
 

 
 

 
 
 

प्रदेश राजपत्र 

प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 
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भाग १ 

प्रदेश सरकार 

आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालयको सूचना 
 

नेपालको संववधानको धारा १76 बमोशजम प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले 
बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन सववसाधारणको जानकारीको लातग प्रकाशन 
गररएको छ । 

 

सम्वत ्२०७६ सालको ऐन नं. १६ 

 

प्रदेश नं. ५ सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गनव  बनकेो ऐन 



खण्ड ३) अततररक्ताङ्क १८ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७६।०२।१४ 

 

प्रस्तावनााः सहकारी तसद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनरुूप प्रदेश तभत्रका कृषक, 

कातलगढ, श्रतमक, न्यून आय समूह एवम ्सीमान्तकृत समदुाय वा सववसाधारण 
उपभोक्ता माझ छररएर रहेको पूूँजी, प्रववतध तथा प्रततभालाई स्वावलम्बन र 
पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्यहरुको आतथवक, सामाशजक तथा 
सांस्कृततक उन्नयन गनव समदुायमा आधाररत, सदस्य केशन्ित, लोकताशन्त्रक, 
स्वायत्त र स्वशातसत संगठनको रुपमा सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रवद्धवन गनव, 
सहकारी व्यवसायका माध्यमबाट सामाशजक न्यायका आधारमा आत्मतनभवर, ददगो 
र समाजवादउन्मखु प्रादेशशक अथवतन्त्रको ववकास तथा सशुासनको सतुनशितताद्वारा 
सहकारीलाई सदुृढ तलु्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दताव, सञ्चालन, प्रवद्धवन 
एवम ्तनयमनसम्बन्धी व्यवस्था गनव वाञ्छनीय भएकाले, 

       प्रदेश नं. ५, प्रदेश सभाले यो ऐन बनाई जारी गरेको छ । 

 

पररच्छेद - १ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश नं. ५, सहकारी ऐन, 
२०७६" रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमााः 

(क)  "आन्तररक कायवववतध" भन्नाले सहकारी संस्थाले दफा २४ 
बमोशजम बनाएको आन्तररक कायवववतध सम्झनपुछव ।  

(ख)  "कसूर" भन्नाले दफा ८६ बमोशजमको कसूर सम्झनपुछव । 
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(ग)  "तोवकएको" वा "तोवकए बमोशजम" भन्नाले यस ऐन अन्तगवत 
बनेको तनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम सम्झनपुछव । 

(घ)  "दताव अतधकारी" भन्नाले दफा ७६ बमोशजमको दताव अतधकारी 
सम्झनपुछव ।  

(ङ)  "पररवार" भन्नाले सदस्यको पतत वा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, 
धमवपतु्र, धमवपतु्री, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन 
पोषण गनुवपने दाज,ु भाउज,ु भाइ, बहुारी र दददी, बवहनी 
सम्झनपुछव । 

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

(च)  "बचत" भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थाको बचत खातामा जम्मा 
गरेको रकम सम्झनपुछव । 

(छ)  "मन्त्रालय" भन्नाले सहकारी सम्बन्धी ववषय हेने प्रदेश 
सरकारको मन्त्रालय सम्झनपुछव ।  

(ज)  "मखु्य कारोबार" भन्नाले संस्था वा संघले सञ्चालन गरेको 
व्यवसावयक वियाकलापहरूमा पतछल्लो आतथवक वषवसम्ममा 
पररचातलत बचतको दावयत्व र पतछल्लो आतथवक वषवको 
सदस्यतफव को खररद वा तबिी कारोबारमा कम्तीमा तीस प्रततशत 
भन्दा बढी वहस्सा भएको कारोबार सम्झनपुछव ।   

(झ)  "लेखा सपुररवेिण सतमतत" भन्नाले दफा ४४ बमोशजमको लेखा 
सपुररवेिण सतमतत सम्झनपुछव । 

(ञ)  "ववतनयम" भन्नाले सम्बशन्धत सहकारी संघ वा संस्थाको दफा 
२३ बमोशजम बनाएको ववतनयम सम्झनपुछव । 
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(ट)  "शयेर" भन्नाले सहकारी संघ वा संस्थाको शयेर पूूँजीको अंश 
सम्झनपुछव ।  

(ठ)  "सञ्चालक" भन्नाले सतमततको सदस्य सम्झनपुछव र सो शब्दले 
सतमततको अध्यि, उपाध्यि, सशचव र कोषाध्यि समेतलाई 
जनाउूँछ ।  

(ड)  "सदस्य" भन्नाले सहकारी संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको व्यशक्त 
सम्झनपुछव । 

(ढ)  "सतमतत" भन्नाले दफा ३७ को उपदफा (१) बमोशजमको 
सञ्चालक सतमतत सम्झनपुछव ।  

(ण)  "सहकारी संस्था" भन्नाले संस्था वा संघ सम्झनपुछव । सो 
शब्दले सहकारी बैंकलाई समेत जनाउूँछ । 

(त)  "संघ" भन्नाले दफा ४, ५, ६, ७ र ८ बमोशजम गठन भई 
दफा १२ बमोशजम दताव भएका संघ सम्झनपुछव । 

(थ)  "संस्था" भन्नाले दफा ३ बमोशजम गठन भई दफा १२ बमोशजम 
दताव भएको ववषयगत वा बहउुद्देश्यीय संस्था सम्झनपुछव । 

(द)  "संस्थाको व्यवसाय" भन्नाले ववतनयममा व्यवस्था भए बमोशजम 
सञ्चातलत व्यवसावयक वियाकलाप सम्झनपुछव ।  

(ध)  "साधारण सभा" भन्नाले सहकारी संस्थाको साधारण सभा 
सम्झनपुछव। 
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पररच्छेद - २ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दताव 
३.  संस्थाको गठनाः (१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागरीक आपसमा तमली 

ववषयगत वा बहउुद्दशे्यीय सहकारी संस्था गठन गनव सक्नेछन ्।  
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 

श्रतमक, यवुा, मवहला लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा आधाररत भई 
व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्रजना नेपाली नागररक भए 
पतन संस्था गठन गनव सक्नछेन ्। 

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
नगरपातलका िेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था गठन गदाव 
कम्तीमा एकसय जना नपेाली नागररकको सहभातगता हनुपुनेछ । 
गाउूँपातलका र वडाको िेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था 
गठन गदाव कशम्तमा पचास जना नेपाली नागररकको सहभागीता 
हनुपुनेछ। 

(४) यस दफा बमोशजम संस्था गठन गदाव एक पररवार एक 
सदस्यका दरले उपदफा (१) वा (२) मा उशल्लशखत संख्या पगेुको हनु ु
पनेछ । 

तर, दफा ३ (१) बमोशजम संस्था दताव भइसकेपतछ एकै 
पररवारका एकभन्दा बढी व्यशक्तले सो संस्थाको सदस्यता तलन बाधा पने 
छैन ।  
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४. शजल्ला ववषयगत सहकारी संघको गठनाः सहकारी व्यवसायको ववकास, 

प्रवद्धवन र बजारीकरण लगायतका कायव गनव दफा ३ को उपदफा (१) 
बमोशजम दताव भई कायवरत रहेका कशम्तमा एघार वटा संस्थाहरूले 
आपसमा तमली आफ्नो ववषयको शजल्ला ववषयगत सहकारी संघ गठन 
गनव सक्नेछन ्। 

तर, नेपाल सरकारले "क" वगव भनी तोकेका दगुवम िेत्रका 
शजल्लाहरूमा कम्तीमा छ वटा ववषयगत संस्थाहरू आपसमा तमली शजल्ला 
ववषयगत सहकारी संघ गठन गनव सक्नेछन ्। 

५. शजल्ला सहकारी संघको गठनाः (१) सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धवन 
तथा बजारीकरण लगायतका कायवमा टेवा परु् याउन दफा ३ को उपदफा 
(१) बमोशजम दताव भएका कशम्तमा पन्र वटा संस्था वा शजल्ला ववषयगत 
सहकारी संघहरू आपसमा तमली शजल्ला सहकारी संघ गठन गनव  
सक्नेछन ्।  

तर नेपाल सरकारले "क" वगव भनी तोकेका दगुवम िेत्रका 
शजल्लामा कशम्तमा सातवटा संस्थाहरू आपसमा तमली शजल्ला सहकारी 
संघ गठन गनव सक्नेछन ्। 

(२) यसरी संघ गठन गदाव दताव भएका शजल्ला भररका पचास 
प्रततशत भन्दा बढी ववषयगत सहकारी संघलाई संलग्न गररएको 
हनुपुनेछ।   

६.  प्रदेश ववषयगत सहकारी संघको गठनाः सहकारी व्यवसायको ववकास, 

प्रवद्धवन तथा बजारीकरण लगायतका कायवमा टेवा परु् याउन दफा ३ को 
उपदफा (१) बमोशजम दताव भएका कम्तीमा चार वटा शजल्लाका पच्चीस 
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वटा ववषयगत सहकारी संस्थाहरू वा शजल्ला ववषयगत सहकारी संघहरू 
तमली आफ्नो ववषयको प्रदेश ववषयगत सहकारी संघ गठन गनव 
सक्नेछन।् 

तर, यसरी संघ गठन गदाव दताव भएका प्रदेश भररका पचास 
प्रततशत भन्दा बढी शजल्ला ववषयगत सहकारी संघहरू समावेश गररएको 
हनुपुनेछ ।  

७.  प्रदेश सहकारी संघको गठनाः सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धवन तथा 
बजारीकरण लगायतका कायवमा टेवा परु् याउन दफा ३ को उपदफा (१) 
बमोशजम दताव भएका कम्तीमा पाूँचवटा  शजल्लाका एकतीस वटा संस्था 
वा शजल्ला ववषयगत सहकारी संघ वा शजल्ला सहकारी संघ वा प्रदेश 
ववषयगत सहकारी संघ आपसमा तमली प्रदेश सहकारी संघको गठन गनव 
सक्नेछन ्। 

तर, यसरी संघ गठन गदाव प्रदेशभरी दताव भएका शजल्ला 
ववषयगत सहकारी संघहरू, शजल्ला सहकारी संघहरू र प्रदेश ववषयगत 
सहकारी संघहरू प्रत्येकको पचास प्रततशत भन्दा बढी संघहरू समावेश 
गररएको हनुपुनेछ ।   

८. ववशशविकृत सहकारी संघको गठनाः (१) दफा १२ बमोशजम दताव भएका 
कम्तीमा पाूँच वटा बहउुद्दशे्यीय र ववषयगत संस्थाहरूले आपसमा तमली 
जलववद्यतु आयोजना, रासायतनक मल कारखाना, आवासीय पररयोजना, 
यातायात, भारी कृवष उपकरण, फलफूल, जतडबटुी, कृवष तथा पशजुन्य 
उपज प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण, शचनी उद्योग, शीत भण्डार, 
अस्पताल, शशिालय, प्राववतधक शशिालय, प्रयोगशाला जस्ता ठूला लगानी 
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चावहने उत्पादन कायव गनव वा सदस्यका साझा आवश्यकताका वस्त ुवा 
सेवाको पररपूततव गनव ववशशविकृत संघको गठन गनव सक्नेछन ्। यो पूणव 
रूपले व्यवसावयक संस्था हनुेछ । यसलाई कुनै संघ, महासंघमा 
प्रतततनतधत्व गने र मतदान गने अतधकार रहने छैन ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको ववशशविकृत सहकारी संघको 
सञ्चालन सम्बन्धी प्रविया तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

९.  संघ गठन गनव नसवकनाेः दफा ४, ५, ६ र ७ मा जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भए तापतन एक शजल्लामा एकै प्रकृततको एक भन्दा बढी 
शजल्ला ववषयगत सहकारी संघ वा शजल्ला सहकारी संघ, एक प्रदेशमा 
एकै प्रकृततको एकभन्दा बढी प्रदेश ववषयगत सहकारी संघ वा प्रदेश 
सहकारी संघ गठन गनव सवकने छैन । 

१०. दताव नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गनव नहनुाेः कसैले पतन यस ऐन 
बमोशजम दताव नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गनव हुूँदैन ।   

११. दतावको लातग दरखास्त ददन ुपनेाः (१) यस ऐन बमोशजम गठन हनु ेदेहाय 
बमोशजमका सहकारी संस्थाले दतावका लातग दताव अतधकारी समि 
अनसूुची १ को ढाूँचामा दरखास्त ददन ुपनेछाः 

(क)  शजल्ला ववषयगत सहकारी संघ, 
(ख)  शजल्ला सहकारी संघ, 
(ग)  प्रदेश ववषयगत सहकारी संघ, 
(घ)  प्रदेश सहकारी संघ, 
(ङ)  एक स्थानीय तह भन्दा बढी तर प्रदेश कायविेत्र भएका 

प्रदेश ववशशविकृत सहकारी संघ, 
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(च)  एक भन्दा बढी शजल्ला तर प्रदेशतभत्र मात्र कायविेत्र 
भएका सहकारी संस्थाहरू, 

(छ)  एक भन्दा बढी स्थानीय तह कायविेत्र भएका सहकारी 
संस्थाहरू। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको दरखास्त साथ देहाय बमोशजमका 
कागजात संलग्न गनुव पनेछाः 
(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत ववतनयम, 
(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रततवेदन, 
(ग)  सदस्यले तलन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शयेर रकमको 

वववरण, 
(घ)  तोवकए बमोशजमका अन्य वववरण ।  

१२.  दताव गनुवपनेाः (१) दफा ११ को उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त  दरखास्त 
सवहतका कागजात छानतबन गदाव देहाय बमोशजम भएको पाइएमा दताव 
अतधकारीले दरखास्त परेको तमततले एक्काईस ददनतभत्र त्यस्तो सहकारी 
संस्था दताव गरी अनसूुची २ को ढाूँचामा दताव प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ । 

(क)  दरखास्त साथ पेश भएको ववतनयम यो ऐन तथा यस 
ऐन अन्तगवत बनेको तनयम बमोशजम रहेको,  

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

(ग)  सहकारी संस्था समदुायमा आधाररत एवम ् सदस्य 
केशन्ित भई सञ्चालन र तनयन्त्रण हनु सक्ने स्पि आधार 
रहेको । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजम छानतबन गदाव प्रस्ताववत सहकारी 
संस्थाको ववतनयमको कुनै कुरामा संशोधन गनुवपने देशखएमा दताव 
अतधकारीले त्यस्तो संशोधन गनुवपने व्यहोरा खलुाई दरखास्त प्राप्त भएको 
तमततले सात ददनतभत्र तनवेदकलाई सूचना ददन ुपनेछ । 

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन यो 
ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत दताव भई सञ्चालनमा रहेका एकभन्दा बढी 
स्थानीय तह वा शजल्ला कायविेत्र रही प्रदेश तहसम्म कायविेत्र कायम 
गररएका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोशजम दताव भएको मातननछे र यो 
ऐन प्रारम्भ भएको छ मवहनातभत्र त्यस्ता संस्थाले यस ऐन बमोशजम दताव 
अतधकारी समि आफ्नो दताव प्रमाणपत्र र अन्य वववरण पेश गरी 
अद्यावतधक गनुव पनेछ । 

(४) यस दफा बमोशजम सहकारी संस्था दताव गदाव दताव 
अतधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गनुव पने गरी कुनै शतव 
तोक्न सक्नछे ।  

(५) उपदफा (४) बमोशजम शतव तोवकएकोमा सोको पालना गनुव 
सम्बशन्धत सहकारी संस्थाको कतवव्य हनुछे । 

(६) सहकारी संस्थाले दताव भएको छ मवहनातभत्र सम्बशन्धत 
प्रदेश सहकारी संघ, प्रदेश ववषयगत सहकारी संघ, ववशशिीकृत सहकारी 
संघ तथा सहकारी बैङ्कको सदस्यता तलन सक्नेछ । 

१३. दताव गनव अस्वीकार गनव सक्नाेः (१) दफा ११ को उपदफा (१) मा 
उशल्लशखत अवस्था नभएमा, सोही दफा बमोशजम ववतनयम संशोधनका 
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लातग सूचना ददएको अबतधतभत्र तनवेदकले संशोधन गनव अस्वीकार गरेमा 
त्यस्तो सूचना पाएको तमततले पन्र ददनतभत्र ववतनयम संशोधन नगरेमा वा 
सूचनामा उल्लेख भए बमोशजम हनुेगरी ववतनयम संशोधन नगरेमा दताव 
अतधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दताव गनव अस्वीकार गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सहकारी संस्था दताव गनव अस्वीकार 
गरेकोमा दताव अतधकारीले कारण खलुाई तीन ददनतभत्र सोको जानकारी 
सम्बशन्धत तनवेदकलाई ददन ुपनेछ ।  

१४. सहकारी संस्था सङ्गदठत संस्था हनुाेः (१) सहकारी संस्था अववशच्छन्न 
उत्तरातधकारवाला एक स्वशातसत र सङ्गदठत संस्था हनुछे । 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लातग एउटा छुिै छाप 
हनुेछ । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यशक्त सरह 
चल अचल सम्पशत्त प्राप्त, उपभोग, तबिी वा अन्य व्यवस्था गनव सक्नछे।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यशक्त सरह आफ्नो नामबाट नातलस 
उजूर गनव र सो उपर पतन सोही नामबाट नातलस उजूर लाग्न सक्नेछ । 

(५) सहकारी संस्थाले व्यशक्त सरह करार गनव सक्नेछ । 

१५.  सहकारी संस्थाको कायविेत्राः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत 
सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको कायविेत्र यसै ऐन बमोशजम कायम भएको 
मातननेछ ।  
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तर, यो ऐन प्रारम्भ भएपतछ ती संस्थाहरूले एक वषवतभत्र 
देहायका वववरण खोली दताव अतधकारी समि यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका 
बखतसम्मको कायव सञ्चालन प्रततवेदन पेश गनुव पनेछ । 

(क)  मौजदुा कायविेत्रको प्रदेश, शजल्ला, स्थानीय तह र वडा 
अनसुारको सदस्यता तबस्तारको अवस्था, 

(ख)  मौजदुा कायविेत्रको प्रदेश, शजल्ला, स्थानीय तह र वडा 
अनसुारको व्यवसावयक सेवा सञ्चालनको अवस्था, र 

(ग)  तोवकए बमोशजमका अन्य वववरण । 

(२) दताव हुूँदाका बखत एक स्थानीय तहतभत्र कायविेत्र कायम 
गरी व्यवसाय सञ्चालन गरेका सहकारी संस्थाले यस ऐन तथा सहकारी 
सम्बन्धी संघीय कानून बमोशजम कायव िेत्र तबस्तार गरी एक स्थानीय 
तह वा शजल्लाभन्दा बढी र एक प्रदेश तहतभत्र कायविेत्र कायम गनव 
सक्नेछन ्। 

(३) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
जलववद्यतु आयोजना, शशिा, भावषक, सावहशत्यक, सांस्कृततक, स्वास््य 
सेवा, साववजतनक यातायात, सञ्चार, ववशषे कृवष वा वनजन्य पैदावारको 
उत्पादन, सञ्चय वा प्रशोधन गने जस्ता व्यवसावयक िेत्र एवम ्
सदस्यहरूको सहभातगता तबस्तारका कारण प्रारम्भमै फरावकलो कायविेत्र 
आवश्यक पने संस्थाको कायविेत्र दताव गदावका बखत नै तोवकएको 
आधारमा एक स्थानीय तह वा शजल्ला वा एकभन्दा बढी शजल्ला वा 
प्रदेशभर कायम गनव सवकनछे ।  
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(४) उपदफा (१) बमोशजम कायव सञ्चालन प्रततवेदन पेश 
भएपतछ दताव अतधकारीले आवश्यक जाूँचबझु गरी सम्बशन्धत सहकारी 
संस्थालाई देहाय बमोशजम कायविेत्र पनुाःतनधावरण गनव तनदेशन ददन 
सक्नेछाः 

(क)  उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोशजमको वववरणमा 
उशल्लशखत सदस्यता तबस्तार नभएको वा तोवकएको 
संख्या भन्दा कम सदस्यता तबस्तार भएको वा भौगोतलक 
तनरन्तरता नभएको, शजल्ला, स्थानीय तह र वडा शझकी 
कायविेत्र घटाउने, 

(ख)  उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोशजमको वववरणमा 
कुनै व्यवसावयक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा 
कारोबारको तोवकएको रकम वा अनपुातभन्दा कम 
रकम वा अनपुातको व्यवसावयक सेवा सञ्चालन भएको 
देशखएको शजल्ला, स्थानीय तह र वडा शझकी कायविेत्र 
घटाउने, 

(ग)  संस्थाको सञ्चालन खचव धाने्न गरी व्यवसावयक 
कायवकुशलता बढाउन र संस्था सञ्चालनमा सदस्यको 
सहभातगतामूलक लोकताशन्त्रक तनयन्त्रण कायम राख्न 
तोवकए बमोशजमको प्रकृया नपरु् याएको अवस्थामा 
अततररक्त शजल्ला स्थानीय तह वा वडा शझकी उपयकु्त 
कायविेत्र कायम राख्न,े 

(घ)  व्यवसावयक एवम ्प्रवद्धवनात्मक सेवाका लातग शजल्ला वा 
प्रदेश ववषयगत सहकारी संघ वा शजल्ला वा प्रदेश 
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सहकारी संघको सदस्यताको प्रातप्तलाई सहज तलु्याउन 
अततररक्त शजल्ला, स्थानीय तह वा वडा शझकी उपयकु्त 
कायविेत्र कायम राख्न े। 

(५) उपदफा (४) बमोशजम दताव अतधकारीले तनदेशन ददएकोमा 
सहकारी संस्थाले एक वषवतभत्र ववतनयम संशोधन गरी आफ्नो कायविेत्र 
पनुाःतनधावरण गनुव पनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोशजम सम्बशन्धत सहकारी संस्थाले 
तोवकएको अवतधतभत्र आफ्नो कायविेत्र पनुाःतनधावरण नगरेमा दताव 
अतधकारीले सहकारी सम्बन्धी प्रचतलत कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो 
सहकारी संस्थाको कायविेत्र तीन मवहनातभत्र पनुाःतनधावरण गनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोशजम दताव अतधकारीले कायविेत्र 
पनुाःतनधावरण गररददएकोमा शचत्त नबझु्ने सहकारी संस्थाले कायविेत्र 
पनुाःतनधावरणको जानकारी पाएको तमततले पैंतीस ददनतभत्र मन्त्रालय समि 
पनुरावलोकनका लातग तनवेदन ददन सक्नछे । 

(८) उपदफा (७) बमोशजम प्राप्त तनवेदनमा मन्त्रालयले साठी 
ददनतभत्र पनुरावलोकन गररसक्न ुपनेछ । 

(९) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
सहकारी संस्थाले स्वेशच्छक रूपमा जनुसकैु समय कायविेत्र घटाउने गरी 
पनुाःतनधावरण गनव ववतनयम संशोधन गनव सक्नेछ ।  
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(१०) कायविेत्रको ववस्तार तथा कायविेत्रको पनुाःतनधावरण 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुछे ।  

१६. जानकारी ददन ुपनेाः एक स्थानीय तहभन्दा बढी कायविेत्र वा एक शजल्ला 
भन्दा बढी कायविेत्र कायम राखी दताव भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी 
संस्थाहरूले सेवा सञ्चालन गदाव सञ्चातलत सेवाको वववरण सवहत दताव 
अतधकारीलाई जानकारी ददन ुपनेछ ।  

१७. सहकारी वगीकरणाः (१) सहकारी संस्थाको वगीकरण देहाय बमोशजम 
हनुेछाः 

(क)  उत्पादक सहकारी संस्थााः कृवष (अन्नबाली, तेलहन 
बाली, मसलाबाली, दगु्धपदाथव, शचया, कवफ, उख,ु 
फलफूल, तरकारी, पशपुालन, माछा, दूध, मह आदद) 
जतडवटुी उद्योग, खानी, उजाव, वन पैदावार आदद 
सम्बन्धी कायव गने संस्था । 

(ख)  उपभोक्ता सहकारी संस्था । 

(ग)  सेवा सहकारी संस्थााः थोक तथा खिुा, बजार, भण्डारण, 
ढुवानी, यातायात, सञ्चार, पयवटन, पूवावधार, प्रकाशन, 
ववद्यालय, ववश्वववद्यालय, प्राववतधक शशिालय, शशश ु
स्याहार केन्ि, वृद्धाश्रम, तालीम तथा प्रशशिण, परामशव 
सेवा, स्वास््य सेवा, एम्वलेुन्स सेवा, आवास, होटल 
तथा रेिुराूँ, ट्राभल, पाकव  तथा उद्यान, सभास्थल, 
व्यायमशाला, तसूँचाइ, ववद्यतु ववतरण, खानेपानी, 
फोहोरमैला व्यवस्थापन, कवाडी सामग्री सङ्कलन तथा 
तबिी लगायतका कायव गने संस्था । 
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(घ)  ववत्तीय सहकारी संस्थााः सहकारी बैङ्क, बचत तथा 
ऋणको कारोबार, ववप्रषेण सेवा तथा बीमा कारोबार गने 
संस्था । 

(ङ)  श्रतमक सहकारी संस्थााः श्रम तथा सीपमा आधाररत 
श्रतमकहरूको स्वातमत्वमा स्थापना भएको सहकारी 
संस्था । 

(च)  बहउुद्देश्यीय सहकारी संस्थााः दईु वा दईुभन्दा बढी 
ववषयको कारोबार गने सहकारी संस्था । 

(२) उपदफा (१) मा उशल्लशखत सहकारी संस्थाहरूको 
अततररक्त अन्य संस्थाहरू गठन गनव बाधा पने छैन ।  

१८. कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनवसक्नाेः (१) दफा 
१२ बमोशजम दताव प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पतछ संस्था वा संघले दफा २१ 
बमोशजमको उद्दशे्य प्रातप्तका लातग यस ऐन र ववतनयमको अधीनमा रही 
आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनव 
सक्नेछ।  

(२) प्रचतलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन संस्था 
वा संघले उपदफा (१) बमोशजम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजना सञ्चालन गनव छुिै संस्था दताव गनुवपने छैन । 

तर, त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन 
गनव प्रचतलत कानून बमोशजम अनमुततपत्र, स्वीकृतत वा इजाजतपत्र तलन ु
पने रहेछ भने सो बमोशजम अनमुततपत्र, स्वीकृतत वा इजाजतपत्र तलएर 
मात्र कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनुवपनेछ । 
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यसरी अनमुततपत्र, स्वीकृतत वा इजाजतपत्र तलनका लातग सहकारी 
संस्थाले ददएको आवदेनलाई सम्बशन्धत तनकायले प्राथतमकतामा राखी 
प्रचतलत कानून बमोशजमको कारबाही गनुवपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम संस्था वा संघले प्रचतलत कानून 
बमोशजम अतधकार पाएको तनकाय वा अतधकारीबाट अनमुततपत्र स्वीकृतत 
वा इजाजतपत्र प्राप्त गरेमा पन्र ददनतभत्र सोको जानकारी दताव 
अतधकारीलाई ददन ुपनेछ । 

(४) दईु वा दईुभन्दा बढी संस्था वा संघले संयकु्त वा 
साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको ववस्तार र बजारीकरणका लातग 
यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजना सञ्चालन गनव सक्नेछन ्। 

(५) उपदफा (४) बमोशजमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजना सञ्चालन गनेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

(६) प्रचतलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन संस्था 
वा संघले उपदफा (१) बमोशजम सञ्चालन गने कारोबार, व्यवसाय, 
उद्योग वा पररयोजनाको उत्पादन सहकारी ब्राण्डमा तबिी तबतरण गनव 
सक्नेछन ्।  

तर, प्रचतलत कानून बमोशजम सम्बशन्धत तनकायबाट त्यस्तो 
ब्राण्ड प्रातप्तको स्वीकृतत तलनपुने रहेछ भन े सो बमोशजम स्वीकृतत तलन ु
पनेछ । 
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(७) संस्था वा संघले उत्पादन गरेको वस्तहुरूको उत्पशत्तको 
प्रमाण पत्र जारी गने प्रविया र आधार प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ । 

१९. दावयत्व सीतमत हनुाेः (१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा 
सदस्यको दावयत्व तनजले खररद गरेको वा खररद गनव स्वीकार गरेको 
शेयरको अतधकतम रकमसम्म मात्र सीतमत रहनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको नाममा "सहकारी" र नामको अन्त्यमा 
"तलतमटेड" भने्न शब्द राख्न ुपनेछ ।  

२०. सहकारीका मूल्य, मान्यता र तसद्धान्त पालना गनुवपनेाः सहकारी संस्थाको 
गठन तथा सञ्चालन गदाव सहकारीका मूल्य, मान्यता र तसद्धान्तको पालना 
गनुव पनेछ ।  

 

पररच्छेद - ३ 

संस्था वा संघको उद्दशे्य तथा कायव 

२१. संस्था वा संघको उद्दशे्याः कायविेत्रमा आधाररत र सदस्य केशन्ित भई 
आफ्ना सदस्यहरूको आतथवक, सामाशजक तथा साूँस्कृततक उन्नतत गनुव 
संस्था वा संघको मखु्य उद्देश्य हनुेछ ।   

२२. संस्था वा संघको कायवाः संस्था वा संघका कायवहरू देहाय बमोशजम हनुेछाः 
(क)  सहकारीका तसद्धान्त, मूल्य र मान्यताहरूको पालना गने, 

गराउने, 
(ख)  सदस्य र आफ्नो व्यवसायको वहत प्रवद्धवन तथा सोको 

बजारीकरण गने, गराउने, 
(ग)  सदस्यलाई शशिा, सूचना र तालीम प्रदान गने, 
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(घ)  संस्थाले गने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड तनधावरण गरी 
गणुस्तर सधुार, आतथवक स्थावयत्व र जोशखम व्यवस्थापन 
सम्बन्धी कायव गने, 

(ङ)  आन्तररक तनयन्त्रण प्रणाली लागू गने, 
(च)  संस्था वा संघको व्यवसावयक प्रवद्धवन तथा ववकास सम्बन्धी 

वियाकलापहरू सञ्चालन गने, 
(छ)  मन्त्रालय तथा दताव अतधकारीको तनदेशन पालना गने, गराउने, 
(ज)  सदस्य संस्था वा संघमा सशुासन प्रवद्धवन गने, गराउने, 
(झ)  संस्था वा संघको बीचको पारस्पररक सहयोग अतभवृवद्ध गने, 

गराउने, 
(ञ)  ववतनयममा उशल्लशखत कायवहरू गने । 

 

पररच्छेद - ४ 

ववतनयम तथा आन्तररक कायवववतध 

२३. ववतनयम बनाउन ुपनेाः (१) सहकारी संस्थाले यो ऐन र यस ऐन अन्तगवत 
बनेको तनयम, तनदेशशका, मापदण्ड र कायवववतधको अतधनमा रही आफ्नो 
कायव सञ्चालनका लातग ववतनयम बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको ववतनयम दताव अतधकारीबाट 
स्वीकृत भए पतछ लागू हनुछे । 

२४. आन्तररक कायवववतध बनाउन सक्नाेः (१) सहकारी संस्थाले यो ऐन र यस 
ऐन अन्तगवत बनेको तनयम, तनदेशशका, मापदण्ड, कायवववतध र ववतनयमको 
अधीनमा रही आवश्यकता अनसुार आफ्नो आन्तररक कायवववतध बनाउन 
सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको आन्तररक कायवववतध सम्बशन्धत 
संस्थाको साधारण सभाले स्वीकृत गरेपतछ लागू हनुछे । आन्तररक 
कायवववतध संचालक सतमततले तनमावण गरी लागू गने र त्यसपतछ बस्न े
साधारण सभाले अनमुोदन गनुवपनेछ ।  

२५. ववतनयम र आन्तररक कायवववतधमा संशोधनाः (१) सहकारी संस्थाको 
साधारण सभाको कूल सदस्य संख्याको बहमुतबाट ववतनयम र आन्तररक 
कायवववतध कायवववतध संशोधन हनु सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम संशोधन भएको ववतनयम दताव 
अतधकारीबाट स्वीकृत भएपतछ लागू हनुेछ । संस्थाहरुले सम्बशन्धत 
तबषयको ववषयगत शजल्ला सहकारी संघ तथा शजल्ला सहकारी संघमा 
सदस्यता तलन सक्नेछ तथा संघहरुले संस्थाहरुको अनगुमन, िमता 
अतभवृवद्ध र ववकास जस्ता ववषयमा ध्यान ददन ुपनेछ । 

 

पररच्छेद - ५ 

सदस्यता 

२६. संस्थाको सदस्यतााः (१) सोह्र वषव उमेर पूरा गरेका देहाय बमोशजमका 
नेपाली नागररक संस्थाको सदस्य हनु सक्नछेन,् 

(क)  संस्थाको कायव िेत्रतभत्र बसोबास गरररहेको, 
(ख)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरेको, 
(ग)  संस्थाको ववतनयममा उशल्लशखत शतवहरू पालना गनव 

मञु्जर गरेको, 
(घ)  संस्थाको शजम्मेवारी पालना गनव मञु्जर भएको, 
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(ङ)  संस्थाले गरेको कारोबारसूँग प्रततस्पधाव हनुे गरी 
कारोबार नगरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन प्रदेश 
सरकारका तनकाय, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायव िेत्रतभत्रका 
सहकारी ववद्यालय र सामदुावयक ववद्यालय, गठुी, स्थानीय क्लब तथा 
अन्य गैह्र नाफामूलक संस्था, उत्पादन र सेवामूलक संस्था, स्थानीय 
तहमा गठन भएका उपभोक्ता समूहहरू संस्थाको सदस्य हनु बाधा पने 
छैन ।  

(३) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
कुनै सहकारी संस्थाले अको कुनै सहकारी संस्थाको सदस्यता तलन े
सम्बन्धी व्यवस्था प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ । 

२७. सदस्यता प्राप्त गनव तनवेदन ददनपुनेाः (१) संस्थाको सदस्यता तलन चाहन े
सम्बशन्धत व्यशक्तले संस्थाको सतमतत समि तनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनवेदन परेको तमततले एक्काईस 
ददनतभत्र सतमततले यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनकेो तनयम तथा 
ववतनयमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने तनणवय गनुवपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम तनणवय गदाव सतमततले सदस्यता 
प्रदान नगने तनणवय गरेमा सोको कारण खोली सात ददनतभत्र तनवेदकलाई 
जानकारी गराउन ुपनेछ । 
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(४) उपदफा (३) बमोशजम जानकारी पाएको तमततले पन्र 
ददनतभत्र सम्बशन्धत व्यशक्तले त्यस्तो संस्था उपर दताव अतधकारी समि 
उजूर गनव सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम प्राप्त उजूरी छानतबन गदाव 
तनवेदकलाई सदस्यता प्रदान गनुवपने देशखएमा दताव अतधकारीले त्यस्तो 
तनवेदकलाई सदस्यता प्रदान गनवका लातग सम्बशन्धत संस्थालाई आदेश 
ददन सक्नेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोशजम कुनै आदेश प्राप्त भएमा सो आदेश 
प्राप्त गरेको सात ददनतभत्र सम्बशन्धत संस्थाले तनवेदकलाई सदस्यता प्रदान 
गरी सोको जानकारी दताव अतधकारीलाई ददनपुनेछ ।  

२८. सदस्य हनु नपाउनाेः (१) कुनै व्यशक्त एकै प्रकृततका एक स्थानीय तहका 
एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हनु पाउने छैन ।  

तर, यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अशघ कुनै व्यशक्त एकै प्रकृततको 
एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले 
एक वषवतभत्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्न ुपनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत कुनै संस्थामा दफा २६ को 
उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेशख बाहेकको अन्य कुनै कृतत्रम व्यशक्त 
सदस्य भएको भए दईु वषव तभत्र सदस्यता अन्त्य गनुवपनेछ । 

२९. सदस्य हनु सक्नाेः (१) दफा ४ बमोशजमको शजल्ला ववषयगत सहकारी 
संघमा शजल्ला तभत्रका ववषयगत संस्थाहरू सदस्य हनु सक्नेछन ्। 
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(२) दफा ५ बमोशजमको शजल्ला सहकारी संघमा शजल्ला 
तभत्रका संस्था र शजल्ला ववषयगत सहकारी संघहरू सदस्य हनु 
सक्नेछन।्  

(३) दफा ६ बमोशजमको प्रदेश ववषयगत सहकारी संघमा प्रदेश 
तभत्रका ववषयगत संस्था र शजल्ला ववषयगत सहकारी संघहरू सदस्य हनु 
सक्नेछन ्।  

(४) दफा ७ बमोशजमको प्रदेश सहकारी संघमा प्रदेशतभत्रका 
संस्था, शजल्ला ववषयगत सहकारी संघ, शजल्ला सहकारी संघ र प्रदेश 
ववषयगत सहकारी संघ सदस्य हनु सक्नेछन ्। 

(५) यस दफा बमोशजम सदस्यता तलन ेसम्बन्धी प्रविया तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

३०. सदस्यताको समातप्ताः (१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा 
समाप्त हनुेछाः 

(क)  सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 
(ख)  लगातार वावषवक साधारण सभामा तबना सूचना तीन 

पटकसम्म अनपुशस्थत भएमा, 
(ग)  यो ऐन र यस ऐनअन्तगवत वनेको तनयम वा ववतनयम 

बमोशजम सदस्यले पालना गनुवपने प्रावधानको बारम्बार 
उल्लङ्घन गरेमा, 

(घ)  संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २६ बमोशजमको 
योग्यता नभएमा । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन कुनै 
सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त वा भकु्तान गनुव पने कुनै रकम भएमा सो 
फरफारक नभएसम्म वा तनजले तलएको ऋण, ततनुवपने कुनै दावयत्व वा 
अन्य कुनै सदस्यको तफव बाट तधतो वा जमानत बसेकोमा सोको दावयत्व 
फरफारक नभएसम्म वा उत्पानमूलक संस्थामा भएको लगानीलाई वफताव 
गदाव प्रततकूल असर पने अवस्थासम्म तनजको सदस्यता समाप्त हनुे छैन। 

(३) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
साधारण सभा बोलाउने तनणवय भइसकेपतछ साधारण सभा सम्पन्न 
नभएसम्म कसैलाई पतन सदस्यताबाट हटाउन सवकने छैन । 

३१. सवुवधा प्राप्त गनव नसक्नाेः कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाई ततनुवपने कुनै 
दावयत्व तनधावररत समयतभत्र भकु्तान नगरेमा वा यो ऐन, यस अन्तगवत 
बनेको तनयम तथा ववतनयम बमोशजम सदस्यले पालन गनुवपने व्यवस्थाको 
बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको सवुवधा 
प्राप्त गनवसक्ने छैन । 

 

पररच्छेद - ६ 

साधारण सभा, सतमतत तथा लेखा सपुररवेिण सम्बन्धी व्यवस्था 

३२. साधारण सभााः (१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रूपमा साधारण 
सभा हनुेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्य साधारण सभाका सदस्य 
हनुेछन ्। 
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(३) सहकारी संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोशजम हनुछेाः 
(क) प्रारशम्भक साधारण सभा, 
(ख) वावषवक साधारण सभा, 
(ग) ववशेष साधारण सभा । 

३३. प्रारशम्भक साधारण सभाको काम, कतवव्य र अतधकाराः प्रारशम्भक साधारण 
सभाको काम, कतवव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुछेाः 
(क)  प्रारशम्भक साधारण सभा हनु ेअशघल्लो ददनसम्मको काम कारबाही 

र आतथवक कारोबारको जानकारी तलने, 
(ख)  आगामी आतथवक वषवका लातग वावषवक कायविम तथा बजेट 

स्वीकृत गने, 
(ग)  प्रततवेदन तथा ववत्तीय वववरण अनमुोदन गने, 
(घ)  ववतनयममा उल्लेख भए बमोशजम सतमतत वा लेखा सपुररवेिण 

सतमततको तनवावचन गने, 
(ङ)  आन्तररक कायवववतध पाररत गने, 
(च)  लेखा परीिकको तनयशुक्त र तनजको पाररश्रतमक तनधावरण गने, 
(छ)  ववतनयममा तोवकए बमोशजमका अन्य कायवहरू गने । 

३४. वावषवक साधारण सभाको काम, कतवव्य र अतधकाराः वावषवक साधारण 
सभाको काम, कतवव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुछेाः- 
(क)  वावषवक कायविम तथा बजेट स्वीकृतत गने, 
(ख)  वावषवक लेखा परीिण प्रततवेदन अनमुोदन गने, 
(ग)  सतमतत वा लेखा सपुररवेिण सतमततको तनवावचन तथा ववघटन गने, 
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(घ)  सञ्चालक वा लेखा सपुररवेिण सतमततको संयोजक वा सदस्यलाई 
पदबाट हटाउने, 

(ङ)  सतमतत वा लेखा सपुररवेिण सतमततको वावषवक प्रततवेदन पाररत 
गने, 

(च)  ववतनयम संशोधन तथा आन्तररक कायवववतध पाररत गने, 
(छ)  लेखा परीिकको तनयकु्ती र तनजको पाररश्रतमक तनधावरण गने, 
(ज)  संस्था एकीकरण वा खारेजी र ववघटन सम्बन्धी तनणवय गने, 
(झ)  पाररश्रतमक लगायतका सवुवधा तोक्ने, 
(ञ)  ऋण तथा अनदुान प्राप्त गने सम्बन्धमा तनणवय गने, 
(ट)  सदस्यको दावयत्व तमनाहा ददने, 
(ठ)  सतमततलाई आवश्यक तनदेशन ददने, 
(ड)  ववतनयममा तोवकए बमोशजमका अन्य कायवहरू गने । 

३५. साधारण सभाको बैठकाः (१) सतमततले सहकारी संस्था दताव भएको 
तमततले तीन मवहनातभत्र प्रारशम्भक साधारण सभा बोलाउन ुपनेछ । 

(२) सतमततले प्रत्येक आतथवक वषव समाप्त भएको तमततले छ 
मवहनातभत्र वावषवक साधारण सभा बोलाउन ुपनेछ ।  

(३) सतमततले देहायको अवस्थामा ववशषे साधारण सभा बोलाउन ु
पनेछाः 

(क)  संस्थाको काम ववशेषले ववशेष साधारण सभा बोलाउन ु
पने भएमा, 

(ख)  दफा ४५ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोशजम 
लेखा सपुररवेिण सतमततको तसफाररसमा, 
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ग)  कुनै सञ्चालकले ववशेष साधारण सभा बोलाउन पेश 
गरेको प्रस्ताव सतमततद्वारा पाररत भएमा, 

(घ)  सतमततले कुनै खास कामका लातग ववशेष साधारण सभा 
बोलाउने तनणवय गरेमा, 

(ङ)  ववशेष साधारण सभा बोलाउन ुपने कारण खलुाई पशच्चस 
प्रततशत सदस्यले सतमतत समि तनवेदन ददएमा, 

(च)  दफा ३६ को उपदफा (१) बमोशजम दताव अतधकारीले 
तनदेशन ददएमा, 

(छ)  दफा ३८ को उपदफा (२) बमोशजम दताव अतधकारीले 
आदेश ददएमा । 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
संस्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट आफ्नो शजम्मेवारी पूरा नगरी 
संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा दताव अतधकारीलाई 
जानकारी ददई साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहमुत सदस्य उपशस्थत भई 
ववशेष साधारण सभा गनव सवकनेछ । 

३६. ववशषे साधारण सभा बोलाउन तनदेशन ददनसक्नाेः (१) कुनै सहकारी 
संस्थाको तनरीिण वा सपुररवेिण गदाव वा कसैको उजरूी परी छानतबन 
गदाव देहायको अवस्था देशखन आएमा दताव अतधकारीले त्यस्तो सहकारी 
संस्थाको सतमततलाई साधारण सभा बोलाउन तनदेशन ददन सक्नेछाः 

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा तसद्धान्त ववपरीत कायव 
गरेमा, 



खण्ड ३) अततररक्ताङ्क १८ प्रदेश राजपत्र भाग १ तमतत २०७६।०२।१४ 

 

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम, ववतनयम तथा 
आन्तररक कायवववतध ववपरीतको कायव गरेमा, 

(ग)  दताव अतधकारीले ददएको तनदेशनको बारम्बार उल्लंघन 
गरेमा, 

(घ)  दफा ३८ को उपदफा (२) बमोशजम दताव अतधकारीले 
आदेश ददएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम साधारण सभा बोलाउन तनदेशन 
प्राप्त भएमा सतमततले सो तनदेशन प्राप्त भएको तमततले पैंतीस ददनतभत्र 
साधारण सभाको बैठक बोलाउन ु पनेछ र साधारण सभाको बैठकमा 
उजूरी वा तनरीिणका िममा देशखएका ववषयमा छलफल गरी सोको 
प्रततवेदन दताव अतधकारी समि पेश गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उशल्लशखत अवतधतभत्र सतमततले 
साधारण सभा नबोलाएमा दताव अतधकारीले त्यस्तो साधारण सभा बोलाउन 
सक्नेछ । 

(४) सहकारी संस्थाको साधारण सभाको लातग गणपूरक संख्या 
तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रततशत 
हनुेछ।  

तर, पवहलो पटक बोलाइएको साधारण सभामा गणपूरक संख्या 
नपगेुमा त्यसको सात ददनतभत्र दोस्रो पटक साधारण सभा बोलाउन ुपने र 
यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा सञ्चालक सतमततको 
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बहमुत सवहत एक ततहाई साधारण सदस्यहरूको उपशस्थतत भएमा 
साधारण सभाको गणपूरक संख्या पगेुको मातननेछ । 

(५) दईु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण 
सभा गदाव समान कायव सूचीमा तोवकए बमोशजम सदस्य संख्याको 
आधारमा स्थानीय तहबाट वा वडाबाट सञ्चालक सदस्यहरूलाई पठाई 
साधारण सभा गनव र त्यस्तो सभाको तनणवय प्रमाशणत गनव प्रतततनतधहरू 
छनौट गरी त्यस्ता प्रतततनतधहरूको उपशस्थततको सभाले अशन्तम तनणवय 
प्रमाशणत गने व्यवस्था तमलाउन पनेछ । 

३७. सञ्चालक सतमतताः (१) सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट तनवावशचत एक 
सञ्चालक सतमतत रहनेछ । 

तर, एउटै व्यशक्त लगातार एउटै पदमा दईु पटक भन्दा बढी 
सञ्चालक हनु पाउने छैन । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सतमततमा कम्तीमा एक जना 
पदातधकारी सवहत तेत्तीस प्रततशत मवहला सदस्यको प्रतततनतधत्व सतुनशित 
गनुव पनेछ । 

तर, मवहला सदस्यको प्रतततनतधत्व वा साधारण सदस्य नरहेको 
अवस्थामा उपदफा (२) लाग ुहनुे छैन । 

(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवतधमा 
सञ्चालक तथा लेखा सतमततको पदमा उम्मेदवार बन्न र तनवावशचत 
हनुसक्ने छैन । 
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(४) कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमवचारी 
वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता तलएको सहकारी संघ वा बैङ्कबाहेक अको 
कुनै संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने छैन । 

तर, वावषवक दईु करोड रुपैयाूँ भन्दा कमको कारोबार गने 
सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा कमवचारीको 
रूपमा काम गनव बाधा पने छैन । वावषवक दईु करोडभन्दा बढी कारोबार 
गने संस्थामा कुनै सञ्चालक कमवचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको 
तमततले एक वषवतभत्र त्यस्तो सञ्चालकले सञ्चालक वा कमवचारीको पदमध्ये 
कुनै एक पद त्याग गनुवपनेछ । 

(५) कुनै व्यशक्त एकै समयमा एक तहको एक मात्र सहकारी 
संस्थाको सञ्चालक हनु सक्नछे । 

(६) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ कुनै व्यशक्त एकै तहको एकभन्दा 
बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अको सहकारी संस्थाको 
कमवचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले एक वषव तभत्र कुनै एक 
सहकारी संस्थाको मात्र सञ्चालक वा कमवचारी रहन ुपनेछ । 

(७) सतमततको कायाववतध चार वषवको हनुछे । 

(८) संघीय संसद, प्रदेश सभा, शजल्ला समन्वय सतमततका 
प्रमखु/उपप्रमखु, नगरपातलकाका प्रमखु / उपप्रमखु / वडाध्यि, 
गाउूँपातलकाका प्रमखु / उपप्रमखु / वडाध्यि पदमा वहाल रहेको 
व्यशक्त सहकारी संस्थाको सञ्चालक सतमतत र लेखा सतमततको कायवकारी 
पदमा रहन पाउने छैन ।  
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(९) कायवकारी पद धारण गरेका संघीय संसद, प्रदेश सभा, 
शजल्ला समन्वय सतमततका प्रमखु/उपप्रमखु, नगरपातलकाका प्रमखु/ 
उपप्रमखु/वडाध्यि, गाउूँपातलकाका प्रमखु/उपप्रमखु/वडाध्यि पदमा 
बहाल रहेको व्यशक्त सहकारी संस्थाको सञ्चालक सतमतत वा लेखा 
सतमततको कायवकारी पदमा तनवावशचत वा मनोनीत भएमा यो ऐन प्रारम्भ 
भएको तमततले तीन मवहनातभत्र आफ्नो पदबाट राजीनामा ददन ुपनेछ ।
 (१०) सहकारी संस्थाको दताव तथा तनयमन गनवको लातग 
स्थावपत ततनै तहका सरकारको तनकायमा कायवरत कुनै पतन राष्ट्र सेवक 
कमवचारीले सहकारी संस्थाको सञ्चालक सतमततमा तनवावशचत वा मनोतनत 
हनु पाउने छैन । त्यस्तो तनकायमा कायवरत कमवचारी सहकारी संस्थाको 
सञ्चालक सतमततमा तनवावशचत वा मनोनीत भएको भएमा यो ऐन प्रारम्भ 
भएको तमततले तीन मवहनातभत्र सञ्चालक सतमततको पदबाट राजीनामा ददन ु
पनेछ । 

(११) सतमततको बैठक कम्तीमा मवहनाको एकपटक बस्न ुपनेछ 
र अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

३८. सतमततको तनवावचनाः (१) सतमततले आफ्नो कायाववतध समाप्त हनु ु अशघ 
अको सतमततको तनवावचन गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सतमततको तनवावचन नगराएको 
जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको तमततले छ मवहनातभत्र 
सतमततको तनवावचन गराउन दताव अतधकारीले सम्बशन्धत सतमततलाई आदेश 
ददन सक्नेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोशजम दताव अतधकारीले आदेश ददएकोमा 
सम्बशन्धत सतमततले सो आदेश बमोशजमको समयावतध तभत्र सतमततको 
तनवावचन गराई दताव अतधकारीलाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम सतमततको तनवावचन नगराएमा दताव 
अतधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था सदस्य रहेको मातथल्लो संघ भए सो 
संघलाई कम्तीमा ७ ददन पवहले सूचना ददई सतमततको तनवावचन सम्बन्धी 
सम्पूणव कायव गने, गराउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजमको तनवावचन कायवमा सहयोग 
परु् याउन ुसम्बशन्धत सतमततका पदातधकारीहरूको कतवव्य हनुेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोशजम तनवावचन गराउूँदा लागेको सम्पूणव 
खचव सम्बशन्धत सहकारी संस्थाले व्यहोनुव पनेछ । 

(७) यस दफा बमोशजम सतमततको अको तनवावचन नभएसम्मका 
लातग सतमततले ववतनयममा व्यवस्था भए बमोशजम आफ्नो कायव सञ्चालन 
गनेछ ।  

३९. सतमततको काम, कतवव्य र अतधकाराः यस ऐनमा अन्यत्र उशल्लशखत काम, 
कतवव्य र अतधकारका अततररक्त सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार 
देहाय बमोशजम हनुेछाः 
(क)  सहकारीका मूल्य, मान्यता र तसद्धान्त बमोशजम सहकारी संस्थाको 

सञ्चालन गने, 
(ख)  आतथवक तथा प्रशासकीय कायव गने, गराउने, 
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(ग)  प्रारशम्भक साधारण सभा, वावषवक साधारण सभा तथा ववशेष 
साधारण सभा बोलाउने, 

(घ)  साधारण सभाका तनणवयहरू कायावन्वयन गने, गराउने, 
(ङ)  सहकारी संस्थाको नीतत, योजना, बजेट तथा वावषवक कायविमको 

तजुवमा गरी साधारण सभा समि पेश गने, 
(च)  सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट 

हटाउने, 
(छ)  शेयर हस्तान्तरण तथा वफताव सम्बन्धी कायव गने, 
(ज)  संघको सदस्यता तलने, 
(झ)  ववतनयम तथा आन्तररक कायवववतध तयार गरी अनमुोदनको लातग 

साधारण सभामा पेश गने, 
(ञ)  सहकारी संस्थाको कायविेत्र तभत्र संस्थाको कारोबार र 

व्यवसायको हीत प्रवद्धवनका लातग आवश्यक कायव गने, गराउने, 
(ट)  तोवकए बमोशजमका अन्य कायव गने । 

४०. सञ्चालक पदमा बहाल नरहनाेः देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो 
पदमा बहाल रहन सक्ने छैन । 

(क)  तनजले ददएको राजीनामा सतमततबाट स्वीकृत भएमा, 
(ख)  तनजलाई दफा ४१ उपदफा (१) बमोशजम सञ्चालकबाट हटाउन े

तनणवय भएमा, 
(ग)  तनज समान प्रकृततको एक भन्दा बढी अको सहकारी संस्थाको 

सञ्चालक रहेमा, 
(घ)  तनज सोही वा अको सहकारी संस्थाको कमवचारी रहेमा, 
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(ङ)  तनज सोही वा अको सहकारी संस्थाको लेखा सपुररवेिण 
सतमततको पदमा रहेमा, 

(च)  तनजको मतृ्य ुभएमा । 

४१. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नाेः (१) साधारण सभाले बहमुतको 
तनणवयबाट देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालकलाई सतमततको सञ्चालक 
पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

(क)  आतथवक वहनातमना गरी सम्बशन्धत सहकारी संस्थालाई हातन 
नोक्सानी परु् याएमा, 

(ख) अनतधकृत तवरले सम्बशन्धत सहकारी संस्थाको कारोबार 
सम्बन्धी ववषयको गोपतनयता भङ्ग गरेमा, 

(ग) सम्बशन्धत सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग 
प्रततस्पधाव  हनुेगरी समान प्रकृततको कारोबार वा व्यवसाय 
गरेमा, 

(घ)  सम्बशन्धत सहकारी संस्थाको अवहत हनुे कुनै कायव गरेमा, 
(ङ)  तनज शारीररक वा मानतसक रूपमा काम गनव नसक्ने 

भएमा, 
(च)  कुनै सञ्चालकमा यो ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम 

वा ववतनयममा उशल्लशखत योग्यता नरहेमा । 

(२) कुनै सञ्चालकलाई सतमततको पदबाट हटाउने तनणवय गनुव 
अशघ त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारण सभा समि सफाई पेश गने मनातसब 
मावफकको मौका ददन ुपनेछ ।  
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(३) उपदफा (२) बमोशजमको अवतधतभत्र कुनै सञ्चालकले 
सफाई पेश नगरेमा वा तनजले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा 
साधारण सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको 
सदस्य सतमततको दईु कायवकालसम्मको तनवावचनमा उम्मेदवार बन्न पाउन े
छैन ।  

(५) उपदफा (३) बमोशजम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो 
पदमा साधारण सभाले बाूँकी अवतधको लातग अको सञ्चालकको तनवावचन 
गनेछ । 

४२. तनजी स्वाथव समावेश भएको तनणवय प्रकृयामा संलग्न हनु नहनुाेः (१) 
सञ्चालकले आफ्नो तनजी स्वाथव समावेश भएको तनणवय प्रवियामा संलग्न 
हनु ुहुूँदैन । 

(२) सञ्चालकले आफूलाई मात्र व्यशक्तगत फाइदा हनुेगरी 
सहकारी संस्थामा कुनै कायव गनव, गराउन हुूँदैन । 

(३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को ववपरीत हनुेगरी वा 
आफ्नो अतधकार िेत्रभन्दा बावहर गई कुनै काम कारबाही गरे वा 
गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रतत त्यस्तो सञ्चालक व्यशक्तगत रूपमा 
उत्तरदायी हनुेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट सहकारी संस्था, सदस्य वा 
अन्य कुनै व्यशक्तलाई हातन नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्यस्तो हातन 
नोक्सानी तनजबाट असूल उपर गररनेछ । 
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४३. सतमततको ववघटनाः (१) साधारण सभाले देहायको अवस्थामा सतमततको 
ववघटन गनव सक्नछे । 

(क)  सतमततको बदतनयतपूणव कायवबाट सहकारी संस्थाको 
कारोबार जोशखममा परेमा, 

(ख)  सहकारी संस्थाले ततनुवपने दावयत्व तोवकएको समयतभत्र 
भकु्तान गनव नसकेमा, 

(ग)  ववतनयममा उशल्लशखत उद्देश्य र कायव ववपरीतको काम 
गरेमा, 

(घ)  सतमततले आफ्नो शजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 
(ङ)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयमावलीमा 

उशल्लशखत शतव वा दताव गने अतधकारीले ददएको 
तनदेशनको बारम्बार उल्लंघन गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सतमतत ववघटन भएमा साधारण 
सभाले नयाूँ सतमततको तनवावचन गनेछ । 

(३) सतमततले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम 
बमोशजम दताव अतधकारीले ददएको तनदेशन पालना नगरेमा वा दफा ३६ 
को उपदफा (२) बमोशजम पेश भएको प्रततवेदन समेतको आधारमा दताव 
अतधकारीले सतमततलाई उजरूी वा तनरीिणको िममा देशखएका ववषय 
वस्तकुो गाशम्भयवताको आधारमा बढीमा छ मवहनाको समय ददई सधुार 
गने मौका ददन सक्नेछ र त्यस्तो समयावतधतभत्र पतन सधुार नगरेमा 
त्यस्तो सतमतत ववघटन गनेछ । 
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(४) उपदफा (३) बमोशजम सतमतत ववघटन भएमा त्यसरी 
ववघटन गररएको तमततले तीन मवहना तभत्रमा अको सतमततको तनवावचन 
सम्पन्न गराउन र त्यस्तो तनवावचन नभएसम्म सहकारी संस्थाको दैतनक 
कायव सञ्चालन गनव दताव अतधकारीले तोवकए बमोशजमको एक तदथव 
सतमतत गठन गनुव पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम अको सतमततको तनवावचन गराउूँदा 
लागेको सम्पूणव खचव सम्बशन्धत सहकारी संस्थाले व्यहोनेछ । 

४४. लेखा सपुररवेिण सतमततको गठनाः (१) सहकारी संस्थामा आन्तररक 
तनयन्त्रण प्रणालीलाई सदुृढ गनव तोवकए बमोशजमको योग्यता पगेुका 
एकजना संयोजक र कम्तीमा एक जना मवहला सवहत दईुजना सदस्यहरू 
रहने गरी साधारण सभाले तनवावचनबाट लेखा सपुररवेिण सतमतत गठन 
गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यशक्त एकै अवतधमा एउटै 
सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सपुररवेिण सतमततको संयोजक वा 
सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र तनवावशचत हनु सक्न ेछैन । 

४५. लेखा सपुररवेिण सतमततको काम, कतवव्य र अतधकाराः (१)  लेखा 
सपुररवेिण सतमततको काम, कतवव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुेछाः 

(क)  प्रत्येक चौमातसकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक 
लेखापरीिण गने, गराउने, 

(ख)  आन्तररक लेखापरीिण गदाव लेखापरीिणका आधारभतू 
तसद्धान्तको पालना गने, गराउन,े 
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(ग)  ववत्तीय तथा आतथवक कारोबारको तनरीिण तथा मूल्याङ्कन 
गने, गराउने, 

(घ)  सतमततको काम कारवाहीको तनयतमत सपुररवेिण गने र 
सतमततलाई आवश्यक सझुाव ददने, 

(ङ)  साधारण सभाको तनदेशन, तनणवय तथा सतमततका तनणवय 
कायावन्वयन भए नभएको अनगुमन गने, 

(च)  लेखा सम्बन्धी प्रततवेदन र सतमततको काम कारबाहीको 
सपुररवेिण सम्बन्धी वावषवक प्रततवेदन साधारण सभा समि 
पेश गने, 

(छ)  आफूले पटक पटक ददएका सझुाव कायावन्वयन नभएको 
कारणबाट सहकारी संस्थाको वहतमा प्रततकूल असर परेमा 
वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा शजन्सी सम्पशत्तको व्यापक 
रूपमा वहनातमना वा अतनयतमतता भएको वा संस्था गशम्भर 
आतथवक सङ्कटमा पनव लागेकोमा सोको कारण खलुाई एक 
मवहनातभत्र ववशषे साधारण सभा बोलाउन सतमतत समि 
तसफाररस गनेछ र सतमततले साधारण सभा नबोलाएमा ७ 
ददनतभत्र दताव अतधकारी समि सभा बोलाउन तसफाररस 
गने, 

(ज)  आवश्यक परेमा आन्तररक लेखा परीिक तनयशुक्तका लातग 
तीन जनाको नाम सञ्चालक सतमततमा तसफाररस गने । 

(२) लेखा सपुररवेिण सतमततको संयोजक वा सदस्य सहकारी 
संस्थाको दैतनक आतथवक प्रशासतनक कायवमा सहभागी हनु पाउने छैन । 
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पररच्छेद - ७ 

बचत तथा ऋण पररचालन 

४६. सदस्य केशन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुवपनेाः (१) सहकारी 
संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गनव, सोको पररचालन 
गनव र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गनव सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन बचत 
तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने गरी दताव भएको संस्था बाहेक अन्य 
ववषयगत वा बहउुद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार 
गनव पाउने छैन । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले अतनवायव रुपमा 
लगानीको तीस प्रततशत रकम कृवषजन्य उद्यम कायवमा लगानी 
गनुवपनेछ। 

तर, यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअशघ बहउुद्देश्यीय वा ववषयगत संस्थाको 
रूपमा दताव भई मखु्य कारोबारको रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार 
गदै आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन वषवतभत्रमा बचत तथा ऋणको 
मखु्य कारोबार नहनुे गरी दताव हुूँदाका बखतमा उल्लेख गररएको मखु्य 
कारोबार गनेगरी संस्थाहरूले मखु्य कारोबार गनव सक्नेछन ्। 

(३) सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गने ऋणमा संस्थाको 
कायवववतधले तोके बमोशजम सेवा शलु्क तलन सक्नछेन ्। 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर पाूँच प्रततशत 
भन्दा बढी हनुे छैन । 
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(५) सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई 
मूल ऋणमा पूूँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन पाइने छैन । 

(६) सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी, 
नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको 
टे्रजरी तबल खरीद गनव बाहेक अचल सम्पशत्त खररद, पूवावधार तनमावण, 
कारोबारमा लगानी, फमव वा कम्पनी वा कुनै बैङ्कको (सहकारी बैङ्क 
बाहेक) शेयर खरीद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गनुव हुूँदैन । 

(७) ववषयगत र संस्थागत वहत अनकुुलसूँग लगानी गनव र 
सहकायव तथा सहकाररता गनव सक्ने उल्लेख गने । 

(८) सहकारी संस्थाले प्राथतमक पूूँजी कोषको पन्र गणुासम्म 
बचत सङ्कलन गनव सक्नेछ । 

स्पिीकरणाः यस उपदफाको प्रयोजनको लातग "प्राथतमक पूूँजी कोष" 
भन्नाले शयेर पूूँजी र जगेडा कोष सम्झन ुपछव । 

(९) संस्था वा संघले दताव गदावका बखतका सदस्य बाहेक अन्य 
सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन मवहना अवतध व्यततत नभई ऋण 
लगानी गनवसक्ने छैन । 

४७.  सन्दभव व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) बचत तथा ऋणको सन्दभव 
व्याजदर संघीय सहकारी ऐन बमोशजम हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तोवकएको सन्दभव ब्याजदर सहकारी 
संस्थाका लातग तनदेशक ब्याजदर हनुेछ । 
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४८. व्यशक्तगत बचतको सीमााः संस्थामा सदस्यको व्यशक्तगत बचतको सीमा 
सम्बशन्धत संस्थाको ववतनयममा तोवकए वमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद - ८ 

आतथवक स्रोत पररचालन 

४९. शयेर तबिी तथा वफताव सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) सहकारी संस्थाले आफ्नो 
सदस्यलाई शयेर तबिी गनव सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कूल शयेर पूूँजीको वीस 
प्रततशत भन्दा बढी हनुेगरी शेयर तबिी गनवसक्ने छैन ।  

तर, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूणव वा 
आशंशक स्वातमत्व वा तनयन्त्रण भएको संस्था वा तनकायको हकमा यो 
बन्देज लागू हनुे छैन । 

(३) सहकारी संस्थाको शयेरको अवङ्कत मूल्य प्रतत शयेर एक 
सय रुपैयाूँ हनुेछ ।  

(४) सहकारी संस्थाको शयेर पूूँजी ववतनयममा उल्लेख भए 
बमोशजम हनुेछ । 

(५) सहकारी संस्थाले खलुा बजारमा शेयर तबिी गनव पाउन े
छैन । 
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(६) सहकारी संस्थाको मूलधनको रूपमा रहेको कुनै सदस्यको 
शेयर सोही सहकारी संस्थाको ऋण वा दावयत्व बाहेक अन्य कुनै ऋण 
वा दावयत्व वापत तललाम तबिी गररने छैन । 

५०. रकम वफताव तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) बचत तथा ऋण 
सहकारीको हकमा कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको सदस्यता त्यागी 
रकम वफताव तलन चाहेमा तनजको कुनै दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व 
भकु्तान गरेको तमततले तीन मवहना तभत्र तनजको बाूँकी रकम तनजलाई 
वफताव गनुव पनेछ । 

(२) ववषयगत र उत्पादन सहकारीको हकमा कुनै सदस्यले 
सहकारी संस्थाको सदस्यता त्यागी रकम वफताव तलन चाहेमा तनजको कुनै 
दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व भकु्तान गरेको तमततले बढीमा एक वषव तभत्र 
तनजको बाूँकी रकम तनजलाई वफताव गनुव पनेछ । 

(३) सहकारी संस्थाले बचत खाताहरु सञ्चालन गनव सक्नेछन ्।    

५१. ऋण वा अनदुान तलन सक्नाेः (१) सहकारी संस्थाले बैङ्क वा ववत्तीय 
संस्था वा अन्य तनकायबाट ऋण वा अनदुान तलन वा त्यस्तो तनकायसूँग 
साझेदारीमा काम गनव सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
ववदेशी बैङ्क वा तनकायबाट ऋण वा अनदुान तलन ु अशघ मन्त्रालयको 
तसफाररसमा सहकारी सम्बन्धी प्रचतलत संघीय कानून बमोशजम स्वीकृतत 
तलन ुपनेछ ।  
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५२. नपेाल सरकारको सरुिण प्राप्त गनवसक्नाेः (१) सहकारी संस्थाले ववदेशी 
बैङ्क वा तनकायसूँग तलने ऋणमा सरुिण प्राप्त गनुवपने भएमा त्यसको 
लातग मन्त्रालय माफव त प्रचतलत कानून बमोशजम स्वीकृतत तलन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम सरुिण प्रदान गदाव सम्बशन्धत 
तनकायले आवश्यक शतव तोक्न सक्नेछ । 

 

पररच्छेद - ९ 

सहकारी संस्थाको कोष 

५३. सहकारी संस्थाको कोषाः (१) सहकारी संस्थाको कोषमा देहाय 
बमोशजमको रकम रहनेछाः 

(क)  शेयर तबिीबाट प्राप्त रकम, 
(ख)  बचतको रूपमा प्राप्त रकम, 
(ग)  ऋणको रूपमा प्राप्त रकम, 
(घ)  नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 
(ङ)  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 
(च) स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अनदुान रकम, 
(छ)  ववदेशी सरकार वा अन्तराववष्ट्रय संघ संस्थाबाट प्राप्त अनदुान 

वा सहायताको रकम, 
(ज)  व्यवसावयक कायवबाट आशजवत रकम, 
(झ)  सदस्यता प्रवेश शलु्क, 
(ञ)  सहकारी संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे अन्य जनुसकैु रकम। 
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(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोशजमको रकम प्राप्त गनुव 
अशघ नेपाल सरकार, अथव मन्त्रालयको स्वीकृतत तलन ुपनेछ । 

५४.  जगेडा कोषाः (१) सहकारी संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा देहाय बमोशजमको रकम 
रहनेछाः 

(क)  आतथवक वषवको खूद नाफा रकमको कशम्तमा पच्चीस 
प्रततशत रकम,  

(ख)  कुनै संस्था, संघ वा तनकायले प्रदान गरेको पूूँजीगत 
अनदुान रकम, 

(ग)  स्थीर सम्पशत्त तबिीबाट प्राप्त रकम, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको रकम अववभाज्य हनुेछ। 

५५. संरशित पूूँजी वफताव कोषाः (१) सहकारी संस्थामा एक संरशित पूूँजी वफताव 
कोष रहनेछ । 

(२) दफा ५४ बमोशजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा 
(२) को खण्ड (क) बमोशजमको रकम छुट्याई बाूँकी रहेको रकमको 
कम्तीमा पच्चीस प्रततशत रकम उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा वावषवक 
रूपमा जम्मा गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको रकम सदस्यले गरेको वावषवक 
कारोबारको आधारमा संघीय कानूनमा तोवकए बमोशजम सम्बशन्धत 
सदस्यलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  
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५६. सहकारी प्रवद्धवन कोषाः (१) सहकारी संस्थाले सहकारी व्यवसायको 
प्रवद्धवन गनवका लातग दफा ५४ बमोशजम जगेडा कोषमा सो दफाको 
उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोशजमको रकम छुट्याई बाूँकी रहेको 
रकमको शून्य दशमलव पाूँच प्रततशतले हनु आउन े रकम सहकारी 
प्रवद्धवन कोषमा वावषवक रूपमा जम्मा गनुव पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको सञ्चालन तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

५७.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थााः (१) यस पररच्छेदमा अन्यत्र उशल्लशखत 
कोषका अततररक्त सहकारी संस्थामा सहकारी शशिा कोष, शयेर लाभांश 
कोष लगायत तोवकए बमोशजमका अन्य कोषहरूको व्यवस्था हनुपुने । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको रकम सो कोषको 
उद्देश्य पूततवका लातग ववतनयममा तोवकए बमोशजम उपयोग गनव सवकनेछ।  

तर, एक वषवको शयेर लाभांशको रकम शयेर पूूँजीको अठार 
प्रततशत भन्दा बढी हनुेछैन । 

(३) सहकारी वचत तथा कजाव सरुिण कोष, शस्थरीकरण कोष, 
आपसी सरुिण सेवा संचालन कोष तथा तोवकए बमोशजम थप कोषहरु 
रहनेछन । 
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पररच्छेद - १० 

अतभलेख र सूचना 

५८. अतभलेख राख्न ु पनेाः (१) सहकारी संस्थाले साधारण सभा, सतमतत तथा 
लेखा सपुररवेिण सतमततका बैठकका तनणवय तथा काम कारबाहीको 
अद्यावतधक अतभलेख सरुशित साथ राख्न ुपनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाले आफूले गरेको सम्पूणव कारोबारको 
लेखाको अतभलेख तथा अन्य आवश्यक अतभलेख तोवकए बमोशजम 
सरुशित साथ राख्नपुनेछ । 

५९. वववरण उपलब्ध गराउन ुपनेाः (१) सहकारी संस्थाले प्रत्येक वषव देहायका 
वववरण सवहतको प्रततवेदन तोवकएको समयतभत्र दताव अतधकारी समि 
पेश गनुवपनेछाः 

(क)  कारोबारको चौमातसक र वावषवक प्रततवेदन तथा 
लेखापरीिण प्रततवेदन, 

(ख)  वावषवक कायविम, नीतत तथा योजना, 
(ग)  खूद बचत सम्बन्धी नीतत तथा योजना, 
(घ)  सञ्चालकको नाम तथा बाूँकी कायाववतधको सूची, 
(ङ)  साधारण सभाको बैठकसम्बन्धी जानकारी, 
(च)  शेयर सदस्य संख्या र शयेरपूूँजी, 
(छ)  सञ्चालक वा सदस्यले तलएको ऋण ततनव बाूँकी रहेको 

रकम, 
(ज)  दताव अतधकारीले समय समयमा तोवक ददएका अन्य 

वववरण । 
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(२) दताव अतधकारीले उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त वववरण 
सवहतको प्रततवेदन एकमिु रूपमा तोवकएको समयतभत्र प्रदेश सरकारको 
सहकारी ववषय हेने मन्त्रालयमा अतनवायव रूपामा पठाउन ुपनेछ ।  

पररच्छेद - ११ 

लेखा र लेखापरीिण 

६०. कारोबारको लेखााः सहकारी संस्थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा 
प्रणालीमा आधाररत र कारोबारको यथाथव शस्थतत स्पि रूपमा देशखने गरी 
प्रचतलत कानून बमोशजम अतधकार प्राप्त तनकायले लागू गरेको लेखामान 
(एकाउशन्टङ स्ट्याण्डडव) र यस ऐन बमोशजम पालना गनुवपने अन्य शतव 
तथा व्यवस्था बमोशजम राख्न ुपनेछ । 

६१. लेखापरीिणाः (१) सहकारी संस्थाले प्रत्येक आतथवक वषवको लेखापरीिण 
सो आतथवक वषव समाप्त भएको तमततले तीन मवहनातभत्र प्रचतलत कानून 
बमोशजम इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीिकद्वारा गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको अवतधतभत्र कुनै सहकारी संस्थाले 
लेखापरीिण नगराएको पाइएमा दताव अतधकारीले त्यस्तो सहकारी 
संस्थाको लेखापरीिण इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीिकबाट गराउन 
सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम लेखापरीिण गराउूँदा 
लेखापरीिकलाई ददनपुने पाररश्रतमक लगायतको रकम सम्बशन्धत 
सहकारी संस्थाले व्यहोनेछ ।  
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(४) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम लेखापरीिकले गरेको 
लेखापरीिण प्रततवेदन अनमुोदनको लातग सञ्चालक सतमतत माफव त 
अतनवायव रुपमा साधारण सभा समि पेश गनुव पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम पेश भएको लेखापरीिण प्रततवेदन 
साधारण सभाबाट अनमुोदन हनु नसकेमा पनुाः लेखापरीिणका लातग 
साधारण सभाले दफा ६२ को अतधनमा रही अको लेखापरीिक तनयकु्त 
गनेछ । 

६२. लेखापरीिकको तनयकु्तीाः (१) सहकारी संस्थाको लेखापरीिण सम्बन्धी 
कायव गनव प्रचतलत कानून बमोशजम इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीिक 
साधारण सभाले लेखापरीिक तनयशुक्त गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनयकु्त लेखापरीिकको पाररश्रतमक 
तथा सवुवधा साधारण सभाले तनधावरण गरे बमोशजम हनुछे ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम लेखापरीिक तनयकु्त गदाव एउटै 
व्यशक्त, फमव वा कम्पनीलाई लगातार तीन आतथवक वषवभन्दा बढी हनुे गरी 
तनयकु्त गनव सवकन ेछैन । 

६३. लेखापरीिकमा तनयकु्त हनु नसक्नाेः (१) देहायका व्यशक्त लेखापरीिकमा 
तनयकु्त हनु तथा तनयकु्त भईसकेको भए सो पदमा बहाल रहन सक्न े
छैनाः 

(क)  सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 
(ख)  सम्बशन्धत सहकारी संस्थाको सदस्य, 
(ग)  सोही सहकारी संस्थाको तनयतमत पाररश्रतमक पाउने गरी 

तनयकु्त सल्लाहकार वा कमवचारी, 
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(घ)  लेखा परीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषवको 
अवतध भकु्तान नभएको, 

(ङ)  दामासाहीमा परेको, 
(च)  भ्रिाचार, ठगी वा नैततक पतन हनु े अन्य फौजदारी 

कसूरमा सजाय पाएको पाूँच वषव भकु्तान नभएको, 
(छ)  दफा ६२ को उपदफा (३) बमोशजमको व्यशक्त, फमव वा 

कम्पनी, 
(ज)  सम्बशन्धत सहकारी संस्था वा संघसूँग स्वाथव बाशझएको 

व्यशक्त । 

(२) लेखा परीिकले आफू तनयकु्त हनुअुशघ उपदफा (१) 
बमोशजम अयोग्य नभएको कुरा सहकारी संस्थालाई तोवकए बमोशजम 
तलशखत रूपमा जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(३) कुनै लेखा परीिक आफ्नो कायवकाल समाप्त नहुूँदै कुनै 
सहकारी संस्थाको लेखापरीिण गनव अयोग्य भएमा वा सहकारी संस्थाको 
लेखा परीिकको पदमा कायम रहन नसक्न ेशस्थतत उत्पन्न भएमा तनजले 
लेखा परीिण गनुवपने वा गरररहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको 
जानकारी तलशखत रूपमा सहकारी संस्थालाई ददन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजमको कुनै पररशस्थतत उत्पन्न भएमा 
सम्बशन्धत सहकारी संस्थाको साधारण सभाले दफा ६२ बमोशजम नयाूँ 
लेखापरीिकको तनयशुक्त गनुव पनेछ । 

(५) यस दफाको प्रततकूल हनुेगरी तनयकु्त भएको लेखापरीिकले 
गरेको लेखापरीिण मान्य हनुे छैन ।  
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पररच्छेद - १२ 

ऋण असूली तथा बाूँकी बक्यौता 

६४. ऋण असूल गनेाः (१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासूँग गरेको ऋण 
सम्झौता वा शतव कबतुलयतको पालना नगरेमा, तलखतको भाखातभत्र 
ऋणको साूँवा, ब्याज र हजावना चकु्ता नगरेमा वा ऋण तलएको रकम 
सम्बशन्धत काममा नलगाई वहनातमना गरेको देशखएमा त्यस्तो सदस्यले 
ऋण तलंदा राखेको तधतोलाई सम्बशन्धत सहकारी संस्थाले तललाम तबिी 
गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साूँवा, ब्याज र हजावना असूल 
उपर गनव सक्नछे ।  

(२) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा राखेको तधतो कुनै 
वकतसमले कसैलाई हक छोतडददएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो 
तधतोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई तनशित म्याद ददई थप तधतो 
सरुिण राख्न लगाउन सवकनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम ऋणीले थप तधतो नराखेमा वा 
उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको तधतोबाट पतन साूँवा, ब्याज र 
हजावनाको रकम असूल उपर हनु नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्न े
अन्य जायजेथाबाट पतन साूँवा, ब्याज र हजावना असूल उपर गनव 
सवकनछे।  

(४) यस दफा बमोशजम साूँवा, ब्याज र हजावना असूल उपर गदाव 
लागेको खचवको रकम तथा असूलउपर भएको साूँवा, व्याज र हजावनाको 
रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम सम्बशन्धत ऋणीलाई वफताव 
ददन ुपनेछ ।  
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(५) यस दफा बमोशजम कुनै सहकारी संस्थाले ऋणीको तधतो 
वा अन्य जायजेथा तललाम तबिी गदाव तललाम सकाने व्यशक्तको नाममा 
सो तधतो वा जायजेथा प्रचतलत कानून बमोशजम रशजषे्ट्रशन वा दाशखल 
खारेज गनवका लातग सम्बशन्धत कायावलयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बशन्धत 
कायावलयले पतन सोही बमोशजम रशजषे्ट्रशन वा दाशखल खारेज गरी सोको 
जानकारी सम्बशन्धत संस्थालाई ददन ुपनेछ । 

(६) यस दफा बमोशजम तधतो राखेको सम्पशत्त तललाम तबिी 
गदाव कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पशत्त सम्बशन्धत सहकारी संस्था 
आफैं ले सकार गनव सक्नेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोशजम आफैं ले सकार गरेमा त्यस्तो 
सम्पशत्त सम्बशन्धत सहकारी संस्थाको नाममा रशजषे्ट्रशन वा दाशखल खारेज 
गनव सम्बशन्धत कायावलयमा लेखी पठाउनछे र त्यसरी लेखी आएमा 
सम्बशन्धत कायावलयले सोही बमोशजम रशजषे्ट्रशन वा दाशखल खारेज गरी 
ददन ुपनेछ । 

(८) ऋण असूली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ । 

६५. बाूँकी बक्यौता असूल उपर गनेाः कसैले सहकारी संस्थालाई ततनुव बझुाउन ु
पने रकम नततरी बाूँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत दताव 
अतधकारीले त्यस्तो व्यशक्तको जायजेथाबाट तोवकए बमोशजम असूल उपर 
गररददन सक्नेछ । 
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६६.  कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) सहकारी संस्थाबाट ऋण तलई 
रकमको अपचलन गने वा भाखा तभत्र ऋणको साूँवा व्याज वफताव नगने 
व्यशक्तको नाम नामेशी सवहत कालो सूची प्रकाशन गनव सवकनेछ । 

(२) कालो सूची प्रकाशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

६७.  कजाव सूचना केन्िाः (१) सहकारी संस्थाको कजाव प्रवाहमा शदु्धता कायम 
गरी कजाव प्रवाह सम्बन्धी सूचना प्राप्त गने समेतका कायव गनव मन्त्रालयले 
सरोकारवालाको सहभातगतामा एक कजाव सूचना केन्िको स्थापना गनेछ । 

(२) कजाव सूचना केन्ि सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ । 

६८.  कजाव असूली न्यायतधकरणाः (१) सहकारी िेत्रका लातग एक कजाव असलुी 
न्यायतधकरण रहनेछ । 

(२) कजाव असलुी न्यायतधकरणको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी 
व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

६९.  रोक्का राख्न लेखी पठाउनाेः (१) सहकारी संस्थाले दफा ६४ र ६५ को 
प्रयोजनका लातग कुनै व्यशक्तको खाता, जायजेथाको स्वातमत्व हस्तान्तरण, 
नामसारी वा तबिी गनव नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बशन्धत तनकायमा 
लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम रोक्काका लातग लेखी आएमा 
सम्बशन्धत तनकायले प्रचतलत कानून बमोशजम त्यस्तो व्यशक्तको खाता, 
जायजेथाको स्वातमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा तबिी गनव नपाउन ेगरी 
रोक्का राखी ददनपुनेछ । 
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७०. अग्रातधकार रहनाेः कुनै व्यशक्तले सहकारी संस्थालाई ततनुवपने ऋण वा 
अन्य कुनै दावयत्व नततरेमा त्यस्तो व्यशक्तको जायजेथामा नेपाल सरकार 
वा प्रदेश सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसका लातग रकम छुिाई 
बाूँकी रहन आएको रकममा सहकारी संस्थाको अग्रातधकार रहनेछ । 

७१.  कारबाही गनव बाधा नपनेाः कुनै सहकारी संस्थाले ऋण असलुी गने 
सम्बन्धमा कुनै व्यशक्त वा सहकारी संस्था उपर चलाएको कुनै 
कारबाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यशक्त वा संस्था उपर यस ऐन तथा 
प्रचतलत कानून बमोशजमको कुनै कसूरमा कारवाही चलाउन रोक 
लगाएको मातनने छैन । 

 

पररच्छेद - १३ 

एकीकरण, तबघटन तथा दताव खारेज 

७२. एकीकरण तथा ववभाजन सम्बन्धी व्यवस्थााः (१) यस ऐनको अतधनमा 
रही दईु वा दईुभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी 
एकीकरण गनव वा एक सहकारी संस्थालाई भौगोतलक कायव िेत्रको 
आधारमा दईु वा दईुभन्दा बढी सहकारी संस्थामा ववभाजन गनव 
सवकनछे। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम एकीकरण वा ववभाजन गदाव 
सम्बशन्धत सहकारी संस्थाको कूल कायम रहेका सदस्य संख्याको 
बहमुतबाट तनणवय हनुपुनेछ ।   

(३) उपदफा (२) बमोशजम एकीकरण वा ववभाजन गने तनणवय 
गदाव एकीकरण वा ववभाजनका शतवहरु तोवकए बमोशजम हनुेछ । 
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(४) एकीकरण वा ववभाजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

७३. ववघटन र दताव खारेजाः (१) कुनै सहकारी संस्थामा देहायको अवस्था 
ववद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका बहमुत सदस्यको 
तनणवयबाट त्यस्तो सहकारी संस्थाको ववघटन गने तनणवय गरी दताव 
खारेजीको स्वीकृततका लातग सतमततले दताव अतधकारी समि तनवेदन ददन 
सक्नेछाः 

(क)  ववतनयममा उशल्लशखत उद्दशे्य तथा कायव हातसल गनव 
सम्भव नभएमा, 

(ख)  सदस्यको वहत गनव नसक्ने भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त तनवेदन छानतबन गदाव त्यस्तो 
सहकारी संस्थाको ववघटन गनव उपयकु्त देशखएमा दताव अतधकारीले त्यस्तो 
सहकारी संस्थाको दताव खारेज गनव सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन दताव 
अतधकारीले देहायको अवस्थामा सहकारी संस्थाको दताव खारेज गनव 
सक्नेछ । 

(क)  लगातार दईु वषवसम्म कुनै कारोबार नगरी तनष्कृय रहेको 
पाइएमा, 

(ख)  कुनै सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनकेो 
तनयमावली ववपरीतको कायव बारम्बार गरेमा, 

(ग)  ववतनयममा उशल्लशखत उद्दशे्य ववपरीत कायव गरेमा, 
(घ)  सहकारी मूल्य, मान्यता र तसद्धान्त ववपरीत कायव गरेमा । 
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(४) उपदफा (२) वा (३) बमोशजम दताव खारेज गनुव अशघ दताव 
अतधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थालाई सनुवुाईका लातग पन्र ददनको 
समयावतध ददनपुनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोशजम सहकारी संस्थाको दताव 
खारेज भएमा त्यस्तो सहकारी संस्था ववघटन भएको मातननेछ । 

(६) उपदफा (२) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन दताव अतधकारीले प्रदेश सरकारले तोकेको सीमा भन्दा बढी रकम 
अनदुान प्राप्त गरेको संस्था वा संघको दताव खारेज गनुव अशघ  
मन्त्रालयको स्वीकृतत तलन ुपनेछ । 

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोशजम कुनै सहकारी संस्था वा 
संघको दताव खारेजी भएमा त्यस्तो संस्था वा संघको दताव प्रमाणपत्र स्वताः 
रद्द भएको मातननेछ । 

७४.  तलक्वीडेटरको तनयशुक्ताः (१) दफा ७३ बमोशजम कुनै सहकारी संस्थाको 
दताव खारेज भएमा दताव अतधकारीले तलक्वीडेटर तनयकु्त गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
सहकारी सम्बन्धी प्रचतलत कानूनमा तोवकएको सीमासम्मको सम्पशत्त 
भएको सहकारी संस्थाको हकमा दताव अतधकारीले कुनै अतधकृतस्तरको 
कमवचारीलाई तलक्वीडेटर तनयशुक्त गनव सक्नछे । 

(३) तलक्वीडेसन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ। 
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७५.  तलक्वीडेशन पतछको सम्पशत्तको उपयोगाः कुनै सहकारी संस्थाको 
तलक्वीडेशन पिात ् सबै दावयत्व भकु्तान गरी बाूँकी रहन गएको 
सम्पशत्तको उपयोग संघीय कानून बमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद - १४ 

दताव अतधकारी 

७६. दताव अतधकारीाः (१) यस ऐन अन्तगवत सहकारी संस्थाको दताव, तनयमन 
लगायतका अन्य सम्पूणव कायव सम्पादन गनेगरी मन्त्रालयले राजपत्रावङ्कत 
दद्वतीय शे्रणी वा सो सरहको अतधकृत कमवचारीलाई दताव अतधकारीको 
रूपमा तोक्न ुपनेछ । 

(२) दताव अतधकारीलाई कायवसम्पादनमा सहयोग गनव चावहन े
आवश्यक कमवचारी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । 

७७. दताव अतधकारीको काम, कतवव्य र अतधकाराः (१) यस ऐनमा अन्यत्र 
उशल्लशखत काम, कतवव्य र अतधकारका अततररक्त दताव अतधकारीको काम, 
कतवव्य र अतधकार तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम दताव अतधकारीलाई प्राप्त 
अतधकारमध्ये केही अतधकार आफू मातहतको अतधकृत स्तरको 
कमवचारीलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 
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पररच्छेद - १५ 

तनरीिण तथा अनगुमन 

७८. तनरीिण तथा वहसाब वकताब जाूँच गनेाः (१) दताव अतधकारीले सहकारी 
संस्थाको जनुसकैु वखत तोवकए बमोशजम तनरीिण तथा वहसाब जाूँच गनव, 
गराउन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनरीिण वा वहसाब जाूँच गदाव दताव 
अतधकारीले तोवकए बमोशजम माग गरेको जानकारी सम्बशन्धत सहकारी 
संस्थाले उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजम तनरीिण वा वहसाब जाूँच गदाव कुनै 
सहकारी संस्थाको काम कारबाही यो ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनकेो 
तनयम, तनदेशशका, मापदण्ड वा कायवववतध बमोशजम भएको नपाइएमा दताव 
अतधकारीले सम्बशन्धत संस्थालाई आवश्यक तनदेशन ददन सक्नछे र 
त्यस्तो तनदेशनको पालना गनुव त्यस्तो संस्थाको कतवव्य हनुेछ । 

(४) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारी संस्थाको तनरीिण तथा वहसाब 
वकताबको जाूँच गनेसम्बन्धी व्यवस्था सहकारी सम्बन्धी प्रचतलत कानून 
बमोशजम हनुेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोशजम सहकारी संस्थाको तनरीिण तथा 
वहसाब वकताबको जाूँच गदाव प्राप्त हनु आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 
मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।   

७९. छानतबन गनव सक्नाेः (१) कुनै सहकारी संस्थाको व्यवसावयक कारोबार 
सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको वहत ववपररत काम भएको वा सो 
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संस्थाको उद्दशे्य ववपररत कायव गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा पाूँच 
प्रततशत सदस्यले छानतबनको लातग तनवेदन ददएमा दताव अतधकारीले 
त्यस्तो संस्थाको छानतबन गनव, गराउन सक्नेछ । त्यस्तो छानववन गदाव 
सम्बशन्धत ववषयगत संघ, शजल्ला संघ, प्रदेश ववषयगत संघ र प्रदेश 
सहकारी संघको सहयोग तलन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम छानतबन गदाव माग गरेको वववरण 
वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गनुव सम्बशन्धत सहकारी संस्थाको 
कतवव्य हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम गररएको छानतबनको 
जानकारी सम्बशन्धत सहकारी संस्थालाई तलशखत रूपमा ददन ुपनेछ । 

८०.  बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था वा संघको तनरीिण तथा अनगुमन 
सम्बन्धी ववशषे व्यवस्थााः (१) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने 
संस्था वा संघले अवलम्बन गने अनगुमन प्रणाली सहकारी सम्बन्धी 
प्रचतलत कानून बमोशजम हनुछे । 

(२) दताव अतधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था 
वा संघको तोवकए बमोशजमको अनगुमन प्रणालीमा आधाररत भई तनरीिण 
तथा अनगुमन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम संस्था वा संघको तनरीिण तथा 
अनगुमन दताव अतधकारीले आवश्यकता अनसुार नपेाल राष्ट्र बैङ्क 
लगायतका अन्य तनकायको सहयोग तलन सक्नेछ । 
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८१. मन्त्रालयले तनरीिण तथा अनगुमन गनेाः (१) दताव अतधकारीबाट कुनै 
सहकारी संस्थाको तनरीिण नभएको वा त्यस्तो तनरीिण प्रभावकारी 
नभएकाले सदस्यको वहतमा प्रततकूल असर परेको भनी कुनै स्रोतबाट 
जानकारी हनु आएमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्थाको तोवकए बमोशजम 
तनरीिण तथा अनगुमन गरी सम्बशन्धत सहकारी संस्थालाई आवश्यक 
तनदेशन ददन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम तनदेशन ददएमा त्यस्तो तनदेशनको 
पालना गनुव सम्बशन्धत सहकारी संस्थाको कतवव्य हनुेछ । 

(३) मन्त्रालयले यस दफा बमोशजम भएको तनरीिण तथा 
अनगुमन र ददइएको तनदेशनको सम्बन्धमा दताव अतधकारीलाई समेत 
जानकारी ददन ुपनेछ । 

८२.  संघले तनरीिण तथा अनगुमन गनुवपनेाः (१) संघले आफ्ना सदस्यको काम 
कारबाहीको तोवकए बमोशजम तनरीिण तथा अनगुमन गरी सोको 
प्रततवेदन मन्त्रालय तथा दताव अतधकारीलाई ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रततवेदनमा देहायका वववरणहरू 
समावेश गनुवपनेछाः 

(क)  अनगुमन तथा तनरीिण गरेको संस्था वा संघको वववरण, 
(ख)  संस्था वा संघमा यो ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम 

र ववतनयमको पालनाको अवस्था, 
(ग)  सदस्यहरूले प्राप्त गरेको सेवा सवुवधाको अवस्था, 
(घ)  सदस्यहरूको सहभातगताको स्तर, 
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(ङ)  संस्था वा संघको आतथवक र ववत्तीय अवस्था तथा कोषको 
पररचालन, 

(च)  तोवकए बमोशजमका अन्य व्यवस्था ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम संघले अनगुमन गदाव आफू 
मातहतका कुनै संस्था वा संघको काम कारबाहीमा कुनै त्रवुट फेला 
परेमा त्यस्तो त्रवुट सच्याउन सम्बशन्धत संस्था वा संघलाई सझुाब वा 
तनदेशन ददन सक्नछे र त्यस्तो सझुाब वा तनदेशनको पालना गनुव 
सम्बशन्धत संस्था वा संघको कतवव्य हनुेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम ददएको सझुाव वा तनदेशनको 
पालना नभएमा दताव अतधकारी समि कारबाहीको तसफाररश गनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोशजम ददएको सझुाव वा तनदेशन सम्बन्धी 
ववषय संघको वावषवक प्रततवेदनमा समेत उल्लेख गनुवपनेछ ।  

८३. वावषवक प्रततवेदन पेश गनुव पनेाः दताव अतधकारीले आतथवक वषव समाप्त 
भएको तमततले तीन मवहनातभत्र सहकारी संस्थाको तोवकए बमोशजमको 
वववरण सवहत तनरीिण सम्बन्धी वावषवक प्रततवेदन मन्त्रालय समि पेश 
गनुव पनेछ । 
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पररच्छेद - १६ 

समस्या ग्रस्त संस्था वा संघ 

८४. संस्था वा संघ समस्या ग्रस्त भएको घोषणा गनव सवकनाेः (१) यस ऐन 
बमोशजम गररएको तनरीिण वा वहसाब जाूँचबाट कुनै संस्था वा संघमा 
देहायको अवस्था ववद्यमान रहेको देशखएमा दताव अतधकारीले त्यस्तो संस्था 
वा संघलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघको रूपमा घोषणा गनव मन्त्रालय 
समि तसफाररस गनुव पनेछाः 

(क) सदस्यको वहत ववपरीत हनुेगरी कुनै कायव गरेको, 
(ख)  संस्था वा संघले पूरा गनुवपने ववत्तीय दावयत्व पूरा नगरेको 

वा भकु्तानी गनुवपने दावयत्व भकु्तानी गनव नसकेको वा 
भकु्तानी गनव नसक्न ेअवस्था भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचत तनधावररत शतव बमोशजम वफताव गनव 
नसकेको, 

(घ)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम तथा ववतनयम 
ववपरीत हनुेगरी संस्था वा संघ सञ्चालन भएको, 

(ङ)  संस्था वा संघ दामासाहीमा पनवसक्ने अवस्थामा भएको वा 
उल्लेखनीय रूपमा गशम्भर आतथवक कदठनाई भोतगरहेको, 

(च)  कुनै संस्था वा संघले सदस्यको बचत रकम वफताव गनुवपने 
अवतधमा वफताव नगरेको भनी त्यस्तो संस्था वा संघका 
कम्तीमा पच्चीस जना सदस्यहरूले दताव अतधकारी समि 
तनवेदन ददएकोमा छानतबन गदाव खण्ड (क) देशख (ङ) 
सम्मको कुनै अवस्था ववद्यमान भएको देशखएको । 
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको तसफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो 
संस्था वा संघलाई मन्त्रालयले समस्याग्रस्त संस्था वा संघ घोषणा गनव 
सक्नेछ । 

(३) यस दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
प्रचतलत कानून बमोशजम प्रदेश सरकारले गठन गरेको आयोगले कुनै 
संस्था वा संघलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघ घोषणा गनव तसफाररस 
गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पवहचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको 
उजूरी संख्या, औशचत्य समेतको आधारमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्था वा 
संघलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघ घोषणा गनव सक्नछे । 

८५. व्यवस्थापन सतमततको गठनाः (१) यस ऐन बमोशजम कुनै संस्था वा 
संघलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघ घोषणा गररएकोमा त्यस्तो संस्था वा 
संघको सम्पशत्त व्यवस्थापन तथा दावयत्व भकु्तानी सम्बन्धी कायव गनव 
सहकारी सम्बन्धी प्रचतलत कानून बमोशजम व्यवस्थापन सतमतत गठनको 
लातग मन्त्रालयले प्रदेश सरकार समि तसफाररस गनेछ । 

(२) व्यवस्थापन सतमतत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचतलत कानून 
बमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद - १७ 

कसूर, जररवाना तथा पनुरावेदन 

८६. कसूर, जररवाना तथा पनुरावेदनाः कसूर, जररवाना तथा पनुरावेदन 
सम्बन्धी व्यवस्था सहकारी सम्बन्धी प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ । 
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८७. अनसुन्धानको लातग लेखी पठाउन सक्नाेः दताव अतधकारी वा मन्त्रालयले 
यस ऐन बमोशजम आफ्नो काम, कतवव्य र अतधकारको पालना गदाव 
कसैले सहकारी सम्बन्धी प्रचतलत कानून बमोशजमको कसूर गरेको थाहा 
पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा प्रचतलत कानून बमोशजम अनसुन्धान 
गनवका लातग सम्बशन्धत तनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । 

 

 

पररच्छेद - १८ 

सहकारी ववकास बोडव 

८८.  सहकारी ववकास बोडवाः (१) प्रदेश स्तरीय एक सहकारी ववकास बोडव 
रहनेछ र यसको गठन तथा सञ्चालन तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

 

पररच्छेद - १९ 

सहकारी ववकास कोष 

८९.  सहकारी ववकास कोषाः (१) सहकारी संघ संस्थाको ववकास तथा 
प्रवद्धवनका लातग एक सहकारी ववकास कोष स्थापना गनव सवकनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषबाट सहकारी माफव त 
उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वजारीकरण, रोजगारी तथा व्यवसावयकता 
वृवद्धमा तोवकए बमोशजम लगानी गररनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजमको सहकारी ववकास कोषमा देहाय 
बमोशजमको रकम रहनेछाः 

(क)  संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम । 

(ख)  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम । 
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(ग)  स्थानीय सरकारबाट प्राप्त रकम । 

(घ) रावष्ट्रय तथा अन्तराववष्ट्रय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम । 

(ङ)  सहकारी संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम । 

(च)  सहकारी कोषको लगानीबाट प्राप्त ब्याज रकम । 

(छ)  अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(४) उपदफा (१) बमोशजमको सहकारी ववकास कोषको 
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

पररच्छेद - २० 

छुट, सवुवधा र सहतुलयत 

९०.  छुट, सवुवधा र सहतुलयताः (१) प्रचतलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको 
भए तापतन सहकारी संस्थालाई देहाय बमोशजमको छुट, सवुवधा र 
सहतुलयत प्राप्त हनुछे । 

(क) सहकारी संस्थाले अचल सम्पशत्त बाहेक कारोबार सम्बन्धी 
कुनै तलखत रशजषे्ट्रशन गनुव, गराउन ुपने छैन । 

(ख) सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गदाव वा जमानत बापत 
राखेको जग्गा दृवि बन्धक पाररत गदाव कुनै पतन शलु्क 
लाग्ने छैन । 

(ग)  सहकारी संस्थाले आफ्नो कायावलय तथा सेवा केन्िको 
भवन तनमावणका लातग आवश्यक पने जग्गा जतमन 
लगायतका अचल सम्पशत्त खरीद गदाव आय वटकट दस्तरु 
वा रशजषे्ट्रशन दस्तरु लाग्ने छैन । 
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तर, व्यवसावयक प्रयोजनका लातग जग्गा जतमन लगायतका 
अचल सम्पशत्त खररद गदाव प्रचतलत कानून बमोशजम आय 
वटकट दस्तरु वा रशजषे्ट्रशन दस्तरु लाग्नेछ । 

(२) रशजषे्ट्रशन दस्तरु छुट प्राप्त गरी खररद गररएको जग्गा 
जतमन लगायतका अचल सम्पशत्त प्रयोग नगरी वविी गरेमा सो बापत 
छुट पाएको रशजषे्ट्रशन दस्तरु वफताव गनुव पनेछ । 

(३) प्रचतलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
सहकारी संस्थाले दफा ५४ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोशजम 
जगेडा कोषमा छुट्याएको रकम, दफा ५५ को उपदफा (२) बमोशजम 
संरशित पूूँजी वफताव कोष र दफा ५६ को उपदफा (२) बमोशजम 
सहकारी प्रवद्धवन कोषमा जम्मा गरेको रकममा आयकर लाग्ने छैन । 

तर संरशित पूूँजी वफताव कोषबाट सदस्यले प्राप्त गरेको रकममा 
सदस्यको कर दावयत्वका सम्बन्धमा प्रचतलत कानून बमोशजम हनुेछ । 

(४) सहकारी संस्थालाई आफ्नो प्रयोगको लातग आयात गने 
मेशशनरी, औद्योतगक तथा कृवषयन्त्र, उपकरण, पाटवपूजाव, कच्चा पदाथव 
तथा ढुवानीका साधनहरूमा लाग्ने भन्सार महसलु वा मूल्य अतभवृवद्ध कर 
प्रचतलत कानून बमोशजम छुट ददन सक्नेछ । 

(५) सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको माल सामानमा लाग्न े
अन्ताःशलु्क वा मूल्य अतभवृवद्ध कर प्रचतलत कानून बमोशजम आशंशक वा 
परैु छुट ददन सक्नछे । 
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(६) सहकारी संस्थाले उत्पादन गरेको वस्त ु तनकासी गदाव 
त्यस्तो वस्तमुा लाग्ने तनकासी कर छुट र उद्योगलाई ददए सरह प्रचतलत 
कानून बमोशजम तनकासी नगद अनदुान ददन सक्नछे । 

(७) यस दफामा उशल्लशखत छुटहरूका अततररक्त औद्योतगक 
व्यवसाय गने सहकारी संस्थालाई प्रचतलत कानून बमोशजम उद्योगले पाए 
सरहको र पूवावधार संरचनाको तनमावण तथा सञ्चालन वा ववशेष उद्योग, 
व्यवसाय वा सेवा सञ्चालन गने सहकारी संस्थालाई प्रचतलत कानून 
बमोशजम त्यस्तो उद्योग, व्यवसाय वा सेवाले पाए सरहको छुट, सवुवधा र 
संरिण समेत प्राप्त हनुेछ । 

(८) प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले ववपन्न ग्रामीण मवहला, 
अपाङ्गता भएका व्यशक्त, मकु्त कमैया, मकु्त हतलया, भतूमवहन कृषक, 
बेरोजगार, श्रतमक र दतलत तथा अल्पससंख्यक जनजातत समेतका 
सीमान्तकृत समूहको सहकारी खेतीपाती वा सदस्यको श्रम वा सीपमा 
आधाररत स्वरोजगारीका उद्योग धन्दा प्रवधवन गनव प्रचतलत कानून 
बमोशजम लाग्ने जनुसकैु कर आशंशक वा परैु छुट ददन, बीउ पुूँजी, लागत 
सहभातगता अनदुान, सहतुलयत पूणव ऋण लगायतको ववशेष ववत्तीय सवुवधा 
तथा प्राववतधक टेवा प्रदान गनव सक्नेछ । 

(९) यस दफा बमोशजमको छुट, सवुवधा र सहतुलयत प्रातप्त 
सम्बन्धी प्रविया तोवकए बमोशजम हनुेछ । 
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पररच्छेद - २१ 

ववववध 

९१.  मतातधकारको प्रयोगाः कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको जततसकैु शेयर 
खररद गरेको भए तापतन सम्बशन्धत संस्थाको कायव सञ्चालनमा एक 
सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मतातधकारको प्रयोग गनव सक्नेछ । 

९२. सामाशजक परीिण गराउन सक्नाेः (१) सहकारी संस्थाले ववतनयममा 
उशल्लशखत उद्देश्य प्राप्त गनवका लातग सतमततबाट भएका तनणवय र कायव, 
सदस्यहरूले प्राप्त गरेका सेवा र सन्तिुीको स्तर, सेवा प्रातप्तबाट 
सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आतथवक, सामाशजक, सांस्कृततक तथा 
वातावरणीय पिमा सकारात्मक पररवतवन लगायतका ववषयमा तोवकए 
बमोशजमको ढाूँचामा सामाशजक परीिण गराउन सक्नछे । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम भएको सामाशजक परीिणको 
प्रततवेदन छलफलका लातग सतमततले साधारण सभा समि पेश गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम पेश भएको सामाशजक परीिण 
प्रततवेदन छलफल गरी साधारण सभाले आवश्यकता अनसुार सतमततलाई 
तनदेशन ददन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोशजमको सामाशजक परीिण प्रततवेदनको एक 
प्रतत सम्बशन्धत सहकारी संस्थाले दताव अतधकारी समि पेश गनुवपनेछ । 

९३. आतथवक सहयोग गनव नहनुाेः सहकारी संस्थाको रकम सदस्य बाहेक अरु 
कसैलाई सामाशजक कायव बाहेक अन्य कायवका लातग आतथवक सहयोग 
गनव पाइने छैन । 
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स्पिीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका लातग "सामाशजक कायव" भन्नाले 
शशिा, स्वास््य, वातावरण संरिण, मानवीय सहायता, सहकाररता प्रवद्धवन 
सम्बन्धी कायवलाई जनाउूँछ । 

९४.  अन्तर सहकारी कारोबार गनवसक्नाेः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भएतापतन सहकारी संस्थाहरूले एक आपसमा सहकारी मूल्य, 
मान्यता र तसद्धान्तको आधारमा रही अन्तर सहकारी कारोबार गनव 
सक्नेछन ् । यसरी कारोवार गदाव एक सहकारीले अको सहकारीको 
सदस्यता तलन ुपनेछ । 

९५. ठेक्कापिा ददन नहनुाेः सहकारी संस्थाले आफ्नो  सतमततको कुनै सञ्चालक 
वा लेखा सपुररवेिण सतमततको संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो 
कमवचारीलाई ठेक्कापिा ददन हुूँदैन । 

९६. वववाद समाधानाः सहकारी संस्थाका बीच कुनै वववाद उत्पन्न भएमा सो 
वववाद तनरूपणका लातग तोवकए बमोशजम वववाद तनरूपण सतमततको गठन 
गनव सवकनेछ । 

९७.  ववभागीय कारबाही हनुाेः यो ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयममा 
उशल्लशखत अतधकारको बदतनयतपूणव प्रयोग गने कमवचारीलाई प्रचतलत 
कानून बमोशजम ववभागीय कारबाही हनुेछ ।  

९८. सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हनुाेः कुनै सहकारी संस्थाले प्राप्त गरेको 
सरकारी अनदुान वा कुनै सेवा सवुवधा दरुूपयोग गरेको पाइएमा प्रचतलत 
कानून बमोशजम सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर गररनछे ।  

९९. प्रचतलत कानून बमोशजम हनुाेः यस ऐनमा उल्लेख भएका व्यवस्थाका 
अततररक्त अन्य ववषय प्रचतलत कानून बमोशजम हनुछेन ्। 
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१००.  कम्पनी सम्बन्धी प्रचतलत ऐन लागू नहनुाेः यस ऐन अन्तगवत दताव भएको 
सहकारी संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचतलत ऐन लागू हनुे छैन।  

१०१.  प्रचतलत कानून बमोशजम कारबाही गनव बाधा नपनेाः यस ऐनमा लेशखएको 
कुनै कुराले कुनै व्यशक्त उपर प्रचतलत कानून बमोशजम अदालतमा मदु्दा 
चलाउन बाधा परु् याएको मातनने छैन । 

१०२. सम्पशत्त शदु्धीकरण तनवारण सम्बन्धी काननुी व्यवस्थाको पालना गनुव पनेाः 
सहकारी संस्थाले सम्पशत्त शदु्धीकरण तनवारण सम्बन्धी प्रचतलत कानूनको 
व्यवस्थाका साथै तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्ड र 
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको ववत्तीय जानकारी इकाईबाट जारी भएका   
तनदेशशकाहरूको पालना गनुव पनेछ । 

१०३. साझेदारी गनवसक्नाेः सहकारीमाफव त आतथवक समवृद्ध प्राप्त गनव प्रदेश 
सरकार र सहकारी संस्थाहरूले साझेदारीमा ववकासका आयोजना सञ्चालन 
गनव सक्नेछन ्। 

१०४ कर सम्बन्धी व्यवस्थााः यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए 
तापतन महानगरपातलका, उपमहानगरपातलका र नगरपातलका िेत्रतभत्र 
सञ्चातलत ववत्तीय कारोबार गने सहकारी संस्थाहरूलाई िमश दश 
प्रततशत, सात प्रततशत र पाूँच प्रततशत कर लाग्नेछ । 

तर गाउूँपातलका िेत्रतभत्र सञ्चातलत ववत्तीय कारोबार गने 
सहकारी संस्थालाई भन ेकर लाग्ने छैन । 

१०५. कायविम सञ्चालन गनव सक्नाेः प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाको प्रवद्धवन, 
प्रशशिण, सहकारी शशिा, व्यवसावयकता ववकास र िमता ववकास गनवका 
लातग आवश्यक कायविम सञ्चालन गनव सक्नछे । 
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१०६. तनयम बनाउन ेअतधकाराः यस ऐनको कायावन्वयनका लातग प्रदेश सरकारले 
तनयम बनाउन सक्नेछ । 

१०७. मापदण्ड, तनदेशशका वा कायवववतध बनाई लागू गनव सक्नाेः (१) यो ऐन वा 
यस ऐन अन्तगवत बनकेो तनयमका अधीनमा रही सहकारी संस्थाको दताव, 
सञ्चालन, तनरीिण तथा अनगुमन लगायतका काम कारबाहीलाई 
व्यवशस्थत र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गनव मन्त्रालयले आवश्यकता 
अनसुार मापदण्ड, तनदेशशका वा कायवववतध बनाई लागू गनव सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको मापदण्ड बनाउूँदा आवश्यकता 
अनसुार दताव अतधकारी, नपेाल राष्ट्र बैङ्क, प्रदेश सहकारी संघ, प्रदेश 
ववषयगत संघ र सम्बशन्धत अन्य तनकायको परामशव तलन सवकनेछ । 
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अनसूुची - १ 

(दफा ११ को उपदफा (१) सूँग सम्बशन्धत) 

 

दताव दरखास्तको तनवेदनाः 

 

श्री दताव अतधकारीज्यू,                     तमतत ......................... 
............................ 

 

ववषयाः सहकारी संस्था दताव सम्बन्धमा । 

 

महोदय, 

हामी देहायका व्यशक्तहरू देहायको सहकारी संस्था दताव गरी पाउन तपतसल 
बमोशजमको वववरण तथा अन्य कागजात सवहत ...... प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ 
को दफा ११ को उपदफा (१) बमोशजम यो तनवेदन पेश गरेका छौँ ।संस्थाले 
उद्देश्य अनरुूप तत्काल गने कायवहरूको योजना र प्रस्ताववत संस्थाको ववतनयम 
दईु प्रतत यसै साथ संलग्न राखी पेश गरेका छौँ । 

संस्था सम्बन्धी वववरणाः 
(क) प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको नामाः 
(ख) ठेगानााः 
(ग) उद्देश्याः 
(घ) मखु्य कायवाः 
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(ङ) कायविेत्राः 
(च) दावयत्वाः 
(छ) सदस्य संख्यााः 

(१) मवहलााः .......... जना 
(२) परुुषाः .............. जना 

(ज) प्राप्त शेयर पूूँजीको रकमाः 
(झ) प्राप्त प्रवेश शलु्कको रकमाः 
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अनसूुची (२) 
(दफा १२ को उपदफा (१) सूँग सम्बशन्धत) 
सहकारी संस्था दताव प्रमाण पत्रको नमूना 

............ प्रदेश 

दताव अतधकारीको कायावलय 

................., ................... 
सहकारी संस्था दताव प्रमाण पत्र 

दताव नंाः 
दताव तमतताः 

........... प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को दफा १२ को उपदफा (१) 
बमोशजम .............. ....... लाई सीतमत दावयत्व भएको सहकारी संस्था 
दताव गरी स्वीकृत ववतनयम सवहत यो प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ । 

सहकारी संस्थाको वगीकरणाः ................................. 
दताव गने अतधकारीको, 
दस्तखताः 
नामाः 
दजावाः 
कायावलयको छाप 
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आज्ञाले, 
केशवराज आचायव 

प्रदेश सशचव 
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प्रकाशनाः प्रदेश नं. ५, आन्तररक मातमला तथा कानून मन्त्रालय  


