
 

 

 

 

तामाकोशी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशशत 

स्थानीय राजपत्र  

खण्ड १ संख्या ७ लमलत २०७५।०१।२६ 
भाग १ 

तामाकोशी गाउँपालिका 
नपेािको संविधानको धारा २२२ को उपधारा (१) बमोशजमको गाउँसभआिे ति िेशखए 

बमोशजमको ऐन सिवसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ ।   
 सम्ित  २०७५ सािको ऐन संख्या ७ 

 

सहकारी ऐन, २०७५ 
 

प्रस्तािनााः सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त अनरुूप स्थानीय स्तरमा छररएर रहेको पूजँी, प्रविलध तथा 
प्रलतभािाई स्िाििम्िन र पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गरै्द सर्दस्यहरूको आलथवक, सामाशजक तथा 
साँस्कृलतक उन्नयन गनव, समरु्दायमा आधाररत, सर्दस्य केशन्ित, िोकताशन्त्रक, स्िायत्त र सशुालसत सङ्गठनको 
रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रिद्धवन गनव, सहकारी खेती, उद्योग, िस्त ुतथा सेिा व्यिसायका माध्यमबाट 
सामाशजक न्यायका आधारमा आत्मलनभवर, तीव्र एिं दर्दगो रुपमा स्थानीय अथवतन्त्रिाई सदुृढ तलु्याउन सहकारी 
सङ्घ संस्थाहरुको र्दताव, सञ्चािन एिं लनयमन सम्बन्धी व्यिस्था गनव िाञ्छनीय भएकोिे, 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को र्दफा १०२ बमोशजम तामाकोशी गाउँपालिकाको गाउँसभािे यो ऐन 
बनाएको छ। 

पररच्छेर्द –१ 

प्रारशम्भक 
 

१. संशिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपलछ तामाकोशी गाउँपालिका सरहर्द लभत्र िागू 
हनुेछ । 



 

 

 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “आन्तररक कायवविलध” भन्नािे सहकारी संस्थािे र्दफा १८ बमोशजम बनाएको आन्तररक 
कायवविलध सम्झनपुर्दवछ । 

(ख) “एकतह मालथ” भन्नािे शाखा प्रमखुको हकमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत, प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतको हकमा गाउँपालिकाको अध्यि र गाउँपालिकाको अध्यिको हकमा 
कायवपालिका सम्झनपुर्दवछ । 

(ग) “कसूर” भन्नािे र्दफा ७९ बमोशजमको कसूर सम्झनपुर्दवछ । 

(घ) “कायवपालिका” भन्नािे  तामाकोशी गाउँ कायवपालिकािाई सम्झनपुर्दवछ । 

(ङ) “कायाविय” भन्नािे तामाकोशी गाउँ कायवपालिकाको कायावियिाई सम्झनपुर्दवछ । 

(च) “गाउँपालिकाको अध्यि” भन्नािे  तामाकोशी गाउँपालिकाको अध्यि सम्झनपुर्दवछ । 

(छ) “गाउँपालिका” भन्नािे तामाकोशी गाउँपालिकािाई सम्झनपुर्दवछ । 

(ज) “तोवकएको िा तोवकएबमोशजम” भन्नािे यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम, कायवविलध, मापर्दण्ड, 
लनरे्दशशकामा तोवकएको िा तोवकएबमोशजम सम्झनपुर्दवछ । 

(झ)  "र्दताव गने अलधकारी" भन्नािे र्दफा ६९ बमोशजमको र्दताव गने अलधकारी सम्झनपुर्दवछ ।  

(ञ) “नीलत” भन्नािे सम्बशन्धत सहकारी संस्थाको र्दफा १७ बमोशजम बनाएको नीलत सम्झनपुर्दवछ 
। 

(ट) “पररिार” भन्नािे सर्दस्यको पलत िा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, धमवपतु्र, धमवपतु्री, बाब,ु 
आमा, सौतेनी आमा र आफूिे पािन पोषण गनुव पने र्दाज,ु भाउज,ु भाइ, बहुारी र दर्दर्दी, 
बवहनी सम्झनपुर्दवछ। 

तर, सो शब्र्दिे अंशबण्डा गरी िा मानो छुविई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय गरी 
बसेको पररिारको सर्दस्यिाई जनाउन ेछैन । 

(ठ) “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत” भन्नािे गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिाई 
सम्झनपुर्दवछ । 

(ड) “प्राथलमक पूजँी कोष” भन्नािे शेयर पूजँी र जगेडा कोष सम्झनपुर्दवछ । 

(ढ) “मन्त्रािय” भन्नािे स्थानीय तह हेने नेपाि सरकार र प्ररे्दश सरकारको मन्त्रािय 
सम्झनपुर्दवछ ।  



 

 

 

(ण) “मखु्य कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरेको व्यिसावयक वियाकिापहरुमा पलछल्िो 
आलथवक िषवसम्ममा पररचालित िचतको र्दावयत्ि र पलछल्िो आलथवक िषवको सर्दस्यतफव को 
खररर्द िा वििी कारोिारमा कम्तीमा तीस प्रलतशतभन्र्दा बढी वहस्सा भएको कारोिार 
सम्झनपुर्दवछ ।  

(त)  “िेखा सपुरीिेिण सलमलत” भन्नािे र्दफा ३७ बमोशजमको िेखा सपुरीिेिण सलमलत 
सम्झनपुर्दवछ । 

(थ) “िचत” भन्नािे सर्दस्यिे सहकारी संघ/संस्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनपुर्दवछ । 

(र्द) “विलनयम” भन्नािे यस ऐन बमोशजम प्रमाशणत भएको सम्बशन्धत सहकारी संस्थाको विलनयम 
सम्झनपुर्दवछ । सो शब्र्दिे यस ऐन बमोशजम संशोलधत विलनयम समेतिाई जनाउनछे । 

(ध) “सर्दस्य” भन्नािे सहकारी संस्थाको सर्दस्यता प्राप् त गरेका व्यशि सम्झनपुर्दवछ। 

(न) “सलमलत” भन्नािे  र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बमोशजमको सञ्चािक सलमलत सम्झनपुर्दवछ 
।  

(प) “सहकारी मूल्य मान्यता” भन्नािे स्िाििम्िन, स्ि–उत्तरर्दावयत्ि, िोकतन्त्र, समानता, समता, 
ऐक्यबद्धता, इमान्र्दारी, खिुापन, सामाशजक उत्तरर्दावयत्ि तथा अरुको हेरचाह िगायत 
अन्तरावविय मान्यताप्राप् त सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनपुर्दवछ । 

(फ) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नािे स्िैशच्छक तथा खिुा सर्दस्यता, सर्दस्यद्वारा िोकताशन्त्रक 
लनयन्त्रण, सर्दस्यको आलथवक सहभागीता, स्िायत्तता र स्ितन्त्रता, शशिा, तािीम र सूचना, 
सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र समरु्दायप्रलतको चासो िगायत अन्तरावविय 
मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्धी लसद्धान्त सम्झनपुर्दवछ । 

(ब) “सहकारी शाखा” भन्नािे कायाविको सहकारी िेत्र हेने शाखा सम्झनपुर्दवछ। 

(भ) “साधारण सभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनपुर्दवछ । 

(म) “शयेर” भन्नािे सहकारी संघ/संस्थाको शयेर पूजँीको अंश सम्झनपुर्दवछ ।  

(य) “सञ्चािक” भन्नािे सञ्चािक सलमलतको सर्दस्य सम्झनपुर्दवछ र सो शव्र्दिे सलमलतको अध्यि, 
उपाध्यि, सशचि, सह-सशचि र कोषाध्यि समेतिाई जनाउँछ । 

(र) “संस्थाको व्यिसाय” भन्नािे विलनयममा व्यिस्था भए बमोशजम सञ्चालित व्यिसावयक 
वियाकिाप सम्झनपुर्दवछ ।  



 

 

 

(ि) "संस्था" भन्नािे र्दफा ३ बमोशजम गठन भई र्दफा ६ बमोशजम र्दताव भएको विषयगत िा 
बहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था सम्झनपुर्दवछ । 

 

पररच्छेर्द–२ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा र्दताव 

३. संस्थाको गठन : (१) कम्तीमा तीस जना नेपािी नागररकहरु आपसमा लमिी विषयगत िा िहउुद्देश्यीय 
सहकारी संस्था गठन गनव सक्नेछन  ।  

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन श्रलमक, यिुा िगायतिे आफ्नो श्रम 
िा सीपमा आधाररत भइ व्यिसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्र जना नेपािी नागररकहरू भए 
पलन संस्था गठन गनव सक्नछेन  । 

(३) यस र्दफामा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन नेपाि सरकार, प्ररे्दश सरकार, 
स्थानीय तह िा त्यस्ता सरकार िा तहको अनरु्दान िा स्िालमत्िमा संचालित विद्यािय, विश्वविद्यािय िा 
संगदठत संस्थाबाट पाररश्रलमक पाउने पर्दमा िहाि रहेका कम्तीमा एकसय जना कमवचारी, शशिक िा 
प्राध्यापकहरुिे आपसमा लमिी प्रचलित कानून बमोशजम र्दताव भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आधारमा 
सर्दस्यता, प्रलतलनलधत्ि र सेिा संचािनमा तोवकए बमोशजमका शतव बन्रे्दजहरु पािना गने गरी संस्था 
गठन गनव सक्नेछन  । 

तर, एकसय जना भन्र्दा कम संख्या रहेको एउटै कायावियका कम्तीमा तीसजना कमवचारी, 
शशिक िा प्राध्यापकहरुिे आपसमा लमिी सर्दस्यता, प्रलतलनलधत्ि र सेिा संचािनमा तोवकए बमोशजमका 
शतव बन्रे्दजहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनव सक्नछेन  । 

(४) उपर्दफा (१) र (२) बमोशजम संस्था गठन गर्दाव उशल्िशखत संख्या एक पररिार एक 
सर्दस्यका र्दरिे पगेुको हनुपुनेछ ।  

तर, संस्था र्दताव भइसकेपलछ एकै पररिारका एकभन्र्दा बढी व्यशििे सो संस्थाको सर्दस्यता 
लिन बाधा पनेछैन । 

४. र्दताव नगरी सहकारी सस्था संचािन गनव नहनु े: (१) यस ऐन बमोशजम र्दताव नगरी सहकारी स्थापना 
तथा सञ्चािन गनव पाइने छैन ।  

(२) सहकारी संस्था र्दतावको िालग र्दफा (३) बमोशजमका नागररकहरूिे प्रारशम्भक भेिा गरी 
सहकारी संस्था र्दताव सम्बन्धमा छािफि एिं लनणवय गनुवपनेछ । 



 

 

 

(३) उपर्दफा (२) बमोशजमको प्रारशम्भक भेिािे बढीमा नौ जनासम्म संचािक रहेको एक 
तर्दथव संचािक सलमलत गठन गनुवपनेछ । 

  (४) उपर्दफा (३) बमोशजमको सलमलतिे प्रस्तावित सहकारी संस्थाको र्दफा (५) बमोशजमको 
कागजात र वििरणहरू तयार गनुवपनेछ । 

(५) उपर्दफा (३) बमोशजमको सलमलतिे तयार गरेको उपर्दफा (४) बमोशजमको कागजात र 
वििरणहरू र्दोस्रो भेिा आयोजना गरी अनमुोर्दन गराउन ुपनेछ । 

५. र्दतावको िालग र्दरखास्त दर्दन ुपने : (१) यस ऐन बमोशजम गठन भएका सरकारी संस्थािे र्दतावका िालग 
र्दताव गने अलधकारी समि अनसूुची-१ को ढाँचामा र्दरखास्त दर्दनपुनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमका र्दरखास्त साथ रे्दहाय बमोशजमका कागजात र वििरणहरू संिग्न 
गनुव पनेछ :– 

(क) प्रस्तावित सहकारी संस्थाको विलनयम, 

(ख) सहकारी संस्था सञ्चािनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रलतिेर्दन, 

(ग) सहकारी संस्था गठन गने सम्बन्धी प्रारशम्भक भेिा र र्दोस्रो भेिाको लनणवयको 
प्रमाणीत छायाँ प्रलत, 

(घ) सर्दस्यिे लिन स्िीकार गरेको शेयर संख्या र शयेर रकमको वििरण, 

(ङ) सहकारी गठनमा संिग्न नागररकहरूको नेपािी नागररकताको छायाँ प्रलत, 

(च) प्रस्तावित सहकारी संस्थाको तर्दथव सलमलत, तर्दथव सलमलतको संचािकको तीनपसु्ते 
वििरण, स्ि-घोषणापत्र, नेपािी नागररकताको प्रमाणीत छायाँ प्रलत र सलमलतको लनणवय, 

(छ) प्रस्तावित सहकारी संस्थाको र्दताव सम्बन्धी कायव गने अशख्तयारी, 

(ज) तोवकए बमोशजमको अन्य कागजात र वििरण । 

६. र्दताव गनुव पने : (१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बमोशजम प्राप् त र्दरखास्त सवहतको कागजातहरु  छानविन 
गर्दाव रे्दहाय बमोशजम भएको पाइएमा र्दताव गने अलधकारीिे र्दरखास्त परेको लमलतिे तीस दर्दनलभत्र त्यस्तो 
सहकारी संस्था र्दताव गरी अनसूुची-२ को ढाँचामा र्दताव प्रमाणपत्र दर्दन ुपनेछ :– 

(क) र्दरखास्त साथ पेश भएको विलनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगवत बनकेो लनयम बमोशजम 
रहेको,  



 

 

 

(ख) प्रस्तावित सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त अनरुुप सञ्चािन हनु सक्न े
आधार रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था समरु्दायमा आधाररत एिं सर्दस्य केशन्ित भई संचािन र लनयन्त्रण हनु 
सक्ने स्पष्ट आधार रहेको । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम छानविन गर्दाव प्रस्तावित सहकारी संस्थाको विलनयमको कुनै कुरामा 
संशोधन गनुव पने रे्दशखएमा र्दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो संशोधन गनुवपने व्यहोरा खिुाई र्दरखास्त प्राप् त 
भएको लमलतिे पन्र दर्दनलभत्र लनिेर्दकिाई सूचना दर्दन ुपनेछ । 

(३) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन यो ऐन प्रारम्भ हुँर्दाका बखत प्रचलित 
कानून बमोशजम र्दताव ठेगाना गाउँपालिका भई स्थापना र संचािन भएका र गाउँपालिकामा कायव िेत्र 
विस्तार गरी सञ्चािनमा रहेका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोशजम र्दताव भएको मालननछे । 

(४) यस र्दफा बमोशजम सहकारी संस्था र्दताव गर्दाव र्दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो सहकारी 
संस्थािे पािना गनुव पने गरी कुनै शतव तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपर्दफा (४) बमोशजम शतव तोवकएकोमा सो को पािना गनुव सम्बशन्धत सहकारी संस्थाको 
कतवव्य हनुेछ। 

७. र्दताव गनव अस्िीकार गनव सक्न े: (१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) मा उल्िेशखत अिस्था नभएमा, सोही 
र्दफाको उपर्दफा २ बमोशजम विलनयम संशोधनको िालग सूचना दर्दएको अिलधलभत्र लनिेर्दकिे संशोधन 
गनव अस्िीकार गरेमा िा त्यस्तो सूचना पाएको लमलतिे तीस दर्दनलभत्र विलनयम संशोधन नगरेमा िा 
सूचनामा उल्िेख भए बमोशजम हनुेगरी विलनयम संशोधन नगरेमा र्दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो सहकारी 
संस्था र्दताव गनव अस्िीकार गनव सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम सहकारी संस्था र्दताव गनव अस्िीकार गरेकोमा र्दताव गने अलधकारीिे 
कारण खिुाई तीन दर्दन लभत्र सोको जानकारी सम्बशन्धत लनिेर्दकहरूिाई दर्दनपुनेछ ।  

८. सहकारी संस्था संगदठत संस्था हनु े: (१) सहकारी संस्था अविशच्छन्न उत्तरालधकारिािा एक स्िशालसत 
सङ्गदठत संस्था हनुछे । 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको िालग एउटा छुिै छाप हनुछे । 

(३) सहकारी संस्थािे यस ऐन र विलनयमको अधीनमा रवह प्राकृलतक व्यशि सरह चि अचि 
सम्पशत्त प्राप् त, उपभोग, वििी िा अन्य व्यिस्था गनवसक्नछे । 



 

 

 

(४) सहकारी संस्थािे प्राकृलतक व्यशि सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गनव र सो उपर 
पलन सोही नामबाट नालिस उजूर िाग्न सक्नछे। 

(५) सहकारी संस्थािे प्राकृलतक व्यशि सरह करार गनव सक्नेछ । 

९. सहकारी संस्थाको कायविेत्र : (१) र्दताव हुँर्दाका बखत सहकारी संस्थाको कायव िेत्र रे्दहाय बमोशजम 
हनुेछाः  

(क)  बचत तथा ऋणको मखु्य कारोिार गने संस्थाको हकमा एक िडा,  

(ख)  अन्य संस्थाको हकमा एक िडा िा रे्दहायका आधारमा तीन िडासम्म । 

 सर्दस्यहरुिीच स्िाििम्िनको पारस्पाररक अभ्यासको िालग आपसी साझा बन्धन 
(कमन बण्ड), 

 व्यिसावयक स्तरमा सेिा संचािन गनव आिश्यक सर्दस्य संख्या, 
 संस्था संचािनमा सर्दस्यको सहभालगतामूिक िोकताशन्त्रक लनयन्त्रण कायम हनु े

गरी पायक पने स्थान । 

(२)  उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन संस्थािे र्दताव भई व्यिसावयक 
सेिा प्रारम्भ गरेको र्दईु िषव पलछ रे्दहायको आधारमा जोलडएको भौगोलिक िेत्र कायम रहन े
गरी आफ्नो कायविेत्र थप िडाहरूमा विस्तार गनवसक्नेछ ।  

(क) संस्थाको व्यिसावयक वियाकिापको विकासका िममा सर्दस्यता बढाउन थप कायव 
िेत्र आिश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायव संचािनमा सर्दस्यको प्रत्यि लनयन्त्रण कायम राख्न रचनात्मक 
उपायहरु अििम्बन गररएको, 

(ग) िचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा तोवकए बमोशजम 
भएको । 

(३) उपर्दफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन संस्थाको कायविेत्रका 
िडाहरूमा व्यािसावयक सेिा सञ्चािन नभएको िा जम्मा कारोबारको तोवकएको रकम िा अनपुातभन्र्दा 
कम रकम िा अनपुातको व्यािसावयक सेिा सञ्चािन भएको रे्दशखएको खण्डमा र्दताव गने अलधकारीिे 
व्यािसावयक सेिा सञ्चािन भएका िडा मात्र कायविेत्र कायम गने गरी विलनयम संशोधन गनव लनरे्दशन 
दर्दन सक्नेछ । 



 

 

 

(४) उपर्दफा (३) बमोशजम र्दताव गने अलधकारीिे लनरे्दशन दर्दएकोमा सहकारी संस्थािे एक 
िषव लभत्र विलनयम संशोधन गरी आफ्नो कायविेत्र पनुाःलनधावरण गनुवपनेछ ।  

 (५) कायविते्र पनुाः लनधावरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुछे ।   

१०. प्रलतिेर्दन दर्दनपुने : र्दताव ठेगाना गाउँपालिका भई संचािन भएका र गाउँपालिकामा कायव िते्र विस्तार गरी 
सञ्चािनमा रहेका सहकारी संस्थािे आफूिे सञ्चािन गरेको सेिा सम्बशन्ध वििरण सवहतको प्रलतिेर्दन र्दताव गने 
अलधकारीिाई दर्दनपुनेछ । 

११. विषयगत आधारमा िगीकरण : (१) सहकारी संस्थाको िगीकरण रे्दहाय बमोशजम हनुेछाः 

(क) उत्पार्दक संस्था: कृवष, र्दगु्ध, शचया, कवफ, उख,ु फिफुि र माछापािन विशेषका 
विषयगत र उत्पार्दनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पार्दनमूिक संस्था; 

(ख) उपभोिा संस्था: उपभोिा, भण्डारण, िचत तथा ऋण, उजाव र स्िास््य विशेषका 
विषयगत र प्राथलमक आिश्यकता एिं सेिाको योजना समेतका आधारमा अन्य 
उपभोगजन्य संस्था; 

(ग) श्रलमक संस्था: हस्तकिा, खाद्य पररकार, औद्योलगक उत्पार्दन, भोजनािय र श्रम करार 
विशेषका विषयगत र सीप िा श्रमको विशेषता एिं स्िरोजगारीको योजना समेतका 
आधारमा अन्य श्रममा आधाररत संस्था; 

(घ) बहउुद्दशे्यीय संस्था: उत्पार्दन, उपभोग र श्रम िा सीपमा आधाररत स्िरोजगारीका सेिा 
समेत सञ्चािन गने र्दईु िा सोभन्र्दा बढी उद्दशे्य भएको संस्था । 

(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्िेशखत विषयमा विशशष्टीकरण, आम प्रचिन 
र अभ्यासको विकासिम समेतको आधारमा तोवकए बमोशजमका विषयहरु थप गनव सवकनछे ।  

(३) उपर्दफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन उपर्दफा (१) बमोशजम बाहेकका 
अन्य संस्थाहरु गठन गनव बाधा पनेछैन ।  

१२. कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनव सक्न े : (१) र्दफा ६ बमोशजम र्दताव 
प्रमाणपत्र प्राप् त गरेपलछ संस्थािे आफ्नो उद्देश्य प्रालप्तका िालग यस ऐन र विलनयमको अधीनमा 
रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनव सक्नेछ ।  

(२) प्रचलित कानूनमा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन संस्थािे उपर्दफा (१) बमोशजम 
कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनव छुिै संस्था र्दताव गनुवपनेछैन । 



 

 

 

तर, त्यस्तो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनव प्रचलित कानून 
बमोशजम अनमुलत, स्िीकृलत िा इजाजत लिन ुपने रहेछ भने सो बमोशजम अनमुलतपत्र, स्िीकृलत 
िा इजाजतपत्र लिएर मात्र कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनुवपनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) अनसुार संस्थािे प्रचलित कानून बमोशजम अलधकार प्राप्त लनकाय िा 
अलधकारीबाट अनमुलत पत्र, स्िीकृलत िा इजाजत पत्र प्राप् त गरेमा पन्र दर्दनलभत्र सोको जानकारी 
र्दताव गने अलधकारीिाई दर्दनपुनेछ । 

(४) र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थािे संयिु िा साझेर्दारीमा आफ्नो उत्पार्दन िा सेिाको 
बजारीकरणको िालग यस ऐनको अधीनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा 
पररयोजना सञ्चािन गनव सक्नेछन  । 

(५) उपर्दफा (४) बमोशजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गने 
सम्बशन्ध अन्य व्यिस्था तोवकएबमोशजम हनुछे । 

१३. र्दावयत्ि सीलमत हनु े: (१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सर्दस्यको र्दावयत्ि लनजिे खररर्द 
गरेको िा खररर्द गनव स्िीकार गरेको शेयरको अलधकतम रकमसम्म मात्र सीलमत रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लिलमटेड” भने्न शब्र्द राख्न ुपनेछ 
।  

१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त पािना गनुव पने : सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चािन गर्दाव 
सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तको पािना गनुवपनेछ ।  

 

पररच्छेर्द– ३ 

संस्थाका उद्दशे्य तथा कायव 

१५. संस्थाको उद्दशे्य : कायविेत्रमा आधाररत र सर्दस्य केशन्ित भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आलथवक, सामाशजक 
तथा साँस्कृलतक उन्नयन गनुव संस्थाको मखु्य उद्देश्य हनुछे ।   

१६. संस्थाको कायव : संस्थाका कायवहरू रे्दहाय बमोशजम हनुेछन :- 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तहरूको पािना गने गराउन,े 

(ख) सर्दस्यको वहत प्रिद्धवन गने गरी व्यािसावयक सेिाहरू प्रर्दान गने, 

(ग) सर्दस्यिाई शशिा, सूचना र तािीम प्रर्दान गने, 



 

 

 

(घ) संस्थािे गने उत्पार्दन तथा सेिाको मापर्दण्ड लनधावरण गरी गणुस्तर सधुार, आलथवक 
स्थावयत्ि र जोशखम व्यिस्थापन सम्बन्धी कायव गने,  

(ङ) आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी िागू गने, 

(च) संस्थाको व्यिसावयक प्रिद्धवन तथा विकास सम्बन्धी वियाकिापहरू सञ्चािन गने, 

(छ) र्दताव गने अलधकारीिे दर्दएको लनरे्दशन पािना गने गराउने, 

(ज) विलनयममा उशल्िशखत कायवहरू गने । 

पररच्छेर्द–४ 
नीलत तथा आन्तररक कायवविलध 

१७. नीलत बनाउन ुपने : (१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम, लनरे्दशशका, मापर्दण्ड र 
कायवविलध र विलनयमको अधीनमा रही आफ्नो कायव सञ्चािनको िालग नीलत बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको नीलत सम्बशन्धत संस्थाको साधारण सभािे स्िीकृत गरेपलछ 
िागू हनुेछ । 

१८. आन्तररक कायवविलध बनाउन सक्न े: (१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनकेो लनयम, लनरे्दशशका, 
मापर्दण्ड, कायवविधी, विलनयम र नीलतको अधीनमा रही आिश्यकता अनसुार आफ्नो आन्तररक कायवविलध 
बनाउन सक्नछे । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको आन्तररक कायवविलध सम्बशन्धत संस्थाको संचािक सलमलतिे 
स्िीकृत गरेपलछ िागू हनुेछ । 

१९. नीलत र आन्तररक कायवविलधमा संशोधन : संस्थाको साधारण सभाको बहमुतबाट नीलत र आन्तररक 
कायवविलध संशोधन हनु सक्नछे । 

पररच्छेर्द–५ 

सर्दस्यता 

२०. संस्थाको सर्दस्यता : (१) सोह्र िषव उमेर पूरा गरेका रे्दहाय बमोशजमका नेपािी नागररकहरु संस्थाको 
सर्दस्य हनु सक्नेछन ाः 

   (क) संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररर्द गरेको, 

   (ख) संस्थाको विलनयममा उशल्िशखत शतवहरु पािना गनव मञु्जर गरेको, 

   (ग) संस्थाको शजम्मेिारी पािना गनव मञु्जर भएको, 



 

 

 

   (घ) संस्थािे गरेको कारोिारसँग प्रलतस्पधाव हनुे गरी कारोिार नगरेको, 

   (ङ)  संस्थाको सर्दस्यता लिन योग्य रहेको स्िघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन संघ, प्ररे्दश र स्थानीय तहका 
लनकायहरूमा प्रचलित कानून बमोशजम र्दताव भएका संस्था र समूहहरू उपर्दफा (१) को खण्ड (क), 
(ख), (ग), (घ ) र (ङ) बमोशजमको अिस्था पूरा भएमा सहकारी संस्थाको सर्दस्य हनु बाधा पने छैन 
।  

(३) यस ऐनमा जनुसूकै कुरा उल्िेख गरेको भएतापलन नाबािकको हकमा अलभभािक संरिक 
भई िचतकताव हनु सके पलन लनजिाई साधारण सभाको िखत मतालधकार भने हनुेछैन ।  

२१. सर्दस्यता प्राप् त गनव लनिेर्दन दर्दन ुपने : (१) संस्थाको सर्दस्यता लिन चाहने सम्बशन्धत व्यशििे संस्थाको 
सलमलत समि लनिेर्दन दर्दनपुनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम लनिेर्दन परेको लमलतिे पैंतीस दर्दन लभत्र सलमलतिे यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगवत बनेको लनयम तथा विलनयमको अलधनमा रही सर्दस्यता प्रर्दान गने िा नगने लनणवय गनुव पनेछ 
। 

(३) उपर्दफा (२) बमोशजम लनणवय गर्दाव सलमलतिे सर्दस्यता प्रर्दान नगने लनणवय गरेमा सो को 
कारण खोिी सात दर्दनलभत्र लनिेर्दकिाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोशजम जानकारी पाएको लमलतिे तीस दर्दनलभत्र सम्बशन्धत व्यशििे त्यस्तो 
संस्था र्दताव गने अलधकारी समि उजूर गनव सक्नछे । 

(५) उपर्दफा (४) बमोशजम प्राप् त उजूरी छानविन गर्दाव लनिेर्दकिाई सर्दस्यता प्रर्दान गनुव पने 
रे्दशखएमा र्दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो लनिेर्दकिाई सर्दस्यता प्रर्दान गनवको िालग सम्बशन्धत संस्थािाई 
आरे्दश दर्दन सक्नेछ । 

(६) उपर्दफा (५) बमोशजम आरे्दश भएमा सो आरे्दश प्राप् त गरेको सात दर्दनलभत्र सम्बशन्धत 
संस्थािे लनिेर्दकिाई सर्दस्यता प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दताव गने अलधकारीिाई गराउनपुनेछ ।  

२२. सर्दस्य हनु नपाउन े: (१) कुनै व्यशि एकै उद्दशे्य, कायव र कायविते्र भएको एकभन्र्दा बढी संस्थाको 
सर्दस्य हनु पाउनछैेन ।  

  तर, यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअशघ कुनै व्यशि एकै प्रकृलतको एकभन्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्य रहेको 
भए लनजिे यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे र्दईु िषव लभत्र कुनै एक संस्थाको मात्र सर्दस्यता कायम 
राख्नपुनेछ । 



 

 

 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हुँर्दाका बखत कुनै संस्थामा नेपाि सरकारको लनकाय िा र्दफा २० 
को उपर्दफा (२) मा उल्िेख भएरे्दशख बाहेकको अन्य कुनै कृलत्रम व्यशि सर्दस्य भएको भए पाँच 
िषवलभत्र सर्दस्यता अन्त्य गनुवपनेछ ।  

२३. सर्दस्यताको समालप्त : (१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्यता रे्दहायको अिस्थामा समाप्त हनुेछाः— 

(क) सर्दस्यिे आफ्नो सर्दस्यता त्याग गरेमा, 

(ख) लबना सूचना िगातार र्दईु पटकसम्म िावषवक साधारण सभामा अनपुशस्थत भएमा, 

(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगवत िनेको लनयम िा विलनयम बमोशजम सर्दस्यिे पािना गनुवपने 
प्रािधानको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा, 

(घ) र्दफा २० को बमोशजमको योग्यता नभएमा। 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै सर्दस्यिे संस्थाबाट प्राप् त िा 
भिुान गनुव पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म िा लनजिे लिएको ऋण लतनुव पने कुनै 
र्दावयत्ि िा अन्य कुनै सर्दस्यको तफव बाट लधतो िा जमानत बसेकोमा सो को र्दावयत्ि फरफारक 
नभएसम्म लनजको सर्दस्यता समाप्त हनुे छैन ।  

(३) यस र्दफामा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन साधारण सभा बोिाउने लनणवय भइसकेपलछ 
साधारण सभा सम्पन्न नभएसम्म कसैिाई पलन सर्दस्यताबाट हटाउन सवकने छैन । 

२४. सवुिधा प्राप् त गनव नसक्न े: कुनै सर्दस्यिे सहकारी संस्थािाई लतनुव पने कुनै र्दावयत्ि लनधावररत समयलभत्र 
भिुान नगरेमा िा यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत िनेको लनयम तथा विलनयम बमोशजम सर्दस्यिे पािन 
गनुवपने व्यिस्थाको बारम्बार उल्िंघन गरेमा त्यस्तो सर्दस्यिे अन्य सर्दस्य सरहको सवुिधा प्राप् त गनव 
सक्नछैेन । 

पररच्छेर्द –६ 

साधारण सभा, सलमलत तथा िेखा सपुररिेिण सलमलत 
 

२५. साधारण सभा, गणपूरक संख्या र लनणवय : (१) सहकारी संस्थाको सिोच्च अङ्गको रुपमा साधारण सभा 
हनुेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू साधारण सभाका सर्दस्य हनुेछन  । 

(३) सहकारी संस्थाको साधारण सभा रे्दहाय बमोशजम हनुछे:– 

(क) प्रारशम्भक साधारण सभा, 



 

 

 

(ख) िावषवक साधारण सभा, 

(ग) विशेष साधारण सभा । 

(४) साधारण सभामा पेश गररने प्रस्ताि र प्रलतिेर्दन मध्ये िेखा सपुररिेिेण सलतलमिे पेश गने 
प्रलतिेर्दन बाहेक संचािक सलमलत माफव त पेश गररनेछ । 

(५) उपर्दफा (२) बमोशजमको सर्दस्यहरूिे साधारण सभामा कुनै विषयमा छिफिको िालग 
प्रस्ताि पेश गनव सक्नेछन  । 

(६) उपर्दफा (४) र (५) बमोशजमको प्रस्ताि र प्रलतिेर्दन उपर साधारण सभामा छिफि 
गरी लनणवय लिनपुनेछ । 

(७) सहकारी संस्थाको साधारण सभाको िालग गणपूरक संख्या तत्काि कायम रहेको कुि 
सर्दस्य संख्याको एकाउन्न प्रलतशत हनुछे ।  

(८) साधारण सभामा उपर्दफा (७) बमोशजमको गणपूरक संख्या नपगेुमा सरुु सूचनाको आधा 
अिलध दर्दई अको साधारण सभा बोिाउन ुपनेछ । 

(९) उपर्दफा (८) बमोशजम बोिाईएको साधारण सभाको गणपूरक संख्या तत्काि कायम 
रहेको कुि सर्दस्य संख्याको चालिस प्रलतशत हनुेछ ।  

(१०) साधारण सभामा उपर्दफा (९) बमोशजमको गणपूरक संख्या पलन नपगु भएमा  उपर्दफा 
(८) बमोशजमको अिलध दर्दई पनु अको साधारण सभा बोिाउन ुपनेछ । 

(११) उपर्दफा (१०) बमोशजम बोिाईएको साधारण सभामा जलत सकैु सर्दस्य उपशस्थलत भए 
पलन गणपूरक संख्या पगेुको मालननछे ।  

(१२) साधारण सभामा सर्दस्यहरूको गणपूरक संख्या पगेुपलछ मात्र प्रलतिेर्दन र प्रस्तािहरू 
लनणवयाथव पेश गनुवपनेछ । 

(१३) उपर्दफा (१२) बमोशजम  साधारण सभामा पेश गररएको प्रलतिेर्दन र प्रस्तािहरू उपशस्थत 
सर्दस्यहरूमध्ये एकाउन्न प्रलतशत सर्दस्यहरूको रायिाई सो सभाको लनणवय मलननछे । 

तर, सहकारी संस्थाको विलनयम संशोधन गर्दाव उपशस्थत सर्दस्यहरूमध्ये एकाउन्न प्रलतशत 
सर्दस्यहरूको रायिाई सो सभाको लनणवय मलननेछ । 

(१४) उपर्दफा (१३) बमोशजम साधारण सभाबाट भएको लनणवय रे्दहाय बमोशजमको सर्दस्यिे 
प्रमाशणत गनुवपनेछ ।  



 

 

 

(क) सभाको अध्यि,  

(ख) संचािक सलमलतको कुि सर्दस्य संख्याको पचास प्रलतशत अध्यि बाहेकको 
संचािक सर्दस्य  

(ग) उपर्दफा (१४) को खण्ड (ख) बराबर संख्यामा संचािक सलमलत सर्दस्य बाहेकका 
सभाका सर्दस्य । 

(१५) सभाको लनणवयहरू उपर्दफा (१४) बमोशजम प्रमाणीत भएपलछ कायवन्ियन हनुछे । 

तर, सहकारी संस्थाको विलनयम संशोधन सम्बन्धी लनणवय उपर्दफा (१४) बमोशजम प्रमाशणत 
भएपलछ र्दताव गने अलधकारीबाट स्िीकृत भएपलछ मात्र कायावन्ियन हनुेछ । 

२६.  प्रारशम्भक साधारण सभा: (१) तर्दथव संचािक सलमलतिे सहकारी संस्था र्दताव भएको लमलतिे तीन 
मवहनालभत्र प्रारशम्भक साधारण सभा बोिाउन ुपनेछ । 

(२) प्रारशम्भक साधारण सभा बोिाउर्दा कशम्तमा पन्र दर्दन अशघ सभा हनुे लमलत, समय र स्थान 
तोकेर सर्दस्यहरूिाई सूचना दर्दनपुनेछ । 

(३) प्रारशम्भक साधारण सभामा तर्दथव संचािक सलमलतको अध्यििे अध्यिता गनेछन  । 

(४) प्रारशम्भक साधारण सभाको काम, कतवव्य र अलधकार रे्दहाय बमोशजम हनुेछ:– 

(क) प्रारशम्भक साधारण सभा हनुे अशघल्िो दर्दनसम्मको काम कारबाही र आलथवक 
कारोबारको जानकारी लिन,े 

(ख) चािू आलथवक िषवको िालग िावषवक कायविम तथा बजेट स्िीकृत गने, 

(ग) प्रलतिेर्दन तथा वित्तीय वििरण अनमुोर्दन गने, 

(घ) विलनयममा उल्िेख भए बमोशजम सलमलत र िेखा सपुरीिेिण सलमलतको लनिावचन 
गने, 

(ङ) सभामा पेश भएको नीलत पाररत गने, 

  (च) िेखा परीिकको लनयशुि र लनजको पाररश्रलमक लनधावरण गने,  

   (छ) विलनयममा तोवकए बमोशजमका अन्य कायवहरू गने । 

२७.  िावषवक साधारण सभा : (१) सलमलतिे प्रत्येक आलथवक िषव समाप्त भएको लमलतिे लतन मवहनालभत्र िावषवक 
साधारण सभा बोिाउन ुपनेछ । 



 

 

 

(२) िावषवक साधारण सभा बोिाउँर्दा कम्तीमा तीस दर्दन अशघ सभा हनुे लमलत, समय र स्थान 
तोकेर सर्दस्यहरूिाई सूचना दर्दन ुपनेछ । 

(३) िावषवक साधारण सभामा सलमलतको अध्यििे अध्यिता गनेछन  । 

(४) िावषवक साधारण सभाको काम, कतवव्य र अलधकार रे्दहाय बमोशजम हनुेछ :– 

(क) सलमलतिे िावषवक कायविम तथा बजेट स्िीकृलत गने, 

(ख) िेखा परीिण प्रलतिेर्दन अनमुोर्दन गने, 

(ग) सलमलत िा िेखा सपुरीिेिण सलमलतको लनिावचन तथा विघटन गने, 

(घ) पर्दीय शजम्मेिारी एिं आचरण पािना नगरेमा सञ्चािक िा िेखा सपुरीिेिण सलमलतको 
संयोजक िा सर्दस्यिाई पर्दबाट हटाउने, 

तर, पर्दबाट हटाउन ुअशघ लनजिाई आफ्नो सफाई पेश गने मौकाबाट िशञ्चत गररन े
छैन  । 

(ङ) सलमलत िा िेखा सपुरीिेिण सलमलतको िावषवक प्रलतिेर्दन पाररत गने, 

(च) विलनयम संशोधन गने, नीलत पाररत एिं संशोधन गने, 

(छ) िेखा परीिकको लनयशुि र लनजको पाररश्रलमक लनधावरण गने, 

(ज) संस्था एकीकरण िा विघटन सम्बन्धी लनणवय गने, 

(झ) संचािक सलमलत र िेखा सपुररिेिेण सलमलतको पाररश्रलमक िगायतका सेिा सवुिधा 
तोक्ने, 

(ञ) ऋण तथा अनरु्दान प्राप्त गने सम्बन्धमा लनणवय गने, 

(ट) सर्दस्यको र्दावयत्ि लमन्हा दर्दन,े 

(ठ) सलमलतिाई आिश्यक लनरे्दशन दर्दन,े 

(ड) विलनयममा तोवकए बमोशजमका अन्य कायवहरू गने । 

२८. विशषे साधारण सभा : (१) सलमलतिे रे्दहायको अिस्थामा विशषे साधारण सभा बोिाउन ुपनेछ :– 

(क) संस्थाको काम विशेषिे विशेष साधारण सभा बोिाउन ुपने सलमलतबाट लनणवय भएमा, 

(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बमोशजम िेखा सपुरीिेिण सलमलतको 
लसफाररसमा, 



 

 

 

(ग) कुनै सञ्चािकिे विशषे साधारण सभा बोिाउन पेश गरेको प्रस्ताि सलमलतद्वारा पाररत 
भएमा, 

(घ) विशेष साधारण सभा बोिाउन ुपने कारण खिुाई पशच्चस प्रलतशत सर्दस्यिे सलमलत 
समि लनिेर्दन दर्दएमा, 

(ङ) र्दफा ५६ को उपर्दफा (४) बमोशजम भएमा । 

 (२) विशेष साधारण सभा बोिाउँर्दा कम्तीमा पन्र दर्दन अशघ सभा हनु ेलमलत, समय र स्थान 
तोकेर सर्दस्यहरूिाई सूचना दर्दन ुपनेछ । 

(३) विशषे साधारण सभामा अध्यिता सलमलतको अध्यििे गनेछन  । 

२९. विशषे साधारण सभा बोिाउन लनरे्दशन दर्दन सक्न:े (१) र्दफा २८ उपर्दफा (१) बमोशजमको अिस्था 
पूरा हुँर्दा पलन सलमतिे विशषे साधारण सभामा नबोिाएको उजरुी र्दताव गने अलधकारी समि पेश भई  
छानविन गर्दाव पवुष्ट भएमा र्दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थाको सलमलतिाई विशेष साधारण 
सभा बोिाउन लनरे्दशन दर्दनपुनेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको लनरीिण िा सपुरीिेिण गर्दाव िा कसैको उजूरी परी छानविन गर्दाव 
रे्दहायको अिस्था रे्दशखन आएमा पलन र्दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थाको सलमलतिाई विशषे 
साधारण सभा बोिाउन लनरे्दशन दर्दन ुपनेछ :–   

(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा लसद्धान्त विपररत कायव गरेमा,  

(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम, विलनयम तथा आन्तररक कायवविलध विपरीत 
कायव गरेमा, 

(घ) र्दताव गने अलधकारीिे दर्दएको लनरे्दशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा, 

(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बमोशजम र्दताव गने अलधकारीिे आरे्दश दर्दएमा। 

(३) उपर्दफा (१) र (२) बमोशजम विशषे साधारण सभा बोिाउन लनरे्दशन प्राप् त भएमा 
सलमलतिे सो लनरे्दशन प्राप् त भएको लमलतिे एक मवहनालभत्र सभा हनुे लमलत, समय र स्थान तोकेर विशषे 
साधारण सभा बोिाउन ुपनेछ र विशषे साधारण सभाको बैठकमा बैठक बोिाउनको कारण, उजूरी िा 
लनरीिणका िममा रे्दशखएका विषयमा छिफि गरी सो को प्रलतिेर्दन तयार गरी एक प्रलत र्दताव गने 
अलधकारीसमि पेश गनुवपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) उशल्िशखत अिलधलभत्र सलमलतिे विशषे साधारण सभा नबोिाएमा र्दताव गने 
अलधकारीिे सभा हनुे लमलत, समय र स्थान तोकेर त्यस्तो सभा बोिाई दर्दनपुनेछ । 



 

 

 

(५) उपर्दफा (४) बमोशजम बोिाईएको विशेष साधारण सभा व्यिस्थापन गनुव सम्बशन्धत 
सलमलतको कतवव्य हनुेछ । 

३०. सञ्चािक सलमलत : (१)  सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट लनिावशचत बढीमा तेह्र जना संचािक रहेको 
एक सञ्चािक सलमलत रहनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको संचािक सलमलतको कायवकाि लनिावशचत भएको लमलतिे बढीमा 
तीन िषवको हनुेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोशजमको कायवकािको अशन्तम िषव यो ऐन बमोशजम िावषवक साधारण 
सभा गनव पाउने अिलधभन्र्दा अशघ संचािक सलमलतको कायवकाि पूरा भएकोमा अशन्तम िषव यो ऐन 
बमोशजम िावषवक साधारण सभा गनव पाउने अिलधसम्म संचािक सलमलतको कायवकाि कायमै रहेको 
मालननेछ । 

  (४) संचािक सलमलतको अध्यि पर्दमा एउटै व्यशि िगातार र्दईु पटकभन्र्दा बढी लनिावशचत 
हनु पाउनेछैन । 

(५) उपर्दफा (१) बमोशजमको सलमलतमा कम्तीमा तेशत्तस प्रलतशत मवहिा सर्दस्यको प्रलतलनलधत्ि 
सलुनशित गनुवपनेछ ।  

(६) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै अिलधमा सञ्चािक सलमलत तथा िेखा 
सपुररिेिेण सलमलतको पर्दमा उम्मेर्दिार बन्न र लनिावशचत हनु पाउनछैेन । 

(७) कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चािक सलमलत, िेखा सपुररिेिेण सलमलत, उपसलमलतका 
पर्दालधकारी र सर्दस्यहरूिे सोही संस्थाको कमवचारी र कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चािक सलमलत, िेखा 
सपुररिेिण सलमलत, उपसलमलतका पर्दालधकारी र सर्दस्यहरू आफ्नो संस्थािे सर्दस्यता लिएको सहकारी 
संघ िा बैङ्क बाहेक अको कुनै संस्थाको संचािक र कमवचारी बन्न पाउनेछैन । 

तर, िावषवक र्दईु करोड रुपैंया भन्र्दा कमको कारोिार गने सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे त्यस्तो 
सहकारी संस्थामा कमवचारीको रुपमा काम गनव बाधा पनेछैन । िावषवक र्दईु करोड भन्र्दा बवढ कारोिार 
गने संस्थामा कुनै संचािक कमवचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे एक िषवलभत्र त्यस्तो 
संचािकिे कमवचारीको पर्द त्याग गरी अको कमवचारीको व्यिस्था गनुवपनेछ ।  

(८) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ कुनै व्यशि एकभन्र्दा बढी संस्थाको सञ्चािक िा अको संस्थाको 
कमवचारी िा एउटा संस्थाको कमवचारी अको संस्थाको सञ्चािक भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे 
एक िषवलभत्र कुनै एक संस्थाको मात्र सञ्चािक िा कमवचारी रहन ुपनेछ । 



 

 

 

(९) उपर्दफा (२) मा जनु सकैु कुरा िेशखएको भएता पलन संचािक सलमलत िा संचािक 
सलमलतको कुनै संचािकिे पर्दीय शजम्मेिारी पूरा नगरेमा, सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त विपररत 
कायव गरेमा र संस्थािाई आलथवक िती हनुे कायव गरेमा त्यस्तो संचािक सलमलत िा संचािक सलमलतको 
कुनै संचािकिाई सर्दस्यहरूिे जनु सकैु समयमा िावषवक िा विशेष साधारण सभा माफव त हटाउन 
सक्नछेन  । 

 (१०) कुनै सञ्चािक पर्दबाट हटेमा त्यस्तो पर्दमा साधारण सभािे बाँकी अिलधको िालग 
अको सञ्चािकको लनिावचन गनेछ । 

३१. सञ्चािक सलमलतको लनिावचन : (१) सलमलतिे आफ्नो कायाविलध समाप्त हनु ुअशघ अको सलमलतको लनिावचन 
गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम सलमलतको लनिावचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएमा िा सर्दस्यहरूिे 
जानकारी दर्दएमा त्यस्तो जानकारी प्राप् त भएको लमलतिे एक मवहनालभत्र सलमलतको लनिावचन गराउन र्दताव 
गने अलधकारीिे सम्बशन्धत सलमलतिाई आरे्दश दर्दनछे । 

(३) उपर्दफा (२) बमोशजम र्दताव गने अलधकारीिे आरे्दश दर्दएकोमा सम्बशन्धत सलमलतिे सो 
आरे्दश बमोशजमको समयािलधलभत्र सलमलतको लनिावचन गराई र्दताव गने अलधकारिाई जानकारी गराउन ु
पनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोशजम सलमलतको लनिावचन नगराएमा र्दताव गने अलधकारिे त्यस्तो संस्था 
सर्दस्य रहेको मालथल्िो संघ भए सो संघको प्रलतलनलध समेतिाई सहभागी गराई सलमलतको लनिावचन 
सम्बन्धी सम्पूणव कायव गने गराउनेछ । 

(५) उपर्दफा (३) बमोशजम लनिावचन नगराउने सलमलतिे उपर्दफा (४) बमोशजमको अिलध भर 
संस्थामा र्दताव गने अलधकारिे तोकेको कायव बाहेकको अन्य कायव गनव पाउनेछैन  । 

(६) उपर्दफा (४) बमोशजमको लनिावचन कायवमा सहयोग परु् याउन ु सम्बशन्धत सलमलतका 
पर्दालधकारीहरूको कतवव्य हनुेछ ।  

(७) उपर्दफा (५) बमोशजम लनिावचन गराउँर्दा िागेको सम्पूणव खचव सम्बशन्धत संस्थािे व्यहोनुव 
पनेछ। 

(८) यस र्दफा बमोशजम लनिावशचत सलमलतिे अको लनिावचन नभएसम्मको िालग सलमलतिे 
विलनयममा व्यिस्था भए बमोशजम आफ्नो कायव सञ्चािन गनेछ ।  



 

 

 

३२. सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उशल्िशखत काम, कतवव्य र अलधकारका 
अलतररि सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार रे्दहाय बमोशजम हनुेछ :– 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त बमोशजम सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने, 

(ख) आलथवक तथा प्रशासकीय कायव गने गराउन,े 

(ग) प्रारशम्भक साधारण सभा, िावषवक साधारण सभा तथा विशषे साधारण सभा बोिाउन,े 

(घ) साधारण सभाका लनणवयहरू कायावन्ियन गने गराउन,े 

(ङ) संस्थाको नीलत, योजना, िावषवक कायविमको तजुवमा गरी साधारण सभा समि पेश गने, 

(च) गत आलथवक िषवको यथाथव आय व्यय, चाि ुआलथवक िषवको संशोलधत आय व्यय र आगामी 
आलथवक िषवको अनमुालनत आय व्ययको वििरण तयार गरी साधारण सभा समि पेश गने, 

(छ) संस्थाको सर्दस्यता प्रर्दान गने तथा सर्दस्यताबाट हटाउन,े  

(ज) शेयर नामसारी तथा वफताव सम्बन्धी कायव गने, 

(झ) सम्बशन्धत संघको सर्दस्यता लिन,े 

(ञ) विलनयम, नीलत तथा आन्तररक कायवविलध तयार िा संशोधन गरी साधारण सभामा पेश 
गने,  

(ट) स्िीकृत विलनयम र पाररत नीलत तथा आन्तररक कायवविलध कायावन्यन गने गराउने,  

(ठ) संस्थाको कायविेत्रलभत्र संस्थाको कारोबार र व्यिसायको वहत प्रिद्धवनको िालग आिश्यक 
कायव गने गराउन,े 

(ड) यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम, लनरे्दशशका, मापर्दण्ड, कायवविधी, विलनयम, नीलत 
र आन्तररक कायवविलध बमोशजमको कायव कायवन्ियन गने गराउने, 

(ढ) र्दताव गने अलधकारीको लनरे्दशन कायवन्ियन गने गराउने । 

३३. सञ्चािक पर्दमा बहाि नरहन े: रे्दहायको कुनै अिस्थामा सञ्चािक आफ्नो पर्दमा बहाि रहन सक्न े
छैन:- 

(क) लनजिे दर्दएको राजीनामा सलमलतबाट स्िीकृत भएमा, 

(ख) लनजिाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बमोशजम सञ्चािकबाट हटाउने लनणवय भएमा, 

(ग) लनज अको संस्थाको सञ्चािक रहेमा, 



 

 

 

(घ) लनज सोही िा अको संस्थाको कमवचारी रहेमा, 

तर, र्दफा ३० को उपर्दफा (७) को प्रलतबन्धात्मक िाक्यांशमा िेशखएको कुरामा सोही बमोशजम हनुछे 
। 

(ङ) लनज सोही िा अको संस्थाको िेखा सपुरीिेिण सलमलतको पर्दमा रहेमा 

(च) लनजको मतृ्य ुभएमा, 

(छ) फौजर्दारी िा भ्रष्टाचार अलभयोग िालग अर्दाितबाट कसूरर्दार ठहररएमा ।  

३४. सञ्चािकिाई पर्दबाट हटाउन सक्न:े (१) साधारण सभािे िहमुतको लनणवयबाट रे्दहायको कुनै अिस्थामा 
सञ्चािकिाई सलमलतको सञ्चािक पर्दबाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आलथवक वहनालमना गरी सम्बशन्धत संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएमा, 

(ख) अनालधकृत तिरिे सम्बशन्धत संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विषयको गोपलनयता भङ्ग 
गरेमा, 

(ग) सम्बशन्धत संस्थाको कारोबार र व्यिसायसँग प्रलतस्पधाव हनुे गरी समान प्रकृलतको 
कारोबार िा व्यिसाय गरेमा, 

(घ) सम्बशन्धत संस्थाको अवहत हनुे कुनै कायव गरेमा,  

(ङ) लनज शारीररक िा मानलसक रुपमा काम गनव नसक्ने प्रमाणीत भएमा, 

(च) कुनै सञ्चािकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनकेो लनयम िा विलनयममा उल्िेशखत 
योग्यता नरहेमा । 

(२) कुनै सञ्चािकिाई सलमलतको पर्दबाट हटाउन े लनणवय गनुव अशघ त्यस्तो सञ्चािकिाई 
साधारण सभा समि सफाई पेश गने मनालसब मावफकको मौका दर्दइनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोशजमको अिलधलभत्र कुनै सञ्चािकिे सफाई पेश नगरेमा िा लनजिे पेश 
गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारण सभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पर्दबाट हटाउन सक्नछे ।  

(४) उपर्दफा (३) बमोशजम सञ्चािकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य सलमलतको र्दईु कायवकाि 
सम्मको लनिावचनमा उम्मेर्दिार बन्न पाउने छैन ।    

३५. लनजी स्िाथव समािेश भएको लनणवय प्रकृयामा संिग्न हनु नहनु े : (१) सञ्चािकिे आफ्नो लनजी स्िाथव 
समािेश भएको लनणवय प्रवियामा संिग्न हनुहुुरैँ्दन । 



 

 

 

(२) सञ्चािकिे आफूिाई मात्र व्यशिगत फाइर्दा हनुगेरी संस्थामा कुनै कायव गनव गराउन 
हुँरै्दन । 

(३) कुनै सञ्चािकिे उपर्दफा (१) को विपरीत हनुे गरी िा आफ्नो अलधकार िते्रभन्र्दा बावहर 
गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रलत लनज सञ्चािक व्यशिगत रूपमा 
उत्तरर्दायी हनुछे र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको, सर्दस्य िा अन्य कुनै व्यशििाई हानी नोक्सानी 
हनु गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी लनजको जायजेथाबाट असूि उपर गररनछे । 

३६. सलमलतको विघटन : (१) साधारण सभािे रे्दहायको अिस्थामा सलमलतको विघटन गनव सक्नेछाः– 

(क) सलमलतको बर्दलनयतपूणव कायवबाट संस्थाको कारोबार जोशखममा परेमा, 

(ख) संस्थािे लतनुवपने र्दावयत्ि तोवकएको समयलभत्र भिुान गनव नसकेमा, 

(ग) विलनयममा उशल्िशखत उद्देश्य र कायव विपररतको काम गरेमा,  

(घ) सलमलतिे आफ्नो शजम्मेिारी पूरा नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनकेो लनयमाििीमा उशल्िशखत शतव िा र्दताव गने  
अलधकारीिे दर्दएको लनरे्दशनको बारम्बार उल्िङ्घन गरेमा । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम सलमलत विघटन भएमा साधारण सभािे नयाँ सलमलतको लनिावचन 
गनेछ । 

(३) सलमलतिे यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम बमोशजम र्दताव गने अलधकारीिे दर्दएको 
लनरे्दशन पािना नगरेमा िा र्दफा २९ को उपर्दफा (३) बमोशजम पेश भएको प्रलतिेर्दन समेतको 
आधारमा र्दताव गने अलधकारीिे सलमलतिाई उजूरी िा लनरीिणको िममा रे्दशखएका विषयिस्तकुो 
गाशम्भयवताको आधारमा बढीमा छ मवहनाको समय दर्दई सधुार गने मौका दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो 
समयािलध लभत्र पलन सधुार नगरेमा त्यस्तो सलमलत विघटन गनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोशजम सलमलत विघटन भएमा त्यसरी विघटन गररएको लमलतिे तीन मवहना 
लभत्रमा अको सलमलतको लनिावचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो लनिावचन नभएसम्म संस्थाको रै्दलनक कायव 
सञ्चािन गनव र्दताव गने अलधकारीिे तोवकए बमोशजमको एक तर्दथव सलमलत गठन गनुव पनेछ । 

(५) यस र्दफा बमोशजम अको सलमलतको लनिावचन गराउँर्दा िागेको सम्पूणव खचव सम्बशन्धत 
संस्थािे व्यहोनेछ । 



 

 

 

३७. िेखा सपुरीिेिण सलमलतको गठन : (१) संस्थामा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीिाई सदुृढ गनव तोवकए 
बमोशजमको योग्यता पगेुका एकजना संयोजक र र्दईुजना सर्दस्यहरू रहने गरी साधारण सभािे 
लनिावचनबाट िेखा सपुरीिेिण सलमलत गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी व्यशि एकै अिलधमा एउटै संस्थाको सञ्चािक िा िेखा 
सपुररिेिण सलमलतको संयोजक िा सर्दस्य पर्दमा उम्मेर्दिार बन्न र लनिावशचत हनु सक्ने छैन । 

३८. िेखा सपुररिेिण सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार : (१) िेखा सपुररिेिण सलमलतको काम, कतवव्य 
र अलधकार रे्दहाय बमोशजम हनुेछ :– 

(क) प्रत्येक चौमालसकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक िेखापरीिण गने, गराउन,े 

(ख) िेखाको आधारभतू लसद्धान्तको पािना गने गराउन,े 

(ग) वित्तीय तथा आलथवक कारोिारको लनरीिण तथा मूल्याङ्कन गने गराउन,े 

(घ) सलमलतको काम कारिाहीको लनयलमत सपुररिेिण गने र सलमलतिाई आिश्यक सझुाि 
दर्दन,े 

(ङ) साधारण सभाको लनरे्दशन, लनणवय तथा सलमलतका लनणवय कायावन्ियन भए नभएको 
अनगुमन गने, 

(च) िेखा सम्बन्धी प्रलतिेर्दन र सलमलतको काम कारबाहीको सपुररिेिण सम्बन्धी िावषवक 
प्रलतिेर्दन साधारण सभा समि पेश गने,  

(छ) आफूिे पटक पटक दर्दएका सझुाि कायावन्ियन नभएको कारणबाट संस्थाको वहतमा 
प्रलतकूि असर परेमा िा त्यस्तो संस्थाको नगर्द िा शजन्सी सम्पशत्तको व्यापक रूपमा 
वहनालमना िा अलनयलमतता भएको िा संस्था गम्भीर आलथवक संकटमा पनव िागेकोमा सो 
को कारण खिुाई विशेष साधारण सभा बोिाउन सलमलत समि लसफाररस गने । 

(ज) आिश्यक परेमा आन्तररक िेखापरीिक लनयशुिका िालग तीन जनाको नाम सञ्चािक 
सलमलतमा लसफाररस गने । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको कायव गनव िेखा सपुररिेिण सलमलतिे विज्ञको परामशव र सहयोग 
लिन सक्नेछ । 

(३) िेखा सपुररिेिण सलमलतको संयोजक िा सर्दस्य संस्थाको रै्दलनक आलथवक प्रशासलनक 
कायवमा सहभागी हनु पाउनछैेन । 



 

 

 

पररच्छेर्द–७ 

बचत तथा ऋण पररचािन 

३९. सर्दस्य केशन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुव पने : (१) संस्थािे आफ्ना सर्दस्यहरूको मात्र 
बचत स्िीकार गनव, सोको पररचािन गनव र सर्दस्यिाई मात्र ऋण प्रर्दान गनवसक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार 
गने गरी र्दताव भएको संस्था बाहेक अन्य विषयगत िा िहउुद्देश्यीय संस्थािे बचत तथा ऋणको मखु्य 
कारोिार गनव पाउन ेछैन। 

(३) संस्थािे सर्दस्यिाई प्रर्दान गने ऋणमा लिन ेसेिा शलु्क र निीकरण शलु्क संस्थाको नीलत 
र अन्तररक कायवविलधमा तोवकए बमोशजम हनुछे । 

(४) बचत र ऋणको व्याजर्दर लबचको अन्तर प्रारे्दशशक तथा संशघय कानून बमोशजम हनुेछ । 

(५) संस्थािे प्रर्दान गरेको ऋणमा िाग्ने व्याजिाई मूि ऋणमा पूजँीकृत गरी सोको आधारमा 
व्याज िगाउन पाइनछैेन । 

(६) संस्थािे कुनैपलन कम्पनीको शेयर खररर्द गनव सक्नछैेन ।  

तर, 

(१) सस्थाको र्दावयत्िप्रलत प्रलतकूि नहनु ेगरी संस्थािे स्ि-प्रयोजनको िालग अचि सम्पत्ती 
खरीर्द तथा पूिावधार लनमावण एिं संस्था र सर्दस्यहरुको वहतमा उत्पार्दन र सेिाको िेत्रमा 
प्राथलमक पूजँी कोष पररचािन गनव िाधा पनेछैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअशघ कुनै संस्थािे कुनै कम्पनीको शेयर खररर्द गरेको भएमा 
त्यस्तो शयेर यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतिे एक िषव अिलधलभत्र वििी गररसक्न ुपनेछ । 

 (३) उपर्दफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ 
र्दताव भएका साना वकसानद्वारा प्रिवद्धवत वित्तीय संस्थाको शयेर खररर्द गनव बाधा पनेछैन । 

(७) संस्थािे प्राथलमक पूजँी कोषको पन्र गणुासम्म िचत संकिन गनव सक्नेछ । 

(८) संस्थािे र्दताव गर्दावका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यिाई सर्दस्यता प्राप् त गरेको तीन 
मवहना अिलध व्यलतत नभई ऋण िगानी गनव सक्नेछैन । 

४०. सन्र्दभव व्याजर्दर सम्बशन्ध व्यिस्था : (१) संघ, सम्बशन्धत प्ररे्दश र गाउँपालिकािे बचत तथा ऋणको 
सन्र्दभव व्याजर्दर तोक्न सक्नछे । 



 

 

 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम तोवकएको सन्र्दभव व्याजर्दर संस्थाका िालग लनरे्दशक व्याजर्दर हनुेछ । 

४१.  व्यशिगत बचतको सीमा : संस्थामा सर्दस्यको व्यशिगत िचतको सीमा तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

पररच्छेर्द – ८  

आलथवक श्रोत पररचािन 

४२. शयेर वििी तथा वफताव सम्बशन्ध व्यिस्था : (१) संस्थािे आफ्नो सर्दस्यिाई शेयर वििी गनव सक्नेछ 
। 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन संस्थािे एकै सर्दस्यिाई आफ्नो 
कुि शयेर पूजँीको बीस प्रलतशतभन्र्दा बढी हनुे गरी शयेर वििी गनव सक्नछैेन ।  

तर, संघ, प्ररे्दश सरकार िा स्थानीय तहको पूणव िा आशंशक स्िालमत्ि िा लनयन्त्रण भएको 
संस्था िा लनकायको हकमा यो बन्रे्दज िागू हनुछैेन। 

(४) संस्थाको शयेरको अंवकत मूल्य प्रलत शयेर एक सय रुपैँया हनुेछ ।  

(५) संस्थाको शयेरपूजँी विलनयममा उल्िेख भए बमोशजम हनुेछ । 

(६) संस्थािे खिुा बजारमा शेयर वििी गनव पाउनेछैन । 

(७) संस्थाको मूिधनको रुपमा रहेको कुनै सर्दस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण िा र्दावयत्ि 
बाहेक अन्य कुनै ऋण िा र्दावयत्ि िापत लििाम वििी गररनेछैन । 

४३. रकम वफताव तथा खाता सञ्चािन सम्बन्धी व्यिस्था : (१) कुनै सर्दस्यिे संस्थाको सर्दस्यता त्याग गरी 
शेयर रकम वफताव लिन चाहेमा लनजको कुनै र्दावयत्ि भए त्यस्तो र्दावयत्ि भिुान गरेको लमलतिे एक 
मवहनालभत्र लनजको बाँकी रकम लनजिाई वफताव गनुवपनेछ । 

(२) कुनै सर्दस्यिे संस्थामा जम्मा गरेको बचत वफताव माग गरेमा लनजको कुनै र्दावयत्ि भए 
त्यस्तो र्दावयत्ि किा गरी बाकँी रकम लनजिाई वफताव गनुव पनेछ। तर अिलध तोवकएको िचतको वफताव 
तोवकएको अिलध पलछ मात्र हनुेछ । 

(३) सहकारी संस्थािे सबै प्रकारका िचत खाताहरु संचािन गनवसक्नेछ ।  

४४. ऋण िा अनरु्दान लिन सक्ने : (१) संस्थािे स्िरे्दशी िा विरे्दशी बैंक िा वित्तीय संस्था िा अन्य 
लनकायबाट ऋण िा अनरु्दान लिन िा त्यस्तो लनकायसँग साझेर्दारीमा काम गनवसक्नेछ । 



 

 

 

(२) उपर्दफा (१) मा जनु सकैु कुरा िेशखएको भए तापलन संस्थािे विरे्दशी बैंक िा वित्तीय 
संस्था िा अन्य लनकायबाट ऋण िा अनरु्दान लिन िा त्यस्तो लनकायसँग साझेर्दारीमा काम गनव अशघ 
संघीय कानून िमोशजम स्िीकृती लिनपुनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) िमोशजम विरे्दशी बैङ्क िा लनकायबाट ऋण िा अनरु्दान लिन स्िीकृतीको 
िालग प्रचलित कानून बमोशजमका वििरणहरु सवहत र्दताव गने अलधकारी समि लनिेर्दन दर्दनपुनेछ ।  

(४) उपर्दफा (३) िमोशजम लनिेर्दन प्राप्त भएमा र्दताव गने अलधकारीिे कायवपालिकामा प्रस्ताि 
पेश गनुवपनेछ ।  

(५) उपर्दफा (४) बमोशजमको प्रस्ताि कायवपालिकािे उपयिु रे्दखेमा स्िीकृतीको िालग 
मन्त्राियमा लसफाररस गरर पठाउनछे ।  

४५. गाउँपालिकाको सरुिण प्राप् त गनव सक्न े: (१) संस्थािे विरे्दशी बैङ्क िा लनकायसँग लिने ऋणमा सरुिण 
प्राप् त गनुव पने भएमा तोवकए बामोशजमको वििरणहरु सवहत र्दताव गने अलधकारर समि लनिेर्दन दर्दनपुनेछ 
। 

 (२) उपर्दफा (१) िमोशजम लनिेर्दन प्राप्त भएमा र्दताव गने अलधकारीिे कायवपालिकामा प्रस्ताि 
पेश गनुवपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (२) िमोशजम प्राप्त प्रस्ताि उपयिु रे्दशखएमा कायवपालिकािे प्रचलित कानून 
बमोशजम तोवकएको अधारमा सरुिण प्रर्दान गनवसक्नछे ।  

पररच्छेर्द – ९ 

संस्थाको कोष 

४६ संस्थाको कोष : संस्थाको कोषमा रे्दहाय बमोशजमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर वििीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रुपमा प्राप् त रकम, 

(घ) संघ, प्ररे्दश र गाउँपालिकाबाट प्राप् त अनरु्दान रकम, 

(ङ) विरे्दशी सरकार िा अन्तरावविय संघसंस्थाबाट प्राप् त अनरु्दान िा सहायताको रकम, 

(च) व्यिसावयक कायवबाट आशजवत रकम, 

(छ) सर्दस्यता प्रिेश शलु्क, 



 

 

 

(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे अन्य जनुसकैु रकम । 

४७.  जगेडा कोष : (१) संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको कोषमा रे्दहाय बमोशजमका रकम रहने छन  :– 

(क) आलथवक िषवको खूर्द नाफा रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम,  

(ख) कुनै संस्था, संघ िा लनकायिे प्रर्दान गरेको पूजँीगत अनरु्दान रकम, 

(ग) शस्थर सम्पत्ती वििीबाट प्राप् त रकम, 

(घ)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) उपर्दफा (१) बमोशजमको जगेडा कोष अविभाज्य हनुेछ । 

४८. संरशित पूजँी वफताव कोष : (१) संस्थामा एक संरशित पूजँी वफताव कोष रहनेछ । 

(२) र्दफा ४७ बमोशजमको जगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोशजमको 
रकम छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम उपर्दफा (१) बमोशजमको 
कोषमा िावषवक रुपमा जम्मा गनुव पनेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोशजमको रकम तोवकए बमोशजम सर्दस्यिे गरेको िावषवक कारोिारको 
आधारमा सम्बशन्धत सर्दस्यिाई उपिव्ध गराउन ुपनेछ ।  

४९. सहकारी प्रिद्धवन कोष सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संस्थािे सहकारी व्यिसायको प्रिद्धवन गनवको िालग र्दफा 
४७ बमोशजम जगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोशजमको रकम छुयाई 
बाँकी रहेको रकमको शून्य र्दशमिि पाँच प्रलतशतिे हनु आउने रकम उपर्दफा (१)  बमोशजमको 
कोषमा िावषवक रुपमा जम्मा गनुव पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको कोषको उपयोग प्रचलित कानूनको आधारमा तोवकए अनसुार 
हनुेछ । 

५०.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यिस्था: (१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उशल्िशखत कोषका अलतररि 
संस्थामा सहकारी शशिा कोष, शयेर िाभांश कोष िगायत तोवकए बमोशजमका अन्य कोषहरु रहन 
सक्नछेन  । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको कोषमा िावषवक रुपमा रकम जम्मा र सो कोषको उद्देश्य 
पूलतवका िालग कोषमा जम्मा भएको रकमको उपयोग विलनयममा तोवकए बमोशजम गनव सवकनछे ।  



 

 

 

(३) संस्थाका सर्दस्यहरूिाई िाभाशं वितरण गर्दाव उपर्दफा (१) बमोशजमको शयेर िाभांश 
कोषमा िावषवक रुपमा रकम जम्मा गरी सोवह कोषबाट िाभांश वितरण गनुवपनेछ । 

(४) उपर्दफा (३) बमोशजम िाभाशं वितरण गर्दाव एक िषवको शेयर िाभांशको रकम शयेर 
पूजँीको पन्र प्रलतशत भन्र्दा बढी हनु ुहनुेछैन । 

पररच्छेर्द – १० 

अलभिेख र सूचना 

५१. अलभिेख राख्न ुपने :(१) संस्थािे साधारण सभा, सलमलत, िेखा सपुररिेिण सलमलत तथा उपसलमलतहरुको 
बैठकका लनणवय तथा काम कारबाहीको अद्यािलधक अलभिेख सरुशित साथ राख्नपुनेछ । 

(२) संस्थािे कारोबारसँग सम्बशन्धत तथा अन्य आिश्यक अलभिेखहरू तोवकए बमोशजम 
सरुशित साथ राख्नपुनेछ । 

(३) सर्दस्यिे संस्थामा उपर्दफा (१) र (२) बमोशजमको सूचना र वििरण माग गरेमा उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

५२. वििरण उपिब्ध गराउन ुपने : (१) संस्थािे रे्दहायका वििरणहरू सवहतको प्रलतिेर्दन प्रत्येक चौमालसक 
समाप्त भएको सात दर्दनलभत्र र्दताव गने अलधकारी समि पेश गनुव पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमालसक प्रलतिेर्दन,  

(ख) तरिताको अिस्था,  

(ग) र्दताव गने अलधकारीिे समय समयमा तोवकदर्दएको अन्य चौमालसक वििरण । 

   (२) संस्थािे रे्दहायका वििरणहरू सवहतको प्रलतिेर्दन आ.ि. समाप्त भएको तीन मवहना लभत्र 
र्दताव गने अलधकारी समि पेश गनुवपनेछ :– 

(क) कारोबारको िावषवक प्रलतिेर्दन र िेखापरीिण प्रलतिेर्दन, 

(ख) िावषवक कायविम नीलत तथा योजना, 

(ग) खूर्द बचत सम्बन्धी नीलत तथा योजना, 

(घ) सञ्चािकको नाम तथा बाँकी कायाविलधको सूची, 

(ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(च) शेयर सर्दस्य संख्या र शयेरपूजँी,   



 

 

 

(छ) सञ्चािक िा सर्दस्यिे लिएको ऋण लतनव बाँकी रहेको रकम, 

(ज) र्दताव गने अलधकारीिे समय समयमा तोवकदर्दएको अन्य िावषवक वििरण । 

पररच्छेर्द – ११ 

िेखा र िेखापरीिण 

५३. कारोबारको िेखा : (१) संस्थाको  कारोबारको िेखा र्दोहोरो अलभिेख प्रणािीमा प्रोर्दभािी लसद्दान्तमा 
आधाररत िेखाविलध अनसुार कारोिारको यथाथव शस्थलत स्पष्ट रुपमा रे्दशखने गरी राख्नपुनेछ । 

(२) िेखा अलभिेख गर्दाव प्रचालित कानून बमोशजम रशजिारिे िागू गरेको िेखामान (एकाउशन्टङ 
स्याण्डडव) र तोवकए बमोशजम अििम्िन गनुवपने अन्य शतव तथा व्यिस्था पािना गनुवपनेछ । 

५४. िेखापरीिण : (१) संस्थािे प्रत्येक आलथवक िषवको िेखापरीिण सो आलथवक िषव समाप्त भएको लमलतिे 
तीन मवहनालभत्र प्रचलित कानून बमोशजम गाउँपालिकािे तोकेको इजाजतपत्र प्राप् त िेखापरीिकद्वारा 
गराउन ुपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको अिलधलभत्र कुनै संस्थािे िेखापरीिण नगराएको पाइएमा र्दताव 
गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको िेखापरीिण इजाजतपत्र प्राप् त िेखापरीिकबाट गराउन सक्नछे। 

(३) उपर्दफा (२) बमोशजम िेखापरीिण गराउँर्दा िेखापरीिकिाई दर्दन ु पने पाररश्रलमक 
िगायतको रकम सम्बशन्धत संस्थािे व्यहोनेछ ।  

(४) उपर्दफा (१) िा (२) बमोशजम िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण प्रलतिेर्दन अनमुोर्दनको 
िालग साधारण सभा समि पेश गनुवपनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बमोशजम पेश भएको िेखापरीिण प्रलतिेर्दन साधारण सभाबाट अनमुोर्दन 
हनु नसकेमा पनुाः िेखापरीिणको िालग साधारण सभािे र्दफा ५५ को अधीनमा रही अको िेखापरीिक 
लनयिु गनेछ । 

५५. िेखापरीिकको लनयशुि : (१) संस्थाको िेखापरीिण सम्बन्धी कायव गनव प्रचलित कानून बमोशजम 
इजाजतपत्रप्राप् त िेखापरीिकहरूमध्येबाट साधारण सभािे एकजना िेखापरीिक लनयशुि गरी 
पाररश्रलमक समेत तोक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम िेखापरीिक लनयिु गर्दाव एउटै व्यशि, फमव िा कम्पनीिाई 
िगातार तीन आलथवक िषवभन्र्दा बढी हनुे गरी लनयिु गनव सवकनछैेन । 



 

 

 

५६. िेखापरीिकमा लनयिु हनु नसक्न े: (१) रे्दहायका व्यशि िेखापरीिकमा लनयिु हनु तथा लनयिु भई 
सकेको भए सो पर्दमा बहाि रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक, 

(ख) सम्बशन्धत संस्थाको सर्दस्य, 

(ग) सहकारी संस्थाको लनयलमत पाररश्रलमक पाउने गरी लनयिु सल्िाहकार िा कमवचारी, 

(घ) िेखापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन िषवको अिलध भिुान नभएको,  

(ङ) र्दामासाहीमा परेको, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी िा नैलतक पतन हनुे अन्य फौजर्दारी कसूरमा सजाय पाएको पाँच िषव 
भिुान नभएको,  

(छ) सम्बशन्धत संस्थासँग स्िाथव बाशझएको व्यशि । 

(२) िेखापरीिकिे आफू लनयिु हनुअुशघ उपर्दफा (१) बमोशजम अयोग्य नभएको कुराको 
संस्थासमि स्ि-घोषणा गनुवपनेछ ।  

(३) कुनै िेखापरीिक आफ्नो कायवकाि समाप्त नहुँरै्द कुनै संस्थाको िेखापरीिण गनव अयोग्य 
भएमा िा संस्थाको िेखापरीिकको पर्दमा कायम रहन नसक्ने शस्थलत उत्पन्न भएमा लनजिे िेखापरीिण 
गनुव पने िा गरररहेको काम तत्काि रोकी सो कुराको जानकारी लिशखत रुपमा संस्थािाई दर्दनपुनेछ 
। 

(४) कुनै संस्थामा उपर्दफा (३) िेखापरीिण हनु नसकेमा िा लनयिु भएको िेखापरीिकको 
िेखापरीिाण कायव सम्पन्न नहुँर्दा नै मतृ्य ुभएमा विशेष साधारण सभा माफव त अको िेखापरीिकको 
लनयशुि गनुवपनेछ । 

(४) यस र्दफाको प्रलतकूि हनुेगरी लनयिु भएको िेखापरीिकिे गरेको िेखापरीिण मान्य 
हनुे छैन ।  

पररच्छेर्द – १२ 

छुट, सवुिधा र सहलुियत 

५७. छुट, सवुिधा र सहलुियत: (१) संस्थािाई प्राप्त हनुे छुट, सवुिधा र सहलुियत संघीय र प्ररे्दश कानून 
बमोशजम हनुेछ । 



 

 

 

 (२) उपर्दफा (१) मा उल्िेशखत छुट, सवुिधा र सहलुियत बाहेक संस्थािाई प्राप्त हनुे अन्य छुट, 
सवुिधा र सहलुियत तोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

पररच्छेर्द-१३ 

ऋण िगानी, असिुी तथा बाकँी बक्यौता 

५८. ऋण िगानी र असूि गने : (१) संस्थािे ऋण िगानी गर्दाव पयावप्त लधतो िा सरुिणको सलुनशिता गरी 
ऋण िगानी गनुवपनेछ । 

(२) संस्थािे ऋण िगानी गनव ऋण िगानी नीलत र अन्तररक कायवविलध बनाई सोको 
कायावन्ियन गनुवपर्दवछ । 

(३) संस्थािे िगानीमा रहेको ऋण वकस्ता र व्याज असिुीमा पहि र ताकेता गनुवपनेछ । 
िगानीमा रहेको ऋण असिुी कायवयोजना बनाई कायावन्ियन गनुव पर्दवछ । 

(४) संस्थािे उनन्चास प्रलतशत भन्र्दा बढी संचािकिाई एकै पटक ऋण िगानी गनव पाउने 
छैन ।  

(५)  संस्थािे ऋण िगानी गर्दाव पयावप्त लधतो िा सरुिणको सलुनशिता नगरी ऋण िगानी 
गरेको रे्दशखएमा र्दताव गने अलधकारी र्दफा ६१ र ६२ को िालग िाध्य हनुेछैन । 

(६)  संस्थािे ऋण िगानी गर्दाव पयावप्त लधतो िा सिुाणको सलुनशिता नगरी ऋण िगानी 
गरेको अिस्थामा त्यस्तो ऋण असिुी प्रलत ऋण िगानीमा संिग्न संचािक, ऋण िगानी उपसलमलत, 
लधतो मलु्यांकन सलमलतका पधालधकारी र कायवकारी प्रमखु िा व्यिस्थापक शजम्मेिार हनुेछन  । 

(७) कुनै सर्दस्यिे संस्थासगँ गरेको ऋण सम्झौता िा शतव कबलुियतको पािना नगरेमा, 
लिखतको भाखालभत्र ऋणको साँिा, व्याज र हजावना चिुा नगरेमा त्यस्तो सर्दस्यिे ऋण लिँर्दा राखेको 
लधतोिाई सम्बशन्धत संस्थािे तोवकएको बमोशजम लििाम वििी गरी िा अन्य कुनै व्यिस्था गरी आफ्नो 
साँिा, व्याज र हजवना असूि उपर गनवसक्नछे । 

(८)  उपर्दफा (७) बमोशजम लधतो सम्बशन्धत संस्था आफैिे सकारे पिात  पलन ऋणीिे साँिा 
व्याज र्दिैु भिुानी गरी लधतो बापतको सम्पशत्त वफताव लिन चाहेमा वफताव गनुवपनेछ । 

(९) कुनै सर्दस्यिे संस्थामा राखेको लधतो कुनै वकलसमिे कसैिाई हक छोलडदर्दएमा िा अन्य 
कुनै कारणबाट त्यस्तो लधतोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्तो ऋणीिाई लनशित म्यार्द दर्दई थप लधतो 
सरुिण राख् न िगाउन सवकनेछ । 



 

 

 

(१०) उपर्दफा (९) बमोशजम ऋणीिे थप लधतो नराखेमा िा उपर्दफा (७) िा (९) बमोशजमको 
लधतोबाट पलन सािँा, व्याज र हजवनाको रकम असूि उपर हनु नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक िाग्न े
अन्य जायजेथाबाट पलन साँिा, व्याज र हजवना असूि उपर गनव सवकनेछ ।  

(११) यस र्दफा बमोशजम लििाम लबवि संस्थामा प्राप्त भएको रकम्बट सािँा, व्याज र हजवना 
असूि उपर गर्दाव असूिउपर गनुव पने सािँा, व्याज र हजावनाको रकम तथा यस प्रवियामा िागेको 
खचवको रकम किा गरी बाकँी रहन आएको रकम सम्बशन्धत ऋणीिाई वफताव दर्दनपुनेछ ।  

(१२) यस र्दफा बमोशजम कुनै संस्थािे ऋणीको लधतो िा अन्य जायजेथा लििाम वििी गर्दाव 
लििाम सकाने व्यशिको नाममा सो लधतो िा जायजेथा प्रचलित कानून बमोशजम रशजिेशन िा र्दाशखि 
खारेज गनवको िालग सम्बशन्धत कायावियमा िेखी पठाउनछे र सम्बशन्धत कायावियिे पलन सोही बमोशजम 
रशजिेशन िा र्दाशखि खारेज गरी सोको जानकारी सम्बशन्धत संस्थािाई दर्दनपुनेछ । 

(१३) यस र्दफा बमोशजम लधतो राखेको सम्पशत्त लििाम वििी गर्दाव कसैिे सकार नगरेमा 
त्यस्तो सम्पशत्त सम्बशन्धत संस्था आफैं िे सकार गनवसक्नछे । 

(१४) उपर्दफा (८) बमोशजम आफैं िे सकार गरेमा त्यस्तो सम्पशत्त सम्बशन्धत संस्थाको नाममा 
रशजिेशन िा र्दाशखि खारेज गनव सम्बशन्धत कायावियमा िेखी पठाउनछे र त्यसरी िेखी आएमा 
सम्बशन्धत कायावियिे सोही बमोशजम रशजिेशन िा र्दाशखि खारेज गरी दर्दनपुनेछ । 

५९.    कािो सूची सम्बन्धी व्यिस्था: (१) संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचिन गने िा तोवकएको 
समयािलध लभत्र ऋणको सािँा व्याज वफताव नगने सर्दस्यको नाम नामेशी सवहत कािो सूची प्रकाशन 
गनव सवकनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम कािो सूची प्रकाशन गने सम्बशन्ध अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम 
हनुेछ । 

६०. कजाव सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यिस्था: कजाव सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यिस्था प्रचलित कानून बमोशजम 
हनुेछ । 

६१ बाकँी बक्यौता असूि उपर गने : कसैिे संस्थािाई लतनुव बझुाउन ुपने रकम नलतरी बाँकी राखेमा त्यस्तो 
रकम र सो को व्याज समेत र्दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो व्यशिको जायजेथाबाट असूि उपर गनव 
सहयोग गरी दर्दनपुनेछ ।  

६२. रोक्का राख् न िेखी पठाउन े: (१) संस्था िा र्दताव गने अलधकारीिे र्दफा ५८ को उपर्दफा ७ रे्दखी १४ 
सम्म र र्दफा ६१ को प्रयोजनको िालग कुनै व्यशिको खाता, जायजेथाको स्िालमत्ि हस्तान्तरण, 
नामसारी िा वििी गनव नपाउने गरी रोक्का राख् न सम्बशन्धत लनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ ।  



 

 

 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम रोक्काको िालग िेखी आएमा सम्बशन्धत लनकायिे प्रचलित कानून 
बमोशजम त्यस्तो व्यशिको खाता, जायजेथाको स्िालमत्ि हस्तान्तरण, नामसारी िा वििी गनव नपाउन े
गरी रोक्का राखी दर्दनपुनेछ । 

६३. अग्राधीकार रहन:े कुनै व्यशििे संस्थािाई लतनुव पने ऋण िा अन्य कुनै र्दावयत्ि नलतरेमा त्यस्तो 
व्यशिको जायजेथामा संघ, प्ररे्दश र गाउँपालिकाको कुनै हक र्दाबी भए त्यसको िालग रकम छुिाई 
बाँकी रहन आएको रकममा संस्थाको अग्रालधकार रहनेछ । 

६४.  कारिाही गनव बाधा नपने: संस्थािे ऋण असिुी गने सम्बन्धमा कुनै व्यशि िा सहकारी संस्था उपर 
चिाएको कुनै कारिाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यशि िा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित कानून 
बमोशजमको कुनै कसूरमा कारिाही चिाउन रोक िगाएको मालननछैेन । 

पररच्छेर्द– १४ 

एकीकरण, विघटन तथा र्दताव खारेज 

६५. एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यिस्था: (१) यस ऐनको अलधनमा रही र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी 
संस्थाहरु एक आपसमा गालभई एकीकरण गनव िा एक संस्थािाई भौगोलिक कायव िेत्रको आधारमा 
र्दईु िा र्दईुभन्र्दा बढी संस्थामा विभाजन गनव सवकनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम एकीकरण िा विभाजनको प्रारम्भ सम्बशन्ध लनणवय र एकीकरण िा 
विभाजनको अशन्तम लनणवय साधारण सभाबाट हनुेछ ।           

(३) उपर्दफा (२) बमोशजम एकीकरण िा विभाजन गने लनणवय गर्दाव एकीकरण िा विभाजनका 
शतव र कायवविलध समेत खिुाउन ुपनेछ । 

(४) संस्था एकीकरण हुरँ्दा संस्थाहरूको सम्पूणव चि अचि सम्पलत नया ँबने्न संस्थाको हनुछे 
। 

(५) संस्था विभाजन हुँर्दा संस्थाहरूको सम्पूणव चि अचि सम्पलतको विभाजन तोवकए बमोशजम 
हनुेछ । 

६६.  विघटन र र्दताव खारेज : (१) कुनै संस्थामा रे्दहायको अिस्था विद्यमान भएको उल्िेख गरी साधारण 
सभाको तत्काि कायम रहेका र्दईु लतहाइ बहमुत सर्दस्यको लनणवयबाट त्यस्तो संस्थाको विघटन गने 
लनणवय गरेमा र्दताव खारेजीको स्िीकृतीका िालग सलमलतिे र्दताव गने अलधकारीसमि लनिेर्दन दर्दन सक्नेछ:– 

(क) विलनयममा उशल्िशखत उद्देश्य तथा कायव हालसि गनव सम्भि नभएमा,  

(ख) सर्दस्यको वहत गनव नसक्ने भएमा । 



 

 

 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम प्राप् त लनिेर्दनमा छानविन गर्दाव त्यस्तो संस्थाको विघटन गनव 
उपयिु रे्दशखएमा र्दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको र्दताव खारेज गनव सक्नछे। 

(३) उपर्दफा (२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन र्दताव गने अलधकारीिे रे्दहायको 
अिस्थामा मात्र संस्थाको र्दताव खारेज गनव सक्नछे :– 

(क) िगातार र्दईु िषवसम्म कुनै कारोबार नगरी लनष्कृय रहेको पाइएमा, 

(ख) कुनै संस्थािे यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनकेो लनयमाििी विपरीतको कायव 
बारम्बार गरेमा, 

(ग) विलनयममा उशल्िशखत उद्देश्य विपरीत कायव गरेमा, 

(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त विपरीत कायव गरेमा, 

(ङ) र्दफा ७८ को उपर्दफा ५ बमोशजमको लसफाररस भएमा। 

(४) उपर्दफा (२) िा (३) बमोशजम र्दताव खारेज गनुव अशघ र्दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो 
संस्थािाई सनुिुाईको िालग पन्र दर्दनको समय दर्दनपुनेछ । 

(५) उपर्दफा (२) िा (३) बमोशजम संस्थाको र्दताव खारेज भएमा त्यस्तो संस्था विघटन भएको 
मालननेछ ।  

(७) उपर्दफा (२) िा (३) बमोशजम संस्थाको र्दताव खारेजी भएमा त्यस्तो संस्थाको र्दताव 
प्रमाणपत्र स्िताः रद्द भएको मालननेछ । 

६७. लिक्िीडेटरको लनयशुि : (१) र्दफा ६६ बमोशजम कुनै संस्थाको र्दताव खारेज गने लनणवय भएमा र्दताव गने 
अलधकारीिे तोवकए बमोशजमको योग्यता भएको लिक्िीडेटर लनयिु गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम लिक्िीडेटर लनयिु गर्दाव तोवकएको लसमा सम्मको सम्पलत भएको संस्थाको 
हकमा र्दताव गने अलधकारीिे कुनै अलधकृतस्तरका कमवचारीिाई लिक्िीडेटर लनयशुि गनवसक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (१) बमोशजम लनयिु लिक्िीडेटरको कम, कतवव्य र अलधकार, पाररश्रलमक, लिक्िीडेसन 
अिलध र  लिक्िीडेसन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

६८. लिक्िीडेशन पलछको सम्पलतको उपयोग: कुनै संस्थाको लिक्िीडेशन पिात  सबै र्दावयत्ि भिुान गरी बाँकी 
रहन गएको सम्पशत्तको उपयोग तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

पररच्छेर्द – १५ 

र्दताव गने अलधकारी 



 

 

 

६९. र्दताव गने अलधकारी : (१) यस ऐन अन्तगवत र्दताव गने अलधकारीिे गनुवपने कायवहरू प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतिे गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको र्दताव गने अलधकारीिे यस ऐन बमोशजम आफूमा रहेको कुनै 
िा सम्पूणव अलधकार कायावियको सहकारी शाखाको अलधकृतिाई प्रत्यायोजन गनव सवकनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोशजम प्रत्यायोजन गनव सहकारी शाखामा अलधकृत स्तरको कमवचारी 
नभएमा आफू मातहतको अलधकृतस्तरको कमवचारीिाई प्रत्यायोजन गनव सवकनेछ । 

७०. र्दताव गने अलधकारी काम, कतवव्य र अलधकार : (१) र्दताव गने अलधकारी काम, कतवव्य तथा अलधकार 
रे्दहाय बमोशजम हनुेछ । 

(क) यस ऐनमा र प्रचलित कानूनमा उशल्िशखत कायव गने, 

(ख) संस्थाको विलनयम, ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनकेो लनयम, लनरे्दशशका, मापर्दण्ड, 
कायवविलध र अन्य प्रचलित कानून प्रलतकुि नहनुे गरी स्िीकृत गररदर्दने,  

(ग) संस्थाको साधारण सभाबाट पाररत संशोलधत विलनयम यो ऐन, यो ऐन अन्तगवत बनेको 
लनयम, लनरे्दशशका, मापर्दण्ड, कायवविलध र अन्य प्रचलित कानून प्रलतकुि नहनु ेगरी स्िीकृत 
गररदर्दन,े  

(ग) तोवकए बमोशजमको अन्य कायव गने । 

पररच्छेर्द –१६ 

लनरीिण तथा अनगुमन 

७१. लनरीिण तथा अलभिेख जाचँ गने : (१) र्दताव गने अलधकारीिे कायवयोजना बनाई संस्थाको लनयलमत 
लनरीिण तथा अलभिेख परीिण आफू िा आफ्नो प्रलतलनलध माफव त गनुव, गराउन ुपनेछ । यस्तो लनरीिण 
तथा अलभिेख परीिण आकशस्मक रुपमा पलन गनव सवकनछे । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोशजम लनरीिण िा अलभिेख जाचँ गर्दाव र्दताव गने अलधकारी माग गरेको 
जानकारी सम्बशन्धत संस्थािे उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(३) लनरीिण िा अलभिेख जाँच सम्बशन्ध सूचकहरू तोवकए बमोशजम हनुछे ।  

(४) उपर्दफा (१) बमोशजम लनरीिण िा वहसाब जाँच गर्दाव कुनै संस्थाको कामकारबाही यो 
ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम, लनरे्दशशका, मापर्दण्ड िा कायवविलध बमोशजम भएको नपाइएमा र्दताव 



 

 

 

गने अलधकारीिे सम्बशन्धत संस्थािाई आिश्यक लनरे्दशन दर्दन सक्नछे र त्यस्तो लनरे्दशनको पािना गनुव 
त्यस्तो संस्थाको कतवव्य हनुछे । 

(५) संस्थामा संघ र प्ररे्दश कानून बमोशजम हनु ेलनरीिण तथा अलभिेख परीिणिाई यो र्दफािे 
बाधा गनेछैन । 

(६) कुनै संस्थामा उपर्दफा (६) बमोशजम लनरीिण तथा अलभिेख परीिण भएमा सो को 
प्रलतिेर्दन र्दताव गने अलधकारीिे लनरीिण तथा अलभिेख परीिण गने लनकायसँग माग गनवसक्नेछ ।   

७२. छानविन गनव सक्न े: (१) कुनै संस्थाको व्यिसावयक कारोिार सन्तोषजनक नभएको, सर्दस्यको वहत 
विपरीत काम भएको िा सो संस्थाको उद्दशे्य विपरीत कायव गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा पाँच 
प्रलतशत सर्दस्यिे छानविनको िालग लनिेर्दन दर्दएमा र्दताव गने अलधकारीिे त्यस्तो संस्थाको छानविन गनुव, 
गराउन पनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम छालनिन गर्दाव माग गरेको वििरण िा कागजात उपिब्ध गराई 
सहयोग गनुव सम्बशन्धत संस्थाको सलमलतको कतवव्य हनुेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) बमोशजम गररएको छानविनको जानकारी सम्बशन्धत संस्थािाई लिशखत रुपमा 
दर्दनपुनेछ । 

(४) यस र्दफा बमोशजम गररएको छानविनबाट दर्दएको सझुाि सम्बशन्धत संस्थािे पािना 
गनुवपनेछ । 

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको लनरीिण तथा अनगुमन सम्बन्धी विशषे व्यिस्था: (१) बचत 
तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने संस्थािे तोवकए बमोशजम अनगुमन प्रणािी अििम्बन गनुव पनेछ । 

(२) र्दताव गने अलधकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको तोवकए बमोशजमको 
अनगुमन प्रणािीमा आधाररत भई लनरीिण तथा अनगुमन गनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोशजम संस्थाको लनरीिण तथा अनगुमन र्दताव गने अलधकारीिे आिश्यकता 
अनसुार अन्य लनकायको सहयोग लिनसक्नछे । 

(४) यस र्दफा बमोशजम गररएको लनरीिण तथा अनगुमनबाट दर्दएको सझुाब सम्बशन्धत संस्थािे 
पािना गनुवपनेछ । 

७४. िावषवक प्रलतिेर्दन पेश गनुवपने : (१) र्दताव गने अलधकारीिे आलथवक िषव समाप्त भएको लमलतिे छ 
मवहनालभत्र संस्थाको लनरीिण सम्बन्धी एकीकृत िावषवक प्रलतिेर्दन कायवपालिकासमि पेश गनुवपनेछ । 

(२) उपर्दफा (१)  बमोशजमको प्रलतिेर्दनमा रे्दहायका वििरणहरू खिुाउन ुपनेछ:– 



 

 

 

(क) र्दताव भएका र सञ्चािनमा रहेका संस्थाको वििरण र सञ्चािनमा रहेका संस्थाको 
कारोबार, 

(ख) अनगुमन गररएका संस्थाको संख्या तथा आलथवक कारोिारको वििरण, 

(ग) संस्थामा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम, विलनयम तथा 
आन्तररक कायवविलधको पािनाको अिस्था, 

(घ) संस्थाका सर्दस्यिे प्राप् त गरेको सेिा सवुिधाको अिस्था, 

(ङ) संस्थाको वियाकिापमा सर्दस्यको सहभालगताको स्तर अनपुात, 

(च) संस्थािाई गाउँपालिकाबाट प्रर्दान गररएको वित्तीय अनरु्दान तथा छुट सवुिधाको 
सर्दपुयोलगताको अिस्था,  

(छ) संस्थाको आलथवक वियाकिाप तथा वित्तीय अिस्था सम्बन्धी तोवकए बमोशजमका 
वििरण, 

(ज) संस्थामा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािीको अिस्था, 

(झ) संस्थामा सशुासन तथा शजम्मेिारीको अिस्था, 

(ञ) संस्थामा रहेका कोषको वििरण, 

(ट) संरशित पूजँी वफताव कोषवितरणको अिस्था, 

(ठ) सहकारीको नीलत लनमावणमा सहयोग पगु्ने आिश्यक कुराहरू, 

(ड) सहकारी संस्थाको र्दताव, खारेजी तथा विघटन सम्बन्धी वििरण, 

(ढ) संस्थािे सञ्चािन गरेको र्दफा १२ बमोशजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा 
पररयोजनाको वििरण,  

(ण) तोवकए बमोशजमका अन्य वििरण । 

७५. आपसी सरुिण सेिा संचािन सम्बन्धी व्यिस्था :  (१) संस्थािे विमा सलमलतबाट स्िीकृत योजनाको 
शतव बन्रे्दज अनसुार आफ्ना सर्दस्यहरुको बािीनािी िा िस्तभुाउमा भएको िलतको लनशित अंशपूलतव गने 
गरी आपसी सरुिण सेिा संचािन गनव सक्नेछ । 

७६. शस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यिस्था : (१) बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाहरूिे सम्भावित जोशखमबाट 
संरिणका िालग प्रचलित कानूनमा व्यिस्था भए बमोशजम खडा हनुे शस्थरीकरण कोषमा सहभागी हनु 
सक्नेछन  । 



 

 

 

पररच्छेर्द – १७ 

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यिस्थापन 

७७. संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गनव सवकन े: (१) यस ऐन बमोशजम गररएको लनरीिण िा वहसाब 
जाँचबाट कुनै संस्थामा रे्दहायको अिस्था विद्यमान रहेको रे्दशखएमा र्दताव गने अलधकारीको लसफाररसमा 
कायवपालिकािे त्यस्तो संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गनव सक्नेछ :- 

(क) सर्दस्यको वहत विपरीत हनुे गरी कुनै कायव गरेको, 

(ख) संस्थािे पूरा गनुवपने वित्तीय र्दावयत्ि पूरा नगरेको िा भिुानी गनुवपने र्दावयत्ि भिुानी 
गनव नसकेको िा भिुानी गनव नसक्ने अिस्था भएको, 

(ग) सर्दस्यहरूको बचत लनधावररत शतव बमोशजम वफताव गनव नसकेको, 

(घ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम तथा विलनयम विपरीत हनु ेगरी संस्था  
सञ्चािन भएको, 

(ङ) संस्था र्दामासाहीमा पनव सक्ने अिस्थामा भएको िा उल्िेखनीय रुपमा गम्भीर आलथवक 
कदठनाई भोलगरहेको, 

(च) कुनै संस्थािे सर्दस्यको बचत रकम वफताव गनुव पने अिलधमा वफताव नगरेको भनी 
त्यस्तो संस्थाका कम्तीमा िीस प्रलतशत िा िीस जना मध्ये जनु कम हनु्छ सो िरािरका 
सर्दस्यहरूिे र्दताव गने अलधकारीसमि लनिेर्दन दर्दएकोमा छानविन गर्दाव खण्ड (क) रे्दशख 
(ङ) सम्मको कुनै अिस्था विद्यमान भएको रे्दशखएको, 

(२) उपर्दफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन प्रचलित कानून बमोशजम गठन 
गरेको आयोगिे कुनै संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनव लसफाररस गरेमा िा समस्याग्रस्त भनी 
पवहचान गरेकोमा िा त्यस्तो आयोगमा परेको उजरुी संख्या, औशचत्य समेतको आधारमा कायवपालिकािे 
त्यस्तो संस्थािाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गनवसक्नछे । 

७८. समस्याग्रस्त संस्थाको व्यिस्थापन सलमलतको गठन : (१) र्दफा ७७ बमोशजम समस्याग्रस्त संस्था घोषणा 
भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पशत्त व्यिस्थापन तथा र्दावयत्ि भिुानी सम्बन्धी कायवका िालग व्यिस्थापन 
सलमलतको गठन गनव र्दताव गने अलधकारीिे गाउँ कायवपालिका समि लसफाररस गनेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम लसफाररस भई आएमा कायवपालिकािे तोवकए िमोशजम व्यिस्थापन 
सलमलतको गठन गनव सक्नेछ ।  



 

 

 

(३) उपर्दफा (२) बमोशजम गदठत व्यिस्थापन सलमलतको काम, कतवव्य र अलधकार तोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

(४) उपर्दफा (२) बमोशजम गदठत व्यिस्थापन सलमलतिे समस्याग्रस्त संस्थाको पनु: सञ्चािनको 
िालग उपचारात्मक कायवहरू गनुवपनेछ । 

(५) उपर्दफा (४) बमोशजम उपचारात्मक कायवहरूबाट समस्याग्रस्त संस्थाको पनु सञ्चािनको 
सम्भािना नभएमा विगठन िा र्दताव खारेजीको िालग र्दताव गने अलधकारीिाई लसफाररस गनुवपनेछ । 

पररच्छेर्द – १८ 

कसूर, र्दण्ड जररिाना तथा पनुरािेर्दन 

७९. कसूर गरेको मालनन े:  (१) कसैिे रे्दहायको कुनै कायव गरेमा यस ऐन अन्तगवतको कसूर गरेको मालननेछ:- 
(क) र्दताव नगरी िा खारेज भएको संस्था सञ्चािन गरेमा िा कुनै व्यशि, फमव िा कम्पनीिे आफ्नो 
नाममा सहकारी शब्र्द िा सो शब्र्दको अंग्रजेी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह िा 
अन्य कुनै कायव गरेमा, 

(ख) सर्दस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनकेो लनयम, विलनयम बमोशजम बाहेक 
अन्य कुनैपलन प्रयोजनको िालग प्रयोग गरेमा,  

(ग) तोवकएको भन्र्दा बढी रकम ऋण प्रर्दान गरेमा िा ऋण प्रर्दान गर्दाव जमानत िा 
सरुिण नराखी ऋण प्रर्दान गरेमा, 

(घ) सलमलतको सर्दस्य, व्यिस्थापक िा कमवचारीिे संस्थाको सम्पशत्त, िचत िा शयेर रकम 
वहनालमना गरेमा, 

(ङ) ऋण असूि हनु नसक्न ेगरी सलमलतका कुनै सर्दस्य, लनजको नातेर्दार िा अन्य व्यशि 
िा कमवचारीिाई ऋण दर्दई रकम वहनालमना गरेमा,  

(च) सलमलतका कुनै सर्दस्यिे एक्िै िा अन्य सर्दस्यको लमिोमतोमा संस्थाको शयेर िा 
बचत रकम आफू खसुी पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याएमा,  

(छ) झिुा िा गित वििरण पेश गरी कजाव लिएमा, राखेको लधतो कच्चा भएमा िा ऋण 
वहनालमना गरेमा,  

(ज) संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनकेा लनयम, विलनयम विपररत िगानी गरेमा 
िा िगानी गने उद्देश्यिे रकम उठाएमा,  



 

 

 

(झ) कृलत्रम व्यिसाय खडा गरी िा गराई ऋण लिएमा िा दर्दएमा, 

(ञ) लधतोको अस्िाभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण लिएमा िा दर्दएमा, 

(ट) झिुा वििरणको आधारमा पररयोजनाको िागत अस्िाभाविक रुपमा बढाई बढी ऋण 
लिएमा िा दर्दएमा, 

(ठ) कुनै व्यशि िा संस्थािाई एक पटक दर्दइसकेको सरुिण रीतपूिवक फुकुिा नभई िा 
सो सरुिणिे खामेको मूल्यभन्र्दा बढी हनुेगरी सोही सरुिण अन्य संस्थामा राखी पनुाः 
ऋण लिए िा दर्दएमा, 

(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको िालग ऋण सवुिधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा निगाई 
अन्यत्र प्रयोग गरे िा गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात िा खातामा िेशखएको कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाई िा 
उडाई अकै अथव लनस्कने व्यहोरा पारी लमिाई िेख्न ेिा अको लभनै्न शे्रस्ता राख्न ेजस्ता 
काम गरेबाट आफूिाई िा अरु कसैिाई फाइर्दा िा हालन नोक्सानी गने उद्दशे्यिे कीते 
गनव िा अकावको हालन नोक्सानी गने उद्देश्यिे नगरे िा नभएको झिुा कुरा गरे िा भएको 
हो भनी िा लमलत, अङ्क िा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई िा 
बनाउन िगाई जािसाजी गरे िा गराएमा,  

(ण) ऋणको लधतो स्िरुप राशखन ेचि अचि सम्पशत्त लििाम वििी िा अन्य प्रयोजनको 
िालग मूल्याङ्कन गर्दाव मूल्याङ्कनकताविे बढी, कम िा गित मूल्याङ्कन गरी संस्थािाई हानी 
नोक्सानी परु् याउने कायव गरे िा गराएमा,  

(त) संस्थािाई हानी नोक्सानी परु् याउने उद्देश्यिे कसैिे कुनै काम गराउन िा नगराउन, 
मोिावहजा गनव िा गराउन, कुनै वकलसमको रकम लिन िा दर्दन, लबना मूल्य िा कम 
मूल्यमा कुनै माि, िस्त ुिा सेिा लिन िा दर्दन, र्दान, र्दातव्य, उपहार िा चन्र्दा लिन िा 
दर्दन, गित लिखत तयार गनव िा गराउन, अनिुार्द गनव िा गराउन िा गैर कानूनी िाभ 
िा हानी परु् याउन ेबर्दलनयतिे कुनै कायव गरे िा गराएमा, 

(थ) कुनै संस्था िा सोको सर्दस्य िा बचतकताव िा तीमध्ये कसैिाई हानी नोक्सानी पगु्ने 
गरी िेखा परीिण गरे गराएमा िा िेखा परीिण गरेको झिुो प्रलतिेर्दन तयार पारेमा िा 
पानव िगाएमा । 

(१) यो ऐन र यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम, लनरे्दशशका, मापर्दण्ड र कायवविलध र विलनयमको 
अधीनमा रही असि लनयतिे गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा सहकारी संस्थाका पर्दालधकारी 



 

 

 

र कमवचारीिे उपर्दफा (१) बमोशजमको कसूरको िालग व्यशिगत र सामूवहक रुपिे जिाफरे्दही हनुेछैनन  
।  

८०. सजाय: (१) कसैिे र्दफा ७९ को कसूर गरेमा रे्दहाय बमोशजमको सजाय हनुेछ :- 

(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसूरमा एक िषवसम्म कैर्द र एकिाख रुपैँया 
सम्म जररिाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा र्दईु िषवसम्म कैर्द र र्दईु िाख रुपैँया सम्म जररिाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा विगो बराबरको रकम जररिाना गरी तीन िषव सम्म कैर्द , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा विगो 
भराई विगो बमोशजम जररिाना गरी रे्दहाय बमोशजमको कैर्द हनुछे :- 

(१) र्दश िाख रुपैँया सम्म विगो भए एक िषवसम्म कैर्द,  

(२) र्दश िाख रुपैँया भन्र्दा बढी पचास िाख रुपैँया सम्म विगो भए र्दईु िषवरे्दशख तीन 
िषवसम्म कैर्द, 

(३) पचास िाख रुपैँया भन्र्दा बढी एक करोड रुपैँया सम्म विगो भए तीन िषवरे्दशख 
चार िषवसम्म कैर्द, 

(४) एक करोड रुपैँया भन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयासम्म विगो भए चार िषवरे्दशख 
छिषवसम्म कैर्द, 

(५) र्दश करोड रुपैंयाँभन्र्दा बढी एक अबव रुपैँया सम्म विगो भए छ िषवरे्दशख आठ 
िषवसम्म कैर्द, 

(६) एक अबव रुपैँया भन्र्दा बढी जलतसकैु रुपैँया विगो भए पलन आठ िषवरे्दशख र्दश 
िषवसम्म कैर्द, 

(ङ) खण्ड (ढ) को कसूरमा र्दश िषवसम्म कैर्द । 

(२) र्दफा ७९ को कसूर गनव उद्योग गने िा त्यस्तो कसूर गनव मद्दत परु् याउन ेव्यशििाई 
मखु्य कसूरर्दारिाई हनुे सजायको आधा सजाय हनुेछ । 

(३) र्दफा ७९ को कसूर गने िा त्यस्तो कसूर गनव मद्दत परु् याउन ुकुनै लनकाय संस्था भए 
त्यस्तो लनकाय संस्थाको प्रमखु कायवकारी िा पर्दालधकारी िा कायवकारी हैलसयतमा कायव सम्पार्दन गने 
व्यशििाई यस ऐन बमोशजम हनुे सजाय हनुेछ । 



 

 

 

८१.  जररिाना हनु े: (१) र्दफा ८७ बमोशजम कसैको उजूरी परी िा संस्थाको लनरीिण अनगुमन िा वहसाब 
वकताबको जाँच गर्दाव िा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे रे्दहायको कुनै कायव गरेको पाइएमा र्दताव गने 
अलधकारीिे त्यस्तो कायवको प्रकृलत र गाम्भीयवताताको आधारमा त्यस्तो कायव गने व्यशििाई पाँच िाख 
रुपैँयासम्म जररिाना गनेछ:- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेका लनयम विपरीत सर्दस्यसँग व्याज लिएमा, 

(ख) संस्थािे प्रर्दान गने बचत र ऋणको व्याजर्दर बीचको अन्तर कानून बमोशजम भन्र्दा 
अन्यथा गरेमा, 

(ग) संस्थािे प्रर्दान गरेको ऋणमा िाग्ने व्याजिाई मूि कजावमा पूजँीकृत गरी सोको आधारमा 
व्याज िगाएमा, 

(घ) कुनै सर्दस्यिाई आफ्नो पूजँीकोषको तोवकए बमोशजमको प्रलतशतभन्र्दा बढी हनुे गरी ऋण 
प्रर्दान गरेमा, 

(ङ) संस्था र्दताव गर्दावका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यिाई सर्दस्यता प्राप् त गरेको तीन 
मवहना अिलध व्यलतत नभई ऋण िगानी गरेमा, 

(च) प्राथलमक पूजँी कोषको पन्र गणुा भन्र्दा बढी हनुे गरी बचत संकिन गरेमा, 

(छ) शेयर पूजँीको अठार प्रलतशत भन्र्दा बढी शयेर िाभांश वितरण गरेमा,  

(ज) संस्थािे आफ्नो कायविेत्र बावहर गई कारोबार गरेमा िा गैर सर्दस्यसँग कारोिार गरेमा, 

(झ) संस्थािे यो ऐन विपरीत कृलत्रम व्यशििाई आफ्नो सर्दस्यता दर्दएमा । 

 (२) उपर्दफा (१) मा िेशखएको व्यहोराबाट कसैिे रे्दहायको कुनै कायव गरेको र्दताव 
गने अलधकारीिे त्यस्तो कायवको प्रकृलत र गाम्भीयवताको आधारमा त्यस्तो कायव गने व्यशििाई तीन 
िाख रुपैँया सम्म जररिाना गनव सक्नेछाः- 

(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनकेो लनयम बमोशजम दर्दएको कुनै लनरे्दशन िा तोवकएको 
मापर्दण्डको पािना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम बमोशजम दर्दनपुने कुनै वििरण, कागजात, 
प्रलतिेर्दन, सूचना िा जानकारी नदर्दएमा, 

(ग) यस ऐन बमोशजम लनिावचन नगरी सलमलत तथा िेखा सपुरीिेिण सलमलतका पर्दालधकारीहरु 
आफू खशुी पररितवन गरेमा, 



 

 

 

(घ) कुनै संस्थािे र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बमोशजमको तोवकएका शतव पािन नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयम विपररत अन्य कायव गरेमा । 

(३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोशजमको जररिाना गनुव अशघ र्दताव गने अलधकारीिे सम्बशन्धत 
व्यशि िा संस्थािाई सफाई पेश गनव कम्तीमा पन्र दर्दनको समयािलध दर्दनपुनेछ । 

८२.  रोक्का राख्न:े (१) र्दताव गने अलधकारीिे सम्बशन्धत संस्थािाई र्दफा ८१ बमोशजम जररिाना गनुवका 
अलतररि तीन मवहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पत्ती तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्न ेतथा सम्पत्ती 
रोक्का राख् न सम्बशन्धत लनकायिाई लसफाररस गनवसक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजमको लसफाररस प्राप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पत्ती िा 
बैङ्क खाता सम्बशन्धत लनकायिे रोक्का राखी सो को जानकारी र्दताव गने अलधकारीिाई दर्दनपुनेछ ।  

८३.  र्दोव्िर जररिाना हनु े: (१) र्दफा ८१ बमोशजम जररिाना भएको व्यशि िा संस्थािे पनु: सोही कसूर 
गरेमा त्यस्तो व्यशि िा संस्थािाई र्दताव गने अलधकारीिे र्दोस्रो पटकरे्दशख प्रत्येक पटकको िालग र्दोब्बर 
जररिाना गनेछ ।  

८४.  अनसुन्धान र छानविन गने : (१) र्दताव गने अलधकारी यस ऐन बमोशजम आफ्नो काम, कतवव्य र 
अलधकारको पािना गर्दाव कसैिे र्दफा ७९ उपर्दफा (१) बमोशजमको कसूर गरेको थाहा पाएमा 
कायवपालिकािाई जानकारी गराउन ुपर्दवछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा कायवपालिकािाई जानकारी भएपलछ 
कायवपालिकािे अनसुन्धान अलधकृत िा अनसुन्धान र छानविन सलमलत गठन गरी कसूरको अनसुन्धान 
र छानविन गराउनछे ।  

(३) उपर्दफा (२) बमोशजमको अनसुन्धान अलधकृत िा अनसुन्धान र छानविन सलमलतबाट प्राप्त 
प्रलतिेन्को आधारमा र्दफा ८० बमोशजमको सजाय र र्दफा ८१ बमोशजमको जररिाना हनुे रे्दशखएमा र्दफा 
८५ बमोशजमको मदु्दासम्बन्धी व्यिस्था सम्बशन्धत लनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ ।  

८५.  मदु्दा सम्बन्धी व्यिस्था: र्दफा ८० बमोशजम सजाय हनुे कसूरको मदु्दा सम्बन्धी व्यिस्था संघीय कानून 
बमोशजम हनुेछ । 

८६. मदु्दा हेने अलधकारी : र्दफा ८० बमोशजमको सजाय हनुे कसूर सम्बन्धी मदु्दाको कारिाही र वकनारा 
शजल्िा अर्दाितबाट हनुेछ । 



 

 

 

८७.  उजरूी दर्दन ेहर्दम्यार्द: (१) कसैिे र्दफा ८० बमोशजमको सजाय हनुे कसूर गरेको िा गनव िागेको थाहा 
पाउने व्यशििे त्यसरी थाहा पाएको लमलतिे तीस दर्दनलभत्र र्दताव गने अलधकारी समि उजूरी दर्दनपुनेछ 
। 

(२) कसैिे र्दफा ८१ बमोशजम जररिाना हनु ेकायव गरेको थाहा पाउने व्यशििे त्यसरी थाहा 
पाएको लमलतिे तीस दर्दन लभत्र र्दताव गने अलधकारी समि उजूरी दर्दनपुनेछ ।  

८८. पनुरािेर्दन गनव सक्न:े (१) र्दफा ७ बमोशजम संस्था र्दताव गनव अस्िीकार गरेको िा र्दफा ६६ बमोशजम 
संस्था र्दताव खारेज गरेकोमा शचत्त नबझु्निेे सो लनणवयको जानकारी पाएको लमलतिे पैंतीस दर्दनलभत्र र्दताव 
गने अलधकारीको लनणवयउपर कायवपालिका समि पनुरािेर्दन गनवसक्नछे ।  

(२) र्दफा ८१ बमोशजमको जररिानामा शचत्त नबझु्ने व्यशििे त्यस्तो लनणवयको जानकारी पाएको 
लमलतिे पैंतीस दर्दनलभत्र रे्दहाय बमोशजम पनुरािेर्दन गनवसक्नेछ: 

(क) र्दताव गने अलधकारी गरेको लनणवय उपर कायवपालिकामा,  

(ख) कायवपालिकािे गरेको लनणवय उपर सम्बशन्धत शजल्िा अर्दाितमा । 

८९. असूि उपर गररन:े यस पररच्छेर्द बमोशजम कुनै व्यशििे लतनुव पने जररिाना िा कुनै रकम नलतरी बाँकी 
रहेकोमा त्यस्तो जररिाना िा रकम लनजबाट सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनछे । 

 

पररच्छेर्द – १९ 

विविध 

९०.  मतालधकारको प्रयोग : कुनै सर्दस्यिे संस्थाको जलतसकैु शेयर खररर्द गरेको भए तापलन सम्बशन्धत संस्थाको 
कायव सञ्चािनमा एक सर्दस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मतालधकारको प्रयोग गनवसक्नेछ । 

९१. सामाशजक परीिण गराउन सक्न े : (१) संस्थािे विलनयममा उशल्िशखत उद्देश्य प्राप् त गनवका िालग 
सलमलतबाट भएका लनणवय र कायव, सर्दस्यहरूिे प्राप् त गरेका सेिा र सन्तषु्टीको स्तर, सेिा प्राशप् तबाट 
सर्दस्यहरूको जीिनस्तरमा आएको आलथवक, सामाशजक, सांस्कृलतक तथा िातािरणीय पिमा सकारात्मक 
पररितवन िगायतका विषयमा तोवकए बमोशजम सामाशजक परीिण गराउन सक्नेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम भएको सामाशजक परीिणको प्रलतिेर्दन छिफिको िालग सलमलतिे 
साधारण सभासमि पेशगनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोशजम पेश भएको सामाशजक परीिण प्रलतिेर्दन छिफि गरी साधारण 
सभािे आिश्यकतानसुार सलमलतिाई लनरे्दशन दर्दनसक्नछे । 



 

 

 

(४) यस र्दफा बमोशजमको सामाशजक परीिण प्रलतिेर्दनको एक प्रलत सम्बशन्धत संस्थािे र्दताव 
गने अलधकारी समि पेश गनुवपनेछ । 

९२. सहकारी शशिा: सहकारी िते्रको प्रिधवनको िालग विद्यािय तहको पाठयिममा आधारभतू सहकारी 
सम्िन्धी विषयिस्तिुाई समािेश गनव सवकनेछ । 

९३. आलथवक सहयोग गनव नहनु:े संस्थाको रकमिाट सलमलतको लनणवय िमोशजम सर्दस्यहरुिे आलथवक सहयोग 
लिन सक्नेछैनन  ।  

तर, सामाशजक कायवको िालग गैर सर्दस्य व्यशि िा संस्थाहरुिाई समेत आलथवक सहयोग गनव िाधा 
पनेछैन । 

स्पष्टीकरणाः यस र्दफाको प्रयोजनको िालग 'सामाशजक कायव' भन्नािे शशिा, स्िास््य, िातािरण संरिण, 
मानिीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धवन सम्बशन्ध कायविाई जनाउँछ । 

९४. अन्तर सहकारी कारोिार गनव सक्न:े संस्थाहरुिे तोवकए बमोशजम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोिार 
गनव सक्नेछन  ।  

९५. ठेक्कापिा दर्दन नहनु:े संस्थािे आफ्नो सलमलतको कुनै सञ्चािक िा िेखा सपुरीिेिण सलमलतको संयोजक 
िा सर्दस्य िा आफ्नो कमवचारीिाई ठेक्कापिा दर्दन हुँरै्दन । 

९६. सरकारी बाकँी सरह असूि उपर हनु े: कुनै संस्थािे प्राप् त गरेको सरकारी अनरु्दान िा कुनै सेिा सवुिधा 
र्दरुुपयोग गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोशजम सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ।  

९७.  कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन िागू नहनु े : यस ऐन अन्तगवत र्दताव भएको संस्थाको हकमा कम्पनी 
सम्बन्धी प्रचलित ऐन िागू हनुे छैन ।  

९८.  प्रचलित कानून बमोशजम कारिाही गनव िाधा नपने : यस ऐनमा िेशखएको कुनै कुरािे कुनै व्यशि उपर 
प्रचलित कानून बमोशजम अर्दाितमा मदु्दा चिाउन बाधा परु् याएको मालनने छैन । 

९९.  असि लनयतिे गरेको कुनै काम कारबाहीको बचाउ : (१) यो ऐन र यो ऐन अन्तगवत बनेको लनयम, 
लनरे्दशशका, मापर्दण्ड र कायवविलध अधीनमा रही असि लनयतिे गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा 
कायावियको कमवचारी व्यशिगत र सामूवहक रुपिे जिाफरे्दही हनुे छैनन  ।  

(२) यो ऐन र यो ऐन अन्तगवत बनेको लनयम, लनरे्दशशका, मापर्दण्ड र कायवविलध अलधकारको 
बर्दलनयतपूणव प्रयोग गने कायावियको कमवचारीिाई प्रचलित कानून बमोशजम विभागीय कारबाही गनव यस 
र्दफािे बाधा गने छैन ।  



 

 

 

१००. सम्पशत्त शवुद्धकरण लनिारण सम्बन्धी काननुी व्यिस्थाको पािना गनुवपने: संस्थािे सम्पशत्त शवुद्धकरण 
लनिारण सम्बन्धी संघीय र प्ररे्दश कानूनमा भएका व्यिस्थाका साथै तत  सम्बन्धमा मन्त्राियिे जारी 
गरेको मानर्दण्ड र नेपाि राि बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका लनरे्दशशकाहरूको पािना 
गनुवपनेछ ।  

१०१. प्रोत्साहन गनव सवकन:े सहकारी िेत्रको प्रिद्धवनका िालग उल्िेखनीय योगर्दान गने व्यशि, सहकारी 
संस्था िा अन्य लनकायिाई कायवपालिकािे प्रोत्सान गनव सक्नेछ । 

१०२. शजम्मेिार र जिाफरे्दही हनु ुपने : सहकारी संस्थाको कारोिार मध्ये आफु संिग्न कायवमा संस्थाको 
कायवकारी प्रमखु िा व्यिस्थापक संचािक सरह शजम्मेिार र जिाफरे्दही हनुेछ । 

१०३. पल्सव सूचकको प्रयोग गनुव पने : सहकारी संस्थािे आफ्नो वित्तीय कारोिारको पल्सव सूचकको प्रयोग 
गरी मूल्यांकन र अद्यािलधक गरै्द िैजानपुनेछ । 

१०४. यस ऐनको पािना र स्िीकृलत लिन ुपने : (१) गाउँपालिकामा कायव िते्र विस्तार गरी सञ्चािनमा रहेका 
सहकारी संस्था यस ऐनको पािना र यस ऐन बमोशजम तोवकए बमोशजमको प्रलतिेर्दन र वििरण र्दताव 
गने अलधकारी समि पेश गनुवपनेछ । 

(२) यो ऐन जारी भए पलछ अको स्थानीय तहमा र्दताव भएको सहकारी संस्थािे गाउँपालिकामा 
कायव िेत्र विस्तार गनव र्दताव गने अलधकारीबाट तोवकए बमोशजम अनमुलत लिनपुनेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोशजम अनमुलत नलिई गाउँपालिकामा कायव िेत्र विस्तार गनव पाईने छैन 
। 

१०५. विलनयममा उल्िेख हनु ु पने विषयहरू : (१) सहकारी संस्थाको विलनयमािािीमा रे्दहायका कुराहरु 
उल्िेख भएको हनुपुनेछ :- 

(क) प्रस्तावित सहकारीको नाम, 

(ख) सहकारीको कायाविय रहने ठेगाना, 

(ग) सहकारीको उरे्दश्य,  

(घ) सहाकारीको उरे्दश्य प्राप्त गनव गररने कामहरु, 

(ङ) सहकारीको प्रकृलत,  

(च) तोवकए बमोशजमका अन्य आिश्यक कुराहरु । 



 

 

 

    (२) सहकारी संस्थाको विलनयम यो ऐन, यो ऐन अन्तगवत िनेको लनयम, लनरे्दशशका, मापर्दण्ड 
र कायवविलध सँग बाशझएमा बाशझएको हर्दसम्म स्िताः बर्दर हनुेछ । 

(३) विलनयमाििीको ढाँचा तोवकए बमोशजम हनुेछ । 

१०६. लनयम, मापर्दण्ड, लनरे्दशशका िा कायवविलध बनाउन ेअलधकार : (१) यस ऐनको कायावन्ियनको िालग 
कायवपालिकािे आिश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ । 

(२) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगवत बनेको लनयमको अधीनमा रही संस्थाको र्दताव, सञ्चािन, 
लनरीिण तथा अनगुमन िगायतका काम कारबाहीिाई व्यिशस्थत र प्रभािकारीरुपमा सञ्चािन गनव 
कायवपालिकािे आिश्यकतानसुार मापर्दण्ड, लनरे्दशशका िा कायवविलध बनाई िागू गनवसक्नेछ । 

(३) उपर्दफा (१) र (२) बमोशजम लनयम, मापर्दण्ड, लनरे्दशशका िा कायवविलध बनाउँर्दा 
आिश्यकतानसुार सम्बशन्धत अन्य लनकायको परामशव लिन सवकनेछ । 

१०७. खारेजी र बचाउ : (१) यस अशघ प्रचलित कानून बमोशजम भए गरेका काम कारिाही यसै ऐन बमोशजम 
भएको मालननछे । 

(२) यो ऐन प्रचलित संघीय र सम्िशन्धत प्ररे्दश कानूनसँग बाशझएमा बाशझएको हर्दसम्म स्िताः 
बर्दर हनुेछ । 
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