
 

 

सभाबाट पारित मिमत : २०७५।१२।२६  
कर्ााली  प्रदेश सहकािी विधेयक, २०७५ 

प्रस्तािनााः सहकािी िूल्य, िान्यता ि मसद्धान्तअनरुूप प्रदेशमभत्रका कृषक, कामलगढ, श्रमिक, न्यून आय सिूह एिं सीिान्तकृत 
सिदुाय िा सिासाधािर् उपभोक्तािाझ छरिएि िहेको श्रि, सीप ि पूूँजीलाई एकीकृतरूपिा परिचालन गिी सिाजिा िहेको 
गरििी, बेिोजगािी ि सािाजजक विभेदको अन््य गना,  प्रदेशको आमथाक विकासिा सहकािी क्षेत्रको योगदान अमभबवृद्ध गना, 
सहकािीका सबािान्य मसद्धान्तहरूको अनसुिर् गदै सशुासनको िाध्यिबाट सहकािी क्षेत्रलाई दीगो ि भिपदो बनाउन, 

विभेदिवहत ढंगले सबै वकमसिका सहकािी उद्योग व्यिसायहरूको स्थापनालाई िागाप्रशस्त गना,  व्यिस्थापनिा सदस्यहरूको 
मनयन्त्रर्को संिक्षर् ि सम्बद्धान गदै स्िायत्त, स्ितन्त्र ि स्िमनयिनको सफल अभ्यासलाई आ्िसात गिी सक्षि ि सिल 
सहकािी अमभयानको विकास गना सहकािी संघसंस्थाहरूको दताा, सञ्चालन एिि ् मनयिनसम्बन्धी व्यिस्था गना िाञ्छनीय 
भएकोले,  

नेपालको संविधानको धािा १९७ ले ददएको अमधकाि प्रयोग गिी कर्ााली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 
परिच्छेद –१ 

प्रािजम्भक 

१. संजक्षप्त नाि ि प्रािम्भ: (१) यस ऐनको नाि "कर्ााली प्रदेेश सहकािी ऐन, २०७५" िहेको छ । 
(२) यो ऐन कर्ााली प्रदेशभि लागू हनुेछ ।  

(३) यो ऐन तरुुन्त प्रािम्भ हनुेछ ।  

२. परिभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेिा यस ऐनिा,– 

(क) "आन्तरिक कायाविमध" भन्नाले सहकािी संस्थाले दफा २७ बिोजजि बनाएको आन्तरिक कायाविमध 
सम्झन ुपछा । 

(ख) "कसूि" भन्नाले दफा १०३ बिोजजिको कसूि सम्झन ुपछा। 

(ग)  "तोवकएको" िा "तोवकएबिोजजि" भन्नाले यस ऐन अन्तगात बनेको मनयििा तोवकएको िा 
तोवकएबिोजजि सम्झन ुपछा । 

(घ) "परििाि" भन्नाले सदस्यको एकासगोलको पमत िा पत्नी, छोिा, बहुािी, छोिी, धिापतु्र, धिापतु्री, बाब,ु 

आिा, बाजे, बज्यै, सौतेनी आिा ि आफूले पालन पोषर् गनुा पने दाज,ु भाउज,ु भाइ, बहुािी ि 
दददी, बवहनी सम्झन ुपछा। 

ति, सो शब्दले अंशबण्डा गिी िा िानो छुविई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय गिी बसेको  परििािको 
सदस्यलाई जनाउने छैन ।  

(ङ)  "प्राथमिक पूूँजी कोष" भन्नाले शेयि पूूँजी ि जगेडा कोष सम्झन ुपछा । 

(च)  "िजजष्ट्राि" भन्नाले दफा ८९ बिोजजि तोवकएको प्रादेजशक िजजष्ट्राि सम्झन ुपछा । 

(छ) "बचत" भन्नाले सदस्यले सहकािी संस्थािा जम्िा गिेको विमभन्न प्रकािका बचत िकि सम्झनपुछा 
। 

(ज)  “िन्त्रालय” भन्नाले सहकािी सम्बन्धी विषय हेने प्रादेजशक िन्त्रालय सम्झनपुछा ।  

(झ)  “िखु्य कािोबाि” भन्नाले संस्था िा संघले संचालन गिेको व्यिसावयक वियाकलापहरूिा पमछल्लो 
आमथाक िषासम्ििा परिचामलत बचतको दावय्ि ि पमछल्लो आमथाक िषाको सदस्यतफा को खरिद 
िा मबिी कािोबाििा कम्तीिा तीस प्रमतशतभन्दा बढी वहस्सा भएको कािोबाि सम्झन ुपछा । 

(ञ)  “लेखा सपुरििेक्षर् समिमत” भन्नाले दफा ४६ बिोजजिको लेखा सपुरििेक्षर् समिमत सम्झनपुछा । 

(ट)  “विमनयि” भन्नाले सम्बजन्धत सहकािी संस्थाको दफा २५ बिोजजि बनाएको विमनयि 
सम्झनपुछा। 

(ठ)   “शेयि” भन्नाले सहकािी संस्थाको शेयि पू ूेँजीको अंश सम्झन ुपछा । 

(ड)  “सञ्चालक” भन्नाले समिमतको सदस्य सम्झन ुपछा ि सो शब्दले समिमतको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 

सजचि ि कोषाध्यक्ष सिेतलाई जनाउूँछ ।  

(ढ)  “सदस्य” भन्नाले सहकािी सेंस्थाको शेयि सदस्यता प्राप् त गिेका व्यजक्त सम्झन ुपछा। 

(र्)  “समिमत” भन्नाले  दफा ३९को उपदफा (१) बिोजजिको सञ्चालक समिमत सम्झन ुपछा। 



 

 

(त)  “सहकािी िूल्य” भन्नाले स्िािलम्िन, स्ि–उत्तिदावय्ि, लोकतन्त्र, सिानता, सिता, ऐक्यिद्धता, 
इिान्दािी, खलुापन, सािाजजक उत्तिदावय्ि तथा अरुको हेिचाह लगायत अन्तिाावष्ट्रय िान्यताप्राप् त 
सहकािीसम्बन्धी िूल्य सम्झन ुपछा ।  

(थ)  “सहकािी व्यिसाय” भन्नाले सहकािी संस्थाको विमनयििा व्यिस्था भएबिोजजि सञ्चामलत 
व्यिसावयक वियाकलाप सम्झन ुपछा । 

(द)  “सहकािी मसद्धान्त” भन्नाले स्िेेजच्छक तथा खलुा सदस्यता, सदस्यद्वािा लोकताजन्त्रक मनयन्त्रर्, 

सदस्यको आमथाक सहभागीता, स्िायत्तता ि स्ितन्त्रता, जशक्षा, तामलि ि सूचना, सहकािी-
सहकािीबीच पािस्परिक सहयोग ि सिदुायप्रमतको चासो लगायत अन्तिाावष्ट्रय  िान्यताप्राप् त 
सहकािीसम्बन्धी मसद्धान्त सम्झन ुपछा ।  

(ध)  "संस्था" भन्नाले दफा ३ बिोजजि गठन भई दफा १३ बिोजजि दताा भएको विषयगत िा 
बहउुद्देश्यीय संस्था सम्झन ुपछा । 

(न)  “साधािर् सभा”  भन्नाले सहकािी संस्थाको साधािर् सभा सम्झन ुपछा । 

(प)  "सहकािी संस्था" भन्नाले संस्था िा संघ सम्झनपुछा ि सो शब्दले सहकािी बैङ्कलाई सिेत      
जनाउूँछ ।  

(फ) "संघ" भन्नाले दफा १३ बिोजजि दताा भएको जजल्ला विषयगत सहकािी संघ, जजल्ला सहकािी 
संघ, प्रदेश विषयगत सहकािी संघ, प्रदेश सहकािी संघ, ि विजशविकृत सहकािी संघ सम्झन ु
पछा ।  

 

परिच्छेद–२ 

सहकािी संस्थाको गठन तथा दताा 
३. संस्थाको गठन: (१) कम्तेीिा पच्चीस जना नेपाली नागरिकहरू आपसिा मिलेी विषयगत िा बहउुद्देश्यीय 

सहकािी संस्था गठन गना सक्नछेन ्।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन श्रमिक, यिुा तथा लजक्षत सिूहहरूले आफ्नो 
श्रि िा सीपिा आधारित भइ व्यिसाय गने सहकािी संस्थाको हकिा पन्र जना नेपाली नागरिकहरू भए पमन 
संस्था गठन गना सक्नेछन ्। 

(३) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन िहानगिपामलका ि उपिहानगिपामलका क्षेत्रिा 
बचत तथा ऋर्को कािोबाि गने संस्था गठन गदाा कजम्तिा एकसय जना ि नगिपामलका क्षेत्रिा कम्तीिा पचास 
जना नेपाली नागरिकहरूको सहभामगता हनुपुने छ । 

(४)  यस दफाबिोजजि संस्था गठन गदाा एक परििाि एक सदस्यका दिले उपदफा (१) िा (२) िा 
(३) िा उजल्लजखत संख्या पगुेको हनु ुपनेछ ।  

ति संस्था दताा भइसकेपमछ एकै परििािका एकभन्दा बढी व्यजक्तले सो संस्थाको सदस्यता मलन बाधा पने 
छैन ।  

(५) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि, स्थानीय तह 
िा ्यस्ता सिकाि िा तहको अनदुान िा स्िामि्ििा संचामलत विद्यालय, विश्वविद्यालय िा संगदठत संस्थाबाट 
पारिश्रमिक पाउने पदिा िहाल िहेका कम्तीिा एकसय जना किाचािी, जशक्षक िा प्राध्यापकहरूले आपसिा मिली 
प्रचमलत कानून बिोजजि दताा भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आधाििा सदस्यता, प्रमतमनमध्ि ि सेिा संचालनिा 
तोवकए बिोजजिका शता बन्देजहरू पालना गने गिी संस्था गठन गना सक्नेछन।् 

ति एकसय जनाभन्दा कि संख्या िहेको एउटै कायाालयका कम्तीिा तीसजना किाचािी, जशक्षक िा 
प्राध्यापकहरूले आपसिा मिली सदस्यता, प्रमतमनमध्ि ि सेिा संचालनिा तोवकए बिोजजिका शता बन्देजहरू पालना 
गने गिी संस्था गठन गना सक्नछेन ्। 

४. जजल्ला विषयगत सहकािी संघको गठन: सहकािी व्यिसायको विकास, प्रिद्धान ि बजािीकिर् लगायतका काया गना 
दफा १३ बिोजजि दताा भई सञ्चालनिा िहेका उवह विषयका कम्तीिा एघाि िटा संस्थाहरूले आपसिा मिमल 
आफ्नो विषयको जजल्ला विषयगत सहकािी संघ गठन गना सक्नेछन। 



 

 

        ति, नेपाल सिकािले "क" िगा भनी तोकेका दगुाि क्षेत्रका जजल्लाहरूिा कम्तीिा छ िटा संस्थाहरू आपसिा 
मिमल जजल्ला विषयगत सहकािी संघ गठन गना सक्नेछन ्। 

५. जजल्ला सहकािी संघको गठनाः (१) सहकािी ब्यिसायको विकास, प्रिद्धान तथा बजािीकिर् लगायतका कायािा टेिा 
परु् याउन दफा १३ बिोजजि दताा भएका कम्तीिा पन्र िटा संस्था िा जजल्ला विषयगत सहकािी संघहरू आपसिा 
मिली जजल्ला सहकािी संघ गठन गना सक्नेछन ्। 

ति, नेपाल सिकािले "क” िगा भमन तोकेका दगुाि क्षेत्रका जजल्लाहरूिा कम्तीिा सात िटा संस्थाहरू 
आपसिा मिमल जजल्ला सहकािी संघ गठन गना सक्नेछन ्। 

(२) यसिी संघ गठन गदाा दताा भएका जजल्ला भरिका पचास प्रमतशत भन्दा बढी विषयगत सहकािी 
संघहरू सिािेश गरिएको हनुपुनेछ । 

६.  प्रदेश विषयगत सहकािी संघको गठनाः सहकािी ब्यिसायको विकास, प्रिद्धान तथा बजािीकिर् लगायतका कायािा 
टेिा परु् याउन दफा १३ बिोजजि दताा भएका कम्तीिा पाूँच िटा जजल्लाका पच्चीस िटा विषयगत सहकािी संस्थाहरू 
िा विषयगत जजल्ला सहकािी संघहरू मिली आफ्नो विषयको प्रदेश विषयगत सहकािी संघ गठन गना सक्नेछन ्। 

ति, यसिी संघ गठन गदाा प्रदेश भिी दताा भएका पचास प्रमतशत भन्दा बढी जजल्ला विषयगत सहकािी 
संघहरू सिािेश गरिएको हनुपुनेछ । 

७.  प्रदेश सहकािी संघको गठनाः सहकािी ब्यिसायको विकास, प्रिद्धान तथा बजािीकिर् लगायतका कायािा टेिा 
परु् याउन दफा १३ बिोजजि दताा भएका कम्तीिा पाूँच िटा जजल्लाका एकतीस िटा संस्थाहरू िा जजल्ला सहकािी 
विषयगत संघहरू िा जजल्ला सहकािी संघहरू िा प्रदेश विषयगत सहकािी संघहरू आपसिा मिली प्रदेश सहकािी 
संघ गठन गना सक्नेछन ्।  

ति, यसिी संघ गठन गदाा प्रदेश भिी दताा भएका जजल्ला विषयगत सहकािी संघहरू ि प्रदेश विषयगत सहकािी 
संघहरू प्र्येकको पचास प्रमतशत भन्दा बढी विषयगत सहकािी संघहरू सिािेश गरिएको हनुपुने छ। 

८. विजशविकृत सहकािी संघको गठन:  (१) दफा १३ बिोजजि दताा भएका कम्तीिा दश िटा बहउुद्देश्यीय िा 
विषयगत संस्थाहरूले आपसिा मिमल पयाटक होटल, जलविद्यतु आयोजना, प्राङ्गारिक िल कािखाना, आिासीय 
परियोजना, यातायात, भािी कृवष उपकिर्, फलफूल प्रशोधन, जडीबूटी प्रशोधन, जचनी उद्योग, शीत भण्डाि, अस्पताल, 

जशक्षालय, प्राविमधक जशक्षालय, प्रयोगशाला जस्ता ठूला लगानी चावहने उ्पादन काया गना िा सदस्यका साझा 
आिश्यकताका िस्त ु िा सेिाको परिपूती गना विजशविकृत सहकािी संघको गठन गना सक्नेछन।यो पूर्ा रुपले 
व्यािसावयक संस्था हनुेछ।यसलाई कुनै संघ, िहासंघिा चनु्ने ि चमुनने अमधकाि िहने छैन। 

(२) उपदफा (१)  ििोजजि गदठत संस्थाको सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था तोवकएबिोजजि हनुेछ । 
९.  संघ गठन गना नसवकन े:  दफा ४, ५, ६ ि ७ िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन एक जजल्लािा एकै प्रकृमतको 

एकभन्दा बढी जजल्ला विषयगत सहकािी संघ िा जजल्ला सहकािी संघ, एक प्रदेशिा एकै प्रकृमतको एकभन्दा बढी 
प्रदेश विषयगत सहकािी संघ िा प्रदेश सहकािी संघ गठन गना सवकने छैन। 

१०.   प्रदेश सहकािी बैङ्कको गठन: (१) संस्था िा संघको बचत स्िीकाि गने, ्यस्तो संस्था िा संघलाइ ऋर् प्रिाह गने 
िा बैवङ्कङ्ग सेिा उपलब्ध गिाउने उद्देश्य मलई संस्था िा संघ आपसिा मिली नेपाल िाष्ट्र बैङ्कको पूिा स्िीकृमत मलई 
प्रदेश सहकािी बैङ्क गठन गना सवकने छ । 

   (२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन यो ऐन प्रािम्भ भएका बखत सञ्चालनिा िहेको 
िावष्ट्रय सहकािी बैङ्कले प्रदेशमभत्र शाखा विस्ताि गदाा प्रदेश सिकािको स्िीकृत मलनपुनेछ । 

         (३) सहकािी बैङ्कहरूको गठनसम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकएबिोजजि हनुेछ । 

११.   दताा नगिी सहकािी संस्था सञ्चालन गना नहनु:े कसैले पमन यस ऐनबिोजजि दताा नगिी सहकािी संस्था सञ्चालन 
गनुा हुूँदैन।   

१२.   दतााको लामग दिखास्त ददन ुपने : (१) यस ऐन बिोजजि गठन भएका सहकािी संस्थाले दतााका लामग दफा ३ 
बिोजजिका संस्था, दफा ४ बिोजजिका जजल्ला विषयगत सहकािी संघ िा दफा ५ बिोजजिका जजल्ला सहकािी 
संघ भए िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािी सिक्ष ि दफा ६ बिोजजिका प्रदेश विषयगत सहकािी 
संघ, दफा ७ बिोजजिका प्रदेश सहकािी संघ, दफा ८ बिोजजिका विजशविकृत सहकािी संघ िा दफा १० 
बिोजजिका प्रदेश सहकािी बैङ्क भए िजजष्ट्राि सिक्ष तोवकएबिोजजिको ढाूँचािा दिखास्त ददनपुनेछ । 

              (२) उपदफा (१) बिोजजिका दिखास्त साथ देहायबिोजजिका कागजातहरू संलग्न गनुा पनेछ:-  



 

 

(क)  सहकािी संस्थाको प्रस्तावित विमनयि, 

(ख)  सहकािी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रमतिेदन, 

(ग)  सदस्यले मलन स्िीकाि गिेको शेयि संख्या ि शेयि िकिको विििर्, 
(घ) तोवकए बिोजजिका अन्य विििर् ।  

१३.  दताा गनुा पने: (१) दफा १२ को उपदफा (१) बिोजजि प्राप् त  दिखास्त  सवहतको कागजातहरू  छानविन गदाा 
देहायबिोजजि भएको पाइएिा िजजष्ट्राि िा मनजले तोकेको अमधकािीले दिखास्त पिेको मिमतले तीस ददनमभत्र ्यस्तो 
सहकािी संस्था दताा गिी तोवकएको ढाूँचािा दताा प्रिार्पत्र ददन ुपनेछ:–  

(क) दिखास्त साथ पेश भएको विमनयि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगात बनेको मनयिबिोजजि 
िहेको,  

(ख) प्रस्तावित सहकािी संस्था सहकािी िूल्य, िान्यता ि मसद्धान्त अनरुुप सञ्चालन हनु सक्न े
आधाि िहेको, 

(ग) सहकािी संस्था सिदुायिा आधारित एिि ्सदस्य केजन्ित भई सञ्चालन ि मनयन्त्रर् हनु सक्न े
स्पि आधाि िहेको । 

(घ) तोवकएबिोजजिका अन्य आधािहरू पूिा भएको । 

(2) उपदफा (१) बिोजजि छानविन गदाा प्रस्तावित सहकािी संस्थाको विमनयिको कुनै कुिािा संशोधन 
गनुापने देजखएिा िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकेािीले ्यस्तो संशोधन गनुापने व्यहोिा खलुाई 
दिखास्त प्राप् त भएको मिमतले पन्र ददनमभत्र मनिेदकलाई सूचना गनुा पनेछ । 

(3) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन यो ऐन प्रािम्भ हुूँदाका बखत दताा भई 
सञ्चालनिा िहेका दईु िा सो भन्दा बढी िहानगिपामलका, उपिहानगिपामलका, नगिपामलका ि गाउूँपामलका मभत्र 
कायाक्षेत्र कायि गरिएका सहकािी संस्था यसै ऐनबिोजजि दताा भएको िामनने छ ।   

 (४)  यस दफा बिोजजि सहकािी संस्था दताा गदाा दफा १२ को उपदफा (१) बिोजजिको  अमधकािीले 
्यस्तो सहकािी संस्थाले पालना गनुा पने गिी कुनै शता तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोजजि शता तोवकएकोिा सो को पालना गनुा सम्बजन्धत सहकािी संस्थाको कताव्य 
हनुेछ। 

१४.  दताा गना अस्िीकाि गना सक्न:े  (१) दफा १३ को उपदफा (१) िा उजल्लजखत अिस्था नभएिा, सोही दफाबिोजजि 
विमनयि संशोधनको लामग सूचना ददएको अबमधमभत्र मनिेदकले संशोधन गना अस्िीकाि गिेिा, ्यस्तो सूचना पाएको 
मिमतले तीस ददनमभत्र मबमनयि संशोधन नगिेिा िा सूचनािा उल्लेख भए बिोजजि हनुेगिी मबमनयि  संशोधन 
नगिेिा दताा गने अमधकािीले ्यस्तो सहकािी संस्था दताा गना अस्िीकाि गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि सहकािी संस्था दताा गना अस्िीकाि गिेकोिा दताा गने अमधकािीले कािर् 
खलुाई तीन ददन मभत्र सो को जानकािी सम्बजन्धत मनिेदकहरूलाई ददन ुपनेछ ।  

१५.  सहकािी संस्था संगदठत संस्था हनु:े (१) सहकािी संस्था अविजच्छन्न उत्तिामधकाििाला एक स्िशामसत ि सङ्गदठत 
संस्था हनुेछ । 

(२) सहकािी संस्थाको काि कािबाहीको लामग एउटा छुिै छाप हनुेछ । 

(३) सहकािी संस्थाले यस ऐनको अधीनिा िही व्यजक्त सिह चल अचल सम्पजत्त प्राप् त, उपभोग, वििी 
िा अन्य व्यिस्था गना सक्नेछ।  

(४) सहकािी संस्थाले व्यजक्त सिह आफ्नो नािबाट नामलस उजूि गना ि सो उपि पमन सोही नािबाट 
नामलस उजूि लाग्न सक्नेछ । 

(५) सहकािी संस्थाले व्यजक्त सिह किाि गना सक्नेछ । 

१६. सहकािी संस्थाको कायाक्षते्र: (१) दताा हुूँदाका बखत सहकािी संस्थाको काया क्षेत्र देहायबिोजजि हनुेछाः-  

(क)  बचत तथा ऋर्को िखु्य कािोबाि गने संस्थाको हकिा िहानगिपामलका ि उप-
िहानगिपामलका क्षेत्रिा सम्बजन्धत िहानगिपामलका िा उप-िहानगिपामलकाको एक 
िडा पने गरि कम्तीिा दईु स्थानीय तह,  

(ख)  अन्यको हकिा देहायका आधाििा एक भन्दा बढी स्थानीय तहसम्ि : 



 

 

(१)  सदस्यहरूिीच स्िाबलम्बनको पािस्पारिक अभ्यासको लामग आपसी साझा िन्धन 
(किन बण्ड), 

(२)  व्यिसावयक स्तििा सेिा संचालन गना आिश्यक सदस्य संख्या, 
(३) संस्था संचालनिा सदस्यको सहभामगतािूलक लोकताजन्त्रक मनयन्त्रर् कायि 

हनुे गिी पायक पने स्थान । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन संस्थाले दताा भई व्यिसावयक सेिा प्रािम्भ 
गिेको दईुिषा पमछ देहायको आधाििा जोमडएको भौगोमलक क्षेत्र कायि िहने गिी आफ्नो कायाक्षेत्र विस्ताि गना 
सक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यिसावयक वियाकलापको विकास िििा सदस्यता बढाउन थप काया क्षेत्र 
आिश्यक पिेको, 

(ख)  संस्थाको काया सञ्चालनिा सदस्यको प्र्यक्ष मनयन्त्रर् कायि िाख्न िचना्िक 

उपायहरू अिलम्बन गरिएको, 
(ग)  बचत तथा ऋर्को िखु्य कािोबाि गने सहकािी संस्थाको हकिा िापदण्ड अनसुाि । 

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन सदस्यको बसोबासको प्रकृमत, पायक पने स्थान, 
स्थानीय अिजस्थमत ि तोवकए बिोजजि ब्यािसावयक आिश्यकताका आधाििा कायाक्षेत्र विस्ताि गना सवकनेछ । 

(४) यो ऐन प्रािम्भ हुूँदाका बखत सञ्चालनिा िहेका संस्थाहरूको कायाक्षेत्र यसै ऐन अनसुाि कायि 
भएको िामननेछ । 

ति, यो ऐन प्रािम्भ भएपमछ ती संस्थाहरूले एक िषा मभत्र देहायका विििर् खोमल िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट 
अमधकाि प्राप्त अमधकािी सिक्ष यो ऐन प्रािम्भ हुूँदाका बखत सम्िको काया सञ्चालन प्रमतिेदन पेश गनुा पनेछ । 

(क)  िौजदुा कायाक्षेत्रको जजल्ला, स्थानीय तह ि िडा अनसुािको सदस्यता विस्तािको 
अिस्था, 

(ख)  िौजदुा कायाक्षेत्रको जजल्ला, स्थानीय तह ि िडा अनसुािको ब्यिसावयक सेिा 
सञ्चालनको अबस्था ि 

(ग)  तोवकएबिोजजिको अन्य विििर् । 

(५) उपदफा (४) बिोजजि काया सञ्चालन प्रमतिेदन पेश भए पमछ िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त 
अमधकािीले आिश्यक जाूँचबझु गरि सम्बजन्धत सहकािी संस्थालाई देहाय बिोजजि कायाक्षेत्र पनुाःमनधाािर् गना 
मनदेशन ददन सक्नेछ । 

(क)  उपदफा (५) को खण्ड (क) बिोजजिको विििर्िा उल्लेजखत सदस्यता विस्ताि 
नभएको िा तोवकएको संख्या भन्दा कि सदस्यता विस्ताि भएको िा भौगोमलक 
मनिन्तिता नभएको जजल्ला, स्थानीय तह ि िडा जझवक कायाक्षेत्र घटाउने, 

(ख)  उपदफा (५) को खण्ड (ख) बिोजजिको विििर्िा कुनै ब्यिसावयक सेिा सञ्चालन 
नभएको िा जम्िा कािोबािको तोवकएको िकि िा अनपुात भन्दा कि िकि िा 
अनपुातको ब्यिासावयक सेिा सञ्चालन भएको देजखएको जजल्ला, स्थानीय तह ि िडा 
जझवक कायाक्षेत्र घटाउने, 

(ग)  संस्थाको सञ्चालन खचा धान्ने गिी ब्यािसावयक कायाकुशलता बढाउन ि संस्था 
सञ्चालनिा सदस्यको सहभामगतािूलक लोकताजन्त्रक मनयन्त्रर् कायि िाख्न अमतरिक्त 
जजल्ला, स्थानीय तह िा िडा जझवक उपयकु्त कायाक्षेत्र कायि िाख्न,े 

(घ)  ब्यािसावयक एिं प्रिद्धाना्िक सेिाका लामग जजल्ला, विषयगत संघ िा जजल्ला संघको 
सदस्यताको प्रामप्तलाई सहज तलु्याउन जजल्ला, स्थानीय तह िा िडा जझवक उपयकु्त 
कायाक्षेत्र कायि िाख्न े। 

(६) उपदफा (५) बिोजजि िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले  मनदेशन ददएकोिा 
सहकािी संस्थाले एक िषामभत्र विमनयि संशोधन गिी आफ्नो कायाक्षेत्र पनुाःमनधाािर् गनुापनेछ । 



 

 

(७) उपदफा (६) बिोजजि सम्बजन्धत सहकािी संस्थाले तोवकएको अिमधमभत्र आफ्नो कायाक्षेत्र 
पनुाःमनधाािर् नगिेिा िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले उपदफा (२) को अमधनिा िवह ्यस्तो 
सहकािी संस्थाको कायाक्षेत्र तीन िवहनामभत्र पनुाः मनधाािर् गनेछ । 

(८) उपदफा (७) बिोजजि िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले कायाक्षेत्र पनुाः मनधाािर् 
गरिददएकोिा जचत्त नबझु्न ेसहकािी संस्थाले कायाक्षेत्र पनुाः मनधाािर्को जानकािी पाएको मिमतले पैमतस ददनमभत्र 
िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले गिेको मनर्ाय भए िजजष्ट्राि सिक्ष ि िजजष्ट्रािले गिेको मनर्ाय भए िन्त्रालय 
सिक्ष पनुिािलोकनका लामग मनिेदन ददन सक्नेछ । 

(९) उपदफा (८) बिोजजि प्राप्त मनिेदनिा िजजष्ट्राि िा िन्त्रालयले साठी ददनमभत्र पनुिािलोकन गरि 
सक्नपुनेछ ।  

(१०) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन सहकािी संस्थाले स्िेजच्छक रूपिा जनुसकैु 
सिय कायाक्षेत्र घटाउने गिी पनुाःमनधाािर् गना विमनयि संशोधन गना सक्नेछ ।  

(११) कायाक्षेत्र पनुाः मनधाािर् सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकएबिोजजि हनुेछ । 

(१२) उपदफा (२) ि (३) बिोजजि कायाक्षेत्र विस्तािको प्रविया तोवकएबिोजजि हनुेछ । 

१७. संघ तथा सहकािी बैङ्कको कायाक्षते्र:  संघ तथा सहकािी बैङ्कको कायाक्षेत्र देहायबिोजजि हनुेछ:- 

(क)  जजल्ला विषयगत सहकािी संघ िा जजल्ला सहकािी संघको हकिा एक जजल्ला, 
(ख)  प्रदेश विषयगत सहकािी संघ िा प्रदेश सहकािी संघको हकिा एक प्रदेश, 

(ग)  विजशविकृत संघको हकिा ् यस्तो संघको प्रकृमत हेिी िस्त ुिा सेिाको सङ्कलन, वितिर् िा प्रिाहको 
क्षेत्र अनसुाि, 

(घ)  सहकािी बैङ्कहरूको हकिा नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले तोवकददएबिोजजि । 

१८.   विषयगत आधाििा िगीकिर्: सहकािी संस्था िा संघलाई विषयगत आधाििा तोवकए बिोजजि िमगाकिर् गना 
सवकनेछ । 

१९.  कािोबाि, व्यिसाय, उद्योग िा परियोजना सञ्चालन गना सक्न े: (१) दफा १३ बिोजजि दताा भए पमछ संस्थाले 
आफ्नो उद्देश्य प्रामप्तका लामग यस ऐन ि विमनयिको अधीनिा िही आिश्यक कािोबाि, व्यिसाय, उद्योग िा 
परियोजना सञ्चालन गना सक्नेछ ।  

(२) सहकािी बैङ्कले नेपाल िाष्ट्र बैङ्कबाट ईजाजत प्राप्त गिेपमछ िात्र आफ्नो कािोबाि िा सेिा सञ्चालन 
गनुापनेछ । 

(३) प्रचमलत कानूनिा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन संस्थाले उपदफा (१) बिोजजि कािोबाि, 
व्यिसाय, उद्योग िा परियोजना सञ्चालन गना छुिै संस्था दताा गनुापने छैन । 

ति, ्यस्तो कािोबाि, व्यिसाय, उद्योग िा परियोजना सञ्चालन गना प्रचमलत कानूनबिोजजि अनिुमतपत्र, 
स्िीकृमत िा इजाजतपत्र मलन ुपने िहेछ भने सो बिोजजि अनिुमतपत्र, स्िीकृमत िा इजाजतपत्र मलएि िात्र कािोबाि, 
व्यिसाय, उद्योग िा परियोजना सञ्चालन गनुा पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बिोजजि संस्थाले प्रचमलत कानूनबिोजजि अमधकाि पाएको मनकाय िा अमधकािीबाट 
अनिुमतपत्र, स्िीकृमत िा इजाजतपत्र प्राप् त गिेिा पन्र ददनमभत्र सो को जानकािी िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि 
प्राप्त अमधकािीलाई ददन ुपनेछ । 

(५) दईु िा दईुभन्दा बढी संस्थाले संयकु्त िा साझेदािीिा आफ्नो उ्पादन िा सेिाको बजािीकिर्को 
लामग यस ऐनको अधीनिा िही आिश्यक कािोबाि, व्यिसाय, उद्योग िा परियोजना सञ्चालन गना सक्नेछन ्। 

(६) उपदफा (५) बिोजजिको कािोबाि, व्यिसाय, उद्योग िा परियोजना सञ्चालन गने सम्बन्धी अन्य 
व्यबस्था तोवकएबिोजजि हनुेछ ।  

(७) प्रचमलत कानूनिा जनुसकैु कुिा लेजखएको भएता पमन संस्था िा संघले उपदफा (१) बिोजजि 
सञ्चालन गने कािोबाि, ब्यिसाय, उद्योग िा परियोजनाको उ्पादन सहकािी ब्राण्डिा मबवि वितिर् गना सक्नेछन।् 

ति, प्रचमलत कानून बिोजजि सम्बजन्धत मनकायबाट ्यस्तो ब्राण्ड प्रामप्तको स्िीकृमत मलनपुने िहेछ भने 
सो बिोजजि स्िीकृमत मलनपुनेछ । 

(८) संस्था िा संघले उ्पादन गिेको िस्तहुरूको उ्पमतको प्रिार्पत्र जािी गने प्रविया ि आधाि 
तोवकएबिोजजि हनुेछ । 



 

 

२०.  दावय्ि सीमित हनु:े (१) सहकािी संस्थाको कािोबािको सम्बन्धिा सदस्यको दावय्ि मनजले खरिद गिेको िा 
खरिद गना स्िीकाि गिेको शेयिको अमधकति िकिसम्ि िात्र सीमित िहनेछ ।  

(२) सहकािी संस्थाको नाििा “सहकािी” ि नािको अन््यिा "मलमिटेड" भन्ने शब्द िाख्न ु पनेछ । 

ति, यो ऐनबिोजजि दताा भएको सहकािी बाहेक अरु कुनै व्यजक्त, फिा िा कम्पनी िा अन्य कानूनबिोजजि 
दताा हनुे कुनै संगदठत संस्था िा मनकायले आफ्नो नाििा सहकािी शब्द िा सो शब्दको अंग्रजेी रुपान्ति प्रयोग 
गिी कुनै काया गना गिाउन पाउने छैन । 

(३) जजल्ला सहकािी संघ ि प्रदेश सहकािी संघ गैह्र नाफािूलक संघ हनुेछ । 

२१.  सहकािीका िूल्य, िान्यता ि मसद्धान्त पालना गनुा पने: सहकािी संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गदाा सहकािीका 
िूल्य, िान्यता ि मसद्धान्तको पालना गनुा पनेछ ।  

 

परिच्छेद–३ 

संघ तथा संस्थाका उद्दशे्य तथा काया 
२२.  संस्था िा संघको उद्दशे्य: कायाक्षेत्रिा आधारित ि सदस्य केजन्ित भई आफ्ना सदस्यहरूको आमथाक, सािाजजक तथा 

साूँस्कृमतक सिवृद्ध हामसल गनुा संस्था िा संघको िखु्य उद्देश्य हनुेछ ।   

२३.  संघ तथा संस्थाको काया: संघ तथा संस्थाका कायाहरू देहायबिोजजि हनुेछन:्-         

(क)  सहकािीका िूल्य, िान्यता ि मसद्धान्तहरूको पालना गने  गिाउने,  
(ख)  सदस्यको वहत प्रिद्धान गने गिी व्यािसावयक सेिाहरू प्रदान गने, 

(ग)  सदस्यलाई जशक्षा, सूचना ि तामलि प्रदान गने , 

(घ)  संस्थाले गने उ्पादन तथा सेिाको िापदण्ड मनधाािर् गिी गरु्स्ति सधुाि, आमथाक स्थावय्ि ि 
जोजखि व्यिस्थापनसम्बन्धी काया गने,  

(ङ)  आन्तरिक मनयन्त्रर् प्रर्ाली लागू गने, 

(च)  संस्थाको व्यिसावयक प्रिद्धान तथा विकास सम्बन्धी वियाकलापहरू सञ्चालन गने, 

(छ)  िन्त्रालय, िजजष्ट्राि, स्थानीय तहको मनदेशन पालना गने, 
(ज)  विमनयििा उजल्लजखत कायाहरू गने । 

२४. प्रादेजशक सहकािी संघको काया: प्रादेजशक सहकािी संघले सदस्य ि संस्थाको वहत प्रिद्धानका लामग देहायबिोजजिका 
काया गने छ । 

(क)  सहकािी िूल्य, िान्यता ि मसद्धान्तको परिपालना गने गिाउने, 
(ख)  सदस्यको वहत प्रिद्धानका लामग नेतृ् िदायी भमूिका मनिााह गने, 
(ग)  सहकािी क्षेत्रको प्रिद्धानका लामग ब्यािसावयक तथा बजाि अध्ययन अनसुन्धान गने गिाउने, 
(घ)  सहकािी क्षेत्रको प्रिद्धानका लामग प्रदेश सिकािका मबमभन्न मनकायसूँग सिन्िय ि सहकाया गने, 
(ङ)  सहकािी क्षेत्रको प्रिद्धानका लामग व्यिसावयक तथा बजाि अध्ययन तथा अनसुन्धान गने गिाउने,  

(च)  जशक्षा, सूचना ि तामलि प्रदान गने, गिाउने, 
(छ)  बजाि सूचना प्रर्ालीको विकास गने, 
(ज)  संस्था ि संघहरूबीच पािजस्पिक सहयोग गने, गिाउने, 
(झ)  अन्तििावष्ट्रय सहकािी अमभयानिा पािस्परिक सहयोगिा अमभबवृद्ध गने, गिाउन,े 
(ञ)  सहकािी क्षेत्रिा सशुासन प्रिद्धान गने, 
(ट)  विमनयििा उजल्लजखत कायाहरू गने । 

 
 

  



 

 

परिच्छेद–४ 

विमनयि तथा आन्तरिक कायाविमध 

२५.  विमनयि बनाउन ुपने: (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगात बनेको मनयि, मनदेजशका,कायाविमध ि िापदण्डको 
अधीनिा िही आफ्नो काया सञ्चालनको लामग विमनयि बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको विमनयि िजजष्ट्राि तथा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीबाट स्िीकृत 
भए पमछ लागू हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन सहकािी बैङ्कको विमनयि स्िीकृत गनुा अजघ 
िजजष्ट्रािले नेपाल िाष्ट्र बैङ्कको पिािशा मलनपुनेछ । 

२६.  आन्तरिक कायाविमध बनाउन सक्न:े  (१) सहकािी संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगात बनेको मनयि, मनदेजशका, 
कायाविमध, िापदण्ड ि विमनयिको अधीनिा िही आिश्यकता अनसुाि आफ्नो आन्तरिक कायाविमध बनाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको आन्तरिक कायाविमध सम्बजन्धत संस्थाको साधािर्सभाले स्िीकृत गिेपमछ 
लागू हनुेछ । 

२७.  विमनयि ि आन्तरिक कायाविमधिा संशोधन: (१) सहकािी संस्थाको  साधािर् सभाको कूल सदस्य संख्याको 
बहिुतबाट विमनयि ि आन्तरिक कायाविमध संशोधन हनु सक्नेछ । 

  ति, विमनयि पनुलेखनको हकिा साधािर्सभाको कूल सदस्य संख्याको दईु मतहाईबाट अनिुोदन गिाउन ु
पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि संशोधन िा पनुलेखन भएको विमनयि िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त 
अमधकािीबाट स्िीकृत भएपमछ लाग ुहनुेछ ि आन्तरिक कायाविमध साधािर्सभाबाट पारित गिी लाग ुगना सवकनेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोजजि सहकािीले िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािी सिक्ष स्िीकृमतका 
लामग पेश गिेको विमनयि बढीिा ३० ददनमभत्र यो ऐन िा यो ऐन अन्तगातको मनयिािली िा िापदण्डबिोजजि 
भए नभएको जाूँची स्िीकृत गने िा कािर्सवहत अस्िेीकृत गिी जानकािी गिाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजजि सहकािीले स्िीकृमतका लामग पेश गिेको विमनयि िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट 
अमधकाि प्राप्त अमधकािीबाट अस्िेीकृत भएिा सोिामथ िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािी भए िजजष्ट्राि सिक्ष ि 
िजजष्ट्राि भए िन्त्रालयिा १५ ददनमभत्र पनुिािेदन गना सवकने छ। 

(५) उपदफा (४) बिोजजि पिेको पनुिािेदन उपि २१ ददनमभत्र मनर्ाय गिी स्िीकृत गनुापने भए सोही 
बिोजजि िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीलाई मनदेशन ददने िा अस्िीकृत गिेको ठीक भए सोही 
बिोजजि सम्बजन्धत सहकािीलाई जानकािी गिाउन ुपनेछ । 

(६) विमनयि स्िीकृमतसम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकएबिोजजि हनुेछ। 

 

परिच्छेद–५ 

सदस्यता 
२८.  संस्थाको सदस्यता: (१) अठाि िषा उिेि पूिा गिेका देहाय बिोजजिका नेपाली नागरिकहरू सहकािी संस्थाको 

सदस्य हनु सक्नेछना्ः 
(क)    संस्थाको कायाक्षेत्र मभत्र बसोबास गरििहेको, 
(ख)  संस्थाको कम्तीिा एक वकत्ता शेयि खरिद गिेको, 
(ग)  संस्थाको विमनयििा उजल्लजखत शताहरू पालना गना िन्जिु गिेको, 
(घ)  संस्थाको जजम्िेिािी पालना गना िन्जिु भएको, 
(ङ)  संस्थाले गिेको कािोबािसूँग प्रमतस्पधाा हनुे गिी कािोबाि नगिेको । 

(२) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकािका मनकायहरू, 

स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायाक्षेत्र मभत्रका सािदुावयक िा सहकािी विद्यालय, गठुी, स्थानीय क्लब, स्थानीय 
तहिा गठन भएका गैिनाफािूलक संस्था, उ्पादन एिं सेिािूलक संस्था ि उपभोक्ता सिूहहरू संस्थाको सदस्य 
हनु बाधा पने छैन। 

(३) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन स्िास््य सहकािी संस्थािा सहकािी संस्थाले 
सदस्यता मलन िाधा पने छैन । 



 

 

२९. सदस्यता प्राप् त गना मनिेदन ददन ुपने: (१) संस्थाको सदस्यता मलन चाहने सम्बजन्धत व्यजक्तले संस्थाको समिमत 
सिक्ष मनिेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि मनिेदन पिेको मिमतले पैंतीस ददनमभत्र समिमतले यो ऐन ि यस ऐन अन्तगात 
बनेको मनयि तथा विमनयिको अधीनिा िही सदस्यता प्रदान गने िा नगने मनर्ाय गनुा पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बिोजजि मनर्ाय गदाा समिमतले सदस्यता प्रदान नगने मनर्ाय गिेिा सो को कािर् 
खोली सात ददनमभत्र मनिेदकलाई जानकािी गिाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजजि जानकािी पाएको मिमतले तीस ददनमभत्र सम्बजन्धत ब्यजक्तले ्यस्तो संस्था 
उपि िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािी सिक्ष उजेुि गना सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोजजि प्राप् त उजूिी छानविन गदाा मनिेदकलाई सदस्यता प्रदान गनुा पने देजखएिा 
िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले ्यस्तो मनिेदकलाई सदस्यता प्रदान गनाको लामग सम्बजन्धत 
संस्थालाई आदेश ददन सक्नेछ।  

(६) उपदफा (५) बिोजजि आदेश भएिा सो आदेश प्राप् त  गिेको सात ददन मभत्र सम्बजन्धत संस्थाले 
मनिेदकलाई सदस्यता प्रदान गिी सो को जानकािी िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीलाई गिाउन ु
पनेछ ।  

३०.  सदस्य हनु नपाउन:े (१) कुनै व्यजक्त एक स्थानीय तहको एकै प्रकृमतकेो एक भन्दा िढी संस्थाको सदस्य हनु 
पाउने छैन ।  

ति यो ऐन प्रािम्भ हनु ुअजघ कुनै व्यजक्त एक प्रदेशको एकै प्रकृमतको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य 
िहेको भए यो ऐन प्रािम्भ भएको मिमतले एकिषा मभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सदस्यता कायि िाख्न ुपनेछ ।  

(२) यो ऐन प्रािम्भ हुूँदाका बखत कुनै संस्थािा नेपाल सिकािको मनकाय िा दफा २८ को उपदफा 
(२) िा उल्लेख भएदेजख बाहेकको अन्य कुनै कृमत्रि व्यजक्त सदस्य भएको भए तीनिषा मभत्र सदस्यता अन््य 
गनुापनेछ ।  

ति, यो ऐन प्रािम्भ हनु ुअजघ दताा भएको स्िास््य ि जशक्षा सहकािी संस्थाको हकिा यो उपदफा लागू 
हनुे छैन । 

३१. सदस्य हनु सक्नाेः (१) दफा (४) बिोजजिको जजल्ला विषयगत सहकािी संघिा जजल्ला मभत्रका विषयगत संस्थाहरू 
सदस्य हनु सक्नेछन।् 

(२) दफा (५) बिोजजिको जजल्ला सहकािी संघिा जजल्ला मभत्रका संस्था ि जजल्ला विषयगत सहकािी 
संघहरू सदस्य हनु सक्नेछन ्। 

(३) दफा (६) बिोजजिको प्रदेश विषयगत सहकािी संघिा प्रदेश मभत्रका विषयगत संस्था ि जजल्ला 
विषयगत संघहरू सदस्य हनु सक्नेछन।् 

(४) दफा (७) बिोजजिको प्रदेश सहकिी संघिा प्रदेश मभत्रका संस्था, जजल्ला विषयगत सहकािी 
संघ,जजल्ला सहकािी संघ ि प्रदेश विषयगत सहकािी संघ सदस्य हनु सक्नेछन ्। 

(५) सहकािी बैङ्कहरूिा संस्था ि संघ िात्र सदस्य हनु सक्नेछन ्। 

(६) यस दफा बिोजजि सदस्यता मलने सम्बन्धी प्रविया तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

३२.  सदस्यताको सिामप्त: (१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अिस्थािा सिाप्त हनुेछाः— 

(क) सदस्यले मलजखतरूपिा आफ्नो सदस्यता ्याग गिेिा, 
(ख)  िावषाक साधािर्सभािा मबना सूचना लगाताि तीन पटकसम्ि अनपुजस्थत भएिा, 
(ग)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगात िनेको मनयि िा विमनयि बिोजजि सदस्यले पालना गनुापने 

प्रािधानको बािम्बाि उल्लङ्घन गिेिा, 
(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन कुनै सदस्यले संस्थाबाट प्राप् त  िा भकु्तान 

गनुा पने कुनै िकि भएिा सो फिफािक नभएसम्ि िा मनजले मलएको ऋर्, मतनुा पने कुनै दावय्ि िा अन्य कुनै 
सदस्यको तफा बाट मधतो िा जिानत बसेकोिा सो को दावय्ि फिफािक नभएसम्ि मनजको सदस्यता सिाप्त हनुे 
छैन ।  

(३) यस दफािा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन साधािर् सभा बोलाउने मनर्ाय भइसकेपमछ साधािर् 
सभा सम्पन्न नभएसम्ि कसैलाई पमन सदस्यताबाट हटाउन िा सदस्यता ददन सवकने छैन । 



 

 

३३.  सवुिधा प्राप् त गना नसक्न:े कुनै सदस्यले सहकािी संस्थालाई मतनुा पने कुनै दावय्ि मनधाारित सियमभत्र  भकु्तान 
नगिेिा िा यो ऐन, यस अन्तगात िनेको मनयि तथा विमनयि बिोजजि सदस्यले पालन गनुा पने व्यिस्थाको 
बािम्बाि उल्लंघन गिेिा ्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सिहको समुबधा प्राप् त गना सक्ने छैन । 

परिच्छेद –६ 

साधािर् सभा, समिमत  तथा लेखा सपुिजेिेक्षर् समिमत 

 

३४.  साधािर् सभा: (१)  सहकािी संस्थाको सिोच्च अङ्गको रूपिा साधािर् सभा हनुेछ । 

(२) सहकािी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधािर् सभाका सदस्य हनुे छन ्। 

(३) सहकािी संस्थाको साधािर् सभा देहाय बिोजजि हनुेछ:- 

(क) प्रािजम्भक साधािर् सभा, 
(ख) िावषाक साधािर् सभा, 
(ग) विशेष साधािर् सभा । 

३५.  प्रािजम्भक साधािर् सभाको काि, कताव्य ि अमधकाि: प्रािजम्भक साधािर् सभाको काि, कताव्य ि अमधकाि 
देहायबिोजजि हनुेछ:- 

(क) प्रािजम्भक साधािर् सभा हनुे अजघल्लो ददनसम्िको काि कािबाही ि आमथाक कािोबािको जानकािी 
मलने, 

(ख) चालू आमथाक िषाको लामग िावषाक कायािि तथा बजेट स्िीकृत गने, 

(ग) प्रमतिेदन तथा वित्तीय विििर् अनिुोदन गने, 

(घ) विमनयििा उल्लेख भएबिोजजि समिमत िा लेखा सपुरििेक्षर् समिमतको मनिााचन गने, 

(ङ) आन्तरिक कायाविमध पारित गने, 

(च) लेखा पिीक्षकको मनयजुक्त ि मनजको पारिश्रमिक मनधाािर् गने,  

(छ) विमनयििा तोवकए बिोजजिका अन्य कायाहरू गने । 

३६.  िावषाक साधािर् सभाको काि, कताव्य ि अमधकाि:  िावषाक साधािर् सभाको काि, कताव्य ि अमधकाि देहायबिोजजि  
हनुेछ:- 

(क) िावषाक कायािि तथा बजेट स्िीकृमत गने, 

(ख) िावषाक लेखा पिीक्षर् प्रमतिेदन अनिुोदन गने, 

(ग) समिमत िा लेखा सपुरििेक्षर् समिमतको मनिााचन तथा विघटन गने, 

(घ) सञ्चालक िा लेखा सपुरििेक्षर् समिमतको संयोजक िा सदस्यलाई पदबाट हटाउने, 
(ङ) समिमत िा लेखा सपुरििेक्षर् समिमतको िावषाक प्रमतिेदन पारित गने, 

(च) विमनयि संशोधन तथा आन्तरिक कायाविमध पारित गने, 

(छ) लेखा पिीक्षकको मनयजुक्त ि मनजको पारिश्रमिक मनधाािर् गने, 

(ज) संस्था एकीकिर् िा विघटनसम्बन्धी मनर्ाय गने, 

(झ) पारिश्रमिक लगायतका सवुिधा तोक्ने, 
(ञ) ऋर् तथा अनदुान प्राप्त गने सम्बन्धिा मनर्ाय गने, 

(ट) सदस्यको दावय्ि मिनाहा ददने, 
(ठ) समिमतलाई आिश्यक मनदेशन ददने, 
(ड) विमनयििा तोवकएबिोजजिका अन्य कायाहरू गने । 

३७.  साधािर् सभाको बैठक: (१) समिमतले सहकािी संस्था दताा भएको मिमतले तीन िवहनामभत्र प्रािजम्भक साधािर्सभा 
बोलाउन ुपनेछ । 

(२) समिमतले प्र्येक आमथाक िषा सिाप्त भएको मिमतले छ िवहनामभत्र िावषाक साधािर्सभा बोलाउन ु
पनेछ। 

(३) समिमतले देहायको अिस्थािा विशेष साधािर् सभा बोलाउन ुपनेछ :– 

(क) दफा ४७ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बिोजजि लेखा सपुरििेक्षर् समिमतको 
मसफारिसिा, 



 

 

(ख) कुनै सञ्चालकले विशेष साधािर् सभा बोलाउन पेश गिेको प्रस्ताि समिमतद्वािा पारित भएिा, 
(ग) समिमतले कुनै खास कािको लामग विशेष साधािर् सभा बोलाउने मनर्ाय गिेिा, 
(घ) विशेष साधािर्सभा बोलाउन ु पने कािर् खलुाइ पन्र प्रमतशत सदस्यले समिमत सिक्ष 

मनिेदन ददएिा, 
(ङ) दफा ३८ को उपफा (१) बिोजजि िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले 

मनदेशन ददएिा,  

(च) दफा ४० को उपदफा (२) बिोजजिको िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले 
मनदेशन ददएिा, 

(४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन संस्थाको सञ्चालक िा व्यिस्थापकबाट आफ्नो 
जजम्िेिािी पूिा नगिी संस्था सञ्चालनिा सिस्या उ्पन्न भएको अिस्थािा िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त 
अमधकािीलाई जानकािी ददई साधािर् सदस्यहरूिध्येबाट बहिुत सदस्य उपजस्थत भई विशेष साधािर् सभा गना 
सवकनेछ । 

३८.  विशेष साधािर् सभा बोलाउन मनदेशन ददन सक्न:े (१) कुनै  संस्थाको मनिीक्षर् िा सपुरििेक्षर् गदाा िा कसैको 
उजूिी पिी छानविन गदाा देहायको अिस्था देजखन आएिा िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले ्यस्तो 
सहकािी संस्थाको समिमतलाई साधािर्सभा बोलाउन मनदेशन ददन सक्नेछ:-  

(क)  सहकािीको िूल्य, िान्यता तथा मसद्धान्त विपिीत काया गिेिा,  
(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगात बनेको मनयि, विमनयि तथा आन्तरिक कायाविमध विपिीत 

काया गिेिा, 
(ग)  सहकािी बैङ्कको हकिा नेपाल िाष्ट्र बैङ्कको मनरिक्षर् तथा सपुरििेक्षर्का िििा गजम्भि 

कैवफयत देजखएिा, 
(घ)  िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले ददएको मनदेशनको बािम्बाि उल्लङ्घन 

गिेिा,  

(ङ) दफा ४० को उपदफा (२) बिोजजि िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले 
आदेश ददएिा। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि साधािर् सभा बोलाउन मनदेशन प्राप् त भएिा समिमतले सो मनदेशन प्राप् त 
भएको मिमतले पैंतीस ददनमभत्र साधािर् सभाको बैठक बोलाउन ुपनेछ ि साधािर् सभाको बैठकिा उजूिी िा 
मनिीक्षर्का िििा देजखएका विषयिा छलफल गिी सो को प्रमतिेदन िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त 
अमधकािी सिक्ष पेश गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (१) िा (२) िा उजल्लजखत अिमधमभत्र समिमतले साधािर्सभा नबोलाएिा संस्था,जजल्ला 
विषयगत सहकािी संघ ि जजल्ला सहकािी संघको हकिा िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले ि 
प्रदेश विषयगत सहकािी संघ, प्रदेश सहकािी संघ, विजशविकृत सहकािी संघ ि सहकािी बैङ्कको हकिा िजजष्ट्रािले 
्यस्तो साधािर्सभा बोलाउन सक्नेछ । 

(४) सहकािी संस्थाको साधािर्सभाको लामग गर्पूिक संख्या त्काल कायि िहेको सदस्य संख्याको 
एकाउन्न प्रमतशत हनुेछ ।  

ति, पवहलो पटक डावकएको साधािर् सभािा गर्पिुक संख्या नपगुेिा ्यसको सात ददनमभत्र दोस्रो पटक 
साधािर् सभा बोलाउन ुपने ि यसिी दोस्रो पटक बोलाइएको साधािर् सभािा सञ्चालक समिमतको बहिुतसवहत 
एक मतहाई साधािर् सदस्यहरूको उपजस्थमत भएिा साधािर् सभाको गर्पिुक संख्या पगुेको िामननेछ । 

(५) भौगोमलक विकटता ि देूिी तथा पाूँच सय िा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधािर्सभा गदाा तोवकए 

बिोजजि प्रमतमनमध्ििूलक साधािर्सभा गना सक्नेछन ्। 

ति, यस्तो प्रमतमनमध तोक्न गरिने सदस्यहरूको भेलािा सो क्षेत्रिा िहेका सदस्यहरूको उपजस्थमत ५१ प्रमतशत 

अमनिाया हनुपुनेछ। 

३९.  सञ्चालक समिमत: (१) सहकािी संस्थािा साधािर् सभाबाट मनिााजचत एक सञ्चालक समिमत िहनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजिको समिमतिा न्यूनति तेत्तीस प्रमतशत िवहला सदस्यको प्रमतमनमध्ि समुनजित 
गनुा पनेछ ।  



 

 

(३) एउटै परििािको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अिमधिा सञ्चालक तथा लेखा सपुरििेक्षर् समिमतको 
पदिा उम्िेदिाि बन्न ि मनिााजचत हनु सक्ने छैन ।  

(४) कुनै सहकािी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको किाचािी िा आफ्नो संस्थाले सदस्यता मलएको 
सहकािी संस्था िा बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने छैन । 

ति, िावषाक दईु किोड रुपैया ूेँभन्दा किको कािोबाि गने सहकािी संस्थाको सञ्चालकले ्यस्तो सहकािी 
संस्थािा किाचािीको रूपिा काि गना बाधा पने छैन । िावषाक दईु किोडभन्दा बढेी कािोबाि गने संस्थािा कुनै 
सञ्चालक किाचािी िहेको भए यो ऐन प्रािम्भ भएको मिमतले दईु िषामभत्र सञ्चालक िा किाचािीको पदिध्ये एक 
पद ्याग गनुापनेछ ।  

(६) यो ऐन प्रािम्भ हनुअुजघ कुनै व्यजक्त एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक िा सोही िा अको संस्थाको 
किाचािी भएकोिा यो ऐन प्रािम्भ भएको मिमतले एक िषामभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सञ्चालक िा किाचािी िहन ु
पनेछ । 

(७) समिमतको कायाािमध तीन िषाको हनुेछ । 

(८) समिमतको बैठकसम्बन्धी अन्य ब्यिस्था तोवकएबिोजजि हनुेछ । 

४०.  समिमतको मनिााचन: (१) समिमतले आफ्नो कायाािमध सिाप्त हनु ुअजघ अको समिमतको मनिााचन गिाउन ु पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोजजि समिमतको मनिााचन नगिाएको जानकािी प्राप् त भएिा ्यस्तो जानकािी प्राप् त 
भएको मिमतले छ िवहनामभत्र समिमतको मनिााचन गिाउन िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले 
सम्बजन्धत समिमतलाई आदेश ददन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि  िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले आदेश ददएकोिा 
सम्बजन्धत समिमतले सो आदेश बिोजजिको सियािमधमभत्र समिमतको मनिााचन गिाई िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट 
अमधकाि प्राप्त अमधकािीलाई जानकािी गिाउन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (३) बिोजजि समिमतको मनिााचन नगिाएिा िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त 
अमधकािीले ्यस्तो संस्था सदस्य िहेको िामथल्लो संघ भए सो संघको प्रमतमनमध सिेतलाई सहभागी गिाई समिमतको 
मनिााचनसम्बन्धी सम्पूर्ा काया गने, गिाउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोजजिको मनिााचन कायािा सहयोग परु् याउन ु सम्बजन्धत सबै संघ ि समिमतका 
पदामधकािीहरूको कताव्य हनुेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोजजि मनिााचन गिाउूँदा लागेको सम्पूर्ा खचा सम्बजन्धत सहकािी संस्थाले व्यहोनुा 
पनेछ। 

(७) यस दफा बिोजजि समिमतको अको मनिााचन नभएसम्िको लामग समिमतले विमनयििा व्यिस्था भए 
बिोजजि आफ्नो काया सञ्चालन गनेछ ।  

४१.  समिमतको काि, कताव्य ि अमधकाि:  यस ऐनिा अन्यत्र उजल्लजखत काि, कताव्य ि अमधकािका अमतरिक्त समिमतको 
काि, कताव्य ि अमधकाि देहायबिोजजि हनुेछ:- 

(क)  सहकािीका िूल्य, िान्यता ि मसद्धान्तबिोजजि सहकािी संस्थाको सञ्चालन गने, 

(ख)  आमथाक तथा प्रशासकीय काया गने, गिाउने, 
(ग)  प्रािजम्भक साधािर् सभा, िावषाक साधािर् सभा तथा विशेष साधािर् सभा बोलाउने, 
(घ)  साधािर् सभाका मनर्ायहरू कायाान्ियन गने, गिाउन,े 

(ङ)  सहकािी संस्थाको नीमत, योजना, बजेट तथा िावषाक कायाििको तजुािा गिी साधािर् सभा सिक्ष 
पेश गने, 

(च)  सहकािी संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाउने,  
(छ)  शेयि नािसािी तथा वफताासम्बन्धी काया गने, 

(ज)  सम्बजन्धत संघको सदस्यता मलने, 
(झ)  विमनयि तथा आन्तरिक कायाविमध तयाि गिी साधािर् सभािा पेश गने,  

(ञ)  सहकािी संस्थाको कायाक्षेत्रमभत्र संस्थाको कािोबाि ि व्यिसायको वहत प्रिद्धानको लामग आिश्यक 
काया गने, गिाउने, 

(ट)  तोवकएबिोजजिका अन्य काया गने । 



 

 

४२.  सञ्चालक पदिा बहाल निहन:े देहायको कुनै अिस्थािा सञ्चालक आफ्नो पदिा बहाल िहन सक्ने छैन:- 
(क)  मनजले ददएको िाजीनािा समिमतबाट स्िीकृत भएिा, 
(ख)  मनजलाई दफा ४३ उपदफा (१) बिोजजि सञ्चालकबाट हटाउने मनर्ाय भएिा, 
(ग)  मनज अको संस्थाको सञ्चालक िहेिा, 
(घ)  मनज सोही िा अको सहकािी संस्थाको किाचािी िहेिा,  

ति दफा ३९ को उपदफा (४) को प्रमतबन्धा्िक िाक्यांशिा लेजखएको कुिािा सोही बिोजजि 
हनुेछ । 

(ङ)  मनज सोही िा अको सहकािी संस्थाको लेखा सपुरििेक्षर् समिमतको पदिा िहेिा, 
(च)  मनजको िृ् य ुभएिा। 

४३.  सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) साधािर् सभाले िहिुतको मनर्ायबाट देहायको कुनै अिस्थािा सञ्चालकलाई 
समिमतको सञ्चालक पदबाट हटाउन सक्नेछ:- 

(क) आमथाक वहनामिना गिी सम्बजन्धत सहकािी संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएिा, 
(ख) अनमधकृत तििले सम्बजन्धत सहकािी संस्थाको कािोबािसम्बन्धी विषयको गोपमनयता 

भङ्ग गिेिा, 
(ग) सम्बजन्धत सहकािी संस्थाको कािोबाि ि व्यिसायसूँग प्रमतस्पधाा हनुे गिी सिान 

प्रकृमतको कािोबाि िा व्यिसाय गिेिा, 
(घ)  सम्बजन्धत सहकािी संस्थाको अवहत हनुे कुनै काया गिेिा,  
(ङ)  मनज शािीरिक िा िानमसक रूपिा काि गना नसक्न ेभएिा, 
(च)  कुनै सञ्चालकिा यो ऐन, यस ऐनअन्तगात बनेको मनयि िा विमनयििा उजल्लजखत 

योग्यता निहेिा । 

(छ) विना कुनै सूचना ि िस्तगुत आधाि विना बैठकिा लगाताि तीन पटकसम्ि अनपुजस्थत 
भएिा । 

(२) कुनै सञ्चालकलाई समिमतको पदबाट हटाउने मनर्ाय गनुा अजघ ्यस्तो सञ्चालकलाई साधािर्सभा 
सिक्ष सफाई पेश गने िनामसब िावफकको िौका ददइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोजजिको अिमधमभत्र कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगिेिा िा मनजले पेश गिेको 
सफाई सन्तोषजनक नभएिा साधािर् सभाले ्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोजजि सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य समिमतको दईु कायाकालसम्िको 
मनिााचनिा उम्िेदिाि बन्न पाउने छैन। 

(५) उपदफा (३) बिोजजि कुनै सञ्चालक पदबाट हटेिा ्यस्तो पदिा साधािर्सभाले बाूँकी अिमधको 
लामग अको सञ्चालकको मनिााचन गनेछ । 

४४.  मनजी स्िाथा सिािेश भएको मनर्ाय प्रकृयािा संलग्न हनु नहनु:े (१) सञ्चालकले आफ्नो मनजी स्िाथा सिािेश भएको 
मनर्ाय प्रवियािा संलग्न हनु ुहुूँदैन । 

(२) सञ्चालकले आफूलाई िात्र व्यजक्तगत फाइदा हनुे गिी सहकािी संस्थािा कुनै काया गना गिाउन 
हुूँदैन । 

(३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को विपिीत हनुे गिी िा आफ्नो अमधकाि क्षेत्रभन्दा बावहि गई कुनै 
काि कािबाही गिे गिाएिा ्यस्तो काि कािबाही प्रमत ्यस्तो सञ्चालक व्यजक्तगत रूपिा उत्तिदायी हनुेछ ि 
्यस्तो काि कािबाहीबाट सहकािी संस्था, सदस्य िा अन्य कुनै व्यजक्तलाई हानी नोक्सानी हनु गएको िहेछ भने 
्यस्तो हानी नोक्सानी मनजबाट असूल उपि गरिनेछ । 

४५.  समिमतको विघटन: (१) साधािर् सभाले देहायको अिस्थािा समिमतको विघटन गना सक्नेछाः– 

(क) समिमतको बदमनयतपूर्ा कायाबाट संस्थाको कािोबाि जोजखििा पिेिा, 
(ख) संस्थाले मतनुापने दावय्ि तोवकएको सियमभत्र भकु्तान गना नसकेिा, 
(ग) विमनयििा उजल्लजखत उद्देश्य ि काया विपिीतको काि गिेिा,  
(घ) समिमतले आफ्नो जजम्िेिािी पूिा नगिेिा, 



 

 

(ङ) यो ऐन िा यस ऐनअन्तगात बनेको मनयििा उजल्लजखत शता िा िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट 
अमधकाि प्राप्त अमधकािीले ददएको मनदेशनको बािम्बाि उल्लङ्घन गिेिा । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि समिमत विघटन भएिा साधािर्सभाले नयाूँ समिमतको मनिााचन गनेछ । 

(३) समिमतले यो ऐन िा यस ऐनअन्तगात बनेको मनयि बिोजजि िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त 
अमधकािीले ददएको मनदेशन पालना नगिेिा िा दफा ३८ को उपदफा (२) बिोजजि पेश भएको प्रमतिेदन सिेतको 
आधाििा िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले समिमतलाई उजूिी िा मनिीक्षर्को िििा देजखएका 
विषयिस्तकुो गाजम्भयाताको आधाििा बढीिा छ िवहनाको सिय ददई सधुाि गने िौका ददन सक्नेछ ि ्यस्तो 
सियािमधमभत्र पमन सधुाि नगिेिा ्यस्तो समिमत विघटन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजजि समिमत विघटन भएिा ्यसिी विघटन गरिएको मिमतले तीन िवहना मभत्रिा 
अको समिमतको मनिााचन सम्पन्न गिाउन ि ्यस्तो मनिााचन नभएसम्ि सहकािी संस्थाको दैमनक काया सञ्चालन गना 
िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले तोवकएबिोजजिको एक तदथा समिमत गठन गनुा पनेछ । 

(५) यस दफाबिोजजि अको समिमतको मनिााचन गिाउूँदा लागकेो सम्पूर्ा खचा सम्बजन्धत सहकािी संस्थाले 
व्यहोनेछ । 

(६) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन िजजष्ट्रािले सहकािी बैङ्कको समिमतको विघटन 
गनुा पूिा नेपाल िाष्ट्र बैङ्कको पिािशा मलनपुनेछ ि सो सम्बन्धिा नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले ददएको पिािशा बिोजजि गनुापनेछ। 

४६.  लेखा सपुरििेक्षर् समिमतको गठन: (१) सहकािी संस्थािा आन्तरिक मनयन्त्रर् प्रर्ालीलाई सदुृढ गना 
तोवकएबिोजजिको योग्यता पगुेका एकजना संयोजक ि दईुजना सदस्यहरू िहने गिी साधािर् सभाले मनिााचनबाट 
लेखा सपुरििेक्षर् समिमत गठन गनेछ । 

(२) एउटै परििािको एकभन्दा बढी व्यजक्त एकै अिमधिा एउटै सहकािी संस्थाको सञ्चालक िा लेखा 
सपुिजेिेक्षर् समिमतको संयोजक िा सदस्य पदिा उम्िेदिाि बन्न ि मनिााजचत हनु सक्ने छैन । 

४७.  लेखा सपुरििेक्षर् समिमतको काि, कताव्य ि अमधकाि: (१) लेखा सपुरििेक्षर् समिमतको काि, कताव्य ि अमधकाि 
देहायबिोजजि हनुेछ:– 

(क)  प्र्येक चौिामसकिा सहकािी संस्थाको आन्तरिक लेखापिीक्षर् गने, गिाउने, 
(ख)  आन्तरिक लेखापिीक्षर् गदाा लेखापिीक्षर्का आधािभतू मसद्धान्तको पालना गने, गिाउने, 
(ग) वित्तीय तथा आमथाक कािोबािको मनिीक्षर् तथा िूल्याङ्कन गने, गिाउने, 
(घ) समिमतको काि कािबाहीको मनयमित सपुिजेिेक्षर् गने ि समिमतलाई आिश्यक सझुाि ददने, 
(ङ) साधािर्सभाको मनदेशन, मनर्ाय तथा समिमतका मनर्ाय कायाान्ियन भए नभएको अनगुिन गने, 

(च) लेखासम्बन्धी प्रमतिेदन ि समिमतको काि कािबाहीको सपुिजेिेक्षर्सम्बन्धी िावषाक प्रमतिेदन 
साधािर्सभा सिक्ष पेश गने,  

(छ) आफूले पटक-पटक ददएका सझुाि कायाान्ियन नभएको कािर्बाट कुनै सहकािी संस्थाको 
वहतिा प्रमतकूल असि पिेिा िा ्यस्तो संस्थाको नगद िा जजन्सी सम्पजत्तको व्यापकरूपिा 
वहनामिना िा अमनयमितता भएको िा संस्था गम्भीि आमथाक संकटिा पना लागेकोिा सो को 
कािर् खलुाई विशेष साधािर्सभा बोलाउन समिमतसिक्ष मसफारिस गने, 

(ज) आिश्यक पिेिा आन्तरिक लेखा पिीक्षक मनयजुक्तका लामग तीन जनाको नाि सञ्चालक 
समिमतिा मसफारिस गने । 

(२) लेखा सपुरििेक्षर् समिमतको संयोजक िा सदस्य सहकािी संस्थाको दैमनक आमथाक प्रशासमनक कायािा 
सहभागी हनु पाउने छैन । 

परिच्छेद–७ 

बचत तथा ऋर् परिचालन 

४८.  सदस्य केजन्ित भई बचत तथा ऋर्को कािोबाि गनुा पने : (१) संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको िात्र बचत स्िीकाि 
गना, सो को परिचालन गना ि सदस्यलाई िात्र ऋर् प्रदान गना सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन बचत तथा ऋर्को िखु्य कािोबाि गने गिी 
दताा भएको संस्था िाहेक अन्य विषयगत िा िहउुद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋर्को िखु्य कािोबाि गना पाउने 
छैन।  



 

 

ति, यो ऐन प्रािम्भ हनु ुअजघ बहउुद्देश्यीय िा विषयगत संस्थाको रूपिा दताा भई िखु्य कािोबािको 
रूपिा बचत तथा ऋर्को कािोबाि गदै आएको भए ्यस्तो संस्थाले तीन िषा मभत्रिा बचत तथा ऋर्को िखु्य 
कािोबाि नहनुे गिी दताा हुूँदाका बखतिा उल्लेख गरिएको िखु्य कािोबाि गने गिी संस्था सञ्चालन गनुापनेछ ।  

(३) सहकािी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गने ऋर्िा सेिा शलु्क ि निीकिर् शलु्क िजजष्ट्रािले अन्यथा 
तोकेिा िाहेक संस्थाको कायाविमधिा तोवकए बिोजजि हनुेछ ।  

(४) बचत ि ऋर्को ब्याजदि बेीचको अन्ति छ प्रमतशतभन्दा बढी हनुे छैन । 

(५) सहकािी संस्थाले प्रदान गिेको ऋर्िा लाग्ने ब्याजलाई िूल ऋर्िा पूूँजीकृत गिी सो को आधाििा 
ब्याज लगाउन पाइने छैन । 

(६) सहकािी संस्थाले बचत िकि सदस्यबीच ऋर् लगानी, नेपाल सिकािले जािी गिेको ऋर्पत्र िा 
नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले जािी गिेको टे्रजिी विल खरिद गना बाहेक अचल सम्पत्ती खरिद, पूिााधाि मनिाार्, कािोबाििा 
लगानी, कुनै बैङ्क,मबजत्तय संस्था, मबिा कम्पनी, जलविद्यतु कम्पनी िा अन्य कुनै पमन कम्पनीको शेयि खरिद िा 
अन्य कुनै प्रयोजनिा उपयोग गना पाउने छैन । 

ति, सहकािी बैङ्कको शेयि खरिद गना बाधा पनेछैन । 

(७) सहकािी सेंस्थाको वहत प्रमतकूल नहनुे गिी सहकािी संस्थाले स्िप्रयोजनको लामग अचल सम्पजत्त 
खिजेद तथा पूिााधाि मनिाार् एिं संस्था ि सदस्यहरूको वहतिा उ्पादन ि सेिाको क्षेत्रिा प्राथमिक पूूँजी कोष 
परिचालन गना िाधा पने छैन ।  

(८) यो ऐन प्रािम्भ हनु ुअजघ कुनै सहकािी संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयि खरिद गिेको भएिा ्यस्तो 
शेयि यो ऐन प्रािम्भ भएको मिमतले अमधकति तीन िषा मभत्र मबिी वितिर् िा हस्तान्तिर् गरिसक्न ुपनेछ । 

(९) सहकािी संस्थाले प्राथमिक पूूँजी कोषको पन्र गरु्ासम्ि बचत संकलन गना सक्नेछ । 

(१०) सहकािी संस्थाले दताा गदााका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप् त गिेको 
तीन िवहना अिमध व्यमतत नभई ऋर् लगानी गना सक्न ेछैन । 

४९. सन्दभा व्याजदि सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) प्रचमलत नेपाल काननु बिोजजि िजजष्ट्रािले बचत तथा ऋर्को सन्दभा व्याजदि 
तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि तोवकएको सन्दभा ब्याजदि संस्थाका लामग मनदेशक ब्याजदि हनुेछ । 

(३) सन्दभा ब्याजदि मनधाािर्का आधाि ि प्रविया तोवकएबिोजजि हनुेछ । 

५०.  व्यजक्तगत बचतको सीिा: सहकािी संस्थािा सदस्यको व्यजक्तगत बचतको सीिा सम्बजन्धत सहकािी संस्थाको 
विमनयििा तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

परिच्छेद–८ 

प्रदेश सहकािी बैङ्कसम्बन्धी व्यिस्था 
५१.  पूूँजी: (१) सहकािी बैङ्कको पूूँजी साधािर् शेयिले िात्र बनेको हनुपुनेछ । 

(२) सहकािी बैङ्कको न्यूनति पूूँजी नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले तोवकददएबिोजजि हनुेछ । 

(३) सहकािी बैङ्कले नेपाल िाष्ट्र बैङ्कको पूिा स्िीकृमत मलई साधािर् सभाबाट प्रस्तािपारित गिी पूूँजी बवृद्ध 
गना सक्नेछ । 

(४) सहकािी बैङ्कले नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले सिय सियिा मनदेशन गिे बिोजजि आफ्नो पूूँजी बवृद्ध गनुापनेछ। 

५२. सहकािी बैङ्कको कायााः  सहकािी बैङ्कले यस ऐन ि यस अन्तगात बनेको मनयि मबमनयि तथा प्रचमलत नेपाल 
कानूनको अमधनिा िवह देहाय बिोजजि काया गना  सक्नेछाः- 

(क) संस्था िा संघलाई कृवष, उद्योग, सेिा, व्यापाि, उजाा, पयाटन लगायतका कायाका लामग जस्थि 
तथा चाल ुपूूँजीको रूपिा तोवकएबिोजजिको अनपुातिा कजाा प्रदान गना, 

(ख)  सदस्यबाट बचत स्िीकाि गने तथा ्यस्तो बचत भकु्तानी ददन, 
(ग)  सहकािी क्षेत्रको विकास ि प्रिद्धानको लामग सदस्य केजन्ित भई संघ संस्था िा प्रदेश सिकािका 

मनकायसूँग िा स्थानीय तहसूँग सम्झौता गिी संयकु्त लगानी गना, 
(घ)  सदस्य संख्या िा संघहरूको तफा बाट जिानतपत्र जािी गना, ्यस्तो जिानतपत्र बापत सिुक्षर् 

िा चल अचल सम्पजत्त मधतो बन्धक मलन िा तेस्रो पक्षको सहितीिा जेथा जिानत मलन, 
(ङ)  आिश्यकता अनसुाि संस्थागत कजाा मलन, 



 

 

(च)  कजाा, ऋर्पत्र आदीको ब्याज असूल गना, 
(छ)  आफूले प्रदान गिेको कजााको सदपुयोग भए नभएको सम्िन्धिा मनिीक्षर्, सपुरििेक्षर् तथा 

अनगुिन गना, 
(ज)  नेपाल सिकािले जािी गिेका ऋर्पत्र िा नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले जािी गिेको टे्रजिी विल खरिद 

मबिी गना, 
(झ)  संस्था िा संघ ि सोसूँग आिद्ध सदस्य बीच सूचना आदान प्रदान गना, 
(ञ)  विद्यमुतय उपकिर् िा साधनको िाध्यिबाट बचत मलन, भकु्तानी ददन, िकिान्ति गना, 
(ट)  आिश्यकता अनसुाि ऋर् िा पनुाःऋर् मलन िा ददन, 
(ठ)  परियोजना प्रिद्धानका लामग सहकािीसम्बन्धी अन्तिाावष्ट्रय िान्यता प्राप्त संगठन, दात ृमनकाय, बैङ्क 

लगायतबाट प्राप्त भएको िकि विकास, वित्त िा कजााको रूपिा प्रिाह गना िा ्यस्तो स्रोतको 
ब्यिस्थापन गना, 

(ड)  परियोजना स्थापना, संचालन ि िूल्याङ्कनसम्बन्धी अध्ययन, अनसुन्धान, सिेक्षर् गना गिाउन, 
(ढ)  नेपाल िाष्ट्र बैङ्कको ईजाजतपत्र मलई अन्य बैंवकङ्ग कािोबाि गना । 

५३. ऋर् ददन बन्देजाः सहकािी बैङ्कले आफ्नो सेयिको मधतो िा जिानतिा ऋर् प्रिाह गना सक्ने छैन। 

५४. लाभाशं वितिर् गना नहनुाेः सहकािी बैङ्कले प्रािजम्भक खचा अजघल्लो िषािा भएको नोक्सानी, पूूँजी कोष, जोजखि 
बेहोने कोष ि जगेडा कोष पूमता नगिेसम्ि लाभांश घोषर्ा गना िा वितिर् गनुा हुूँदैन । 

५५. ब्यापारिक उद्दशे्यले िालसािान खरिद गना नहनुाेः सहकािी बैङ्कले यस ऐन बिोजजि गना पाउने काि कािबाही ि 
आफ्नो प्रयोगको लामग आिश्यक पने िालसािान िा अचल सम्पमत तथा दफा ७७ को उपदफा (६) को अिस्थािा 
बाहेक ब्यापाि गने उद्देश्यले िालसािान िा अचल सम्पमत खरिद गनुा हुूँदैन। 

५६.  वहसाब वकताब ि से्रस्तााः (१) सहकािी बैङ्कले आफ्नो कािोबािको िास्तविक जस्थमत देजखने गिी नेपाल िाष्ट्र बैङ्कबाट 
स्िीकृत ढाूँचा बिोजजिको वहसाब वकताब ि से्रस्ताहरू िाख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको वहसाब वकताब ि से्रस्तािा सहकािी बैङ्कको िास्तविक आमथाक जस्थमत, 
आफुले गिेको लगानी, मलए ददएको ऋर् तथा अन्य आमथाक कािोबािको आम्दानी, खचाको विस्ततृ विििर् ि 
जायजेथा तथा दावय्िको विििर् सिेत स्पि रूपिा उल्लेख गरिएको हनु ुपनेछ। 

५७. नपेाल िाष्ट्र बैङ्कले व्यिस्थापन मलन सक्नाेः (१) नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले देहायको कुनै अिस्थािा िजजष्ट्राि ि विभागलाई 
जानकािी ददई सहकािी बैङ्कको समिमतलाई मनलम्बन गिी ् यस्तो बैङ्कको व्यिस्थापन आफैं ले िा अन्य कुनै मनकायद्धािा 
गना गिाउन सक्नेछाः- 

(क)  सहकािी बैङ्कको लेखापिीक्षर् प्रमतिेदन िा सो बैङ्कको मनरिक्षर् प्रमतिेदनका आधाििा नेपाल िाष्ट्र 
बैङ्कबाट सिय सियिा ददईएको मनदेशनको पालना नगिेिा, 

(ख)  सदस्यको वहत विपिीत कुनै काया गिी सदस्यलाई हामन नोक्सानी परु् याएिा, 
(ग)  सहकािी बैङ्कको सञ्चालन दक्षतापूिाक ि प्रभािकािी रूपिा नगिी सो बैङ्कलाई हामन नोक्सानी 

परु् याएिा, 
(२) उपदफा (१) बिोजजि सहकािी बैङ्कको समिमत मनलम्बन गनुा अजघ सहकािी बैङ्कलाई सफाई पेश गना 

कम्तीिा सात ददनको िौका प्रदान गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजिको सफाईको िौका ददूँदा सफाई पेश नगिेिा िा पेश गिेको सफाई सन्तोषजनक 
नदेजखएिा नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले सम्बजन्धत बैङ्कको समिमतलाई मनलम्बन गिी उक्त बैङ्कको व्यिस्थापन आफैले गना िा 
अन्य कुनै मनकाय िाफा त गना िा गिाउन सक्नेछ । 

(४) यस दफािा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले सहकािी बैङ्कको व्यिस्थापन 
आफैँ ले गदाा िा गिाउूँदा िजजष्ट्राि ि विभागको प्रमतमनमधलाई सिेत सहभागी गिाउन ुपनेछ। 

५८. दताा खािेजीाः (१) सहकािी बैङ्कले मतनुा पने ऋर् तथा बाह्य दावय्ि भकु्तानी गना नसक्ने देजखएिा ्यस्तो बैङ्कलाई 
खािेज गनाको लामग नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले िजजष्ट्रािलाई पिािशा ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि पिािशा ददन ुअजघ नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले ्यस्तो सहकािी बैङ्कलाई कम्तीिा पन्र 
ददनको सफाईको िौका ददन ुपनेछ । 



 

 

(३) उपदफा (१) बिोजजि दताा खािेज गना पिािशा प्राप्त भएिा िजजष्ट्रािले दताा खािेज गिी दफा ८७ 
बिोजजि मलक्िीडेटि मनयकु्त गनुा पनेछ । 

५९. गोपमनयता िाख्र ुपने: (१) सहकािी बैङ्कको कािोबािसूँग सम्बजन्धत  खाता, आमथाक कािोबािका विििर् ि से्रस्ताको  
गोपमनयता कायि िाख्र ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन देहायको प्रयोजनका लामग बैङ्कको कािोबािसूँग 
सम्बजन्धत बवह, खाता, वहसाबको विििर् ि से्रस्ता ददन बाधा पने छैन । 

(क)  िदु्दा िा अन्य कानूनी कािबाहीको मसलमसलािा अदालतलाई, 
(ख)  लेखापिीक्षर्को मसलमसलािा सम्बजन्धत लेखापिीक्षकलाई, 
(ग)  मनरिक्षर्को मसलमसलािा सम्बजन्धत अमधकािीलाई, 
(घ)  प्रचमलत कानून बिोजजि विििर् िाग गने अजख्तयािी पाएको ब्यजक्त, मनयिनकािी 

मनकाय िा अमधकािीलाई, 
(ङ)  आफ्ना सदस्यलाई ।  

६०. तिल सम्पजत्त कायि िाख्र ुपने: सहकािी बैङ्कले नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले तोवकददए बिोजजिका तिल सम्पजत्त कायि िाख्न ु
पनेछ । 

 

परिच्छेद –९ 

आमथाक स्रोत परिचालन 

६१. शेयि मबिी तथा वफताा सम्बन्धी व्यबस्था : (१) संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयि मबिी गना सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन सहकािीले आफ्नो कूल शेयि पूूँजीको दश 
प्रमतशत भन्दा बढी हनुे गिी शेयि मबिी गना सक्ने छैन । 

ति, सिकाि (संघ, प्रदेश ि स्थानीय तह) िा सिकािको पूर्ा िा आंजशक स्िामि्ि भएको संस्थाको हकिा 
यो बन्देज लागू हनुे छैन । 

(३) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन सहकािी बैङ्कले आफ्नो शेयि सदस्यका अमतरिक्त 
नेपाल सिकाि िा प्रदेश सिकािको पूर्ा िा आंजशक स्िामि्ि िा मनयन्त्रर् भएको संस्था िा मनकायलाई सिेत 
मबिी गना सक्नेछ । 

(४) सहकािी संस्थाको शेयिको अंवकत िूल्य प्रमत शेयि एक सय रुपैयाूँ हनुेछ ।  

(५) सहकािी संस्थाको शेयिपूूँजी विमनयििा उल्लेख भए बिोजजि हनुेछ । 

(६) सहकािी संस्थाले खलुा बजाििा शेयि मबिी गना पाउने छैन । 

(७) सहकािी संस्थाको िूलधनको िेूपिा िहेको कुनै सदस्यको शेयि सोही संस्थाको ऋर् िा दावय्ि 
बाहेक अन्य कुनै ऋर् िा दावय्ि िापत मललाि मबिी गरिने छैन । 

६२.  िकि वफताा तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था: (1) कुनै सदस्यले सहकािी संस्थाको सदस्यता ्यागी िकि 
वफताा मलन चाहेिा मनजको कुनै दावय्ि भए ्यस्तो दावय्ि भकु्तान गिेको मिमतले तीन िवहनामभत्र मनजको बाूँकी 
िकि तोवकए बिोजजि  मनजलाई वफताा गनुा पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यले सहकािी संस्थािा जम्िा गिेको बचत वफताा िाग गिेिा मनजको कुनै दावय्ि भए 
्यस्तो दावय्ि किा गिी बाूँकी िकि तोवकएबिोजजि मनजलाई वफताा गनुा पनेछ।  

(३) सहकािी संस्थाले सिै प्रकािका बचत खाताहरू संचालन गना सक्नेछ ।    

६३.  ऋर् िा अनदुान मलन सक्न:े (१) सहकािी संस्थाले स्िदेशी िा विदेशी बैङ्क िा वित्तीय संस्था िा अन्य मनकायबाट 
ऋर् िा अनदुान मलन िा ्यस्तो मनकायसूँग साझेदािीिा काि गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन विदेशी बैङ्क िा मनकायबाट ऋर् िा अनदुान 
मलन ुअजघ िन्त्रालयको मसफारिसिा नेपाल सिकाि, अथा िन्त्रालयको स्िीकृमत मलन ुपनेछ ।  

६४.  नपेाल सिकािको सिुक्षर् प्राप् त गना सक्न:े  (१) सहकािी संस्थाले विदेशी बैङ्क िा मनकायसूँग मलने ऋर्िा सिुक्षर् 
प्राप् त गनुा पने भएिा ्यसको लामग िन्त्रालय िाफा त नेपाल सिकाि अथा िन्त्रालय सिक्ष अनिुोध गना सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि सिुक्षर् प्रदान गदाा नेपाल सिकाि अथा िन्त्रालयले कुनै शता तोवकददएिा 
सहकािी संस्थाले ्यस्तो शताहरूको पूर्ारूपिा पालना गनुापनेछ । 



 

 

 

परिच्छेद –१० 

संस्थाको कोष 

६५. संस्थाको कोष: (१) संस्थाको कोषिा देहाय बिोजजिको िकि िहनेछ :– 

(क) शेयि मबिीबाट प्राप् त िकि, 

(ख) बचतको रूपिा प्राप् त िकि, 

(ग) ऋर्को रूपिा प्राप् त िकि, 

(घ) नेपाल सिकाि िा प्रदेश सिकािबाट प्राप् त अनदुान िकि, 

(ङ) विदेशी सिकाि िा अन्तिाावष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप् त अनदुान िा सहायताको िकि, 

(च) व्यिसावयक कायाबाट आजजात िकि, 

(छ) सदस्यता प्रिेश शेूल्क, 

(ज)  सहकािी संस्था तथा संघको नाििा प्राप्त हनुे अन्य जनुसकैु िकि । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बिोजजिको िकि प्राप्त गनुा अजघ नेपाल सिकाि अथा िन्त्रालयको 
स्िीकृती मलनपुनेछ ।  

६६.  जगडेा कोष: (१) संस्थािा एक जगेडा कोष िहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजिको कोषिा देहाय बिोजजिका िकि िहने छन:्– 

(क) आमथाक िषाको खूद बचत िकिको कम्तीिा पच्चीस प्रमतशत िकि,  

(ख) कुनै संस्था, संघ िा मनकायले प्रदान गिेको पूूँजीगत अनदुान िकि, 

(ग) जस्थि सम्पजत्त मबिीबाट प्राप् त िकि,  

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त िकि । 

(३) उपदफा (१) बिोजजिको जगेडा कोष अविभाज्य हनुेछ । 

६७.  संिजक्षत पूूँजी वफताा कोषाः (१) संस्थािा एक संिजक्षत पूूँजी वफताा कोष िहनेछ । 

(२) दफा ६६ बिोजजिको जगेडा कोषिा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बिोजजिको  िकि 
छुट्ट्याई बाूँकी िहेको िकिको कम्तीिा पच्चीस प्रमतशत िकि उपदफा (१) बिोजजिको कोषिा िावषाक रूपिा 
जम्िा गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजजिको िकि तोवकएबिोजजि सदस्यले गिेको िावषाक कािोबािको आधाििा 
सम्बजन्धत सदस्यलाई उपलव्ध गिाउन ुपनेछ ।  

६८.  सहकािी प्रिद्धान कोषसम्बन्धी व्यिस्था: (१) सहकािी संस्थािा एक सहकािी प्रिद्धान कोष िहनेछ । 

(२) सहकािी ब्यिसायको प्रिद्धान गनाको लामग दफा ६६ बिोजजि जगेडा कोषिा सो दफाको उपदफा 
(२) को खण्ड (क) बिोजजिको िकि छुट्ट्ट्याई बाूँकी िहेको िकिको शनु्य दशिलि पाूँच  प्रमतशतले हनु आउने  
िकि उपदफा (१) बिोजजिको कोषिा िावषाक रूपिा जम्िा गनुा पनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोजजिको कोष िन्त्रालयिा िहनेछ । 

(४) कोषको सञ्चालन विमध तोवकएबिोजजि हनुेछ । 

(५) उपदफा (१) बिोजजिको कोषिा जम्िा भएको िकिको अनपुातिा िन्त्रालयले तोवकए बिोजजिको 
िकि उपलब्ध गिाउन सक्नेछ । 

(६) उपदफा (१) बिोजजिको कोषिा िहेको िकि िध्येबाट प्रदेश सहकािी संघ, प्रदेश विषयगत 
सहकािी संघ, जजल्ला विषयगत सहकािी संघ ि जजल्ला सहकािी संघलाई तोवकएबिोजजि उपलब्ध गिाउन ुपनेछ। 

(७) उपदफा (६) बिोजजि प्राप्त िकि िध्ये कम्तीिा पचहत्ति प्रमतशत िकि सहकािी ब्यिसायको 
पूिााधाििा लगानी गिी बाूँकी िकि ब्यिसाय प्रिद्धान, जशक्षा, सूचना ि तामलि, बजाि प्रिद्धान, संस्था िा संघको 
अनगुिन लगायतका कायािा खचा गनुापनेछ । 

(८) उपदफा (६) बिोजजि प्राप्त गिेको िकिको सम्बजन्धत संघले अलग्गै अमभलेख िाखी प्रचमलत कानून 
बिोजजि लेखापिीक्षर् गिाई सो को विििर् तोवकएबिोजजि सािाजमनक गनुापनेछ । 



 

 

(९) उपदफा (६) बिोजजिको िकि दरुुपयोग िा अन्य काििा उपयोग भएको पाईएिा िजजष्ट्राि िा 
िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले ्यस्तो िकि असूल उपि गिाई कोषको िकि उपलब्ध गिाउन िोक 
लगाउन सक्नेछ । 

(१०) सहकािी प्रिद्धान कोषिा िहेको िकिको बाूँडफाड तोवकए बिोजजि हनुेछ । 

६९.  अन्य कोषसम्बन्धी व्यिस्थााः (१) दफा ६५,६६, ६७ ि ६८ िा उजल्लजखत कोषका अमतरिक्त संस्थािा 
तोवकएबिोजजिका अन्य कोषहरू िहन सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको कोषको िकि सो कोषको उद्देश्य पूमताका लामग विमनयििा तोवकए 
बिोजजि उपयोग गना सवकनेछ ।  

ति, एक िषाको शेयि लाभांशको िकि  शेयि पूूँजीको अठाि प्रमतशतभन्दा बढी हनुे छैन।  

 

परिच्छेद–११ 

अमभलेख ि सूचना 
७०.  अमभलेख िाख्न ुपने : (१)  सहकािी संस्थाले साधािर् सभा, समिमत तथा लेखा सपुरिबेक्षर् समिमतको बैठकका 

मनर्ाय तथा काि कािबाहीको अद्यािमधक अमभलेख सिुजक्षत साथ िाख्न ुपनेछ । 

(२) सहकािी संस्थाले कािोबािसूँग सम्बजन्धत तथा अन्य आिश्यक अमभलेखहरू तोवकएबिोजजि सिुजक्षत 
साथ िाख्न ुपनेछ । 

७१.  विििर् उपलब्ध गिाउन ुपने : (१) सहकािी संस्थाले प्र्येक िषा देहायका विििर्हरू सवहतको प्रमतिेदन तोवकएको 
सियमभत्र िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािी सिक्ष पेश गनुा पनेछ:- 

(क)  कािोबािको चौिामसक ि िावषाक प्रमतिेदन तथा लेखापिीक्षर् प्रमतिेदन, 
(ख) िावषाक कायािि नीमत तथा योजना, 
(ग) खदु बचत सम्बन्धी नीमत तथा योजना, 
(घ) सञ्चालकको नाि तथा बाूँकी कायाािमधको सूची, 
(ङ) साधािर्सभाको बैठक सम्बन्धी जानकािी, 
(च) शेयि सदस्य संख्या ि शेयिपूूँजी,   
(छ) सञ्चालक िा सदस्यले मलएको ऋर् मतना बाूँकी िहेको िकि, 

(ज) िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले सिय सियिा तोवकददएको अन्य 
विििर् । 

परिच्छेद-१२ 

लेखा ि लेखापिीक्षर् 

 

७२.  कािोबािको लेखा: सहकािी संस्थाको कािोबािको लेखा दोहोिो लेखा प्रर्ालीिा आधारित ि कािोबािको यथाथा 
जस्थमत स्पि रूपिा देजखने गिी प्रचमलत कानूनबिोजजि अमधकाि प्राप्त मनकायले लागू गिेको लेखािान (एकाउजन्टङ 
स्ट्याण्डडा) ि यस ऐनबिोजजि पालना गनुा पने अन्य शता तथा व्यिस्थाबिोजजि िाख्न ुपनेछ। 

७३.  लेखापिीक्षर् : (१) सहकािी संस्थाले प्र्येक आमथाक िषाको लेखापिीक्षर् सो आमथाक िषा सिाप्त भएको मिमतले 
तीन िवहनामभत्र प्रचमलत कानूनबिोजजि इजाजतपत्र प्राप् त लेखापिीक्षकद्वािा गिाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको अिमधमभत्र कुनै संस्थाले लेखापिीक्षर् नगिाएको पाइएिा ्यस्तो सहकािी 
संस्थाको लेखापिीक्षर् िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले इजाजतपत्र प्राप् त लेखापिीक्षकबाट गिाउन 
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि लेखापिीक्षर् गिाउूँदा लेखापिीक्षकलाई ददन ु पने पारिश्रमिक लगायतको 
िकि सम्बजन्धत सहकािी संस्थाले व्यहोनेछ ।  

(४) उपदफा (१) िा (२) बिोजजि लेखापिीक्षकले गिेको लेखापिीक्षर् प्रमतिेदन अनिुोदनको लामग 
साधािर्सभा सिक्ष पेश गनुा पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोजजि पेश भएको लेखापिीक्षर् प्रमतिेदन साधािर्सभाबाट अनिुोदन हनु नसकेिा 
पनुाः लेखापिीक्षर्को लामग साधािर्सभाले दफा ७४ को अधीनिा िही अको लेखापिीक्षक मनयकु्त गनेछ ।  



 

 

(६) सहकािी बैङ्कले आफ्नो लेखापिीक्षर् सम्पन्न गरि सकेपमछ सो को प्रमतिेदन नेपाल िाष्ट्र बैङ्किा सिेत 
ददनपुनेछ । 

७४.  लेखापिीक्षकको मनयजुक्त: (१) सहकािी संस्थाको लेखापिीक्षर् सम्बन्धी काया गना प्रचमलत कानूनबिोजजि इजाजतपत्र 
प्राप् त लेखापिीक्षकहरू िध्येबाट साधािर्सभाले एकजना लेखापिीक्षक मनयजुक्त गनेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बिोजजि मनयकु्त लेखापरिक्षकको पारिश्रमिक तथा सवुिधा साधािर्सभाले तोवकददए 
बिोजजि हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोजजि लेखापिीक्षक मनयकु्त गदाा एउटै व्यजक्त, फिा िा कम्पनीलाई लगाताि तीन 
आमथाक िषाभन्दा बढी हनुे गिी मनयकु्त गना सवकने छैन । 

७५.  लेखापिीक्षकिा मनयकु्त हनु नसक्न:े (१) देहायका व्यजक्त लेखापिीक्षकिा मनयकु्त हनु तथा मनयकु्त भई सकेको भए 
सो पदिा बहाल िहन सक्ने छैन:- 

(क)  सहकािी संस्थाको सञ्चालक,  

(ख)  सम्बजन्धत संस्थाको सदस्य,  

(ग)  सहकािी संस्थाको मनयमित पारिश्रमिक पाउने गिी मनयकु्त सल्लाहकाि िा किाचािी, 
(घ)  लेखापिीक्षर्सम्बन्धी कसूििा अजन्ति सजाय भइ सो अिमधले तीन िषा भकु्तान नभएको,  
(ङ)  दािासाहीिा पिेको, 
(च)  भ्रिाचाि, ठगी िा नैमतक पतन हनुे अन्य फौजदािी कसूििा सजाय पाएको पाूँच िषा 

भकु्तान नभएको,  
(छ)  दफा ७४ को उपदफा (३) बिोजजिको ब्यजक्त, फिा िा कम्पनी, 
(ज)  सम्बजन्धत संस्थासूँग स्िाथा बाजझएको व्यजक्त । 

(२) लेखापिीक्षकले आफू मनयकु्त हनुअुजघ उपदफा (१) बिोजजि अयोग्य नभएको कुिाको सहकािी 
संस्थासिक्ष मलजखत रूपिा स्िघोषर्ा गिे्नपुनेछ ।  

(३) कुनै लेखापिीक्षक आफ्नो कायाकाल सिाप्त नहुूँदै कुनै सहकािी संस्थाको लेखापिीक्षर् गना अयोग्य 
भएिा िा सहकािी संस्थाको लेखापिीक्षकको पदिा कायि िहन नसक्ने जस्थमत उ्पन्न भएिा मनजले लेखापिीक्षर् 
गनुा पने िा गरििहेको काि त्काल िोकी सो कुिाको जानकािी मलजखत रूपिा सहकािी संस्थालाई ददन ुपनेछ । 

(४) यस दफाको प्रमतकूल हनुे गिी मनयकु्त भएको लेखापिीक्षकले गिेको लेखापिीक्षर् िान्य हनुे  छैन।  

 
 

परिच्छेद – १३ 

छुट, सवुिधा ि सहमुलयत 

७६.  छुट, सवुिधा ि सहमुलयत: (१) प्रचमलत कानूनिा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन सहकािी संस्थालाई देहायबिोजजि 
छुट, सवुिधा ि सहमुलयत प्राप्त हनुेछ । 

(क)  सहकािी संस्थाले अचल सम्पजत्त बाहेक कािोबािसम्बन्धी कुनै मलखत िजजषे्ट्रशन गनुा 
गिाउन ुपनेछैन । 

(ख)  सहकािी संस्थाले आफ्नो कायाालय तथा सेिा केन्िको भिन मनिाार्का लामग आिश्यक 
पने जग्गा जमिन लगायतका अचल सम्पजत्त खरिद गदाा आय वटकट दस्तिु िा िजजषे्ट्रशन 
दस्तिु लाग्ने छैन । 

ति,  

(१)  ब्यािसावयक प्रयोजनका लामग जग्गा जमिन लगायतका अचल सम्पजत्त खरिद 
गदाा प्रचमलत कानूनबिोजजि आय वटकट दस्तिु िा िजजषे्ट्रशन दस्तिु लाग्नेछ। 

(२)  िजजषे्ट्रशन दस्तिु छुट प्राप्त गरि खरिद गरिएको जग्गा जमिन लगायतका अचल 
सम्पजत्त प्रयोग नगरि मबिी गिेिा सो बापत छुट पाएको िजजषे्ट्रशन दस्तिु 
वफताा गनुा पनेछ । 

(ग)  सहकािी संस्थाले ऋर् लगानी गदाा िा जिानत बापत िाखेको जग्गा दृविबन्धक पारित 
गदाा कुनै पमन शूल्क लाग्ने छैन । 



 

 

(२) प्रचमलत कानूनिा जनुसकैु कुिा लेजखएको भएता पमन सहकािी संस्थाले दफा ६६ को उपदफा 
(२)को खण्ड (क) बिोजजि जगडेा कोषिा छुट्ट्ट्याईएको िकि, दफा ६८ को उपदफा (२) बिोजजि सहकािी 
प्रिद्धान कोषिा जम्िा गिेको िकििा आयकि लाग्ने छैन । 

ति, संिजक्षत पूूँजजवफताा कोषबाट सदस्यले प्राप्त गिेको िकििा सदस्यका कि दावय्िका सम्बन्धिा 
प्रचमलत कानून बिोजजि हनुेछ । 

(३) यस दफािा उजल्लजखत छुटहरूका अमतरिक्त औद्योमगक ब्यिसाय गने सहकािी संस्थालाई प्रचमलत 
कानून बिोजजि उद्योगले पाए सिहको ि पूिााधाि संिचनाको मनिाार् तथा सञ्चालन िा विषशे उद्योग, ब्यिसाय िा 
सेिा सञ्चालन गने सहकािी संस्थालाई प्रचमलत कानूनबिोजजि ्यस्तो उद्योग, ब्यिसाय िा सेिाले पाए सिहको 
छुट, सवुिधा ि सहमुलयत प्राप्त हनुेछ । 

(४) नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि िा स्थानीय तहले विपन्न ग्रामिर् िवहला, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, 
िकु्त किैया, िकु्त हमलया, भमूिवहन कृषक, बेिोजगाि, श्रमिक ि दमलत तथा अल्पसङ्खख्यक जनजामत सिेतका 
मसिान्तकृत सिूहको सहकािी खेतीपाती िा सदस्यको श्रि िा मसपिा आधारित स्ििोजगिीका उद्योगधन्दा प्रिद्धान 
गना प्रचमलत कानून बिोजजि लाग्ने जनुसकैु कि आंजशक िा पूिै छुट ददन, बीउ पूजी, लागत सहभामगता अनदुान 
ि सहमुलयतपूर्ा ऋर् लगायतको विषशे वित्तीय सवुिधा तथा प्राविमधक टेिा प्रदान गना सक्नेछ ।  

(५) सिय सियिा नेपाल सिकाि िा प्रदेश सिकािले िाजपत्रिा सूचना प्रकाजशत गरि तोवकददएका सबै 
छुट ि सहमुलयतहरू ्यस्ता सहकािी संस्थाहरूले प्राप्त गना सक्नेछन ्। 

(६) उल्लेजखत छुट, सवुिधा ि सहमुलयत बाहेक सहकािी संस्थालाई प्राप्त हनुे अन्य छुट, सवुिधा ि 
सहमुलयतसम्बन्धी ब्यिस्था ि प्रविया तोवकएबिोजजि हनुेछ । 

 

परिच्छेद-१४ 

ऋर् असलुी तथा बाूँकी बक्यौता 
७७.  ऋर् असूल गने: (१) कुनै सदस्यले सहकािी संस्थासूँग गिेको ऋर् सम्झौता िा शता कबमुलयतको पालना नगिेिा, 

मलखतको भाखामभत्र ऋर्को सािाूँ, ब्याज ि हजााना चकु्ता नगिेिा िा ऋर् मलएको िकि सम्बजन्धत काििा 
नलगाई वहनामिना गिेको देजखएिा ्यस्तो सदस्यले ऋर् मलंदा िाखेको मधतोलाई सम्बजन्धत सहकािी संस्थाले 
मललाि मबिी गिी िा अन्य कुनै व्यिस्था गिी आफ्नो साूँिा, ब्याज ि हजााना असूल उपि गना सक्नेछ । 

(२) कुनै सदस्यले सहकािी संस्थािा िाखेको मधतो कुनै वकमसिले कसैलाई हक छोमडददएिा िा अन्य 
कुनै कािर्बाट ्यस्तो मधतोको िूल्य घट्ट्न गएिा ्यस्तो ऋर्ीलाई मनजित म्याद ददई थप मधतो सिुक्षर् िाख् न 
लगाउन सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि ऋर्ीले थप मधतो निाखेिा िा उपदफा (१) िा (२) बिोजजिको मधतोबाट 
पमन साूँिा, ब्याज ि हजाानाको िकि असूल उपि हनु नसकेिा ्यस्तो ऋर्ीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पमन 
साूँिा, ब्याज ि हजाे ाना असूल उपि गना सवकनेछ ।  

(४) यस दफाबिोजजि साूँिा, ब्याज ि हजाना असूल उपि गदाा लागेको खचाको िकि तथा असूल उपि 
भएको साूँिा, व्याज ि हजाानाको िकि किा गिी बाूँकी िहन आएको िकि सम्बजन्धत ऋर्ीलाई वफताा ददन ुपनेछ।  

(५) यस दफाबिोजजि कुनै सहकािी संस्थाले ऋर्ीको मधतो िा अन्य जायजेथा मललाि मबिी गदाा 
मललाि सकाने व्यजक्तको नाििा सो मधतो िा जायजेथा प्रचमलत कानून बिोजजि िजजषे्ट्रशन िा दाजखल खािेज 
गनाको लामग सम्बजन्धत कायाालयिा लेखी पठाउनेछ ि सम्बजन्धत कायाालयले पमन सोही बिोजजि िजजषे्ट्रशन िा 
दाजखल खािेज गिी सो को जानकािी सम्बजन्धत सहकािी संस्थालाई ददन ुपनेछ । 

(६) यस दफाबिोजजि मधतो िाखेको सम्पजत्त मललाि मबिी गदाा कसैले सकाि नगिेिा ्यस्तो सम्पजत्त 
सम्बजन्धत सहकािी संस्था आफैं ले सकाि गना सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बिोजजि आफैं ले सकाि गिेिा ्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत सहकािी संस्थाको नाििा 
िजजषे्ट्रशन िा दाजखल खािेज गना सम्बजन्धत कायाालयिा लेखी पठाउनेछ ि ्यसिी लेखी आएिा सम्बजन्धत 
कायाालयले सोही बिोजजि िजजषे्ट्रशन िा दाजखल खािेज गिी ददन ुपनेछ । 

७८. कालो सूची सम्बन्धी व्यिस्थााः सहकािी संस्थाबाट ऋर् मलई िकिको अपचलन गने िा भाखा मभत्र ऋर्को साूँिा 
व्याज वफताा नगने व्यजक्तको नाि नािेशी सवहत कालोसूचीिा प्रकाशन गना सवकनेछ ।  



 

 

७९. कजाा सूचना केन््ि सम्बन्धी व्यिस्थााः  (१) एक सहकािी संस्थाको कजाा प्रिाहिा शदु्धता कायि गिी कजाा 
प्रिाहसम्बन्धी सूचना प्राप्त गने सिेतका काया गना िन्त्रालयले सिोकाििालाको सहभामगतािा एक कजाा सूचना 
केन्िको स्थापना गनेछ । 

      (२) कजाा सूचना केन्िसम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकएबिोजजि हनुेछ ।   

८०. कजाा असलुी न्यायामधकिर्: प्रादेजशक स्तििा सहकािी क्षेत्रका लामग एक कजाा असलुी न्यायामधकिर् िहनेछ। 
यसको गठन ि सञ्चालनसम्बन्धी ब्यिस्था तोवकएबिोजजि हनुेछ । 

८१.  बाूँकी बक्यौता असूल उपि गने: कसैले सहकािी संस्थालाई मतनुा बझुाउन ुपने िकि नमतिी बाूँकी िाखेिा ्यस्तो 
िकि ि सो को ब्याज सिेत िजजष्ट्रािले ्यस्तो व्यजक्तको जायजेथाबाट असूल उपि गरिददन सक्नेछ। 

८२.   िोक्का िाख् न लेखी पठाउन:े (१) सहकािी संस्था िा िजजष्ट्रािले दफा ७७ ि ८१ को प्रयोजनको लामग कुनै व्यजक्तको 
खाता, जायजेथाको स्िामि्ि हस्तान्तिर्, नािसािी िा मबिी गना नपाउन ेगिी िोक्का िाख् न सम्बजन्धत मनकायिा 
लेखी पठाउन सक्नेछ ।्यसिी िोक्का िाख्दा सम्बजन्धत व्यजक्तलाइ अन्याय पिेिा मनजलाइ प्रचमलत कानूनबिोजजि 
उपचाि खोज्न िाधा पने छैन ।   

(२) उपदफा (१) बिोजजि िोक्काको लामग लेखी आएिा सम्बजन्धत मनकायले प्रचमलत कानून बिोजजि 
्यस्तो व्यजक्तको खाता, जायजेथाको स्िामि्ि हस्तान्तिर्, नािसािी िा मबिी मबतिर् गना नपाउने गिी िोक्का िाखी 
ददन ुपनेछ । 

  ८३.  अग्रामधकाि िहन:े कुनै व्यजक्तले सहकािी संस्थालाई मतनुा पने ऋर् िा अन्य कुनै दावय्ि नमतिेिा ्यस्तो व्यजक्तको 
जायजेथािा नेपाल सिकाि िा प्रदेश सिकािको कुनै विजत्तय हक दाबी भए ्यसको लामग िकि छुिाई बाूँकी िहन 
आएको िकििा संस्थाको अग्रामधकाि िहनेछ । 

 ८४.  कायािाही गना िाधा नपने: सहकािी संस्थाले ऋर् असलुी गने सम्बन्धिा कुनै व्यजक्त िा  सहकािी संस्था उपि 
चलाएको कुनै कािबाहीका कािर्बाट ्यस्तो व्यजक्त िा संस्था उपि यस ऐन तथा प्रचमलत कानूनबिोजजिको कुनै 
कसूििा कािबाही चलाउन िोक लगाएको िामनने छैन । 

 
 
 

  



 

 

परिच्छेद– १५ 

एकीकिर्,  मबघटन तथा दताा खािेज 

८५.  एकीकिर् तथा विभाजनसम्बन्धी व्यिस्था: (१) यस ऐनको अमधनिा िही दईु िा दईुभन्दा बढी सहकािी संस्थाहरू 
एक आपसिा गाभी एकीकिर् गना िा एक सहकािी संस्थालाई भौगोमलक काया क्षेत्रको आधाििा दईु िा दईुभन्दा 
बढी सहकािी संस्थािा विभाजन गना सवकनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि एकीकिर् िा विभाजन गदाा सम्बजन्धत संस्थाको कुल कायि िहेका सदस्य 
संख्याको दईु मतहाइ बहिुतबाट मनर्ाय हनु ुपनेछ ।   

(३) उपदफा (२) बिोजजि एवककिर् िा विभाजन हनुे मनर्ाय गरि एवककिर् िा विभाजन हनु  चाहान े
सहकािी संस्थाले साधािर्सभाको मनर्ाय सवहत िजजष्ट्राि सिक्ष मनिेदन ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजजि मनिेदन प्राप्त भएपमछ िजजष्ट्रािले सम्बजन्धत सहकािी संस्थालाई एकआपसिा 
एवककिर् िा विभाजन हनु स्िीकृती ददन सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बिोजजि स्िीकृती प्राप्त गिेपमछ उपदफा (३) बिोजजि मनिेदन ददने सहकािी संस्थाले 
आफ्नो विमनयििा संशोधन गरि स्िीकृतीका लामग िजजष्ट्राि सिक्ष पेश गनुा पनेछ।   

(६) उपदफा (५) बिोजजि िजजष्ट्रािबाट विमनयि स्िीकृत भएपमछ सहकािी संस्थाहरू विमधित रूपिा 
एवककिर् िा विभाजन भएको िामननेछ ।        

(७) उपदफा (२) बिोजजि एकीकिर् िा विभाजन गने मनर्ाय गदाा एकीकिर् िा विभाजनका शता ि 
कायाविमध सिेत खलुाउन ुपनेछ। 

८६.  विघटन ि दताा खािेज: (१) कुनै सहकािी संस्थािा देहायको अिस्था विद्यिान भएिा साधािर्सभाको त्काल 
कायि िहेका दईु मतहाइ बहिुत सदस्यको मनर्ायबाट ्यस्तो सहकािी संस्थाको विघटन गने मनर्ाय गिी दताा 
खािेजीको स्िीकृमतका लामग समिमतले िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािी सिक्ष मनिेदन ददन  सक्नेछ:– 

(क)  विमनयििा उजल्लजखत उद्देश्य तथा काया हामसल गना सम्भि नभएिा,  
(ख)  सदस्यको वहत गना नसक्ने भएिा । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि प्राप् त मनिेदनिा छानविन गदाा ्यस्तो संस्थाको विघटन गना उपयकु्त देजखएिा 
िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले ्यस्तो सहकािी संस्थाको दताा खािेज गना सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त 
अमधकािीले देहायको अिस्थािा सहकािी संस्थाको दताा खािेज गना सक्नेछ :– 

(क)  लगाताि दईु िषासम्ि कुनै कािोबाि नगिी मनष्कृय िहेको पाइएिा, 
(ख)  कुनै सहकािी संस्थाले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगात बनेको मनयिािली विपिीतको काया 

बािम्बाि गिेिा, 
(ग) विमनयििा उजल्लजखत उद्देश्य विपिीत काया गिेिा, 
(घ) सहकािी िूल्य, िान्यता ि मसद्धान्त विपिीत काया गिेिा । 

(४) उपदफा (२) िा (३) बिोजजि दताा खािेज गनुा अजघ िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त 
अमधकािीले ्यस्तो सहकािी संस्थालाई सनुिुाईको लामग कम्तीिा तीस ददनको सिय ददन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (२) िा (३) बिोजजि सहकािी संस्थाको दताा खािेज भएिा ्यस्तो संस्था विघटन भएको 
िामननेछ ।  

(६) उपदफा (२) िा (३) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भएता पमन सहकािी बैङ्कको दताा खािेज गनुा अजघ 
नेपाल िाष्ट्र बैङ्कको पिािशा मलन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (२) िा (३) बिोजजि सहकािी संस्थाको दताा खािेजी भएिा ्यस्तो संस्था, संघ िा बैङ्कको 
दताा प्रिार्पत्र स्िताः िद्द भएको िामननेछ । 

८७. मलक्िीडेटिको मनयजुक्त:  (१) दफा ८६ बिोजजि कुनै सहकािी संस्थाको दताा खािेज भएिा िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट 
अमधकाि प्राप्त अमधकािीले  मलक्िीडेटि मनयकु्त गनेछ । 

(२) कुनैपमन सहकािी संस्थाको मलक्िीडेशनसम्बन्धी प्रविया तोवकएबिोजजि हनुेछ । 

८८. मलक्िीडेशन पमछको सम्पजत्तको उपयोग: कुनै सहकािी संस्थाको मलक्िीडेशन पिात ्सबै दावय्ि भकु्तान गिी बाूँकी 
िहन गएको सम्पजत्तको उपयोग प्रचमलत कानूनिा तोवकएबिोजजि हनुेछ । 



 

 

परिच्छेद –१६ 

दताा गने अमधकािी 
 

८९.  प्रादेजशक िजजष्ट्राि: (१)  िन्त्रालयले मनजािती सेिाका कम्तीिा िाजपत्रावकत दद्वतीय शे्रर्ीका अमधकृतलाई प्रादेजशक 
िजजष्ट्रािको रूपिा काया गने गिी तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािले यस ऐन िा यस ऐन अन्तगात बनेको मनयि बिोजजि 
आफूलाई प्राप्त अमधकाि पूर्ा िा आंजशक रूपिा आफू िातहतको सहकािी हेने अमधकृतस्तिको किाचािीलाई 
प्र्यायोजन गना सक्नेछ । 

(३) सहकािी संस्था िा संघ दताा मनयिन लगायत आिश्यक काया गनाका लामग प्रदेश िजजष्ट्रािको 
कायाालयको स्थापना नभए सम्िको लामग िन्त्रालयले कुनै िाजपत्रांवकत अमधकृतलाई िजजष्ट्रािको काया गनेगरि 
तोक्न सक्नेछ ।  

९०.  काि, कताव्य ि अमधकाि : (१) सहकािी संस्था दताा गनाको लामग पिेको दिखास्त उपि आिश्यक जाूँचिझु गरि 
सहकािी संस्था दताा गरि दतााको प्रिार्पत्र ददने,  

(२) यस ऐन ि यस ऐन अन्तगात बनेको मनयिको अमधनिा िवह सहकािी संस्थाले आफ्नो काया सञ्चालन 
गना बनाएको विमनयि स्िीकृत गने, 

(३) यस ऐन ि यस ऐन अन्तगात बनेको मनयिको अमधनिा िवह सहकािी संस्थाको एवककिर्, विभाजन 
तथा कायाक्षेत्र पनुाःमनधाािर् सम्बन्धी काया गने, 

(४) सहकािी जशक्षा तथा तामलि वियाकलापहरूको तजुािा एिं सञ्चालनसम्बन्धी काया गने ि 

(५) िामथ उल्लेजखत काया ि यस ऐनिा अन्यत्र उजल्लजखत काि, कताव्य तथा अमधकािको अमतरिक्त 
िजजष्ट्रािको  काि, कताव्य ि अमधकाि तोवकएबिोजजि हनुेछ । 

 

परिच्छेद –१७ 

मनिीक्षर् तथा अनगुिन 

९१.  मनिीक्षर् तथा वहसाबवकताब जाूँच गने : (१)  िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले सहकािी संस्थाको 
जनुसकैु िखत मनिीक्षर् तथा वहसाब जाूँच गना, गिाउन सक्नेछ । 

(२) नेपाल िाष्ट्र बैंङ्कले जनुसकैु िखत सहकािी बैङ्क िा तोवकएको भन्दा बढी आमथाक कािोबाि गने 
संस्थाको वहसाि वकताि िा वित्तीय कािोबािको मनिीक्षर् िा जाूँच गना, गिाउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लामग नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अमधकािी िा विशेषज्ञ खटाई 
आबश्यक  विििर् िा सूचनाहरू सहकािी बैङ्कबाट जझकाई मनिीक्षर् तथा सपुरििेक्षर् गना सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) िा (२) बिोजजि मनिीक्षर् िा वहसाब जाूँच गदाा िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि 
प्राप्त अमधकािी िा नेपाल िाष्ट्र बैङ्कको अमधकाि प्राप्त अमधकृतले िाग गिेको जानकािी सम्बजन्धत संस्थाले उपलब्ध 
गिाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (१) िा (२) बिोजजि मनिीक्षर् िा वहसाब जाूँच गदाा कुनै सहकािी संस्थाको कािकािबाही 
यो ऐन, यस ऐन अन्तगात बनकेो मनयि, मनदेजशका, िापदण्ड िा कायाविमध बिोजजि भएको नपाइएिा िजजष्ट्राि िा 
िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािी िा नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले सम्बजन्धत सहकािी संस्थालाई आिश्यक मनदेशन ददन 
सक्नेछ ि ्यस्तो मनदेशनको पालना गनुा ्यस्तो संस्थाको कताव्य हनुेछ । 

(६) नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले यस दफा बिोजजि सहकािी बैङ्कको मनिीक्षर् तथा सपुरििेक्षर् गदाा नेपाल िाष्ट्र 
बैङ्कले प्रचमलत कानून बिोजजिको अमधकाि प्रयोग गना सक्नछे। 

(७) यस दफा बिोजजि सहकािी बैङ्कको मनिीक्षर् तथा सपुरििेक्षर् गदाा प्राप् त हनु आएको जानकािी 
नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले िजजष्ट्रािको कायाालयलाई उपलब्ध गिाउन ुपनेछ ।   

(८) नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले तोवकएको सिय ि ढाूँचािा सहकािी बैङ्कले वित्तीय विििर् ि अन्य आिश्यक 
त्याङ्क तथा कागजात नेपाल िाष्ट्र बैङ्किा पेश गनुा पनेछ । 

९२.  छानविन गना सक्न े : (१) कुनै सहकािी संस्थाको व्यिसावयक कािोबाि सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको वहत 
विपिीत काि भएको िा सो सहकािी संस्थाको उद्देश्य विपिीत काया गिेको भनी ्यस्तो संस्थाको कम्तीिा एक 



 

 

चौथाई प्रमतशत सदस्यले छानविनको लामग मनिेदन ददएिा िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले 
्यस्तो सहकािी संस्थाको छानविन गना, गिाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि छामनिन गदाा िाग गिेको विििर् िा कागजात उपलब्ध गिाई सहयोग गनुा 
सम्बजन्धत समिमतको कताव्य हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) िा (२) बिोजजि गरिएको छानविनको जानकािी सम्बजन्धत सहकािी संस्थालाई मलजखत 
रूपिा ददन ुपनेछ । 

९३. बचत तथा ऋर्को कािोबाि गने संस्थाको मनिीक्षर् तथा अनगुिनसम्बन्धी विशेष व्यिस्था: (१) बचत तथा ऋर्को 
िखु्य कािोबाि गने संस्था िा संघले तोवकएबिोजजि अनगुिन प्रर्ाली अिलम्बन गनुा पनेछ ।  

(२)  िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले बचत तथा ऋर्को कािोबाि गने संस्था िा 
संघको तोवकएबिोजजिको अनगुिन प्रर्ालीिा आधारित भई मनिीक्षर् तथा अनगुिन गनेछ। 

(३)  उपदफा (२) बिोजजि संस्था िा संघको मनरिक्षर् तथा अनगुिन गदाा िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट 
अमधकाि प्राप्त अमधकािीले आिश्यकता अनसुाि नेपाल िाष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य मनकायको सहयोग मलन सक्नेछ। 

(४)  बचत तथा ऋर्को िखु्य कािोबाि गने संस्था िा संघको मनिीक्षर् तथा अनगुिनसम्बन्धी अन्य 
ब्यिस्था तोवकएबिोजजि हनुेछ । 

९४. िन्त्रालयले मनरिक्षर् तथा अनगुिन गनेाः (१) िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीबाट कुनै सहकािी 
संस्थाको मनिीक्षर् नभएका िा ्यस्तो मनिीक्षर् प्रभािकािी नभएकाले सदस्यको वहतिा प्रमतकूल असि पिेको भनी 
कुनै श्रोतबाट जानकािी हनु आएिा िन्त्रालयले ्यस्तो सहकािी संस्थाको मनरिक्षर् तथा अनगुिन गिी सम्बजन्धत 
सहकािी संस्थालाई आिश्यक मनदेशन ददन सक्नेछ । 

        (२) उपदफा (१) बिोजजि मनदेशन ददएिा ्यस्तो मनदेशनको पालना गनुा सम्बजन्धत सहकािी संस्थाको 
कताब्य हनुेछ। 

९५. विषयगत संघले सपुरििेक्षर् गनेाः (१) बचत तथा ऋर्को कािोबाि गने सहकािीको जजल्ला िा प्रदेश विषयगत 
संघले आफ्ना सदस्य सहकािीहरूको स्िीकृत कायाविमध बिोजजि मनयमित सपुरििेक्षर् गनुापनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि सपुरििेक्षर् गरिएको सहकािीको स्िीकृत कायाविमध बिोजजिको ढाूँचािा 
प्रमतिेदनको एक प्रमत जजल्ला विषयगत संघको हकिा प्रदेश विषयगत संघिा ि प्रदेश विषयगत संघले िजजष्ट्रािको 
जानकािीको लामग एकीकृतरूपिा पठाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि संघले अनगुिन गदाा आफेू िातहतका कुनै संस्था िा संघको काि कािबाहीिा 
कुनै त्रटुी फेला पिेिा ्यस्तो त्रटुी सच्याउन सम्बजन्धत संस्था िा संघलाई सेुझाि िा मनदेशन ददनपुनेछ ि ्यस्तो 
सझुाि िा मनदेशनको पालना गनुा सम्बजन्धत संस्था िा संघको कताव्य हनुेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोजजि ददईएको सझुाि िा मनदेशनको पालना नभएिा िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि 
प्राप्त अमधकािीसिक्ष कािबाहीको लामग त्कालै मलजखतरूपिा जानकािी गिाउनपुनेछ । 

(५) उपदफा (१) बिोजजि बचत तथा ऋर्को कािोबाि गने सहकािीको सपुरििेक्षर् गने विमध, सिय, 

प्रविया, प्रमतिेदनिा सिािेश गनुापने विषय, सपुरििेक्षर् शूल्क, सपुरििेक्षर् गने व्यजक्त िा किाचािीको योग्यता, 
सपुिीिेक्षकको जिाफदेवहता ि उत्तिदावय्ि, सपुरििेक्षर् गने व्यजक्त िा किाचािीको आचिर्, त्रटुीहरू सच्याउन ददइने 
सिय सीिा, कािबाहीका लामग मसफारिश गनुापने विषयहरू आदद सिािेश भएको “सपुरििेक्षर् कायाविमध”का आधाििा 
संघले आफ्ना सहकािीको सपुरििेक्षर् गनेछ। 

(६) उपदफा (५) बिोजजि तयाि गने कायाविमध साधािर् सभािा स्िीकृमतका लामग पेश गनुाअजघ िजजष्ट्रािबाट 
सैद्धाजन्तक सहिमत मलनपुनेछ । 

९६.  िावषाक प्रमतिेदन पेश गनुापने: (१) िजजष्ट्रािले आमथाक िषा सिाप्त भएको मिमतले तीन िवहनामभत्र सहकािी संस्थाको 
मनिीक्षर्सम्बन्धी िावषाक प्रमतिेदन िन्त्रालय सिक्ष पेश गनुा पनेछ ि सहकािी बैङ्कको मनिीक्षर् प्रमतिेदन नेपाल िाष्ट्र 
बैङ्क सिेतलाई उपलब्ध गिाउन ुपनेछ ।  

(२) कायाालयले आमथाक िषा सिाप्त भएका मिमतले एक िवहना मभत्र आफ्नो कायाक्षेत्र मभत्रको सहकािी 
संस्था िा संघका िावषाक प्रमतिेदन िजजष्ट्राि सिक्ष पेश गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (१) ि (२) बिोजजिको प्रमतिेदनिा देहायका विििर्हरू खलुाउन ुपनेछ:– 

(क) सञ्चालनिा िहेका सहकािी संस्थाको विििर्, 



 

 

(ख) अनगुिन गरिएका सहकािी संस्थाको संख्या तथा आमथाक कािोबािको विििर्, 

(ग) सहकािी संस्थािा सहकािी मसद्धान्त ि यो ऐन, यस ऐन अन्तगात बनेको मनयि,  विमनयि तथा 
आन्तरिक कायाविमधको पालनाको अिस्था, 

(घ) सहकािी संस्थाका सदस्यले प्राप् त गिेको सेिा सवुिधाको अिस्था, 
(ङ) सहकािी संस्थाको वियाकलापिा सदस्यको सहभामगताको स्ति अनपुात, 

(च) सहकािी संस्थालाई िहानगिपामलका, उपिहानगिपामलका, नगिपामलका िा गाउूँपामलकाबाट 
प्रदान गरिएको वित्तीय अनदुान तथा छुट सवुिधाको सदपुयोमगताको अिस्था,  

(छ) सहकािी संस्थाको आमथाक वियाकलाप तथा वित्तीय अिस्था सम्बन्धी तोवकए बिोजजिका 
विििर्, 

(ज) सहकािी संस्थािा आन्तरिक मनयन्त्रर् प्रर्ालीको अिस्था, 
(झ) सहकािी संस्थािा सशुासन तथा जजम्िेिािीको अिस्था, 
(ञ) सहकािी संस्थािा िहेका कोषको विििर्, 

(ट) संिजक्षत पूूँजी वफताा कोष वितिर्को अिस्था, 
(ठ) सहकािीको नीमत मनिाार्िा सहयोग पगु्ने आिश्यक कुिाहरू, 

(ड) सहकािी संस्थाको दताा, खािेजी तथा विघटनसम्बन्धी विििर्, 

(ढ) संस्था िा संघले सञ्चालन गिेको दफा २० बिोजजिको कािोबाि, व्यिसाय, उद्योग िा 
परियोजनाको विििर्,  

(र्) तोवकएबिोजजिका अन्य विििर् । 

९७. सहकािी बचत तथा कजाा सिुक्षर् कोषाः (१) प्रचमलत कानूनिा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन प्रदेश सिकािले 
सहकािी संस्थाहरूको सहभामगतािा संस्थाहरूले परिचालन गने बचत ि प्रदान गने कजााको सिुक्षर् ब्यिस्थाको 
लामग एक सहकािी बचत तथा कजाा सिुक्षर् कोष खडा गना सक्नेछ । 

(२) सहकािी बचत तथा कजाा सिुक्षर् कोष सञ्चालनसम्बन्धी व्यिस्था तोवकएबिोजजि हनुेछ ।  

९८. आपसी सिुक्षर् सेिा संचालन सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) सहकािी संस्थाले काननुिा व्यिस्था भएबिोजजि आफ्ना 
सदस्यहरूको बालीनाली िस्तभुाउ लगायतिा भएको क्षमतको अंशपूमता गने गिी आपसी सिुक्षर् सेिा संचालन गना 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजि आपसी सिुक्षर् सेिा सञ्चालन गना संस्थाको न्यूनति िापदण्ड ि अन्य 
ब्यिस्था तोवकएबिोजजि हनुेछ । 

९९. जस्थिीकिर् कोष सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) बचत तथा ऋर् विषयगत संस्थाको सञ्चालनिा सम्भावित जोजखिबाट 
संिक्षर् गना ्यस्ता संस्थाहरू मिलेि एक जस्थिीकिर् कोष खडा गना सक्नेछन ्।  

(२) जस्थिीकिर् कोषिा सहभामगता, कोषको सञ्चालन, कोषको उपयोग सम्बन्धी ब्यिस्था प्रचमलत नेपाल 
कानून बिोजजि हनुेछ । 

परिच्छेद –१८ 

सिस्याग्रस्त संस्था िा संघको व्यिस्थापन  

१००.  संस्था िा संघ सिस्याग्रस्त भएको घोषर्ा गना मसफारिस गना सक्न:े यस ऐनबिोजजि गरिएको मनिीक्षर् िा वहसाब 
जाूँचबाट कुनै संस्थािा देहायको अिस्था विद्यिान िहेको देजखएिा िजजष्ट्रािले ्यस्तो संस्था िा संघलाई सिस्याग्रस्त 
संस्था िा संघको रूपिा घोषर्ा गना िन्त्रालय िाफा त नेपाल सिकाि सिक्ष मसफारिस गना सक्नेछ:-  

(क) सदस्यको वहत विपिीत हनुे गिी कुनै काया गिेको, 
(ख) संस्थेा िा संघले पेुिा गनुापने वित्तीय दावय्ि पूिा नगिेको िा भकु्तानी गनुापने दावय्ि भकु्तानी 

गना नसकेको िा भकु्तानी गना नसक्ने अिस्था भएको, 
(ग) सदस्यहरूको बचत मनधाारितशता बिोजजि वफताा गना नसकेको, 
(घ) यो ऐन, यस ऐनअन्तगात बनेको मनयि तथा विमनयि विपिीत हनुे गिी संस्था सञ्चालन भएको, 
(ङ) संस्था िा संघ दािासाहीिा पना सक्ने अबस्थािा भएको िा उल्लेखनीयरूपिा गम्भीि आमथाक कदठनाई 

भोमगिहेको,  



 

 

(च) कुनै संस्था िा संघले सदस्यको बचत िकि वफताा गनुा पने अिमधिा वफताा नगिेको भनी ्यस्तो 
संस्था िा संघकेो कम्तीिा पच्चीस जना सदस्यहरूले िजजष्ट्राि सिक्ष मनिेदन ददएकोिा छानविन 
गदाा खण्ड (क) देजख (ङ) सम्िको कुनै अिस्था विद्यिान भएको देजखएको । 

१०१.  लगत तयाि गनेाः (१) सिस्याग्रस्त संस्था िा संघको सम्बन्धिा िजजष्ट्रािले देहायबिोजजिका लगत तयाि गनुापनेछाः- 
  (क) सिस्याग्रस्त संस्था िा संघका सदस्य, बचतकताा िा संस्था िा संघले भकु्तानी                  

    ददनपुने व्यजक्त िा संस्थाहरूको नाि नािेशीकाको,  

  (ख)  सिस्याग्रस्त संस्था िा संघको नाििा िहेको िा लगानी गिेको अचल सम्पमतको, 
(ग)  सिस्याग्रस्त संस्था िा संघको समिमतको सदस्य किाचािी िा मनजको परििािको िा 

नाता सम्बन्ध भएको व्यजक्तका नाििा बैँक िा वित्तीय संस्थाको खातािा िहेका नगद, 
सनु, चाूँदी जहािित तथा शेयि लगानीको, 

(घ)  सिस्याग्रस्त संस्था िा संघले ऋर् प्राप्त गनाका लामग मधतोिा िाखेका जग्गा जमिन ि 
भिनको, 

(ङ) सिस्याग्रस्त संस्था िा संघको स्िदेश तथा मबदेशका जनुसकैु स्थानिा िहेका चलअचल 
सम्पमतको,   

(२) उपदफा १ बिोजजि तयाि गिेको लगत सिेत दफा १०० बिोजजिको मसफारिस साथ पठाउन ु
पनेछ ।  

१०२.  अमधकाि मनलम्बन गना सक्न:े (१) यस ऐनबिोजजि कुनै सहकािी संस्था िा संघको मनलम्बनको लामग नेपाल 
सिकािसूँग मसफारिस गिेको मिमतदेजख सिस्याग्रस्त संस्था िा संघको समिमत, व्यिस्थापक तथा किाचािीको अमधकाि 
स्िताः मनलम्बन हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन सिस्याग्रस्त संस्था िा संघको सम्पजत्त 
व्यिस्थापन तथा दावय्ि भकु्तानीसम्बन्धी काया गनाको लामग ् यस्तो संस्था िा संघको समिमतको सदस्य, व्यिस्थापक 
तथा किाचािीको मनलम्बन फुकुिा गने गिी नेपाल सिकािले गठन गिेको समिमतको मनर्ायबिोजजि काि गना यस 
दफाले बाधा पगुेको िामनने छैन।                                                                                   

 

परिच्छेद–१९ 

कसेिू, दण्ड जरििाना तथा पनुिाबेदन 

१०३.  कसेिू गिेको िामनन:े कसैले देहायको कुनै काया गिेिा यस ऐन अन्तगातको कसेूि गिेको िामननेछ:- 

(क) दताा नगिी िा खािेज भएको सहकािी संस्था सञ्चालन गिेिा िा कुनै व्यजक्त, फिा िा कम्पनीले 
आफ्नो नाििा सहकािी शब्द िा सो शब्दको अंग्रजेी रुपान्तिर् िाखी कुनै कािोबाि, व्यिसाय, 
सेिा प्रबाह  िा अन्य कुनै काया गिेिा,  

(ख) सदस्यको बचत यस ऐन ि यस ऐनअन्तगात बनेको मनयि, विमनयि बिोजजि बाहेक अन्य कुनै पमन 
प्रयोजनको लामग प्रयोग गिेिा,   

(ग)  तोवकएको भन्दा बढी िकि ऋर् प्रदान गदाा जिानत िा सिुक्षर् निाखी ऋर् प्रदान गिेिा, 
(घ) समिमतको सदस्य, व्यिस्थापक िा किाचािीले सहकािी संस्थाको सम्पजत्त, बचत िा शेयि िकि 

वहनामिना गिेिा, 
(ङ) ऋर् असूल हनु नसक्ने गिी समिमतका कुनै सदस्य, मनजको नातेदाि िा अन्य व्यजक्त िा किाचािीलाई 

ऋर् ददई िकि वहनामिना गिेिा,  
(च) समिमतका कुनै सदस्यले एक्लै िा अन्य सदस्यको मिलोितोिा सहकािी संस्थाको शेयि िा बचत 

िकि आफू खसुी परिचालन गिी सहकािी संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएिा,  

(छ) झिुा िा गलत विििर् पेश गिी कजाा मलएिा, िाखेको मधतो कच्चा भएिा िा ऋर् वहनामिना गिेिा,  
(ज) सहकािी संस्थाले यस ऐन ि यस ऐन अन्तिग्त बनेका मनयि, विमनयि  विपिीत लगानी गिेिा िा 

लगानी गने उद्देश्यले िकि उठाएिा,  
(झ) कृमत्रि व्यिसाय खडा गिी िा गिाई ऋर् मलएिा िा ददएिा, 
(ञ) मधतोको अस्िाभाविक रूपिा बढी िूल्याङ्कन गिी ऋर् मलएिा िा ददएिा, 



 

 

(ट) झिुा विििर्को आधाििा परियोजनाको लागत अस्िाभाविक रूपिा बढाई बढी ऋर् मलएिा िा  
ददएिा, 

(ठ) कुनै व्यजक्त िा सहकािी संस्थालाई एक पटक ददइसकेको सिुक्षर् िीतपूिाक फुकुिा नभई िा सो 
सिुक्षर्ले खािेको िूल्यभन्दा बढी हनुेगिी सोही सिुक्षर् अन्य संस्थािा िाखी पनुाः ऋर् मलए िा 
ददएिा, 

(ड) सहकािी संस्थाबाट जनु प्रयोजनको लामग ऋर् सवुिधा मलएको हो सोही प्रयोजनिा नलगाई अन्यत्र 
प्रयोग गिे िा गिाएिा, 

(ढ) सहकािी संस्थाको कुनै कागजात िा खातािा लेजखएको कुनै कुिा कुनै तरिकाले हटाई िा उडाई 
अकै अथा मनस्कने व्यहोिा पािी मिलाई लेख्ने िा अको मभन्नै से्रस्ता िाख्न ेजस्ता काि गिेबाट 
आफूलाई िा अरु कसैलाई फाइदा िा हामन नोक्सानी गने उद्देश्यले कीते गना िा अकााको हामन 
नोक्सानी गने उद्देश्यले नगिे िा नभएको झिुा कुिा गिे िा भएको हो भनी िा मिमत, अङ्क िा व्यहोिा 
फिक पािी सहीछाप गिी गिाई कागजात बनाई िा बनाउन लगाई जालसाजी गिे िा गिाएिा,  

(र्) ऋर्को मधतो स्िरुप िाजखने चल अचल सम्पजत्त मललाि मबिी िा अन्य प्रयोजनको लामग िूल्याङ्कन 
गदाा िूल्याङ्कनकतााले बढी, कि िा गलत िूल्याङ्कन गिी सहकािी संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउन े
काया गिे िा गिाएिा,  

(त) सहकािी सेंस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउन ेउद्देश्यले कसैले कुनै काि गिाउन िा नगिाउन, 

िोलावहजा गना िा गिाउन, कुनै वकमसिको िकि मलन िा ददन, मबना िूल्य िा कि िूल्यिा कुनै 
िाल, िस्त ुिा सेिा मलन िा ददन, दान, दातव्य, उपहाि िा चन्दा मलन िा ददन, गलत मलखत तयाि 
गना िा गिाउन, अनिुाद गना िा गिाउन िा गैि कानूनी लाभ िा हानी परु् याउने बदमनयतले कुनै 
काया गिे िा गिाएिा, 

(थ) कुनै सहकािी संस्था िा सो को सदस्य िा बचतकताा िा तीिध्ये कसैलाई हानजे नोक्सानी पगु्न े
गिी लेखापिीक्षर् गिे गिाएिा िा लेखापिीक्षर् गिेको झिुो प्रमतिेदन तयाि पािेिा िा पाना लगाएिा। 

१०४. असल मनयतले गिेको कािको बचाउाः (१) यस ऐनअन्तगात बनेको मनयि, विमनयि िा मनदेजशकाबिोजजि असल 
मनयतले गिेको कुनै काि कािबाहीको सम्बन्धिा िन्त्रालय िा िजजष्ट्रािको कायाालय िा सहकािी संघ संस्थाहरूको 
पदामधकािी िा किाचािी व्यजक्तगत िा सािवुहक रूपले जिाफदेही हनुे छैनन ्। 

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन प्रविया पूिा नगिी ि बदमनयतसाथ गरिएको 
कायाको कुनै बचाउ हनुे छैन । 

१०५.  सजायाः (१) कसैले दफा १०३ को कसूि गिेिा देहायबिोजजिको सजाय हनुेछ:- 

(क) खण्ड (क), (ग), (ड) ि (थ) को कसूििा एक िषासम्ि कैद ि एकलाख रुपैँयासम्ि 
जरििाना, 

(ख)  खण्ड (ठ) को कसूििा दईु िषासम्ि कैद ि दईु लाख रुपैँयासम्ि जरििाना,  

(ग)  खण्ड (ख) को कसूििा विगो बिाबिको िकि जरििाना गिी तीन िषा सम्ि कैद, 
(घ)  खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (र्) ि (त) को कसूििा विगो 

भिाई विगो बिोजजि जरििाना गिी देहाय बिोजजिको कैद हनुेछ:-  

(१)  दश लाख रुपैयाूँसम्ि मबगो भए एक िषासम्ि कैद,  

(२)  दश लाख रुपैयाूँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँसम्ि मबगो भए दईु 
िषादेजख तीन िषासम्ि कैद, 

(३)  पचास लाख रुपैयाूँभन्दा बढी एक किोड रुपैयाूँसम्ि मबगो भए तीन 
िषादेजख चाि िषासम्ि कैद, 

(४)  एक किोड रुपैयाूँभन्दा बढी दश किोड रुपैयासम्ि मबगो भए चाि 
िषादेजख छ िषासम्ि कैद, 

(५)  दश किोड रुपैंयाूँभन्दा बढी एक अबा रुपैयाूँसम्ि मबगो भए छ 
िषादेजख आठ िषासम्ि कैद, 



 

 

(६)  एक अबा रुपैयाूँभन्दा बढी जमतसकैु रुपैयाूँ मबगो भए पमन आठ 
िषादेजख दश िषासम्ि कैद, 

(ङ)  खण्ड (ढ) को  कसूििा दश िषासम्ि कैद । 

(२) दफा १०३ को कसूि गना उद्योग गने िा ्यस्तो कसूि गना िद्दत परु् याउने व्यजक्तलाई िखु्य 
कसूिदािलाई हनुे सजायको आधा सजाय हनुेछ । 

(३) दफा १०३ को कसूि गने िा ्यस्तो कसूि गना िद्दत परु् याउने, कुनै मनकाय िा संस्था भए ्यस्तो 
मनकाय िा संस्थाको प्रिखु कायाकािी िा पदामधकािी िा कायाकािी हैमसयतिा काया सम्पादन गने व्यजक्तलाई यस 
ऐनबिोजजि हनुे सजाय हनुेछ । 

१०६.  जरििाना हनु:े (१) दफा ११३ बिोजजि कसैको उजूिी पिी िा सहकािी संस्थाको मनिीक्षर् अनगुिन िा वहसाब 
वकताबको जाूँच गदाा िा अन्य कुनै व्यहोिाबाट कसैले देहायको कुनै काया गिेको पाइएिा िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट 
अमधकाि प्राप्त अमधकािीले ्यस्तो कायाको प्रकृमत ि गाम्भीयाताको आधाििा ्यस्तो काया गने व्यजक्तलाई पाूँच लाख 
रुपैँयासम्ि जरििाना गनेछ:- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगात बनेका मनयि विपिीत सदस्यसूँग ब्याज मलएिा,  

(ख) सहकािी संस्थाले प्रदान गने बचत ि ऋर्को ब्याजदि बीचको अन्ति छ प्रमतशतभन्दा बढी 
कायि गिेिा,  

(ग) सहकािी संस्थाले प्रदान गिेको ऋर्िा लाग्ने ब्याजलाई िूल कजाािा पूूँजीकृत गिी सो को 
आधाििा ब्याज लगाएिा, 

 (घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूूँजी कोषको तोवकए बिोजजिको प्रमतशतभन्दा बढी हनुे गिी ऋर् 
प्रदान गिेिा,  

(ङ) सहकािी संस्था दताा गदााका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप् त गिेको 
तीन िवहना अिमध व्यमतत नभई ऋर् लगानी गिेिा,  

(च) प्राथमिक पूूँजी कोषको पन्र गरु्ा भन्दा बढी हनुे गिी बचत संकलन गिेिा,  

(छ) शेयि पूूँजीको अठाि प्रमतशतभन्दा बढी शेयि लाभांश वितिर् गिेिा,  

(ज) सहकािी सेंस्थाले आफ्नो कायाक्षेत्र बावहि गई कािोबाि गिेिा िा गैि सदस्यस ूेँग कािोबाि 
गिेिा, 

(झ) सहकािी सेंस्थाले यो ऐन विपिीत कृमत्रि ब्यजक्तलाई आफ्नो सदस्यता ददएिा । 

(२) उपदफा (१) िा लेजखएको व्यहोिाबाट कसैले देहायको कुनै काया गिेको पाइएिा िजजष्ट्राि िा 
िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले ् यस्तो कायाको प्रकृमत ि गाम्भीयाताको आधाििा ् यस्तो काया गने व्यजक्तलाई 
तीन लाख रुपैयाूँसम्ि जरििाना गना सक्नेछाः- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगात बनेको मनयिबिोजजि ददएको कुनै मनदेशन िा तोवकएको 
िापदण्डको पालना नगिेिा, 

(ख) यो ऐन िा यस ऐनअन्तगात बनेको मनयिबिोजजि ददनपुने कुनै विििर्, कागजात, प्रमतिेदन, 
सूचना िा जानकािी नददएिा, 

(ग) यस ऐनबिोजजि मनिााचन नगिी समिमत तथा लेखा सपुरििेक्षर् समिमतका पदामधकािीहरू आफू 
खशुी परिितान गिेिा,  

(घ) कुनै सहकािी संस्थाले दफा १३ को उपदफा (४) बिोजजिको तोवकएको शता पालन नगिेिा, 
(ङ) यो ऐन िा यस ऐनअन्तगात बनेको मनयि विपिीत अन्य काया गिेिा । 

(३) उपदफा (१) िा (२) बिोजजिको जरििाना गनुा अजघ िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त 
अमधकािीले व्यजक्त िा सहकािी संस्थालाई सफाइ पेश गना कम्तीिा पन्र ददनको सियािमध ददन ुपनेछ । 

(४) उपदफा(१) िा (२) बिोजजिको जरििाना गने अमधकािको प्रयोग प्रदेश विषयगत सहकािी संघ, 
प्रदेश सहकािी संघ, विजशविकृत सहकािी संघ ि प्रदेश सहकािी बैङ्कको हकिा िजजष्ट्राि ि संस्था, जजल्ला विषयगत 
सहकािी संघ ि जजल्ला सहकािी संघको हकिा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले गनेछ । 



 

 

१०७.  िोक्का िाख्न:े (१) िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले सम्बजन्धत सहकािी संस्थालाई दफा १०६ 
बिोजजि जरििाना गनुाका अमतरिक्त तीन िवहनासम्ि ्यस्तो सहकािी संस्थाको कािोबाि, सम्पजत्त तथा बैङ्क खाता 
िोक्का िाख्न ेतथा सम्पजत्त िोक्का िाख् न सम्बजन्धत मनकायलाई मसफारिस गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोजजिको मसफारिस प्राप् त भएिा ्यस्तो सहकािी संस्थाको कािोबाि, सम्पमत िा 
बैङ्क खाता िोक्का िाखी सो को जानकािी िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीलाई ददन ुपनेछ।   

१०८.  दोब्बि जरििाना हनु:े (१) दफा १०६ बिोजजि जरििाना भएको व्यजक्त िा सहकािी संस्थाले पनु: सोही कसूि 
गिेिा ्यस्तो व्यजक्त िा सहकािी संस्थालाई िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले दोस्रो पटकदेजख 
प्र्येक पटकको लामग दोब्बि जरििाना गनेछ ।  

१०९.  नपेाल िाष्ट्र बैङ्कले सजाय गना सक्नाेः (१) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले 
इजाजत पत्र प्रदान गदाा तोकेको शता, सिय सियिा जािी गिेको आदेश िा मनिीक्षर्, सपुरििेक्षर् िा मनयिनको 
िििा ददएको कुनै मनदेशनको उल्लङ्घन गने सहकािी बैङ्कलाई देहायबिोजजि सजाय गना सक्नेछाः- 

  (क)  सचेत गिाउने िा मलजखत चेतािनी ददने, 
  (ख)  सधुािा्िक कदि चाल्नका लामग सञ्चालक समिमतलाई कबमुलयतनािा गिाउने, 

(ग)  बािम्बाि हनुे उल्लंघन अन््य गना, ्यसबाट अलग िहन ि सधुािा्िक कदि चाल्न 
मलजखत आदेश जािी गने,  

(घ)  कािोबाििा आंजशक िा पूर्ा प्रमतिन्ध लगाउने,  

(ङ)  संस्थाको इजाजत पत्र मनलम्बन िा िद्द गने । 

(२) सहकािी बैङ्कका सञ्चालक िा किाचािीले नेपाल िाष्ट्र बैङ्कबाट जािी भएको आदेश, मनदेशन िा 
इजाजत पत्रको शता उल्लङ्घन गिेिा, मनिीक्षर् तथा सपुरििेक्षर् गने िििा िाग भएको कागजात, विििर्, त्याङ्क 
िा अमभलेख तोवकएको सिय मभत्र उपलब्ध नगिाएिा िा बचतकताा िा सदस्यको वहत विपिीत काि गने ्यस्तो 
सञ्चालकलाई नेपाल िाष्ट्र बैङ्कले देहायबिोजजि सजाय गना सक्नेछ:- 

(क)  सचेत गिाउने िा नमसहत ददने, 
(ख)  मनलम्बनिा िाख् न,े 
(ग)  पाूँच लाख रुपैयाूँसम्ि जरििाना गने, 
(घ)  तलब, भत्ता लगायतका सम्पूर्ा सवुिधाहरू िोक्का िाख् न समिमतलाई आदेश ददने, 
(ङ)  ्यस्तो व्यजक्त सञ्चालक भए पदबाट हटाउन िा किाचािी भए ्यस्तो किाचािीको 

सेिाका शतासम्बन्धी कानूनबिोजजि कािबाही गना सम्बजन्धत समिमतलाई आदेश ददने। 

(३) यस दफाबिोजजि कसैलाई सजाय गनुापदाा मनजलाई सफाई पेश गने िनामसब िौका ददन ुपनेछ।  

 

११०.  अनसुन्धानको लामग लेखी पठाउन सक्न:े िन्त्रालय, नेपाल िाष्ट्र बैंङ्क, िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त 
अमधकािीले यस ऐन बिोजजि आफ्नो काि, कताव्य ि अमधकािको पालना गदाा कसैले दफा १०३ बिोजजिको 
कसूि गिेको थाहा पाएिा ्यस्तो कसूिका सम्बन्धिा यस ऐनबिोजजि अनसुन्धान गनाको लामग सम्बजन्धत मनकायिा 
लेखी पठाउन सक्नेछ ।   

१११.  प्रदेश सिकाि िादी हनुाेः दफा १०३ बिोजजि सजाय हनुे कसूिसम्बन्धी िदु्दािा प्रदेश सिकाि िादी हनुेछ। 

११२. िदु्दा हेने अमधकािी: दफा १०३ बिोजजिको सजाय हनुे कसूिसम्बन्धी िदु्दाको कािबाही ि वकनािा सम्बजन्धत जजल्ला 
अदालतबाट हनुेछ । 

११३.  उजूिी ददन ेहद म्याद: (१) कसैले दफा १०५ बिोजजिको सजाय हनुे कसूि गिेको िा गना लागेको थाहा पाउने 
व्यजक्तले ्यसिी थाहा पाएको मिमतले नब्बे ददनमभत्र उजिुी ददन ुपनेछ । 

(२) कसैले दफा १०६ बिोजजि जरििाना हनुे काया गिेको थाहा पाउने व्यजक्तले ्यसिी थाहा पाएको 
मिमतले नब्बे ददनमभत्र िजजष्ट्राि िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािी सिक्ष उजूिी ददन ुपनेछ ।  

११४.  पनुिािेदन गना सक्न:े (१) दफा १४ बिोजजि सहकािी संस्था दताा गना अस्िीकाि गिेको िा दफा ८६ बिोजजि 
सहकािी संस्था दताा खािेज गिेकोिा जचत्त नबझु्नेले सो मनर्ायको जानकािी पाएको मिमतले पैंतीस ददनमभत्र 
िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीको मनर्ायउपि िजजष्ट्राि सिक्ष ि िजजष्ट्रािको मनर्ायउपि िन्त्रालयको सजचि 
सिक्ष पनुिािेदन गना सक्नेछ ।   



 

 

(२) दफा १०६ बिोजजिको जरििाना, दफा १०९ को उपदफा १ को खण्ड घ ि ङ तथा सोही दफाको 
उपदफा २ को खण्ड घ ि ङ बिोजजि सजायिा जचत्त नबझु्ने व्यजक्तले ्यस्तो मनर्ायको जानकािी पाएको मिमतले 
पैंतीस ददनमभत्र देहाय बिोजजि पनुिािेदन गना सक्नेछ:- 

(क) िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािीले गिेको मनर्ाय उपि सम्बजन्धत जजल्ला अदालतिा,  

(ख) िजजष्ट्राि ि नेपाल िाष्ट्र बैंङ्कले गिेको मनर्ायउपि सम्बजन्धत उच्च अदालतिा ।  

११५.  असूल उपि गरिन:े यस परिच्छेद बिोजजि कुनै व्यजक्तले मतनुा पने जरििाना िा कुनै िकि नमतिी बाूँकी िहेकोिा 
्यस्तो जरििाना िा िकि मनजबाट सिकािी बाूँकी सिह असूल उपि गरिनेछ । 

 

परिच्छेद–२० 

विविध 

११६.  वििाद सिाधान समिमताः सहकािी संस्थाका बीच कुनै वििाद उ्पन्न भएिा सो वििाद सिाधानका लामग वििाद 
सिाधान समिमतको गठन गना सवकनेछ।सो को गठन विमध तोवकएििोजजि हनुेछ । 

११७.  ितामधकािको प्रयोग: (१) कुनै सदस्यले सहकािी संस्थाको जमतसकैु शेयि खरिद गिेको भए तापमन सम्बजन्धत 
सहकािी संस्थाको काया सञ्चालनिा एक सदस्य एक ितको आधाििा आफ्नो ितामधकािको प्रयोग गना सक्नेछ । 

(२) उपदफा १ िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन संघको हकिा साधािर् सभािा भाग मलन े
प्रयोजनको लामग तोवकएबिोजजि एक भन्दा बवढ प्रमतमनमध पठाउन सवकनेछ ि प्रमतमनमध पठाउने सम्बन्धी व्यिस्था 
तोवकएबिोजजि हनुेछ । 

(३) उपदफा २ िा जनुसकैु कुिा लेजखएको भएतापमन एक संस्था िा संघबाट सम्बजन्धत संघको समिमत 
िा लेखा सपुरििेक्षर् समिमतिा एक भन्दा बवढ व्यजक्त मनिााजचत हनु सक्नेछैन ।  

११८.  सािाजजक पिीक्षर् गिाउन सक्न:े (१) सहकािी संस्थाले विमनयििा उजल्लजखत उद्देश्य प्राप् त गनाका लामग समिमतबाट 
भएका मनर्ाय ि काया, सदस्यहरूले प्राप् त गिेका सेिा ि सन्तिुीको स्ति, सेिा प्राजप् तबाट सदस्यहरूको जीिनस्तििा 
आएको आमथाक, सािाजजक, सांस्कृमतक तथा िाताििर्ीय पक्षिा सकािा्िक परिितान लगायतका विषयिा सािाजजक 
पिीक्षर् गिाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोजजि भएको सािाजजक पिीक्षर्को प्रमतिेदन छलफलको लामग समिमतले साधािर्सभा 
सिक्ष पेश गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोजजि पेश भएको सािाजजक पिीक्षर् प्रमतिेदन छलफल गिी साधािर्सभाले 
आिश्यकता अनसुाि समिमतलाई मनदेशन ददन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बिोजजिको सािाजजक पिीक्षर् प्रमतिेदनको एक प्रमत सम्बजन्धत सहकािी संस्थाले िजजष्ट्राि 
िा िजजष्ट्रािबाट अमधकाि प्राप्त अमधकािी सिक्ष पेश गनुा पनेछ । 

११९.  सहकािी जशक्षााः (१) नेपाल सिकाि िा प्रदेश सिकािले विद्यालय तहको पाठ्यिििा आधािभतू सहकािी ज्ञान 
सिािेश गनुाका साथै सहकािी विद्यालय ि विश्वविद्यालय अन्तगात सहकािी संकाय िा जशक्षालय (स्कुल अफ 
कोअपिेवटभ) स्थापना गना आिश्यक सहयोग गना सक्नेछ । 

(२) सहकािी शैजक्षक वियाकलाप सञ्चालन गने सहकािी संस्था िा मनकायको प्रिार्ीकिर् लगायत 
सहकािी जशक्षासम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकएबिोजजि हनुेछ ।  

१२०. आमथाक सहयोग गना नहनु:े सहकािी संस्थाको िकि सदस्य बाहेक अरु कसैलाई सािाजजक काया िाहेक अन्य 
कायाका लामग आमथाक सहयोग गना पाइने छैन । 

ति, यसिी सहयोग गदाा साधािर्सभाको मनर्ाय अमनिाया हनुपुनेछ ।  

स्पविकिर्ाः यस दफाको प्रयोजनको लामग सािाजजक काया भन्नाले जशक्षा, स्िास््य, िाताििर् संिक्षर्, 
िानिीय सहायता, सहकारिता प्रिद्धानसम्बन्धी कायालाई जनाउूँछ । 

१२१.  अन्ति सहकािी कािोबाि गना सक्नाेः (१) यस ऐनिा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेजखएको भए तापमन सहकािी संस्थाहरूले 
एक आपसिा अन्ति सहकािी कािोबाि गना सक्नेछन ्। 

(२) अन्ति सहकािी कािोबािसम्बन्धी प्रविया तोवकएबिोजजि हनुेछ । 

१२२.  प्रो्साहन गना सवकनाेः सहकािी क्षेत्रको प्रिद्धानका लामग उल्लेखनीय योगदान गने व्यजक्त सहकािी संस्था िा अन्य 
मनकायलाई तोवकएबिोजजि प्रो्साहन गना सवकनेछ ।  



 

 

१२३. कि सम्बन्धी ब्यिस्थााः किसम्बन्धी ब्यिस्था प्रचमलत कानूनबिोजजि हनुेछ । 

१२४.  ठेक्कापिा ददन नहनु:े सहकािी संस्थाले आफ्नो समिमतको कुनै सञ्चालक िा लेखा सपुरििेक्षर् समिमतको संयोजक िा 
सदस्य िा आफ्नो किाचािीलाई सो सहकािी संस्थाको ठेक्कापिा ददन हदैुन । 

१२५.  विभागीय कािबाही हनुाेः यो ऐन ि यस ऐन अन्तगात बनेको मनयििा उल्लेजखत अमधकािको बदनीयतपूर्ा प्रयोग 
गने किाचािीलाई प्रचमलत कानूनबिोजजि विभागीय कािबाही हनुेछ ।  

१२६. सिकािी बाूँकी सिह असूल उपि हनु:े कुनै सहकािी संस्थाले प्राप् त गिेको सिकािी अनदुान िा कुनै सेिा सवुिधा 
दरुुपयोग गिेको पाइएिा प्रचमलत कानून बिोजजि सिकािी बाूँकी सिह असूल उपि गरिनेछ।  

१२७. कम्पनीसम्बन्धी प्रचमलत ऐन लागू नहनु े: यस ऐन अन्तगात दताा भएको सहकािी संस्थाको हकिा कम्पनी सम्बन्धी 
प्रचमलत ऐन  लागू हनुे छैन ।  

१२८.  प्रचमलत कानूनबिोजजि कािबाही गना िाधा नपने : यस ऐनिा लेजखएको कुनै कुिाले कुनै व्यजक्तउपि प्रचमलत 
कानूनबिोजजि अदालतिा िदु्दा चलाउन बाधा परु् याएको िामनने छैन । 

१२९.  सम्पजत्त शदु्धीकिर् मनिािर्सम्बन्धी काननुी व्यिस्थाको पालना गनुापनेाः सहकािी संस्थाले सम्पजत्त शदु्धीकिर् 
मनिािर्सम्बन्धी नेपाल कानूनिा भएका व्यिस्थाका साथै त्सम्बन्धिा जािी िापदण्ड ि नेपाल िाष्ट्र बैङ्कको वित्तीय 
इकाईबाट जािी भएका मनदेशनहरूको पालना गनुापनेछ ।  

१३०.  मनयि, िापदण्ड एिि ् मनदेजशका बनाउन ेअमधकािाः यो ऐनको उद्देश्य कायाान्ियन गनाका लामग प्रदेश सिकािले 
आिश्यक मनयि, िापदण्ड एिि ्मनदेजशकाहरू बनाउन सक्नछे ।   

१३१.  बचाउाः सहकािी ऐन, २०७४ बिोजजि भए गिेका काि कािबाही यसै ऐनबिोजजि भएको िामननेछ ।  
 

कर्ााली प्रदेश सभाको सम्ित ्२०७५ साल चैत्र २६ गते बसेको बैठकले नपेालको संविधानको धािा 
१९९ बिोजजि यो विधेयक पारित गिेको व्यहोिा संविधानको धािा २०१ बिोजजि प्रिाजर्त गदाछु ।  
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