उत्पन्न िएमण 
सनजले लेखणपरीिर् गनुा पने िण गरररहेको कणम तत्कणल रोकी सो कुरणको जणनकणरी सलजखत रुपमण 
सहकणरी संस्थणलणई ददन ुपनेछ । 

(४) यस दफणको प्रसतकूल हनुे गरी सनयकु्त िएको लेखणपरीिकले गरेको लेखणपरीिर् मणन्य हनु े 
छैन ।  
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पररच्छेद – १३ 

छुट, सवुिधण र सहसुलयत 

७६.  छुट, सवुिधण र सहसुलयत : (१) प्रचसलत कणनूनमण जनुसकैु कुरण लेजखएको िएतण पसन सहकणरी संस्थणलणई 
देहणय बमोजजम छुट, सवुिधण र सहसुलयत प्रणप्त हनुेछ । 

(क) सहकणरी संस्थणले अचल सम्पजत्त बणहेक कणरोिणर सम्बन्धी कुनै सलखत रजजषे्ट्रशन गनुा 
गरणउन ुपनेछैन । 

(ख) सहकणरी संस्थणले आफ्नो कणयणालय तथण सेिण केन्िको ििन सनमणार्कण लणसग आिश्यक 
पने जग्गण जसमन लगणयतकण अचल सम्पजत्त खररद गदणा आय वटकट दस्तरु िण रजजषे्ट्रशन 
दस्तरु लणग्ने छैन । 

 तर,  

(१) ब्यणिसणवयक प्रयोजनकण लणसग जग्गण जसमन लगणयतकण अचल सम्पजत्त खररद 
गदणा प्रचसलत कणनून बमोजजम आय वटकट दस्तरु िण रजजषे्ट्रशन दस्तरु लणग्नेछ । 

(२) रजजषे्ट्रशन दस्तरु छुट प्रणप्त गरर खररद गररएको जग्गण जसमन लगणयतकण अचल 
सम्पजत्त प्रयोग नगरर सबवि गरेमण सो बणपत छुट पणएको रजजषे्ट्रशन दस्तरु वफतणा गनुा 
पनेछ । 

(ग) सहकणरी संस्थणले ऋर् लगणनी गदणा िण जमणनत बणपत रणखेको जग्गण दृविबन्धक पणररत 
गदणा कुनै पसन शूल्क लणग्ने छैन । 

 (२) प्रचसलत कणनूनमण जनुसकैु कुरण लेजखएको िएतण पसन सहकणरी संस्थणले दफण ६६ को उपदफण (२) को 
खण्ड (क) बमोजजम जगेडण कोषमण छुट्यणईएको रकम, दफण ६७ को उपदफण (२) बमोजजम सहकणरी प्रिद्धान 
कोषमण जम्मण गरेको रकममण आयकर लणग्ने छैन । 

 तर, संरजित पूजजवफतणा कोषबणट सदस्यले प्रणप्त गरेको रकममण सदस्यकण कर दणवयत्िकण सम्बन्धमण 
प्रचसलत कणनून बमोजजम हनुेछ । 

(३) यस दफणमण उजल्लजखत छुटहरुकण असतररक्त औद्योसगक ब्यिसणय गने सहकणरी संस्थणलणई प्रचसलत कणनून 
बमोजजम उद्योगले पणए सरहको र पूिणाधणर संरचनणको सनमणार् तथण सञ्चणलन िण विषेश उद्योग, ब्यिसणय िण सेिण 
सञ्चणलन गने सहकणरी संस्थणलणई प्रचसलत कणनून बमोजजम त्यस्तो उद्योग, ब्यिसणय िण सेिणले पणए सरहको 
छुट, सवुिधण र सहसुलयत प्रणप्त हनुेछ । 
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(४) नेपणल सरकणर, प्रदेश सरकणर िण स्थणनीय तहले विपन्न ग्रणसमर् मवहलण, अपणङ्गतण िएकण व्यजक्त, मकु्त 
कमैयण, मकु्त हसलयण, िसूमवहन कृषक, बेरोजगणर, श्रसमक र दसलत तथण अल्पसङ्खख्यक जनजणसत समेतकण 
ससमणन्तकृत समूहको सहकणरी खेतीपणती िण सदस्यको श्रम िण ससपमण आधणररत स्िरोजगरीकण उद्योगधन्दण 
प्रिद्धान गना प्रचसलत कणनून बमोजजम लणग्ने जनुसकैु कर आंजशक िण पूरै छुट ददन, बीउ पूजी, लणगत 
सहिणसगतण अनदुणन र सहसुलयतपूर्ा ऋर् लगणयतको विषेश वित्तीय सवुिधण तथण प्रणविसधक टेिण प्रदणन गना 
सक्नेछ ।  

(५) समय समयमण नेपणल सरकणर िण प्रदेश सरकणरले रणजपत्रमण सूचनण प्रकणजशत गरर तोवकददएकण सबै छुट र 
सहसुलयतहरु त्यस्तण सहकणरी संस्थणहरुले प्रणप्त गना सक्नेछन ्। 

(६) उल्लेजखत छुट, सवुिधण र सहसुलयत बणहेक सहकणरी संस्थणलणई प्रणप्त हनुे अन्य छुट, सवुिधण र सहसुलयत 
सम्बन्धी ब्यिस्थण र प्रवियण तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद—१४ 

ऋर् असलुी तथण बणूँकी बक्यौतण 

७७.  ऋर् असूल गने : (१) कुनै सदस्यले सहकणरी संस्थणसूँग गरेको ऋर् सम्झौतण िण शता कबसुलयतको 
पणलनण नगरेमण, सलखतको िणखणसित्र ऋर्को सणिणूँ, ब्यणज र हजणानण चकु्तण नगरेमण िण ऋर् सलएको 
रकम सम्बजन्धत कणममण नलगणई वहनणसमनण गरेको देजखएमण त्यस्तो सदस्यले ऋर् सलंदण रणखेको 
सधतोलणई सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणले सललणम सबिी गरी िण अन्य कुनै व्यिस्थण गरी आफ्नो सणूँिण, 
ब्यणज र हजणानण असूल उपर गना सक्नेछ । 

(२) कुनै सदस्यले सहकणरी संस्थणमण रणखेको सधतो कुनै वकससमले कसैलणई हक छोसडददएमण िण अन्य 
कुनै कणरर्बणट त्यस्तो सधतोको मूल्य घट्न गएमण त्यस्तो ऋर्ीलणई सनजित म्यणद ददई थप सधतो 
सरुिर् रणख् न लगणउन सवकनेछ । 

(३) उपदफण (२) बमोजजम ऋर्ीले थप सधतो नरणखेमण िण उपदफण (१) िण (२) बमोजजमको 
सधतोबणट पसन सणूँिण, ब्यणज र हजणानणको रकम असूल उपर हनु नसकेमण त्यस्तो ऋर्ीको हक लणग्ने 
अन्य जणयजेथणबणट पसन सणूँिण, ब्यणज र हजाे णनण असूल उपर गना सवकनेछ ।  

(४) यस दफण बमोजजम सणूँिण, ब्यणज र हजानण असूल उपर गदणा लणगेको खचाको रकम तथण असूल 
उपर िएको सणूँिण, व्यणज र हजणानणको रकम किण गरी बणूँकी रहन आएको रकम सम्बजन्धत ऋर्ीलणई 
वफतणा ददन ुपनेछ ।  

(५) यस दफण बमोजजम कुनै सहकणरी संस्थणले ऋर्ीको सधतो िण अन्य जणयजेथण सललणम सबिी गदणा 
सललणम सकणने व्यजक्तको नणममण सो सधतो िण जणयजेथण प्रचसलत कणनून बमोजजम रजजषे्ट्रशन िण दणजखल 
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खणरेज गनाको लणसग सम्बजन्धत कणयणालयमण लेखी पठणउनेछ र सम्बजन्धत कणयणालयले पसन सोही 
बमोजजम रजजषे्ट्रशन िण दणजखल खणरेज गरी सोको जणनकणरी सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणलणई ददन ुपनेछ 
। 

(६) यस दफण बमोजजम सधतो रणखेको सम्पजत्त सललणम सबिी गदणा कसैले सकणर नगरेमण त्यस्तो 
सम्पजत्त सम्बजन्धत सहकणरी संस्थण आफैं ले सकणर गना सक्नेछ । 

(७) उपदफण (६) बमोजजम आफैं ले सकणर गरेमण त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणको नणममण 
रजजषे्ट्रशन िण दणजखल खणरेज गना सम्बजन्धत कणयणालयमण लेखी पठणउनेछ र त्यसरी लेखी आएमण 
सम्बजन्धत कणयणालयले सोही बमोजजम रजजषे्ट्रशन िण दणजखल खणरेज गरी ददन ुपनेछ । 

७८.  कणलो सूची सम्बन्धी व्यिस्थणाः सहकरी संस्थणबणट ऋर् सलई  रकमको अपचलन गने िण िणखण सित्र 
ऋर्को सणूँिण व्यणज वफतणा नगने व्यजक्तको नणम नणमेशी सवहत कणलोसूचीमण  प्रकणशन गना सवकनेछ ।  

७९. कजणा सूचनण केन््र सम्बन्धी व्यिस्थणाः  एक सहकणरी संस्थणको कजणा प्रिणहमण शदु्धतण कणयम गरी कजणा 
प्रिणह सम्बन्धी सूचनण प्रणप्त गने समेतकण कणया गना मन्त्रणलयले सरोकणरिणलणको सहिणसगतणमण एक  कजणा 
सूचनण केन्िको स्थणपनण गनेछ । 

    (२) कजणा सूचनण केन्ि सम्बन्धी  अन्य  व्यिस्थण तोवकए बमोजजम हनुेछ ।   

८०. कजणा असलुी न्यणयणसधकरर्  (१) प्रणदेजशक स्तरमण सहकणरी िेत्रकण लणसग एक कजणा असलुी 
न्यणयणसधकरर् रहनेछ । यसको गठन र सञ्चणलन सम्बन्धी ब्यिस्थण तोकीय बमोजजम हनुेछ । 

८१.  बणूँकी बक्यौतण असूल उपर गने : कसैले सहकणरी संस्थणलणई सतनुा बझुणउन ुपने रकम नसतरी बणूँकी 
रणखेमण त्यस्तो रकम र सोको ब्यणज समेत रजजष्ट्रणरले त्यस्तो व्यजक्तको जणयजेथणबणट असूल उपर 
गररददन सक्नेछ । 

८२.   रोक्कण रणख् न लेखी पठणउन े: (१) सहकणरी संस्थण िण रजजष्ट्रणरले दफण ७७ र ८१ को प्रयोजनको लणसग 
कुनै व्यजक्तको खणतण, जणयजेथणको स्िणसमत्ि हस्तणन्तरर्, नणमसणरी िण सबिी गना नपणउने गरी रोक्कण 
रणख् न सम्बजन्धत सनकणयमण लेखी पठणउन सक्नेछ ।त्यसरी रोक्कण रणख्दण सम्िजन्धत व्यजक्तलणइ अन्यणय 
परेमण सनजलणइ प्रचसलत कणनून िमोजजम उपचणर खोज्न िणधण पने छैन ।   

(२) उपदफण (१) बमोजजम रोक्कणको लणसग लेखी आएमण सम्बजन्धत सनकणयले प्रचसलत कणनून बमोजजम 
त्यस्तो व्यजक्तको खणतण, जणयजेथणको स्िणसमत्ि हस्तणन्तरर्, नणमसणरी िण सबिी सबतरर् गना नपणउने 
गरी रोक्कण रणखी ददन ुपनेछ । 
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  ८३.  अग्रणसधकणर रहन े: कुनै व्यजक्तले सहकणरी संस्थणलणई सतनुा पने ऋर् िण अन्य कुनै दणवयत्ि नसतरेमण 
त्यस्तो व्यजक्तको जणयजेथणमण नेपणल सरकणर िण प्रदेश सरकणरको कुनै विजत्तय हक दणबी िए त्यसको 
लणसग रकम छुिणई बणूँकी रहन आएको रकममण संस्थणको अग्रणसधकणर रहनेछ । 

 ८४.  कणयािणही गना िणधण नपने : सहकणरी संस्थणले ऋर् असलुी गने सम्बन्धमण कुनै व्यजक्त िण  सहकणरी 
संस्थण उपर चलणएको कुनै कणरिणहीकण कणरर्बणट त्यस्तो व्यजक्त िण संस्थण उपर यस ऐन तथण 
प्रचसलत कणनून बमोजजमको कुनै कसूरमण कणरिणही चलणउन रोक लगणएको मणसनने छैन । 

 

 

पररच्छेद– १५ 

एकीकरर्,  सबघटन तथण दतणा खणरेज 

८५.  एकीकरर् तथण वििणजन सम्बन्धी व्यबस्थण : (१) यस ऐनको असधनमण रही दईु िण दईुिन्दण बढी 
सहकणरी संस्थणहरु एक आपसमण गणिी एकीकरर् गना िण एक सहकणरी संस्थणलणई िौगोसलक कणया 
िेत्रको आधणरमण दईु िण दईुिन्दण बढी सहकणरी संस्थणमण वििणजन गना सवकनेछ ।  

(२) उपदफण (१) बमोजजम एकीकरर् िण वििणजन गदणा सम्बजन्धत संस्थणको कुल कणयम रहेकण 
सदस्य संख्यणको दईु सतहणइ बहमुतबणट सनर्ाय हनु ुपनेछ ।   

(३) उपदफण (२) बमोजजम एवककरर् िण वििणजन हनुे सनर्ाय गरर एवककरर् िण वििणजन हनु  
चणहणने सहकणरी संस्थणले सणधणरर्सिणको सनर्ाय सवहत रजजष्ट्रणर समि सनिेदन ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफण (३) बमोजजम सनिेदन प्रणप्त िएपसछ रजजष्ट्रणरले सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणलणई 
एकआपसमण एवककरर् िण वििणजन हनु स्िीकृती ददन सक्नेछ । 

(५) उपदफण (४) बमोजजम स्िीकृती प्रणप्त गरेपसछ उपदफण (३) बमोजजम सनिेदन ददने सहकणरी 
संस्थणले आफ्नो विसनयममण संशोधन गरर स्िीकृतीकण लणसग रजजष्ट्रणर समि पेश गनुा पनेछ।   

(६) उपदफण (५) बमोजजम रजजष्ट्रणरबणट विसनयम स्िीकृत िएपसछ सहकणरी संस्थणहरु विसधित रुपमण 
एवककरर् िण वििणजन िएको मणसननेछ ।        

(७) उपदफण (२) बमोजजम एकीकरर् िण वििणजन गने सनर्ाय गदणा एकीकरर् िण वििणजनकण शता र 
कणयाविसध समेत खलुणउन ुपनेछ। 

८६.  विघटन र दतणा खणरेज : (१) कुनै सहकणरी संस्थणमण देहणयको अिस्थण विद्यमणन िएमण सणधणरर्सिणको 
तत्कणल कणयम रहेकण दईु सतहणइ बहमुत सदस्यको सनर्ायबणट त्यस्तो सहकणरी संस्थणको विघटन गने 
सनर्ाय गरी दतणा खणरेजीको स्िीकृसतकण लणसग ससमसतले रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त 
असधकणरी समि सनिेदन ददन  सक्नेछ :– 



 

39 

 

(क) विसनयममण उजल्लजखत उद्देश्य तथण कणया हणससल गना सम्िि निएमण,  

(ख) सदस्यको वहत गना नसक्न ेिएमण । 

(२) उपदफण (१) बमोजजम प्रणप् त सनिेदनमण छणनविन गदणा त्यस्तो संस्थणको विघटन गना उपयकु्त 
देजखएमण रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले त्यस्तो सहकणरी संस्थणको दतणा 
खणरेज गना सक्नेछ। 

(३) उपदफण (२) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त 
असधकणरीले देहणयको अिस्थणमण सहकणरी संस्थणको दतणा खणरेज गना सक्नेछ :– 

(क) लगणतणर दईु िषासम्म कुनै कणरोबणर नगरी सनष्कृय रहेको पणइएमण, 

(ख) कुनै सहकणरी संस्थणले यो ऐन िण यस ऐन अन्तगात बनेको सनयमणिली विपरीतको कणया 
बणरम्बणर गरेमण, 

(ग) विसनयममण उजल्लजखत उद्देश्य विपरीत कणया गरेमण, 

(घ) सहकणरी मूल्य, मणन्यतण र ससद्धणन्त विपरीत कणया गरेमण । 

(४) उपदफण (२) िण (३) बमोजजम दतणा खणरेज गनुा अजघ रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त 
असधकणरीले त्यस्तो सहकणरी संस्थणलणई सनुिुणईको लणसग कम्तीमण तीश ददनको समय ददन ुपनेछ 
। 

(५) उपदफण (२) िण (३) बमोजजम सहकणरी संस्थणको दतणा खणरेज िएमण त्यस्तो संस्थण विघटन िएको 
मणसननेछ ।  

(६) उपदफण (२) िण (३) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िएतण पसन सहकणरी बैंकको दतणा खणरेज गनुा 
अजघ नेपणल रणष्ट्र बैंकको परणमशा सलन ुपनेछ । 

(७) उपदफण (२) िण (३) बमोजजम सहकणरी संस्थणको दतणा खणरेजी िएमण त्यस्तो संस्थण, संघ िण 
बैंकको दतणा प्रमणर्पत्र स्िताः रद्द िएको मणसननेछ । 

८७. सलक्िीडेटरको सनयजुक्त :  (१) दफण ८६ बमोजजम कुनै सहकणरी संस्थणको दतणा खणरेज िएमण रजजष्ट्रणर िण 
रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले  सलक्िीडेटर सनयकु्त गनेछ ।  

(२) कुनैपसन सहकणरी संस्थणको सलक्िीडेशन सम्बन्धी प्रवियण तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

८८. सलक्िीडेशन पसछको सम्पसतको उपयोग : कुनै सहकणरी संस्थणको सलक्िीडेशन पिणत ्सबै दणवयत्ि िकु्तणन 
गरी बणूँकी रहन गएको सम्पजत्तको उपयोग प्रचसलत कणनूनमण तोकजेए बमोजजम हनुेछ । 
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पररच्छेद –१६ 

दतणा गने असधकणरी 
 

८९.  प्रणदेजशक रजजष्ट्रणर : (१)  मन्त्रणलयले सनजणमती सेिणकण कम्तीमण रणजपत्रणवकत वद्धसतय शे्रर्ीकण 

असधकृतलणई प्रणदेजशक रजजष्ट्रणरको रुपमण कणया गने गरी तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफण (१) बमोजजमको रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरले यस ऐन िण यस ऐन अन्तगात बनेको सनयम 

बमोजजम आफुलणई प्रणप्त असधकणर पूर्ा िण आंजशक रुपमण आफू मणतहतको सहकणरी हेने 

असधकृतस्तरको कमाचणरीलणई प्रत्यणयोजन गना सक्नेछ । 

(३) सहकणरी संस्थण िण संघ दतणा सनयमन लगणयत आिश्यक कणया गनाकण लणसग प्रदेश रजजष्ट्रणरको 

कणयणालयको स्थणपनण निए सम्मको लणगी मन्त्रणलयले कुनै रणजपत्रणंवकत असधकृतलणई रजजष्ट्रणरको कणया 

गने गरर तोक्न सक्नेछ ।  

९०.  कणम, कताव्य र असधकणर : (१) सहकणरी संस्थण दता गनाको लणसग परेको दरखणस्त उपर आिश्यक 

जणूँचिझु गरर सहकणरी संस्थण दतणा गरर दतणाको प्रमणर्पत्र ददने,  

(२) यस ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको सनयमको असधनमण रवह सहकणरी संस्थणले आफ्नो कणया 

सञ्चणलन गना बनणएको विसनयम स्िीकृत गने, 

(३) यस ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको सनयमको असधनमण रवह सहकणरी संस्थणको एवककरर्, 

वििणजन तथण कणयािेत्र पनुाःसनधणारर् सम्बन्धी कणया गने, 

(४) सहकणरी जशिण तथण तणसलम वियणकलणपहरुको तजुामण एिं सञ्चणलन सम्बन्धी कणया गने र 

(५) मणसथ उल्लेजखत कणया र यस ऐनमण अन्यत्र उजल्लजखत कणम, कताव्य तथण असधकणरको असतररक्त 

रजजष्ट्रणरको  कणम, कताव्य र असधकणर तोवकए बमोजजम हनुेछ । 
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पररच्छेद –१७ 

सनरीिर् तथण अनगुमन 

९१.  सनरीिर् तथण वहसणिवकतणब जणूँच गने : (१)  रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले 

सहकणरी संस्थणको जनुसकैु िखत सनरीिर् तथण वहसणब जणूँच गना, गरणउन सक्नेछ । 

(२) नेपणल रणष्ट्र बैंिले जनुसकैु िखत सहकणरी बैंक िण तोवकएको िन्दण बढी आसथाक कणरोिणर गने 

संस्थणको वहसणि वकतणि िण वित्तीय कणरोिणरको सनरीिर् िण जणूँच गना, गरणउन सक्नेछ। 

(३) उपदफण (२) को प्रयोजनको लणसग नेपणल रणष्ट्र बैिले आफ्नण कुनै असधकणरी िण विशेषज्ञ खटणई 

आबश्यक  वििरर् िण सूचनणहरू सहकणरी बैंकबणट जझकणई सनरीिर् तथण सपुरीिेिर् गना सक्नेछ । 

(४) उपदफण (१) िण (२) बमोजजम सनरीिर् िण वहसणब जणूँच गदणा रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर 

प्रणप्त असधकणरी िण नेपणल रणष्ट्र बैंकको असधकणर प्रणप्त असधकृतले मणग गरेको जणनकणरी सम्बजन्धत 

संस्थणले उपलब्ध गरणउन ुपनेछ । 

 (५) उपदफण (१) िण (२) बमोजजम सनरीिर् िण वहसणब जणूँच गदणा कुनै सहकणरी संस्थणको 

कणमकणरबणही यो ऐन, यस ऐन अन्तगात बनेको सनयम, सनदेजशकण, मणपदण्ड िण कणयाविसध बमोजजम 

िएको नपणइएमण रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरी िण नेपणल रणष्ट्र बैिले सम्बजन्धत 

सहकणरी संस्थणलणई आिश्यक सनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो सनदेशनको पणलनण गनुा त्यस्तो संस्थणको 

कताव्य हनुेछ । 

 (६) नेपणल रणष्ट्र बैिले यस दफण बमोजजम सहकणरी बैंकको सनरीिर् तथण सपुरीिेिर् गदणा नेपणल 

रणष्ट्र बैिले प्रचसलत कणनून बमोजजमको असधकणर प्रयोग गना सक्नेछ। 

(७) यस दफण बमोजजम सहकणरी बैंकको सनरीिर् तथण सपुरीिेिर् गदणा प्रणप् त हनु आएको जणनकणरी 
नेपणल रणष्ट्र बैिले रजजष्ट्रणरको कणयणालयलणई उपलब्ध गरणउन ुपनेछ ।   

(८) नेपणल रणष्ट्र बैंकले तोवकएको समय र ढणूँचणमण सहकणरी बैंकले वित्तीय वििरर् र अन्य आिश्यक 
त्यणि तथण कणगजणत नेपणल रणष्ट्र बैंकमण पेश गनुा पनेछ । 

९२.  छणनविन गना सक्न े : (१) कुनै सहकणरी संस्थणको व्यिसणवयक कणरोबणर सन्तोषजनक निएको, 
सदस्यको वहत विपरीत कणम िएको िण सो सहकणरी संस्थणको उद्देश्य विपरीत कणया गरेको िनी त्यस्तो 
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संस्थणको कम्तीमण एक चौथणइ प्रसतशत सदस्यले छणनविनको लणसग सनिेदन ददएमण रजजष्ट्रणर िण 
रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले त्यस्तो सहकणरी संस्थणको छणनविन गना, गरणउन सक्नछे । 

(२) उपदफण (१) बमोजजम छणसनिन गदणा मणग गरेको वििरर् िण कणगजणत उपलब्ध गरणई सहयोग 
गनुा सम्बजन्धत ससमसतको कताव्य हनुेछ ।  

(३) उपदफण (१) िण (२) बमोजजम गररएको छणनविनको जणनकणरी सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणलणई 
सलजखत रुपमण ददन ुपनेछ । 

९३. बचत तथण ऋर्को कणरोबणर गने संस्थण को सनरीिर् तथण अनगुमन सम्बन्धी विशेष व्यिस्थण :  

(१) बचत तथण ऋर्को मखु्य कणरोबणर गने संस्थण िण संघले तोवकए बमोजजम अनगुमन प्रर्णली 
अिलम्बन गनुा पनेछ ।  

(२)  रजजिणर िण रजजिणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले बचत तथण ऋर्को कणरोबणर गने संस्थण,िण 
संघको तोवकए बमोजजमको अनगुमन प्रर्णलीमण आधणररत िई सनरीिर् तथण अनगुमन गनेछ। 

(३)  उपदफण (२) बमोजजम संस्थण िण संघको सनररिर् तथण अनगुमन गदणा रजजिणर िण रजजिणरबणट 
असधकणर प्रणप्त असधकणरीले आिश्यकतण अनसुणर नेपणल रणष्ट्र बैि लगणयतकण अन्य सनकणयको सहयोग 
सलन सक्नेछ । 

(४)  बचत तथण ऋर्को मखु्य कणरोिणर गने सस्थण िण संघको सनरीिर् तथण अनगुमन सम्बन्धी अन्य 
ब्यिस्थण तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

९४. मन्त्रणलयले सनररिर् तथण अनगुमन गनेाः  (१) रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीबणट कुनै 
सहकणरी सस्थणको सनरीिर् निएकण िण त्यस्तो सनरीिर् प्रिणिकणरी निएकणले सदस्यको वहतमण प्रसतकुल 
असर परेको िनी कुनै श्रोतबणट जणनकणरी हनु आएमण मन्त्रणलयले त्यस्तो सहकणरी सस्थणको सनररिर् तथण 
अनगुमन गरी सम्बसधत सहकणरी संस्थणलणई आिश्यक सनदेशन ददन सक्नेछ । 

      (२) उपदफण (१) बमेजजम सनदेशन ददएमण त्यस्तो सनदेशनको पणलनण गनुा सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणको 
कताब्य हनुेछ। 

९५.  संघले सनरीिर् तथण अनगुमन गनेाः  (१)  संघले रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीको 
पूिा स्िीकृती सलई आफ्नण सदस्य संस्थणको कणम कणरिणहीको सनरीिर् तथण अनगुमन गरी सो को 
प्रसतिेदन रजजष्ट्रणर र मन्त्रणलय समेतमण पेश गनुापनेछ । 

(२) उपदफण (१) बमोजजमको प्रसतिेदनमण देहणयकण कुरणहरु खलुणउन ुपनेछाः 

  (क) अनगुमन तथण सनरीिर् गरेको संस्थण िण संघको वििरर्, 
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 (ख) संस्थण िण संघमण यो ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको सनयम र विसनयमको पणलनणको 
अिस्थण, 

  (ग) सदस्यहरुले प्रणप्त गरेको सेिण सवुिधणको अिस्थण, 

  (घ) सहस्यहरुको सहिणसगतणको स्तर, 

  (ङ) संस्थण िण संघको आसथाक र वित्तीय अिस्थण तथण कोषको पररचणलन, 

  (च) तोवकए बमोजजमको अन्य वििरर् । 

(३) उपदफण (२) बमोजजम संघले अनगुमन गदणा आफु मणतहतकण कुनै संस्थण िण संघको कणम 
कणरिणहीमण कुनै त्रटुी फेलण परेमण त्यस्तो त्रटुी सच्यणउन सम्बजन्धत संस्थण िण संघलणई सूझणि िण 
सनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो सझुणि िण सनदेशनको पणलनण गनुा सम्बजन्धत संस्थण िण संघको कताव्य 
हनुेछ । 

(४) उपदफण (३) बमोजजम ददईएको सझुणि िण सनदेशनको पणलनण निएमण रजजष्ट्रणर िण रजजष्ट्रणरबणट 
असधकणर प्रणप्त असधकणरी समि कणरिणहीको ससफणररस गनेछ । 

९६.  िणवषाक प्रसतिेदन पेश गनुापने : (१) रजजिणरले आसथाक िषा समणप्त िएको समसतले तीन मवहनणसित्र 
सहकणरी संस्थणको सनरीिर् सम्बन्धी िणवषाक प्रसतिेदन मन्त्रणलय समि पेश गनुा पनेछ र सहकणरी 
बैकको सनररिर् प्रसतबेदन नेपणल रणि बैक समेतलणई उपलब्ध गरणउन ुपनेछ ।  

(२) कणयणालयले आसथाक िषा समणप्त िएकण समसतले एक मवहनण सित्र आफ्नो कणयािेत्र सित्रको सहकणरी 
संस्थण िण संघकण बणवषाक प्रसतबेदन रजजिणर समि पेश गनुा पनेछ । 

  (३) उपदफण (१) र (२) बमोजजमको प्रसतिेदनमण देहणयकण वििरर्हरू खलुणउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चणलनमण रहेकण सहकणरी संस्थणको वििरर्, 

(ख) अनगुमन गररएकण सहकणरी संस्थणको संख्यण तथण आसथाक कणरोिणरको वििरर्, 

(ग) सहकणरी संस्थणमण सहकणरी ससद्धणन्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगात बनेको सनयम,  विसनयम 
तथण आन्तररक कणयाविसधको पणलनणको अिस्थण, 

(घ) सहकणरी संस्थणकण सदस्यले प्रणप् त गरेको सेिण सवुिधणको अिस्थण, 

(ङ) सहकणरी संस्थणको वियणकलणपमण सदस्यको सहिणसगतणको स्तर अनपुणत, 



 

44 

 

(च) सहकणरी संस्थणलणई महणनगरपणसलकण, उपमहणनगरपणसलकण, नगरपणसलकण िण 
गणउूँपणसलकणबणट प्रदणन गररएको वित्तीय अनदुणन तथण छुट सवुिधणको सदपुयोसगतणको 
अिस्थण,  

(छ) सहकणरी संस्थणको आसथाक वियणकलणप तथण वित्तीय अिस्थण सम्बन्धी तोवकए 
बमोजजमकण वििरर्, 

(ज) सहकणरी संस्थणमण आन्तररक सनयन्त्रर् प्रर्णलीको अिस्थण, 

(झ) सहकणरी संस्थणमण सशुणसन तथण जजम्मेिणरीको अिस्थण, 

(ञ) सहकणरी संस्थणमण रहेकण कोषको वििरर्, 

(ट) संरजित पूूँजी वफतणा कोष वितरर्को अिस्थण, 

(ठ) सहकणरीको नीसत सनमणार्मण सहयोग पगु्ने आिश्यक कुरणहरू, 

(ड) सहकणरी संस्थणको दतणा, खणरेजी तथण विघटन सम्बन्धी वििरर्, 

(ढ) संस्थण िण सघ ले सञ्चणलन गरेको दफण २० बमोजजमको कणरोिणर, व्यिसणय, उद्योग िण 
पररयोजनणको वििरर्,  

(र्) तोवकए बमोजजमकण अन्य वििरर् । 

९७. सहकणरी बचत तथण कजणा सरुिर् कोषाः  (१) प्रचसलत कणनूनमण जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन प्रदेश 
सरकणरले सहकणरी संस्थणहरुको सहिणसगतणमण संस्थणहरुले पररचणलन गने बचत र प्रदणन गने कजणाको 
सरुिर् ब्यिस्थणको लणगी एक सहकणरी बचत तथण कजणा सरुिर् कोष खडण गना सक्नेछ । 

(२) सहकणरी बचत तथण कजणा सरुिर् कोष सञ्चणलन सम्बन्धी व्यिस्थण तोवकए बमोजजम हनुेछ ।  

९८. आपसी सरुिर् सेिण संचणलन सम्बन्धी व्यिस्थणाः (१) सहकणरी संस्थणले कणननुमण व्यिस्थण िएबमोजजम 
आफ्नण सदस्यहरुको बणलीनणली िस्तिुणउ लगणयतमण िएको िसतको अंशपूसता गने गरी आपसी सरुिर् 
सेिण संचणलन गना सक्नेछ । 

 (२) उपदफण (१) बमोजजम आपसी सरुिर् सेिण सञ्चणलन गना संस्थणको न्यूनतम मणपदण्ड र अन्य 
ब्यिस्थण तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

९९. जस्थरीकरर् कोष सम्बन्धी व्यिस्थणाः (१) बचत तथण ऋर् विषयगत संस्थणको सञ्चणलनमण सम्िणवित 
जोजखमबणट संरिर् गना त्यस्तण संस्थणहरु समलेर एक जस्थरीकरर् कोष खडण गना सक्नेछन ्।  
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 (२) जस्थरीकरर् कोषमण सहिणसगतण, कोषको सञ्चणलन, कोषको उपयोग सम्बन्धी ब्यिस्थण प्रचसलत नेपणल 
कणनून बमोजजम हनुेछ । 

पररच्छेद –१८ 

समस्यणग्रस्त संस्थण िण संघको व्यिस्थणपन  

१००.  संस्थण िण संघ समस्यणग्रस्त िएको घोषर्ण गना ससफणररस गना सक्न े : यस ऐन बमोजजम गररएको 
सनरीिर् िण वहसणब जणूँचबणट कुनै संस्थणमण देहणयको अिस्थण विद्यमणन रहेको देजखएमण रजजिणरले 
त्यस्तो संस्थण िण संघलणई समस्यणग्रस्त संस्थण िण संघको रूपमण घोषर्ण गना मन्त्रणलय मणफा त नेपणल 
सरकणर समि ससफणररस गना सक्नेछ :-  

(क) सदस्यको वहत विपरीत हनुे गरी कुनै कणया गरेको, 

(ख) संस्थेण िण संघले पेुरण गनुापने वित्तीय दणवयत्ि पूरण नगरेको िण िकु्तणनी गनुापने दणवयत्ि 
िकु्तणनी गना नसकेको िण िकु्तणनी गना नसक्ने अिस्थण िएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचत सनधणाररत शता बमोजजम वफतणा गना नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगात बनेको सनयम तथण विसनयम विपरीत हनुे गरी संस्थण  सञ्चणलन 
िएको, 

(ङ) संस्थण िण संघ दणमणसणहीमण पना सक्ने अबस्थणमण िएको िण उल्लेखनीय रुपमण गम्िीर 
आसथाक कदठनणई िोसगरहेको,  

(च) कुनै संस्थण िण संघले सदस्यको बचत रकम वफतणा गनुा पने अिसधमण वफतणा नगरेको 
िनी त्यस्तो संस्थण िण संघकेो कम्तीमण पच्चीस जनण सदस्यहरूले रजजिणर  समि 
सनिेदन ददएकोमण छणनविन गदणा खण्ड (क) देजख (ङ) सम्मको कुनै अिस्थण विद्यमणन 
िएको देजखएको । 

१०१. लगत तयणर गनेाः  (१) समस्यणग्रस्त संस्थण िण संघको सम्िन्धमण रजजिणरले देहणय बमोजजमकण लगत 
तयणर गनुापनेछाः 

  (क) समस्यणग्रस्त संस्थण िण संघकण सदस्य, बचतकतणा िण संस्थण िण संघले िकु्तणनी                  

    ददनपुने  व्यजक्त िण संस्थणहरुको नणम नणमेशीकणको,  

  (ख) समस्यणग्रस्त संस्थण िण संघको नणममण रहेको िण लगणनी गरेको अचल सम्पसतको, 
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(ग) समस्यणग्रस्त संस्थण िण संघको  ससमतीको सदस्य कमाचणरी िण सनजको पररिणरको िण 
नणतण सम्बन्ध िएको व्यजक्तकण नणममण बैँक िण वित्तीय संस्थणको खणतणमण रहेकण नगद, सनु, 
चणदी जहणिरत तथण शेयर लगणनीको, 

  (घ) समस्यणग्रस्त संस्थण िण संघले ऋर् प्रणप्त गनाकण लणगी सधतेमण रणखेकण जग्गण जसमन      

   र ििनको, 

   (ङ) समस्यणग्रस्त संस्थण िण संघको  स्िदेश तथण सबदेशकण जनुसकैु स्थणनमण रहेकण चलअचल   

   सम्पसतको,   

 (२) उपदफण १ बमोजजम तयणर गरेको लगत समेत दफण १०० बमोजजमको ससफणररस सणथ   

      पठणउन ुपनेछ ।  

१०२. असधकणर  सनलम्बन गना सक्न े: (१) यस ऐन बमोजजम कुनै सहकणरी संस्थण िण संघको सनलम्बनको   

लणगी नेपणल सरकणरसूँग ससफणररस गरेको समसतदेजख समस्यणग्रस्त संस्थण िण संघको ससमसत, व्यिस्थणपक तथण 
कमाचणरीको असधकणर स्िताः सनलम्बन हनुेछ । 

(२) उपदफण (१) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िएतण पसन समस्यणग्रस्त संस्थण िण संघको सम्पसत 
व्यिस्थणपन तथण दणवयत्ि िकु्तणनी सम्बन्धी कणया गनाको लणसग त्यस्तो संस्थण िण संघको ससमसतको 
सदस्य, व्यिस्थणपक तथण कमाचणरीको सनलम्बन फकुिण गने गरी नेपणल सरकणरले गठन गरेको 
ससमसतको सनर्ाय बमोजजम कणम गना यस दफणले बणधण पगुेको मणसनने छैन।                                                                                   

पररच्छेद–१९ 

कसेरू, दण्ड जररिणनण तथण पनुरणबेदन 

१०३. कसेरू गरेको मणसनन े: कसैले देहणयको कुनै कणया गरेमण यस ऐन अन्तगातको कसेूर गरेको मणसननेछ 
:– 

(क) दतणा नगरी िण खणरेज िएको सहकणरी संस्थण सञ्चणलन गरेमण िण कुनै व्यजक्त, फमा िण 
कम्पनीले आफ्नो नणममण सहकणरी शब्द िण सो शब्दको अंग्रजेी रुपणन्तरर् रणखी कुनै 
कणरोबणर, व्यिसणय, सेिण प्रबणह  िण अन्य कुनै कणया गरेमण,  

(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको सनयम, विसनयम बमोजजम बणहेक 
अन्य कुनै पसन प्रयोजनको लणसग प्रयोग गरेमण,   
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(ग)  तोवकएको िन्दण बढी रकम ऋर् प्रदणन गदणा जमणनत िण सरुिर् नरणखी ऋर् प्रदणन 
गरेमण, 

 (घ) ससमसतको सदस्य, व्यिस्थणपक िण कमाचणरीले सहकणरी संस्थणको सम्पजत्त, बचत िण शेयर 
रकम वहनणसमनण गरेमण, 

(ङ) ऋर् असूल हनु नसक्ने गरी ससमसतकण कुनै सदस्य, सनजको नणतेदणर िण अन्य व्यजक्त िण 
कमाचणरीलणई ऋर् ददई रकम वहनणसमनण गरेमण,  

(च) ससमसतकण कुनै सदस्यले एक्लै िण अन्य सदस्यको समलोमतोमण सहकणरी संस्थणको शेयर 
िण बचत रकम आफू खसुी पररचणलन गरी सहकणरी संस्थणलणई हणनी नोक्सणनी 
परु् यणएमण,  

(छ) झिुण िण गलत वििरर् पेश गरी कजणा सलएमण, रणखेको सधतो कच्चण िएमण िण ऋर् 
वहनणसमनण गरेमण,  

(ज) सहकणरी संस्थणले यस ऐन र यस ऐन अन्तरग्त बनकेण सनयम, विसनयम  विपररत 
लगणनी गरेमण िण लगणनी गने उद्देश्यले रकम उठणएमण,  

(झ) कृसत्रम व्यिसणय खडण गरी िण गरणई ऋर् सलएमण िण ददएमण, 

(ञ) सधतोको अस्िणिणविक रुपमण बढी मूल्यणिन गरी ऋर् सलएमण िण ददएमण, 

(ट) झिुण वििरर्को आधणरमण पररयोजनणको लणगत अस्िणिणविक रुपमण बढणई बढी ऋर् 
सलएमण िण  ददएमण, 

(ठ) कुनै व्यजक्त िण सहकणरी संस्थणलणई एक पटक ददइसकेको सरुिर् रीतपूिाक फुकुिण 
निई िण सो सरुिर्ले खणमेको मूल्यिन्दण बढी हनुेगरी सोही सरुिर् अन्य संस्थणमण 
रणखी पनुाः ऋर् सलए िण ददएमण, 

(ड) सहकणरी संस्थणबणट जनु प्रयोजनको लणसग ऋर् सवुिधण सलएको हो सोही प्रयोजनमण 
नलगणई अन्यत्र प्रयोग गरे िण गरणएमण, 

(ढ) सहकणरी संस्थणको कुनै कणगजणत िण खणतणमण लेजखएको कुनै कुरण कुनै तररकणले हटणइ 
िण उडणइ अकै अथा सनस्कन े व्यहोरण पणरी समलणई लेख्ने िण अको सिन्न ै शे्रस्तण रणख्न े
जस्तण कणम गरेबणट आफूलणई िण अरु कसैलणई फणइदण िण हणसन नोक्सणनी गने 
उद्देश्यले कीते गना िण अकणाको हणसन नोक्सणनी गने उद्देश्यले नगरे िण निएको झिुण 
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कुरण गरे िण िएको हो िनी िण समसत, अि िण व्यहोरण फरक पणरी सहीछणप गरी गरणई 
कणगजणत बनणई िण बनणउन लगणई जणलसणजी गरे िण गरणएमण,  

(र्) ऋर्को सधतो स्िरुप रणजखने चल अचल सम्पजत्त सललणम सबिी िण अन्य प्रयोजनको 
लणसग मूल्यणिन गदणा मूल्यणिनकतणाले बढी, कम िण गलत मूल्यणिन गरी सहकणरी 
संस्थणलणई हणनी नोक्सणनी परु् यणउने कणया गरे िण गरणएमण,  

(त) सहकणरी सेंस्थणलणई हणनी नोक्सणनी परु् यणउने उद्देश्यले कसैले कुनै कणम गरणउन िण 
नगरणउन, मोलणवहजण गना िण गरणउन, कुनै वकससमको रकम सलन िण ददन, सबनण मूल्य िण 
कम मूल्यमण कुनै मणल, िस्त ुिण सेिण सलन िण ददन, दणन, दणतव्य, उपहणर िण चन्दण सलन 
िण ददन, गलत सलखत तयणर गना िण गरणउन, अनिुणद गना िण गरणउन िण गैर कणनूनी 
लणि िण हणनी परु् यणउने बदसनयतले कुनै कणया गरे िण गरणएमण, 

(थ) कुनै सहकणरी संस्थण िण सो को सदस्य िण बचतकतणा िण तीमध्ये कसैलणई हणनी 
नोक्सणनी पगु्ने गरी लेखणपरीिर् गरे गरणएमण िण लेखणपरीिर् गरेको झिुो प्रसतिेदन 
तयणर पणरेमण िण पणना लगणएमण। 

१०४.असल सनयतले गरेको कणमको बचणउाः (१) यस ऐन अन्तगात बनेको सनयम, विसनयम िण सनदेजशकण 
बमोजजम असल सनयतले गरेको कुनै कणम कणरबणहीको सम्बन्धमण मन्त्रणलय िण रजजिणरको कणयणालय िण 
सहकणरी संघ संस्थणहरुको पदणसधकणरी िण कमाचणरी व्यजक्तगत िण सणमवुहक रुपले जिणफदेही हनुे छैनन ्
। 

(२) उपदफण (१) मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन प्रवियण परुण नगरी र बदसनयतसणथ गररएको 
कणयाको कुनै बचणउ हनुे छैन । 

१०५.  सजणयाः (१) कसैले दफण १०३ को कसूर गरेमण देहणय बमोजजमको सजणय हनुेछ :- 

(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसूरमण एक बषासम्म कैद र एकलणख रुपैँयणसम्म 
जररिणनण, 

 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमण दईु बषासम्म कैद र दईु लणख रुपैँयणसम्म जररिणनण,  

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमण विगो बरणबरको रकम जररिणनण गरी तीन बषा सम्म कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (र्) र (त) को कसूरमण विगो 
िरणई विगो बमोजजम जररिणनण गरी देहणय बमोजजमको कैद हनुेछ :-  
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(१) दश लणख रुपैयणूँसम्म सबगो िए एक िषासम्म कैद,  

   (२) दश लणख रुपैयणूँिन्दण बढी पचणस लणख रुपैयणूँसम्म सबगो िए दईु िषादेजख तीन 
िषासम्म कैद, 

(३) पचणस लणख रुपैयणूँिन्दण बढी एक करोड रुपैयणूँसम्म सबगो िए तीन िषादेजख चणर 
िषासम्म कैद, 

  (४) एक करोड रुपैयणूँिन्दण बढी दश करोड रुपैयणसम्म सबगो िए चणर िषादेजख छ 
िषासम्म कैद, 

 (५) दश करोड रुपैंयणूँिन्दण बढी एक अबा रुपैयणूँसम्म सबगो िए छ िषादेजख आठ 
िषासम्म कैद, 

   (६) एक अबा रुपैयणूँिन्दण बढी जसतसकैु रुपैयणूँ सबगो िए पसन आठ िषादेजख दश  
िषासम्म कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमण दश बषासम्म कैद । 

(२) दफण १०३ को कसूर गना उद्योग गने िण त्यस्तो कसूर गना मद्दत परु् यणउने व्यजक्तलणई मखु्य 
कसूरदणरलणई हनुे सजणयको आधण सजणय हनुेछ । 

(३) दफण १०३ को कसूर गने िण त्यस्तो कसूर गना मद्दत परु् यणउने, कुनै सनकणय िण संस्थण िए 
त्यस्तो सनकणय िण संस्थणको प्रमखु कणयाकणरी िण पदणसधकणरी िण कणयाकणरी हैससयतमण कणया सम्पणदन 
गने व्यजक्तलणई यस ऐन बमोजजम हनुे सजणय हनुेछ । 

१०६.  जररिणनण हनु े: (१) दफण ११३ बमोजजम कसैको उजूरी परी िण सहकणरी संस्थणको सनरीिर् अनगुमन 
िण वहसणब वकतणबको जणूँच गदणा िण अन्य कुनै व्यहोरणबणट कसैले देहणयको कुनै कणया गरेको पणइएमण 
रजजिणर िण रजजिणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले त्यस्तो कणयाको प्रकृसत र गणम्िीयातणको आधणरमण 
त्यस्तो कणया गने व्यजक्तलणई पणूँच लणख रुपैँयणसम्म जररिणनण गनेछ :- 

(क) यो ऐन िण यस ऐन अन्तगात बनेकण सनयम विपरीत सदस्यसूँग ब्यणज सलएमण,  

(ख) सहकणरी संस्थणले प्रदणन गने बचत र ऋर्को ब्यणजदर बीचको अन्तर छ प्रसतशतिन्दण 
बढी कणयम गरेमण,  

(ग) सहकणरी संस्थणले प्रदणन गरेको ऋर्मण लणग्ने ब्यणजलणई मूल कजणामण पूूँजीकृत गरी 
सोको आधणरमण ब्यणज लगणएमण, 
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 (घ) कुनै सदस्यलणई आफ्नो पूूँजी कोषको तोवकए बमोजजमको प्रसतशतिन्दण बढी हनुे गरी 
ऋर् प्रदणन गरेमण,  

(ङ) सहकणरी संस्थण दतणा गदणाकण बखतकण सदस्य बणहेक अन्य सदस्यलणई सदस्यतण प्रणप् त 
गरेको तीन मवहनण अिसध व्यसतत निई ऋर् लगणनी गरेमण,  

(च) प्रणथसमक पूूँजी कोषको पन्र गरु्ण िन्दण बढी हनुे गरी बचत संकलन गरेमण,  

(छ) शेयर पूूँजीको अठणर प्रसतशतिन्दण बढी शेयर लणिणंश वितरर् गरेमण,  

(ज) सहकणरी सेंस्थणले आफ्नो कणयािेत्र बणवहर गई कणरोबणर गरेमण िण गैर सदस्यसंग 
कणरोिणर गरेमण, 

(झ) सहकणरी सेंस्थणले यो ऐन विपरीत कृसत्रम ब्यजक्तलणई आफ्नो सदस्यतण ददएमण । 

(२) उपदफण (१) मण लेजखएको व्यहोरणबणट कसैले देहणयको कुनै कणया गरेको पणइएमण रजजिणर िण 
रजजिणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले त्यस्तो कणयाको प्रकृसत र गणम्िीयातणको आधणरमण त्यस्तो कणया 
गने व्यजक्तलणई तीन लणख रुपैयणूँसम्म जररिणनण गना सक्नेछाः- 

(क) यो ऐन िण यस ऐन अन्तगात बनेको सनयम बमोजजम ददएको कुनै सनदेशन िण तोवकएको 
मणपदण्डको पणलनण नगरेमण, 

(ख) यो ऐन िण यस ऐन अन्तगात बनेको सनयम बमोजजम ददनपुने कुनै वििरर्, कणगजणत, 
प्रसतबेदन, सूचनण िण जणनकणरी नददएमण, 

(ग) यस ऐन बमोजजम सनिणाचन नगरी ससमसत तथण लेखण सपुरीिेिर् ससमसतकण 
पदणसधकणरीहरु आफू खशुी पररितान गरेमण,  

(घ) कुनै सहकणरी संस्थणले दफण ६ को उपदफण (४) बमोजजमको तोवकएको शता पणलन 
नगरेमण, 

(ङ) यो ऐन िण यस ऐन अन्तगात बनेको सनयम विपररत अन्य कणया गरेमण । 

(३) उपदफण (१) िण (२) बमोजजमको जररिणनण गनुा अजघ रजजिणर िण रजजिणरबणट असधकणर  

प्रणप्त व्यजक्त िण सहकणरी संस्थणलणई सफणइ पेश गना कम्तीमण पन्र ददनको समयणिसध ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफण(१) िण (२) बमोजजमको जररिणनण गने असधकणरको प्रयोग प्रदेश विषयगत सहकणरी संघ, 
प्रदेश सहकणरी संघ, विजशविकृत सहकणरी संघ र प्रदेश सहकणरी बैंकको हकमण रजजिणर र संस्थण, 
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जजल्लण विषयगत सहकणरी संघ र जजल्लण सहकणरी संघको हकमण रजजिणरबणट असधकणर प्रणप्त 
असधकणरीले गनेछ । 

१०७. रोक्कण रणख्न े: (१)  रजजिणर िण रजजिणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणलणई 
दफण १०६ बमोजजम जररिणनण गनुाकण असतररक्त तीन मवहनणसम्म त्यस्तो सहकणरी संस्थणको कणरोबणर, 
सम्पसत तथण बैि खणतण रोक्कण रणख्न े तथण सम्पजत्त रोक्कण रणख् न सम्बजन्धत सनकणयलणई ससफणररस गना 
सक्नेछ । 

(२) उपदफण (१) बमोजजमको ससफणररस प्रणप् त िएमण त्यस्तो सहकणरी संस्थणको कणरोबणर, सम्पसत िण 
बैि खणतण रोक्कण रणखी सो को जणनकणरी रजजिणर िण रजजिणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीलणई ददन ु
पनेछ ।   

१०८. दोब्बर जररिणनण हनु े : (१) दफण १०६ बमोजजम जररिणनण िएको व्यजक्त िण सहकणरी संस्थणले पनु: 
सोही कसूर गरेमण त्यस्तो व्यजक्त िण सहकणरी संस्थणलणई रजजिणर िण रजजिणरबणट असधकणर प्रणप्त 
असधकणरीले दोस्रो पटकदेजख प्रत्येक पटकको लणसग दोब्बर जररिणनण गनेछ ।  

१०९. नपेणल रणष्ट्र बैंकले सजणय गना सक्नाेः (१) यस ऐनमण अन्यत्र जनुसकैु कुरण लेजखएको िए तणपसन नेपणल 
रणष्ट्र बैंकले इजणजत पत्र प्रदणन गदणा तोकेको शता, समय समयमण जणरी जणरी गरको आदेश िण 
सनररिर्, सपुररिेिर् िण सनयमनको िममण ददएको कुनै सनदेशनको उल्लङ्घन गने सहकणरी बैंकलणई 
देहणय बमोजजम सजणय गना सक्नेछाः- 

  (क) सचेत गरणउने िण सलजखत चेतणिनी ददने, 

  (ख) सधुणरणत्मक कदम चणल्नकण लणसग सञ्चणलक ससमसतलणई कबसुलयतनणमण गरणउने, 

  (ग) बणरम्बणर हनुे उल्लंघन अन्त्य गना, त्यसबणट अलग रहन र सधुणरणत्मक कदम चणल्न  

   सलजखत आदेश जणरी गने,  

(घ) कणरोबणरमण आंजशक िण पूर्ा प्रसतिन्ध लगणउने,  

(ङ) संस्थणको इजणजत पत्र सनलम्बन िण रद्द गने । 

(२) सहकणरी बैंककण सञ्चणलक िण कमाचणरीले नेपणल रणष्ट्र बैंकबणट जणरी िएको आदेश, सनदेशन िण  

इजणजत पत्रको शता उल्लङ्घन गरेमण, सनररिर् तथण सपुररिेिर् गने िममण मणग िएको कणगजणत,  

वििरर्, त्यणि िण असिलेख तोवकएको समय सित्र उपलब्ध नगरणएमण िण बचतकतणा िण सदस्यको  

वहत विपररत कणम गने त्यस्तो सञ्चणलकलणई नेपणल रणष्ट्र बैंकले देहणय बमोजजम सजणय गना सक्नेछ । 
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(क) सचेत गरणउने िण नससहत ददने, 

(ख) सनलम्बनमण रणख्न,े 

(ग) पणूँच लणख रुपैयणूँ सम्म जररिणनण गने, 

(घ) तलब, ित्तण लगणयतकण सम्पूर्ा सवुिधणहरु रोक्कण रणख्न ससमसतलणई आदेश ददने, 

(ङ) त्यस्तो व्यजक्त सञ्चणलक िए पदबणट हटणउन िण कमाचणरी िए त्यस्तो कमाचणरीको  

सेिणकण शता सम्बजन्ध कणनून बमोजजम कणरबणवह गना सम्बजन्धत ससमसतलणई आदेश ददने । 

     (३) यस दफण बमोजजम कसैलणई सजणय गनुापदणा सनजलणई सफणई पेश गने मनणससब मौकण ददन ुपनेछ ।  

 

११०. अनसुन्धणनको लणसग लेखी पठणउन सक्न े: मन्त्रणलय, नपेणल रणष्ट्र बैंक, रजजिणर िण रजजिणरबणट असधकणर 
प्रणप्त असधकणरीले यस ऐन बमोजजम आफ्नो कणम, कताव्य र असधकणरको पणलनण गदणा कसैले दफण 
१०३ बमोजजमको कसूर गरेको थणहण पणएमण त्यस्तो कसूरकण सम्बन्धमण यस ऐन बमोजजम अनसुन्धणन 
गनाको लणसग सम्बजन्धत सनकणयमण लेखी पठणउन सक्नेछ ।   

१११. प्रदेश सरकणर िणदी हनुाेः दफण १०३ बमोजजम सजणय हनुे कसूर सम्बन्धी मदु्दणमण प्रदेश सरकणर िणदी 
हनुेछ । 

११२. मदु्दण हेने असधकणरी : दफण १०३ बमोजजमको सजणय हनुे कसूर सम्बन्धी मदु्दणको कणरिणही र वकनणरण 
सम्बजन्धत जजल्लण अदणलतबणट हनुेछ । 

११३. उजूरी ददन ेहद म्यणद  : (१) कसैले दफण १०५ बमोजजमको सजणय हनुे कसूर गरेको िण गना लणगेको 
थणहण पणउने व्यजक्तले त्यसरी थणहण पणएको समसतले नब्बे ददनसित्र उजरुी ददन ुपनेछ । 

(२) कसैले दफण १०६ बमोजजम जररिणनण हनुे कणया गरेको थणहण पणउने व्यजक्तले त्यसरी 
थणहण पणएको समसतले नब्बे ददन सित्र रजजिणर िण रजजिणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरी समि उजूरी 
ददन ुपनेछ ।  

११४. पनुरणिेदन गना सक्न े: (१) दफण १४ बमोजजम सहकणरी संस्थण दतणा गना अस्िीकणर गरेको िण दफण 
८६ बमोजजम सहकणरी संस्थण दतणा खणरेज गरेकोमण जचत्त नबझु्नेले सो सनर्ायको जणनकणरी पणएको 
समसतले पैंतीस ददनसित्र रजजिणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीको सनर्ायउपर रजजिणर समि र 
रजजिणरको सनर्ायउपर मन्त्रणलयको सजचि समि पनुरणिेदन गना सक्नेछ ।   
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(२) दफण १०६ बमोजजमको जररिणनण, दफण १०९ को उपदफण १ को खण्ड घ र ङ तथण सोवह 
दफणको उपदफण २ को खण्ड घ र ङ बमोजजम सजणयमण जचत्त नबझु्न े व्यजक्तले त्यस्तो सनर्ायको 
जणनकणरी पणएको समसतले पैंतीस ददनसित्र देहणय बमोजजम पनुरणिेदन गना सक्नेछ: 

(क) रजजिणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरीले  गरेको सनर्ाय उपर सम्बजन्धत जजल्लण 
अदणलतमण,  

(ख) रजजिणर र नेपणल रणष्ट्र बैंकले गरेको सनर्ायउपर सम्बजन्धत उच्च अदणलतमण ।  

११५. असूल उपर गररन े: यस पररच्छेद बमोजजम कुनै व्यजक्तले सतनुा पने जररिणनण िण कुनै रकम नसतरी बणूँकी 
रहेकोमण त्यस्तो जररिणनण िण रकम सनजबणट सरकणरी बणूँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 

 

पररच्छेद–२० 

विविध 

११६. वििणद समणधणन ससमसताः-  सहकणरी संस्थणकण बीच कुनै वििणद उत्पन्न िएमण सो वििणद समणधणनकण 
लणसग वििणद समणधणन ससमसतको गठन गना सवकनेछ।सोको गठन विसध तोवकएिमोजजम हनुेछ । 

११७. मतणसधकणरको प्रयोग : (१) कुनै सदस्यले सहकणरी संस्थणको जसतसकैु शेयर खररद गरेको िए तणपसन 
सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणको कणया सञ्चणलनमण एक सदस्य एक मतको आधणरमण आफ्नो मतणसधकणरको प्रयोग 
गना सक्नेछ । 

(२) उपदफण १ मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िएतणपसन संघको हकमण सणधणरर् सिणमण िणग सलन े
प्रयोजनको लणसग तोवकएबमोजजम एक िन्दण बवढ प्रसतसनसध पठणउन सवकनेछ र प्रसतसनसध पठणउन े
सम्बजन्ध व्यिस्थण तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

(३) उपदफण २ मण जनुसकैु कुरण लेजखएको िएतणपसन एक संस्थण िण संघबणट सम्बजन्धत संघको 
ससमसत िण लेखण सपुररिेिर् ससमसतमण एक िन्दण बवढ व्यजक्त सनिणाजचत हनु सक्नेछैन ।  

११८. सणमणजजक परीिर् गरणउन सक्न े : (१) सहकणरी संस्थणले विसनयममण उजल्लजखत उद्देश्य प्रणप् त गनाकण 
लणसग ससमसतबणट िएकण सनर्ाय र कणया, सदस्यहरूले प्रणप् त गरेकण सेिण र सन्तिुीको स्तर, सेिण 
प्रणजप् तबणट सदस्यहरूको जीिनस्तरमण आएको आसथाक, सणमणजजक, सणंस्कृसतक तथण िणतणिरर्ीय पिमण 
सकणरणत्मक पररितान लगणयतकण विषयमण सणमणजजक परीिर् गरणउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफण (१) बमोजजम िएको सणमणजजक परीिर्को प्रसतिेदन छलफलको लणसग ससमसतले 
सणधणरर्सिण समि पेश गनेछ । 
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(३) उपदफण (२) बमोजजम पेश िएको सणमणजजक परीिर् प्रसतिेदन छलफल गरी सणधणरर्सिणले 
आिश्यकतण अनसुणर ससमसतलणई सनदेशन ददन सक्नेछ । 

(४) यस दफण बमोजजमको सणमणजजक परीिर् प्रसतिेदनको एक प्रसत सम्बजन्धत सहकणरी संस्थणले 
रजजिणर िण रजजिणरबणट असधकणर प्रणप्त असधकणरी समि पेश गनुा पनेछ । 

११९. सहकणरी जशिणाः (१) नेपणल सरकणर िण प्रदेश सरकणरले विद्यणलय तहको पणठ्यिममण आधणरितू 
सहकणरी ज्ञणन समणिेश गनुाकण सणथै सहकणरी विद्यणलय र विश्वविद्यणलय अन्तगात सहकणरी संकणय िण 
जशिणलय (स्कुल अफ कोअपरेवटि) स्थणपनण गना आिश्यक सहयोग गना सक्नेछ । 

(२) सहकणरी शैजिक वियणकलणप सञ्चणलन गने सहकणरी संस्थण िण सनकणयको प्रमणजर्करर् लगणयत 
सहकणरी जशिण सम्बजन्ध अन्य व्यिस्थण तोवकए बमोजजम हनुेछ  ।  

१२०. आसथाक सहयोग गना नहनु े : सहकणरी संस्थणको रकम सदस्य बणहेक अरु कसैलणई सणमणजजक कणया 
िणहेक अन्य कणयाकण लणगी आसथाक सहयोग गना पणइने छैन । 

               तर, यसरी सहयोग गदणा सणधणरर्सिणको सनर्ाय असनिणया हनुपुनेछ ।  

                       स्पविकरर्ाः यस दफणको प्रयोजनको लणसग सणमणजजक कणया िन्नणले जशिण,स्िणस््य,िणतणिरर् 
संरिर्,मणनिीय    सहणयतण,सहकणररतण प्रिद्धान सम्बन्धी कणयालणई जनणउूँछ । 

१२१. अन्तर सहकणरी कणरोिणर गना सक्नाेः (१) यस ऐनमण अन्यत्र जनुसकैु कुरण लेजखएको िएतणपसन सहकणरी 
संस्थणहरुले एक आपसमण अन्तर सहकणरी कणरोिणर गना सक्नछेन ्। 

(२) अन्तर सहकणरी कणरोबणर सम्बजन्ध प्रवियण तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

१२२. प्रोत्सणहन गना सवकनाेः सहकणरी िेत्रको प्रिद्धानकण लणसग उल्लेखसनय योगदणन गने व्यजक्त सहकणरी संस्थण 
िण अन्य सनकणयलण तोवकएबमोजजम प्रोत्सणहन गना सवकनेछ ।  

 १२३. कर सम्बजन्ध ब्यिस्थणाः कर सम्बजन्ध ब्यिस्थण प्रचसलत कणनून बमोजजम हनुेछ । 

१२४. ठेक्कणपिण ददन नहनु े: सहकणरी संस्थणले आफ्नो  ससमसतको कुनै सञ्चणलक िण लेखण सपुरीिेिर् ससमसतको 
संयोजक िण सदस्य िण आफ्नो कमाचणरीलणई सो सहकणरी संस्थणको ठेक्कणपिण ददन हदैुन । 

१२५. वििणसगय कणरबणवह हनुाेः यो ऐन र यस ऐन अन्तगात बनेको सनयममण उल्लेजखत असधकणरको बदसनयतपूर्ा 
प्रयोग गने कमाचणरीलणई प्रचसलत कणनून बमोजजम वििणसगय कणरबणही हनुेछ ।  
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१२६. सरकणरी बणूँकी सरह असूल उपर हनु े: कुनै सहकणरी संस्थणले प्रणप् त गरेको सरकणरी अनदुणन िण कुनै 
सेिण सवुिधण दरुुपयोग गरेको पणइएमण प्रचसलत कणनून बमोजजम सरकणरी बणूँकी सरह असूल उपर 
गररनेछ।  

१२७. कम्पनी सम्बन्धी प्रचसलत ऐन लणगू नहनु े : यस ऐन अन्तगात दतणा िएको सहकणरी संस्थणको हकमण 
कम्पनी सम्बन्धी प्रचसलत ऐन  लणगू हनुे छैन ।  

१२८. प्रचसलत कणनून बमोजजम कणरिणही गना िणधण नपने : यस ऐनमण लेजखएको कुनै कुरणले कुनै व्यजक्त उपर 
प्रचसलत कणनून बमोजजम अदणलतमण मदु्दण चलणउन बणधण परु् यणएको मणसनने छैन । 

१२९. सम्पजत्त शदु्धीकरर् सनिणरर् सम्बन्धी कणननुी व्यिस्थणको पणलनण गनुापनेाः सहकणरी संस्थणले सम्पजत्त 
शदु्धीकरर् सनिणरर् सम्बन्धी नेपणल कणननुमण िएकण व्यिस्थणकण सणथै तत्सम्बन्धमण जणरी मणनदण्ड र 
नेपणल रणष्ट्र बैंकको वित्तीय इकणईबणट जणरी िएकण सनदेशनहरूको पणलनण गनुापनेछ ।  

१३०. सनयम बनणउन े असधकणराः यो ऐनको उद्देश्य कणयणान्ियन गनाकण लणगी प्रदेश सरकणरले आिश्यक 
सनयमहरु बनणउन सक्नेछ ।   

१३१. बचणउाः सहकणरी ऐन,२०७४ बमोजजम िए गरेकण कणम कणरबणही यसै ऐन बमोजजम िएको मणसननेछ ।  


