
;xsf/L P]g, @)&$

k|sfzsM

;xsf/L xslxt /fli6«o ;dfh
rfjlxn, sf7df8f}+, g]kfn
kmf]g g+=M )!–$$*^(*&

E-mail: coopwelfarenepal@gmail.com

>f]tM

Joj:yflksf ;+;b
www.parliament.gov.np

-sfof{no k|of]hgsf] nflu dfq_

d'b|0fM

:sfO{ k|];
lah'nLahf/, sf7df8f}+

kmf]g g+=M )!–$&*$@*#

Sah
ak

ar
i H

ak
hi

t R
as

try
a 

Sam
aj



b'O{ zAb
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;b:o ag]sf 5g\. ;+;f/e/ @% s/f]8 dflg;x?nfO{ /f]huf/L lbPsf] ;xsf/L If]qn] jflif{s @@ va{ 
cd]l/sL 8n/ a/fa/sf] cfly{s sf/f]jf/ ub}{ cfPsf] 5. g]kfndf #$ xhf/sf] xf/fxf/Ldf ;+rflnt ljleGg 
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सहकार� स�ब�धी कानूनलाई संशोधन र एक�करण गन� बनेको �वधेयक 

�स्तावना : सहकार� मूल्य, मान्यता र �स�ान्त अनरुूप देशका कृषक, का�लगढ, ��मक, 

न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समदुाय वा सवर्साधारण उपभो�ा माझ छ�रएर 
रहेको पूजँी, ��व�ध तथा ��तभालाई स्वावलम्बन र पारस्प�रकताका आधारमा एक�कृत 
गद� सदस्यहरूको आ�थर्क, सामािजक तथा साँस्कृ�तक उ�यन गनर्, समदुायमा आधा�रत, 

सदस्य केिन्�त, लोकतािन्�क, स्वाय� र स्वशा�सत स�ठनको रूपमा सहकार� 
संस्थाहरूको �व�र्न �नयमन गनर्, सहकार� खेती, उ�ोग, वस्त ु तथा सेवा व्यवसायका 
माध्यमबाट आत्म�नभर्र, �दगो एवं समाजवाद उन्मूख रा��य अथर्तन्�को �वकास गनर् 
सहकार� सम्बन्धी �च�लत कानूनलाई संशोधन र एक�करण गर� समयानकूुल बनाउन 
वाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको सं�वधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोिजमको व्यवस्था�पका–
संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

 
प�रच्छेद –१ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “सहकार� ऐन, २०७४” रहेको 
छ । 

  (२) यो ऐन तरुुन्त �ारम्भ हनेुछ ।  
२. प�रभाषा : �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “आन्त�रक कायर्�व�ध” भ�ाले सहकार� संस्थाले दफा २८ 
बमोिजम बनाएको आन्त�रक कायर्�व�ध सम्झन ुपछर् ।  

(ख) “कसूर” भ�ाले दफा १२२ बमोिजमको कसूर सम्झन ु 
पछर् । 

(ग) “तो�कएको” वा “तो�कए बमोिजम” भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त 
बनेको �नयममा तो�कएको वा तो�कए बमोिजम सम्झन ु 
पछर् । 
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(घ) “प�रवार” भ�ाले सदस्यको प�त वा प�ी, छोरा, बहुार�, छोर�, 
धमर्प�ु, धमर्प�ुी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन 
पोषण गनुर् पन� दाज,ु भाउजू, भाइ, बहुार� र �दद�, ब�हनी 
सम्झन ुपछर् । 

तर सो शब्दले अंशबण्डा गर� वा मानो छु��ई आ-
आफ्नो पेशा व्यवसाय गर� बसेको प�रवारको सदस्यलाई 
जनाउने छैन ।  

(ङ) “�ाथ�मक पूजँी कोष” भ�ाले शेयर पूजँी र जगेडा कोष 
सम्झन ुपछर् ।  

(च) “बचत” भ�ाले सदस्यले सहकार� संस्थामा जम्मा गरेको 
रकम सम्झन ुपछर् ।  

(छ) “मन्�ालय” भ�ाले सहकार� सम्बन्धी �वषय हेन� नेपाल 
सरकारको मन्�ालय सम्झन ुपदर्छ ।  

(ज) “मखु्य कारोबार” भ�ाले संस्था वा स�ले स�ालन गरेको 
व्यावसा�यक ��याकलापहरूमा प�छल्लो आ�थर्क वषर्सम्ममा 
प�रचा�लत बचतको दा�यत्व र प�छल्लो आ�थर्क वषर्को 
सदस्यतफर् को ख�रद वा �ब�� कारोबारमा कम्तीमा तीस 
��तशतभन्दा बढ� �हस्सा भएको कारोबार सम्झन ु पछर् । 
  

(झ) “रिज�ार” भ�ाले दफा ९२ बमोिजम तो�कएको रिज�ार 
सम्झन ुपछर् ।  

(ञ) “लेखा सपु�रवेक्षण स�म�त” भ�ाले दफा ४८ बमोिजमको 
लेखा सपु�रवेक्षण स�म�त सम्झन ुपछर् । 

(ट) “�व�नयम” भ�ाले सम्बिन्धत सहकार� संस्थाको दफा २७ 
बमोिजम बनाएको �व�नयम सम्झन ुपछर् । 

(ठ) “�वभाग” भ�ाले सहकार� �वभाग सम्झन ुपछर् ।  

(ड) “शेयर” भ�ाले सहकार� संस्थाको शेयर पूजँीको �वभािजत 
अंश सम्झन ुपछर् । Sah
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(ढ) “स्थानीय तह” भ�ाले गाउँपा�लका तथा नगरपा�लका सम्झन ु
पदर्छ र सो शब्दले उपमहानगरपा�लका र महानगरपा�लकालाई 
समेत जनाउँछ । 

(ण) “स�ालक” भ�ाले स�म�तको सदस्य सम्झन ु पछर् र सो 
शब्दले स�म�तको पदा�धकार�लाई समेत जनाउँछ ।  

(त) “सदस्य” भ�ाले सहकार� संस्थाको सदस्यता �ाप ् त गरेको 
व्यि� सम्झन ुपछर्।  

(थ) “स�म�त” भ�ाले दफा ४१ को उपदफा (१) बमोिजमको 
स�ालक स�म�त सम्झन ुपछर् ।  

(द) “सहकार� बै�” भ�ाले दफा १२ बमोिजम दतार् भएको 
सहकार� बै� सम्झन ुपछर् । 

(ध) “सहकार� मूल्य” भ�ाले स्वावलम्बन, स्व–उ�रदा�यत्व, 

लोकतन्�, समानता, समता, ऐक्यव�ता, इमान्दार�, खलुापन, 

सामािजक उ�रदा�यत्व तथा अरुको हेरचाह लगायत 
अन्तररा��य मान्यता�ा� सहकार� सम्बन्धी मूल्य सम्झन ु 
पछर् । 

(न) “सहकार� व्यवसाय” भ�ाले सहकार� संस्थाको �व�नयममा 
व्यवस्था भए बमोिजम स�ा�लत व्यावसा�यक ��याकलाप 
सम्झन ुपछर् ।  

(प) “सहकार� �स�ान्त” भ�ाले स्वेिच्छक तथा खलुा सदस्यता, 
सदस्य�ारा लोकतािन्�क �नयन्�ण, सदस्यको आ�थर्क 
सहभा�गता, स्वाय�ता र स्वतन्�ता, िशक्षा, ता�लम र सूचना, 
सहकार�-सहकार�बीच पारस्प�रक सहयोग र समदुाय��तको 
चासो लगायत अन्तरार्��य मान्यता�ाप ् त सहकार� सम्बन्धी 
�स�ान्त सम्झन ुपछर् ।  

(फ) “सहकार� संस्था” भ�ाले संस्था वा स� सम्झनपुछर् र सो 
शब्दले सहकार� बै�लाई समेत जनाउँछ । 

(ब) “स�” भ�ाले दफा १५ बमोिजम दतार् भएको िजल्ला 
�वषयगत सहकार� स�, िजल्ला सहकार� स�, �देश �वषयगत 
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सहकार� स�, �देश सहकार� स�, केन्��य �वषयगत सहकार� 
स� र �विश��कृत सहकार� स� सम्झन ुपछर् र सो शब्दले 
सोह� दफा बमोिजम दतार् भएको रा��य सहकार� महास�लाई 
समेत जनाउँछ ।  

(भ) "संस्था" भ�ाले दफा ३ बमोिजम गठन भई दफा १५ 
बमोिजम दतार् भएको �वषयगत वा बहउु�ेश्यीय संस्था सम्झन ु
पछर् । 

(म) “साधारण सभा” भ�ाले सहकार� संस्थाको साधारण सभा 
सम्झन ुपछर् । 

 
प�रच्छेद–२ 

सहकार� संस्थाको गठन तथा दतार् 
३.  संस्थाको गठन : (१) कम्तीमा तीस जना नेपाल� नाग�रकहरू आपसमा �मल� 

�वषयगत वा वहउु�ेश्यीय सहकार� संस्था गठन गनर् सक्नेछन ्।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न ��मक, यवुा 
लगायतले आफ्नो �म वा सीपमा आधा�रत भइर् व्यवसाय गन� सहकार� 
संस्थाको हकमा पन्� जना नेपाल� नाग�रकहरू भए प�न संस्था गठन गनर् 
सक्नेछन ्।  

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
महानगरपा�लका र उपमहानगरपा�लका क्षे�मा बचत तथा ऋणको कारोबार 
गन� संस्था गठन गदार् कम्तीमा एक सय जना नेपाल� नाग�रकहरूको 
सहभा�गता हनु ुपन�छ । 

(४) यस दफा बमोिजम संस्था गठन गदार् एक प�रवार एक 
सदस्यका दरले उपदफा (१), (२) वा (३) मा उिल्लिखत सङ्ख्या पगेुको 
हनु ुपन�छ ।  

तर दफा १५ बमोिजम संस्था दतार् भइसकेप�छ एकै प�रवारका 
एकभन्दा बढ� व्यि�ले सो संस्थाको सदस्यता �लन बाधा पन� छैन । 

(५) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नेपाल 
सरकार, �देश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनदुान वा 
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स्वा�मत्वमा स�ा�लत �व�ालय, �व��व�ालय वा स��ठत संस्थाबाट पा�र��मक 
पाउने पदमा बहाल रहेका कम्तीमा एक सय जना कमर्चार�, िशक्षक वा 
�ाध्यापकहरूले आपसमा �मल� �च�लत कानून बमोिजम दतार् भएको आफ्नो 
पेशागत स�ठनका आधारमा सदस्यता, ��त�न�धत्व र सेवा स�ालनमा तो�कए 
बमोिजमका शतर् बन्देजहरू पालना गन� गर� संस्था गठन गनर् सक्नेछन ्। 

तर एक सय जनाभन्दा कम सङ्ख्या रहेको एउटै कायार्लयमा 
कम्तीमा तीस जना कमर्चार�, िशक्षक वा �ाध्यापकहरूले आपसमा �मल� 
सदस्यता, ��त�न�धत्व र सेवा स�ालनमा तो�कए बमोिजमका शतर् बन्देजहरू 
पालना गन� गर� संस्था गठन गनर् सक्नेछन ्।  

४. िजल्ला �वषयगत सहकार� स�को गठन : सहकार� व्यवसायको �वकास, �व�र्न 
र बजार�करण लगायतका कायर् गनर् दफा १५ बमोिजम दतार् भई कायर्रत 
रहेका कम्तीमा एघार वटा संस्थाहरूले आपसमा �मल� आफ्नो �वषयको 
िजल्ला �वषयगत सहकार� स� गठन गनर् सक्नेछन् । 

तर नेपाल सरकारले 'क' वगर् भनी तोकेका दगुर्म क्षे�का 
िजल्लाहरूमा कम्तीमा छ वटा संस्थाहरू आपसमा �मल� िजल्ला �वषयगत 
सहकार� स� गठन गनर् सक्नेछन ्।  

५.  िजल्ला सहकार� स�को गठन : सहकार� व्यवसायको �वकास, �व�र्न तथा 
बजार�करण लगायतका कायर्मा टेवा परु ् याउन दफा १५ बमोिजम दतार् भएका 
कम्तीमा पन्� वटा संस्था वा िजल्ला �वषयगत सहकार� स�हरू आपसमा 
�मल� िजल्ला सहकार� स� गठन गनर् सक्नेछन ्।  

तर, 
(१)  नेपाल सरकारले क वगर् भनी तोकेका दगुर्म क्षे�का 

िजल्लाहरूमा कम्तीमा सात वटा संस्थाहरू आपसमा �मल� 
िजल्ला सहकार� स� गठन गनर् सक्नेछन ्। 

(२)  यसर� स� गठन गदार् दतार् भएका िजल्ला भ�रका पचास 
��तशतभन्दा बढ� �वषयगत सहकार� स�हरू समावेश 
ग�रएको हनु ुपन�छ । 

६. �देश �वषयगत सहकार� स�को गठन : सहकार� व्यवसायको �वकास, �व�र्न 
तथा बजार�करण लगायतका कायर्मा टेवा परु ् याउन दफा १५ बमोिजम दतार् 
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भएका कम्तीमा पाँच वटा िजल्लाका पच्चीस वटा �वषयगत सहकार� संस्थाहरू 
वा �वषयगत िजल्ला सहकार� स�हरू �मल� आफ्नो �वषयको �देश �वषयगत 
सहकार� स� गठन गनर् सक्नेछन ्। 

तर यसर� स� गठन गदार् दतार् भएका �देशभ�र पचास ��तशतभन्दा 
बढ� िजल्ला �वषयगत सहकार� स�हरू समावेश ग�रएको हनु ुपन�छ ।”  

७. �देश सहकार� स�को गठन : सहकार� व्यवसायको �वकास, �व�र्न तथा 
बजार�करण लगायतका कायर्मा टेवा परु ् याउन दफा १५ बमोिजम दतार् भएका 
कम्तीमा पाचँ वटा िजल्लाका एकतीस वटा संस्थाहरू वा िजल्ला सहकार� 
�वषयगत स�हरू वा िजल्ला सहकार� स�हरू वा �देश �वषयगत सहकार� 
स�हरू आपसमा �मल� �देश सहकार� स�को गठन गनर् सक्नेछन ्।  

तर यसर� स� गठन गदार् �देश भर� दतार् भएका िजल्ला �वषयगत 
सहकार� स�हरू, िजल्ला सहकार� स�हरू र �देश �वषयगत सहकार� स�हरू 
�त्येकको पचास ��तशतभन्दा बढ� स�हरू समावेश ग�रएको हनु ुपन�छ । 

८.  केन्��य �वषयगत सहकार� स�को गठन : सहकार� व्यवसायको �वकास, �व�र्न 
र बजार�करण लगायतका कायर्मा टेवा परु ् याउन दफा १५ बमोिजम दतार् 
भएका कम्तीमा सात वटा िजल्लाका एकाउ� वटा �वषयगत सहकार� 
संस्थाहरू वा �वषयगत िजल्ला सहकार� स�हरू वा �वषयगत �देश सहकार� 
स�हरू �मल� आफ्नो �वषयको केन्��य �वषयगत सहकार� स� गठन गनर् 
सक्नेछन ।  

तर त्यसर� स� गठन गदार् �वषयगत िजल्ला सहकार� स�हरू वा 
�वषयगत �देश सहकार� स�हरू �त्येकको पचास ��तशतभन्दा बढ� स�हरू 
समावेश ग�रएको हनु ुपन�छ ।  

९. �विश��कृत सहकार� स�को गठन : (१) दफा १५ बमोिजम दतार् भएका 
कम्तीमा पच्चीस वटा बहउु�ेश्यीय वा �वषयगत संस्थाहरूले आपसमा �मल� 
जल�व�तु आयोजना, रासाय�नक मल कारखाना, आवासीय प�रयोजना, यातायात, 

भार� कृ�ष उपकरण, फलफूल �शोधन, ज�डबटु� �शोधन, िचनी उ�ोग, शीत 
भण्डार, अस्पताल, िशक्षालय, �ा�व�धक िशक्षालय, �योगशाला जस्ता ठूला लगानी 
चा�हने उत्पादन कायर् गनर् वा सदस्यका साझा आवश्यकताका वस्त ुवा सेवाको 
प�रपू�तर् गनर् �विश��कृत सहकार� स�को गठन गनर् सक्नेछन ्। यो पूणर् रुपले 
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व्यावसा�यक संस्था हनेुछ । यसलाई कुनै स�, महास�मा च�ु े र च�ुनने 
अ�धकार रहने छैन । 

 (२) यसको स�ालन सम्बन्धी ���या तो�कए बमोिजम हनेुछ । 
१०.  रा��य सहकार� महास�को गठन : (१) सहकार�का मूल्य, मान्यता र 

�स�ान्तहरूको आधारमा सहकार� क्षे�मा सशुासन �व�र्न गन�, गराउने 
लगायतका कायर् गनर् देहाय बमोिजमका संस्था वा स�हरूले आपसमा �मल� 
रा��य सहकार� महास� गठन गनर् सक्नेछन ्:- 

(क)  दफा ४ बमोिजम गठन भएको पचास ��तशतभन्दा 
बढ� िजल्ला �वषयगत सहकार� स�, 

(ख) दफा ५ बमोिजम गठन भएका पचास ��तशतभन्दा 
बढ� िजल्ला सहकार� स�, 

(ग)  दफा ६ बमोिजम गठन भएका पचास ��तशतभन्दा 
बढ� �देश �वषयगत सहकार� स�,  

(घ) दफा ७ बमोिजम गठन भएका पचास ��तशतभन्दा 
बढ� �देश सहकार� स�, 

(ङ) दफा ८ बमोिजम गठन भएका पचास ��तशतभन्दा 
बढ� केन्��य �वषयगत सहकार� स� । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यो ऐन 
�ारम्भ हुँदाका बखत दतार् भएको रा��य सहकार� स� यसै ऐन बमोिजम 
रा��य सहकार� महास�मा प�रणत भएको मा�ननेछ । 

११.  स� गठन गनर् नस�कने : दफा ४, ५, ६, ७, ८ र १० मा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए ताप�न एक िजल्लामा एकै �कृ�तको एकभन्दा बढ� िजल्ला 
�वषयगत सहकार� स� वा िजल्ला सहकार� स�, एक �देशमा एकै �कृ�तको 
एकभन्दा बढ� �देश �वषयगत सहकार� स� वा �देश सहकार� स�, केन्��य 
स्तरमा एकै �कृ�तको एकभन्दा बढ� केन्��य �वषयगत सहकार� स� र रा��य 
स्तरमा एकभन्दा बढ� रा��य सहकार� महास� गठन गनर् स�कने छैन । 

१२.  सहकार� बै�को गठन : (१) संस्था वा स�को बचत स्वीकार गन�, त्यस्तो 
सस्था वा स�लाइ ऋण �वाह गन� वा बै��� सेवा उपलब्ध गराउने उ�ेश्य 
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�लई सस्था वा स� आपसमा �मल� नेपाल रा� बै�को पूवर् स्वीकृ�त �लई 
सहकार� बै�हरू गठन गनर् सक्नेछन।्  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यो ऐन 
�ारम्भ भएको बखत स�ालनमा रहेको रा��य सहकार� बै� यसै ऐन बमोिजम 
गठन भएको मा�ननेछ ।  

(३) सहकार� बै�हरूको गठन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए 
बमोिजम हनेुछ।  

१३.  दतार् नगर� सहकार� सस्था स�ालन गनर् नहनेु : कसैले प�न यस ऐन बमोिजम 
दतार् नगर� सहकार� संस्था स�ालन गनर् हुँदैन।  

१४.  दतार्को ला�ग दरखास्त �दन ु पन� : (१) यस ऐन बमोिजम गठन भएका 
सरकार� संस्थाले दतार्को ला�ग दफा ३ बमोिजमका संस्था, दफा ४ 
बमोिजमको िजल्ला �वषयगत सहकार� स� वा दफा ५ बमोिजमका िजल्ला 
सहकार� स� भए रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार� समक्ष र दफा ६ 
बमोिजमको �देश �वषयगत सहकार� स�, दफा ७ बमोिजमको �देश सहकार� 
स�, दफा ८ बमोिजमको केन्��य �वषयगत सहकार� स�, दफा ९ बमोिजमको 
�विश��कृत सहकार� स�, दफा १० बमोिजमको रा��य सहकार� महास� वा 
दफा १२ बमोिजमको सहकार� बै� भए रिज�ार समक्ष तो�कए बमोिजमको 
ढाँचामा दरखास्त �दन ुपन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको दरखास्त साथ देहाय बमोिजमका 
कागजातहरू संलग्न गनुर् पन�छ :– 

(क)  सहकार� संस्थाको �स्ता�वत �व�नयम, 

(ख)  सहकार� संस्था स�ालनको सम्भाव्यता अध्ययन 
��तवेदन, 

(ग)  सदस्यले �लन स्वीकार गरेको शेयर सङ्ख्या र 
शेयर रकमको �ववरण,  

(घ)  तो�कए बमोिजमका अन्य �ववरण । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम सहकार� बै� दतार्को ला�ग दरखास्त 
�दँदा उपदफा (२) मा उिल्लिखत कागजातका अ�त�र� नेपाल रा� बै�को 
पूवर् स्वीकृ�त �ाप ् त गरेको प� समेत संलग्न गनुर् पन�छ । 
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१५.  दतार् गनुर् पन� : (१) दफा १४ को उपदफा (१) बमोिजम �ाप ् त दरखास्त 
स�हतको कागजातहरू छान�बन गदार् देहाय बमोिजम भएको पाइएमा रिज�ार 
वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले दरखास्त परेको �म�तले तीस 
�दन�भ� त्यस्तो सहकार� संस्था दतार् गर� तो�कए बमोिजमको ढाँचामा दतार् 
�माणप� �दन ुपन�छ :–  

(क)  दरखास्त साथ पेश भएको �व�नयम यो ऐन तथा 
यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम बमोिजम रहेको,  

(ख)  �स्ता�वत सहकार� संस्था सहकार� मूल्य, मान्यता र 
�स�ान्त अनरुूप स�ालन हनु सक्ने आधार रहेको, 

(ग)  सहकार� संस्था समदुायमा आधा�रत एवम ् सदस्य 
केिन्�त भई स�ालन र �नयन्�ण हनु सक्ने स्प� 
आधार रहेको, 

(घ)  तो�कए बमोिजमका अन्य आधारहरू पूरा भएको । 

(2) उपदफा (१) बमोिजम छान�बन गदार् �स्ता�वत सहकार� 
संस्थाको �व�नयम संशोधन नगर� दतार् गनर् �मल्ने नदेिखएमा रिज�ार वा 
रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले सो �व�नयममा संशोधन गनुर् पन� व्यहोरा 
खलुाई दरखास्त �ाप ् त भएको �म�तले पन्� �दन�भ� �नवेदकलाई सूचना �दन ु
पन�छ । 

(3) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यो ऐन 
�ारम्भ हुँदाका बखत दतार् भई स�ालनमा रहेका सहकार� संस्था यसै ऐन 
बमोिजम दतार् भएको मा�ननेछ ।  

 (४) यस दफा बमोिजम सहकार� संस्था दतार् गदार् दफा १४ को 
उपदफा (१) बमोिजमको अ�धकार�ले त्यस्तो सहकार� संस्थाले पालना गनुर् 
पन� गर� कुनै शतर् तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम शतर् तो�कएकोमा सो को पालना गनुर् 
सम्बिन्धत सहकार� संस्थाको कतर्व्य हनेुछ। 

(६) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
महानगरपा�लका र उपमहानगरपा�लकाको हकमा एक वडामा वा नगरपा�लका 
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वा गाउँपा�लकामा तो�कएको मापदण्ड बमोिजम बचत तथा ऋण सहकार� 
संस्था दतार् ग�रनेछ । 

(७) दफा ९ बमोिजमको �विश��कृत स�को हकमा �वषयगत िजल्ला 
सहकार� स� वा केन्��य �वषयगत सहकार� स��ारा �दान ग�रने सेवामा 
दोहोरो नपन� गर� मा� दतार् हनु सक्नेछ । 

१६. दतार् गनर् अस्वीकार गनर् सक्ने : (१) दफा १५ को उपदफा (१) मा 
उिल्लिखत अवस्था नभएमा, सोह� दफा बमोिजम �व�नयम संशोधनको ला�ग 
सूचना �दएको अव�ध�भ� �नवेदकले संशोधन गनर् अस्वीकार गरेमा त्यस्तो 
सूचना पाएको �म�तले तीस �दन�भ� �व�नयम संशोधन नगरेमा वा सूचनामा 
उल्लेख भए बमोिजम हनेुगर� �व�नयम संशोधन नगरेमा रिज�ार वा 
रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले त्यस्तो सहकार� संस्था दतार् गनर् 
अस्वीकार गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सहकार� संस्था दतार् गनर् अस्वीकार 
गरेमा रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले सो को �लिखत 
कारण खलुाइ तीन �दन �भ� सो को जानकार� सम्बिन्धत दरखास्तकतार्लाइर् 
�दन ुपन�छ ।  

१७. सहकार� संस्था स��ठत संस्था हनेु : (१) सहकार� संस्था अ�विच्छ� 
उ�रा�धकारवाला एक स्वशा�सत र स��ठत संस्था हनेुछ । 

(२) सहकार� संस्थाको काम कारबाह�को ला�ग एउटा छु�ै छाप 
हनेुछ । 

(३) सहकार� संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रह� व्यि� सरह चल 
अचल सम्पि� �ाप ् त, उपभोग, �ब�� वा अन्य व्यवस्था गनर् सक्नेछ।  

(४) सहकार� संस्थाले व्यि� सरह आफ्नो नामबाट ना�लस उजूर 
गनर् र सो उपर प�न सोह� नामबाट ना�लस उजूर लाग्न सक्नेछ । 

(५) सहकार� संस्थाले व्यि� सरह करार गनर् सक्नेछ । 

१८.  सहकार� संस्थाको कायर्क्ष�े : (१) दतार् हुँदाका बखत सहकार� संस्थाको कायर् 
क्षे� देहाय बमोिजम हनेुछ :- Sah
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(क)  बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गन� संस्थाको 
हकमा महानगरपा�लका र उपमहानगरपा�लका भए 
एक वडा,  

(ख)  नगरपा�लका वा गाउँपा�लकामा बचत तथा ऋणको 
मखु्य कारोबार गन� संस्था र अन्य संस्थाको हकमा 
देहायका आधारमा तो�कए बमोिजम एक स्थानीय 
तहसम्म :- 

(१)  सदस्यहरूवीच स्वावलम्बनको पारस्पा�रक 
अभ्यासको ला�ग आपसी साझा बन्धन 
(कमन बण्ड),  

(२)  व्यावसा�यक स्तरमा सेवा स�ालन गनर् 
आवश्यक सदस्य सङ्ख्या, 

(३) संस्था स�ालनमा सदस्यको सहभा�गतामूलक 

लोकतािन्�क �नयन्�ण कायम हनेु गर� 
पायक पन� स्थान । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न संस्थाले 
दतार् भई व्यावसा�यक सेवा �ारम्भ गरेको दईु वषर्प�छ देहायको आधारमा 
जो�डएको भौगो�लक क्षे� कायम रहने गर� आफ्नो कायर्क्षे� �बस्तार गनर् 
सक्नेछ :- 

(क)  संस्थाको व्यावसा�यक ��याकलापको �वकास 
�ममा सदस्यता बढाउन थप कायर्क्षे� आवश्यक 
परेको, 

(ख) संस्थाको कायर् स�ालनमा सदस्यको �त्यक्ष 
�नयन्�ण कायम रा� रचनात्मक उपायहरू 
अवलम्बन ग�रएको, 

(ग)  दफा १५ को उपदफा (६) बमोिजम �नधार्�रत 
मापदण्ड ��तकूल नरहेको । Sah
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(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सदस्यको 
बसोबासको �कृ�त, पायक पन� स्थान, स्थानीय अविस्थ�त र तो�कए बमोिजम 
�वशेष व्यावसा�यक आवश्यकताका आधारमा कायर्क्षे� �बस्तार गनर् स�कनेछ। 

(४) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
जल�व�तु आयोजना, िशक्षा, भा�षक, सा�हित्यक, साँस्कृ�तक, स्वास्थ्य सेवा, स�ार, 

�वशेष कृ�ष वा वनजन्य पैदावारको उत्पादन, स�य वा �शोधन गन� जस्ता 
व्यावसा�यक क्षे� एवं सदस्यहरूको सहभा�गता �बस्तारका कारण �ारम्भ मै 
फरा�कलो कायर्क्षे� आवश्यक पन� संस्थाको कायर् क्षे� दतार् गदार्का बखत नै 
तो�कएको आधारमा एक स्थानीय तह वा िजल्ला वा एकभन्दा बढ� िजल्ला वा 
एकभन्दा बढ� �देश कायम गनर् स�कनेछ ।  

(५) यो ऐन �ारम्भ हुँदाका बखत स�ालनमा रहेका संस्थाहरूको 
कायर्क्ष�े यसै ऐन अनसुार कायम भएको मा�ननेछ ।  

तर यो ऐन �ारम्भ भएप�छ ती संस्थाहरूले एक वषर्�भ� देहायका 
�ववरण खोल� रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार� समक्ष यो ऐन 
�ारम्भ हुँदाका बखतसम्मको कायर् स�ालन ��तवेदन पेश गनुर् पन�छ । 

(क)  मौजदुा कायर्क्षे�को �देश, िजल्ला, स्थानीय तह र 
वडा अनसुारको सदस्यता �बस्तारको अवस्था, 

(ख) मौजदुा कायर्क्षे�को �देश, िजल्ला, स्थानीय तह र 
वडा अनसुारको व्यावसा�यक सेवा स�ालनको 
अवस्था, र 

(ग) तो�कए बमोिजमका अन्य �ववरण । 

(६) उपदफा (५) बमोिजम कायर् स�ालन ��तवेदन पेश भएप�छ 
रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले आवश्यक जाँचबझु समेत 
गर� सम्बिन्धत सहकार� संस्थालाई देहाय बमोिजम कायर्क्ष�े पनुः�नधार्रण गनर् 
�नद�शन �दन सक्नेछ :– 

(क) उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोिजमको �ववरणमा 
उिल्लिखत सदस्यता �बस्तार नभएको वा तो�कएको 
सङ्ख्याभन्दा कम सदस्यता �बस्तार भएको वा 
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भौगो�लक �नरन्तरता नभएको �देश, िजल्ला, स्थानीय 
तह र वडा िझक� कायर्क्षे� घटाउने, 

(ख)  उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोिजमको �ववरणमा 
कुनै व्यावसा�यक सेवा स�ालन नभएको वा जम्मा 
कारोबारको तो�कएको रकम वा अनपुातभन्दा कम 
रकम वा अनपुातको व्यावसा�यक सेवा स�ालन 
भएको देिखएको �देश, िजल्ला, स्थानीय तह र वडा 
िझक� कायर्क्षे� घटाउने, 

(ग)  संस्थाको स�ालन खचर् धा�े गर� व्यावसा�यक 
कायर्कुशलता बढाउन र संस्था स�ालनमा 
सदस्यको सहभा�गतामूलक लोकतािन्�क �नयन्�ण 
कायम रा� अ�त�र� �देश, िजल्ला, स्थानीय तह वा 
वडा िझक� उपय�ु कायर्क्ष�े कायम रा�,े 

(घ)  व्यावसा�यक एवं �ब�र्नात्मक सेवाका ला�ग िजल्ला 
वा �देश �वषयगत स� वा िजल्ला वा �देश स�को 
सदस्यताको �ा��लाई सहज तलु्याउन अ�त�र� 
�देश, िजल्ला, स्थानीय तह वा वडा िझक� उपय�ु 
कायर्क्ष�े कायम रा� े। 

(७) उपदफा (६) बमोिजम रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� 
अ�धकार�ले �नद�शन �दएकोमा सहकार� संस्थाले एक वषर्�भ� �व�नयम संशोधन 
गर� आफ्नो कायर्क्षे� पनुः�नधार्रण गनुर् पन�छ । 

(८) उपदफा (७) बमोिजम सम्बिन्धत सहकार� संस्थाले तो�कएको 
अव�ध�भ� आफ्नो कायर्क्षे� पनुः�नधार्रण नगरेमा रिज�ार वा रिज�ारबाट 
अ�धकार �ा� अ�धकार�ले उपदफा (२) को अधीनमा रह� त्यस्तो सहकार� 
संस्थाको कायर्क्षे� तीन म�हना�भ� पनुः�नधार्रण गन�छ । 

(९) उपदफा (८) बमोिजम रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� 
अ�धकार�ले कायर्क्षे� पनुः�नधार्रण ग�र�दएकोमा िच� नबझु्ने सहकार� संस्थाले 
कायर्क्ष�े पनुः�नधार्रणको जानकार� पाएको �म�तले प�तीस �दन�भ� रिज�ारबाट 
अ�धकार �ा� अ�धकार�ले गरेको �नणर्य भए रिज�ार समक्ष र रिज�ारले 
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गरेको �नणर्य भए मन्�ालय समक्ष पनुरावलोकनका ला�ग �नवेदन �दन  
सक्नेछ । 

(१०) उपदफा (९) बमोिजम �ा� �नवेदनमा रिज�ार वा मन्�ालयले 
साठ� �दन�भ� पनुरावलोकन ग�रसक्न ुपन�छ । 

(११) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
सहकार� संस्थाले स्वेिच्छक रूपमा जनुसकैु समय कायर्क्षे� घटाउने गर� 
पनुः�नधार्रण गनर् �व�नयम संशोधन गनर् सक्नेछ ।  

(१२) कायर्क्षे� पनुः �नधार्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए 
बमोिजम हनेुछ ।  

(१३) उपदफा (२) र (३) बमोिजम कायर्क्षे� �बस्तारको ���या 
तो�कए बमोिजम हनेुछ ।  

१९ . स� तथा सहकार� बै�को कायर्क्ष�े  : स� तथा सहकार� बै�हरूको कायर्क्षे� 
देहाय बमोिजम हनेुछ : 

(क) िजल्ला �वषयगत सहकार� स� वा िजल्ला सहकार� स�को 
हकमा एक िजल्ला,  

(ख)  �देश �वषयगत सहकार� स� वा �देश सहकार� स�को 
हकमा एक �देश, 

(ग)  केन्��य �वषयगत सहकार� स� वा रा��य सहकार� 
महास�को हकमा नेपालभर,  

(घ)  �विश��कृत स�को हकमा त्यस्तो स�को �कृ�त हेर� वस्त ु
वा सेवाको स�लन, �वतरण वा �वाहको क्षे� अनसुार,  

(ङ)  सहकार� बै�हरूको हकमा नेपाल रा� बै�ले तो�कए 
बमोिजम । 

२०. �वषयगत आधारमा वग�करण गनर् स�कने : संस्था वा स�लाई �वषयगत 
आधारमा तो�कए बमोिजम वग�करण गनर् स�कनेछ । 

२१.  कारोबार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनर् सक्ने : (१) दफा १५ 
बमोिजम दतार् �माणप� �ाप ् त गरे प�छ संस्था वा स�ले दफा २४ बमोिजमको 
उ�ेश्य �ा��का ला�ग यस ऐन र �व�नयमको अधीनमा रह� आवश्यक 
कारोबार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनर् सक्नेछ ।  
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(२) सहकार� बै�ले नेपाल रा� बै�बाट इजाजत �ाप ् त गरेप�छ मा� 
आफ्नो कारोबार वा सेवा स�ालन गनर् सक्नेछ । 

(३) �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न संस्था वा 
स�ले उपदफा (१) बमोिजम कारोबार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना 
स�ालन गनर् छु�ै संस्था दतार् गनुर् पन�छैन । 

तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनर् 
�च�लत कानून बमोिजम अनमु�तप�, स्वीकृ�त वा इजाजतप� �लनु पन� रहेछ 
भने सो बमोिजम अनमु�तप�, स्वीकृ�त वा इजाजतप� �लएर मा� कारोबार, 
व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनुर् पन�छ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम संस्था वा स�ले �च�लत कानून बमोिजम 
अ�धकार पाएको �नकाय वा अ�धकार�बाट अनमु�तप�, स्वीकृ�त वा इजाजतप� 
�ाप ् त गरेमा पन्� �दन�भ� सो को जानकार� रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार 
�ा� अ�धकार�लाई �दन ुपन�छ । 

(५) दईु वा दईुभन्दा बढ� संस्था वा स�ले संय�ु वा साझेदार�मा 
आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजार�करणको ला�ग यस ऐनको अधीनमा रह� 
आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गनर् सक्नेछन ्। 

(६) उपदफा (५) बमोिजमको कारोबार, व्यवसाय, उ�ोग वा 
प�रयोजना स�ालन गन� सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनेुछ । 

(७) �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न संस्था वा 
स�ले उपदफा (१) बमोिजम स�ालन गन� कारोबार, व्यवसाय, उ�ोग वा 
प�रयोजनाको उत्पादन सहकार� �ाण्डमा �ब�� �बतरण गनर् सक्नेछन ्।  

तर �च�लत कानून बमोिजम सम्बिन्धत �नकायबाट त्यस्तो �ाण्ड 
�ा��को स्वीकृ�त �लन ुपन� रहेछ भने सो बमोिजम स्वीकृ�त �लन ुपन�छ । 

(८) संस्था वा स�ले उत्पादन गरेको वस्तहुरूको उत्पि�को �माण 
प� जार� गन� ���या र आधार तो�कए बमोिजम हनेुछ । 

२२.  दा�यत्व सी�मत हनेु : (१) सहकार� संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको 
दा�यत्व �नजले ख�रद गरेको वा ख�रद गनर् स्वीकार गरेको शेयरको अ�धकतम 
रकमसम्म मा� सी�मत रहनेछ ।  
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(२) सहकार� संस्थाको नाममा “सहकार�” र नामको अन्त्यमा 
“�ल�मटेड” भ�े शब्द रा� ुपन�छ ।  

२३.  सहकार�का मूल्य, मान्यता र �स�ान्त पालना गनुर् पन� : सहकार� संस्थाको 
गठन तथा स�ालन गदार् सहकार�का मूल्य, मान्यता र �स�ान्तको पालना गनुर् 
पन�छ ।  

 
प�रच्छेद–३ 

संस्था वा स�का उ�शे्य तथा कायर् 
२४.  संस्था वा स�को उ�शे्य : कायर्क्षे�मा आधा�रत र सदस्य केिन्�त भई आफ्ना 

सदस्यहरूको आ�थर्क, सामािजक तथा साँस्कृ�तक सम�ृ� हा�सल गनुर् संस्था वा 
स�को मखु्य उ�ेश्य हनेुछ ।  

2५.  संस्था वा स�का कायर् : संस्था वा स�ले देहायका कायर्हरू गन� छन ्:-  

(क) सहकार�का मूल्य, मान्यता र �स�ान्तहरूको पालना गन�, 
गराउने, 

(ख) सदस्य र आफ्नो व्यवसायको �हत �व�र्न तथा सो को 
बजार�करण गन�, गराउने, 

(ग)  सदस्यलाई िशक्षा, सूचना र ताल�म �दान गन� तथा सदस्य 
संस्था वा स�मा सशुासन �व�र्न गन�, गराउने, 

(घ)  संस्था वा स� बीचको पारस्प�रक सहयोग अ�भव�ृ� गन�, 
गराउने, 

(ङ)  संस्था वा स�ले गन� उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड �नधार्रण 
गर� गणुस्तर सधुार, आ�थर्क स्था�यत्व र जोिखम 
व्यवस्थापनका सम्बन्धी कायर् गन�,  

(च)  आन्त�रक �नयन्�ण �णाल� लागू गन�, 
(छ)  संस्था वा स�को व्यावसा�यक �व�र्न तथा �वकास सम्बन्धी 

��याकलापहरू स�ालन गन�, 
(ज)  मन्�ालय, रिज�ार, �देश, स्थानीय तह वा कायार्लयको 

�नद�शन पालना गन�, 
(झ)  �व�नयममा उिल्लिखत कायर्हरू गन� । 
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२६.  रा��य सहकार� महास�को कायर् : रा��य सहकार� महास�ले सदस्यको �हत 
�व�र्नका ला�ग देहाय बमोिजमका कायर् गन�छ :–  

(क)  सहकार� मूल्य, मान्यता र �स�ान्तको प�रपालना गन�, गराउने, 

(ख)  सदस्यको �हत �व�र्नका ला�ग नेततृ्वदायी भ�ूमका �नवार्ह 
गन�, 

(ग)  सहकार� क्षे�को �व�र्नको ला�ग नेपाल सरकारका �व�भ� 
�नकायसँग समन्वय र सहकायर् गन�, 

(घ)  सहकार� व्यवसाय �व�र्नका ला�ग व्यावसा�यक तथा बजार 
अध्ययन, अनसुन्धान गन�, गराउने, 

(ङ)  िशक्षा, ताल�म र सूचना �दान गन� , गराउने, 

(च)  बजार सूचना �णाल�को �वकास गन�, 
(छ)  संस्था र स�हरू बीचको पारस्प�रक सहयोगमा अ�भव�ृ� 

गन�, गराउने, 

(ज) अन्तररा��य सहकार� अ�भयानमा पारस्प�रक सहयोग 

अ�भव�ृ� गन�, समन्वय र सम्बन्ध �बस्तार गन�, 
(झ)  सहकार� क्षे�मा सशुासन �व�र्न गन�, 
(ञ) �व�नयममा उल्लेिखत कायर्हरू गन� । 

 

Sah
ak

ar
i H

ak
hi

t R
as

try
a 

Sam
aj



 

 18   
 

प�रच्छेद–४ 

�व�नयम तथा आन्त�रक कायर्�व�ध 

२७.  �व�नयम बनाउन ुपन� : (१) सहकार� संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको 
�नयम, �नद� िशका, मापदण्ड र कायर्�व�धको अधीनमा रह� आफ्नो कायर् 
स�ालनको ला�ग �व�नयम बनाउन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �व�नयम रिज�ार वा रिज�ारबाट 
अ�धकार �ा� अ�धकार�बाट स्वीकृत भएप�छ लागू हनेुछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सहकार� 
बै�को �व�नयम स्वीकृत गनुर् अिघ रिज�ारले नेपाल रा� बै�को परामशर् �लन ु
पन�छ । 

२८.  आन्त�रक कायर्�व�ध बनाउन सक्ने : (१) सहकार� संस्थाले यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगर्त बनेको �नयम, �नद�िशका, मापदण्ड, कायर्�व�ध र �व�नयमको अधीनमा 
रह� आवश्यकता अनसुार आफ्नो आन्त�रक कायर्�व�ध बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आन्त�रक कायर्�व�ध सम्बिन्धत 
सहकार� संस्थाको साधारण सभाले स्वीकृत गरेप�छ लागू हनेुछ । 

२९.  �व�नयम र आन्त�रक कायर्�व�धमा संशोधन : (१) सहकार� संस्थाको साधारण 
सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको बहमुतबाट �व�नयम र आन्त�रक कायर्�व�ध 
संशोधन हनु सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम संशोधन भएको �व�नयम रिज�ार वा 
रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�बाट स्वीकृत भएप�छ लागू हनेुछ । 

 
प�रच्छेद–५ 

सदस्यता 
३०.  संस्थाको सदस्यता : (१) सो� वषर् उमेर पूरा गरेका देहाय बमोिजमका नेपाल� 

नाग�रकहरू संस्थाको सदस्य हनु सक्नेछन ्: 
(क) संस्थाको कायर्क्षे� �भ� बसोवास ग�ररहेको,  
(ख) संस्थाको कम्तीमा एक शेयर ख�रद गरेको, 
(ग) संस्थाको �व�नयममा उिल्लिखत शतर्हरू पालना गनर् 

म�ुर गरेको, 
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(घ) संस्थाको िजम्मेवार� पालना गनर् मन्जरु भएको, 
(ङ) संस्थाले गरेको कारोबारसँग ��तस्पधार् हनेु गर� 

कारोबार नगरेको । 

(२) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नेपाल 
सरकार, �देश सरकारका �नकायहरू, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायर्क्षे� 
�भ�का सहकार� �व�ालय र सामूदा�यक �व�ालय, गठु�, स्थानीय क्लब, स्थानीय 
तहमा गठन भएका गैर नाफामूलक संस्था, उत्पादन र सेवामूलक स� संस्था, 
उपभो�ा समूहहरू संस्थाको सदस्य हनु बाधा पन� छैन ।

(३) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न स्वास्थ्य 
सहकार� संस्थामा सहकार� संस्थाले सदस्यता �लन बाधा पन� छैन । 

३१. सदस्यता �ाप ् त गनर् �नवेदन �दन ु पन� : (१) संस्थाको सदस्यता �लन चाहने 
सम्बिन्धत व्यि�ले संस्थाको स�म�त समक्ष �नवेदन �दन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �नवेदन परेको �म�तले प�तीस �दन�भ� 
स�म�तले यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम तथा �व�नयमको अधीनमा 
रह� सदस्यता �दान गन� वा नगन� �नणर्य गनुर् पन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम �नणर्य गदार् स�म�तले सदस्यता �दान 
नगन� �नणर्य गरेमा सो को कारण खोल� सात �दन�भ� �नवेदकलाई जानकार� 
गराउन ुपन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम जानकार� पाएको �म�तले तीस �दन�भ� 
सम्बिन्धत व्यि�ले त्यस्तो संस्था उपर रिज�ारबाट अ�धकार �ा� 
अ�धकार�समक्ष उजूर गनर् सक्नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम �ाप ् त उजरु� छान�बन गदार् �नवेदकलाई 
सदस्यता �दान गनुर् पन� देिखएमा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले 
त्यस्तो �नवेदकलाई सदस्यता �दान गनर्को ला�ग सम्बिन्धत संस्थालाई आदेश 
�दन सक्नेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम आदेश भएमा सो आदेश �ाप ् त गरेको 
सात �दन �भ� सम्बिन्धत संस्थाले �नवेदकलाई सदस्यता �दान गर� सो को 
जानकार� रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�लाई गराउन ुपन�छ ।  
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३२.  सदस्य हनु नपाउने : (१) कुनै व्यि� एक स्थानीय तहको एकै �कृ�तका 
एकभन्दा बढ� संस्थाको सदस्य हनु पाउने छैन ।  

तर यो ऐन �ारम्भ हनु ुअिघ कुनै व्यि� एक स्थानीय तहको एकै 
�कृ�तको एकभन्दा बढ� संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन �ारम्भ भएको 
�म�तले तीन वषर्�भ� कुनै एक संस्थाको मा� सदस्यता कायम रा� ुपन�छ । 

(२) यो ऐन �ारम्भ हुँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको 
�नकाय वा दफा ३० को उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेिख बाहेकको अन्य 
कुनै कृ��म व्यि� सदस्य भएको भए पाँचवषर् �भ� सदस्यता अन्त्य  
गनुर् पन�छ । 

तर यो ऐन �ारम्भ हनु ुअिघ दतार् भएको स्वास्थ्य र िशक्षा सहकार� 
संस्थाको हकमा यो उपदफा लागू हनेु छैन । 

३३.  सदस्य हनु सक्ने : (१) दफा ४ बमोिजमको िजल्ला �वषयगत सहकार� स�मा 
िजल्ला �भ�का �वषयगत संस्थाहरू सदस्य हनु सक्नेछन । 

(२) दफा ५ बमोिजमको िजल्ला सहकार� स�मा िजल्ला �भ�का 
संस्था र िजल्ला �वषयगत सहकार� स�हरू सदस्य हनु सक्नेछन ।  

(३) दफा ६ बमोिजमको �देश �वषयगत सहकार� स�मा �देश 
�भ�का �वषयगत संस्था र िजल्ला �वषयगत स�हरू सदस्य हनु सक्नेछन ।  

(४) दफा ७ बमोिजमको �देश सहकार� स�मा �देश�भ�का संस्था, 
िजल्ला �वषयगत सहकार� स�, िजल्ला सहकार� स� र �देश �वषयगत 
सहकार� स� सदस्य हनु सक्नेछन । 

(५) दफा ८ बमोिजमको केन्��य �वषयगत सहकार� स�मा �वषयगत 
संस्था, िजल्ला �वषयगत स� र �देश �वषयगत स� सदस्य हनु सक्नेछन । 

(६) दफा १० बमोिजमको रा��य सहकार� महास�मा िजल्ला 
�वषयगत स�, िजल्ला सहकार� स�, �देश �वषयगत स�, �देश सहकार� स� र 
केन्��य �वषयगत सहकार� स� सदस्य हनु सक्नेछन । 

(७) सहकार� बै�हरूमा संस्था र स�मा� सदस्य हनु सक्नेछन । 

(८) यस दफा बमोिजम सदस्यता �लने सम्बन्धी ���या तो�कए 
बमोिजम हनेुछ ।  
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३४.  सदस्यताको समा�� : (१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समा� 
 हनेुछः— 

(क) सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 
(ख) लगातार वा�षर्क साधारण सभामा �बना सूचना तीन 

पटकसम्म अनपुिस्थत भएमा, 
(ग) यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम वा �व�नयम 

बमोिजम सदस्यले पालना गनुर् पन� �ावधानको 
बारम्बार उल्ल�न गरेमा, 

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

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै 
सदस्यले सहकार� संस्थाबाट �ाप ् त वा भ�ुान गनुर् पन� कुनै रकम भएमा सो 
फरफारक नभएसम्म वा �नजले �लएको ऋण, �तनुर् पन� कुनै दा�यत्व वा अन्य 
कुनै सदस्यको तफर् बाट �धतो वा जमानत बसेकोमा सो को दा�यत्व फरफारक 
नभएसम्म �नजको सदस्यता समा� हनेु छैन ।  

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न साधारण सभा 
बोलाउने �नणर्य भइसकेप�छ साधारण सभा सम्प� नभएसम्म कसैलाई प�न 
सदस्यताबाट हटाउन स�कने छैन । 

(४) सदस्यको सदस्यता समा�� सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए 
बमोिजम हनेुछ । 

३५.  स�ुवधा �ाप ् त गनर् नसक्ने : कुनै सदस्यले सहकार� संस्थालाई �तनुर् पन� कुनै 
दा�यत्व �नधार्�रत समय�भ� भ�ुान नगरेमा वा यो ऐन, यस अन्तगर्त बनेको 
�नयम वा �व�नयम बमोिजम सदस्यले पालन गनुर् पन� व्यवस्थाको बारम्बार 
उल्ल�न गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको स�ुबधा �ाप ् त गनर् सक्ने 
छैन । 

 
प�रच्छेद –६ 

साधारण सभा, स�म�त तथा लेखा सपुर�वेक्षण स�म�त 
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३६.  साधारण सभा : (१) सहकार� संस्थाको सव�च्च अ�को रूपमा साधारण सभा 
हनेुछ । 

(२) सहकार� संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य 
हनेुछन ्। 

(३) सहकार� संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोिजम हनेुछ :– 

(क) �ारिम्भक साधारण सभा, 
(ख) वा�षर्क साधारण सभा, 
(ग) �वशेष साधारण सभा । 

३७. �ारिम्भक साधारण सभाको काम, कतर्व्य र अ�धकार : �ारिम्भक साधारण 
सभाको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछ :– 

(क) �ारिम्भक साधारण सभा हनेु अिघल्लो �दनसम्मको काम 
कारबाह� र आ�थर्क कारोबारको जानकार� �लने, 

(ख) चालू आ�थर्क वषर्को ला�ग वा�षर्क कायर्�म तथा बजेट 
स्वीकृत गन�, 

(ग) ��तवेदन तथा �व�ीय �ववरण अनमुोदन गन�, 
(घ) �व�नयममा उल्लेख भए बमोिजम स�म�त वा लेखा 

सपु�रवेक्षण स�म�तको �नवार्चन गन�, 
(ङ) आन्त�रक कायर्�व�ध पा�रत गन�, 
(च) लेखा पर�क्षकको �नयिु� र �नजको पा�र��मक �नधार्रण 

गन�,  
(छ) �व�नयममा तो�कए बमोिजमका अन्य कायर्हरू गन� । 

३८.  वा�षर्क साधारण सभाको काम, कतर्व्य र अ�धकार : वा�षर्क साधारण सभाको 
काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछ :– 

(क) वा�षर्क कायर्�म तथा बजेट स्वीकृ�त गन�, 
(ख) वा�षर्क लेखा पर�क्षण ��तवेदन अनमुोदन गन�, 
(ग) स�म�त वा लेखा सपु�रवेक्षण स�म�तको �नवार्चन तथा �वघटन 

गन�, 
(घ) स�ालक वा लेखा सपु�रवेक्षण स�म�तको संयोजक वा 

सदस्यलाई पदबाट हटाउने, 
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(ङ) स�म�त वा लेखा सपु�रवेक्षण स�म�तको वा�षर्क ��तवेदन 
पा�रत गन�, 

(च) �व�नयम तथा आन्त�रक कायर्�व�ध पा�रत गन�, 
(छ) लेखा पर�क्षकको �नयिु� र �नजको पा�र��मक �नधार्रण 

गन�, 
(ज) संस्था एक�करण वा �वघटन सम्बन्धी �नणर्य गन�, 
(झ) पा�र��मक लगायतका स�ुवधा तोक्ने, 

(ञ) बा� दा�यत्व स्वीकार गन�, 
(ट) सदस्यको दा�यत्व �मनाहा �दने, 

(ठ) स�म�तलाई आवश्यक �नद�शन �दने, 

(ड) �व�नयममा तो�कए बमोिजमका अन्य कायर्हरू गन� । 

३९.  साधारण सभाको बैठक : (१) स�म�तले सहकार� संस्था दतार् भएको �म�तले 
तीन म�हना�भ� �ारिम्भक साधारण सभा बोलाउन ुपन�छ । 

(२) स�म�तले �त्येक आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले छ 
म�हना�भ� वा�षर्क साधारण सभा बोलाउन ुपन�छ । 

(३) स�म�तले देहायको अवस्थामा �वशेष साधारण सभा बोलाउन ु
पन�छ :– 

(क) दफा ४९ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) 
बमोिजम लेखा सपु�रवेक्षण स�म�तको �सफा�रसमा, 

(ख) कुनै स�ालकले �वशेष साधारण सभा बोलाउन पेश 
गरेको �स्ताव स�म�त�ारा पा�रत भएमा, 

(ग)  स�म�तले कुनै खास कामको ला�ग �वशेष साधारण 
सभा बोलाउने �नणर्य गरेमा, 

(घ) �वशेष साधारण सभा बोलाउन ु पन� कारण खलुाइर् 
पन्� ��तशत सदस्यले स�म�त समक्ष �नवेदन 
�दएमा, 

(ङ)  दफा ४० को उपदफा (१) बमोिजम रिज�ार वा 
रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले �नद�शन 
�दएमा, 
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(च) दफा ४२ को उपदफा (२) बमोिजमको रिज�ार 
वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले आदेश 
�दएमा । 

४०.  �वशेष साधारण सभा बोलाउन �नद�शन �दन सक्ने : (१) कुनै सहकार� 
संस्थाको �नर�क्षण वा सपु�रवेक्षण गदार् वा कसैको उजरु� पर� छान�बन गदार् 
देहायको अवस्था देिखन आएमा रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� 
अ�धकार�ले त्यस्तो सहकार� संस्थाको स�म�तलाई साधारण सभा बोलाउन 
�नद�शन �दन सक्नेछ :–  

(क) सहकार�को मूल्य, मान्यता तथा �स�ान्त �वपर�त 
कायर् गरेमा,  

(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, �व�नयम 
तथा आन्त�रक कायर्�व�ध �वपर�त कायर् गरेमा, 

(ग) सहकार� बै�को हकमा नेपाल रा� बै�को �नर�क्षण 
तथा सपु�रवेक्षणका �ममा गम्भीर कै�फयत 
देिखएमा, 

(घ) रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�को 
�नद�शनको बारम्बार उल्ल�न गरेमा,  

(ङ) दफा ४२ को उपदफा (२) बमोिजम रिज�ार वा 
रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले आदेश 
�दएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम साधारण सभा बोलाउन �नद�शन �ाप ् त 
भएमा स�म�तले सो �नद�शन �ाप ् त भएको �म�तले प�तीस �दन�भ� साधारण 
सभाको बैठक बोलाउन ु पन�छ र साधारण सभाको बैठकमा उजरु� वा 
�नर�क्षणका �ममा देिखएका �वषयमा छलफल गर� सो को ��तवेदन रिज�ार 
वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार� समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उिल्लिखत अव�ध�भ� स�म�तले 
साधारण सभा नबोलाएमा संस्था, िजल्ला �वषयगत सहकार� स� र िजल्ला 
सहकार� स�को हकमा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार� र �देश �वषयगत 
सहकार� स�, �देश सहकार� स�, �विश��कृत सहकार� स�, केन्��य �वषयगत 
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सहकार� स�, रा��य सहकार� महास� र सहकार� बै�को हकमा रिज�ारले 
त्यस्तो साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ । 

(४) सहकार� संस्थाको साधारण सभाको ला�ग गणपूरक सङ्ख्या 
तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउ� ��तशत हनेुछ । 

तर प�हलो पटक डा�कएको साधारण सभामा गणपरुक सङ्ख्या 
नपगेुमा त्यसको सात �दन�भ� दो�ो पटक साधारण सभा बोलाउन ु पन� र 
यसर� दो�ो पटक बोलाइएको साधारण सभामा स�ालक स�म�तको बहमुत 
स�हत एक �तहाई साधारण सदस्यहरूको उपिस्थ�त भएमा साधारण सभाको 
गणपरुक सङ्ख्या पगेुको मा�ननेछ । 

(५) दईु हजार वा सोभन्दा बढ� सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा 
गदार् समान कायर्सूचीमा तो�कए बमोिजम सदस्य सङ्ख्याको आधारमा स्थानीय 
तह वा त्यसका वडामा स�ालक सदस्यहरूलाई पठाई साधारण सभा गनर् र 
त्यस्तो सभाको �नणर्य �मािणत गनर् ��त�न�धहरू छनौट गनर् सक्ने र त्यस्ता 
��त�न�धहरूको उपिस्थ�तको सभाले अिन्तम �नणर्य �मािणत गन�छ ।  

४१.  स�ालक स�म�त : (१) सहकार� संस्थामा साधारण सभाबाट �नवार्िचत एक 
स�ालक स�म�त रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा 
ते�ीस ��तशत म�हला सदस्यको ��त�न�धत्व स�ुनि�त गनुर् पन�छ ।  

(३) एउटै प�रवारको एकभन्दा बढ� ब्यि� एकै अव�धमा स�ालक 
तथा लेखा स�म�तको पदमा उम्मेदवार ब� र �नवार्िचत हनु सक्ने छैन ।  

(४) कुनै सहकार� संस्थाको स�ालक सोह� संस्थाको कमर्चार� वा 
आफ्नो संस्थाले सदस्यता �लएको सहकार� संस्था बाहेक अक� कुनै सहकार� 
संस्थाको स�ालक ब� पाउने छैन । 

तर वा�षर्क दईु करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार गन� सहकार� 
संस्थाको स�ालकले त्यस्तो सहकार� संस्थामा कमर्चार�को रूपमा काम गनर् 
बाधा पन� छैन । वा�षर्क दईु करोडभन्दा ब�ढ कारोबार गन� संस्थामा कुनै 
स�ालक कमर्चार� रहेको भए यो ऐन �ारम्भ भएको �म�तले चार वषर्�भ� 
त्यस्तो स�ालकले कमर्चार�को पद त्याग गर� अक� कमर्चार�को व्यवस्था गनुर् 
पन�छ । तत्काल�न बजारको अवस्था र म�ुास्फ��तलाई ध्यानमा राखी यस्तो 
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कारोबारको अ�धकतम सीमा दफा ५१ बमोिजमको स�म�तले समय समयमा 
तोक्नेछ । 

(५) कुनै व्यि� एकै समयमा एक मा� सहकार� संस्थाको स�ालक 
हनु सक्नेछ । 

(६) उपदफा (४) र (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न यो 
ऐन �ारम्भ हनुअुिघ कुनै व्यि� एकभन्दा बढ� सहकार� संस्थाको स�ालक वा 
सोह� वा अक� सहकार� संस्थाको कमर्चार� भएकोमा यो ऐन �ारम्भ भएको 
�म�तले एक वषर्�भ� कुनै एक सहकार� संस्थाको मा� स�ालक वा कमर्चार� 
रहन ुपन�छ । 

(७) स�म�तको कायार्व�ध देहाय बमोिजम हनेुछ : 
(क) संस्था वा स� वा महास�को चार वषर्, 
(ख) सहकार� बै�हरूको चार वषर् । 

(८) स�म�तको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम 
 हनेुछ । 

४२.  स�म�तको �नवार्चन : (१) स�म�तले आफ्नो कायार्व�ध समा� हनु ुअिघ अक� 
स�म�तको �नवार्चन गराउन ुपन�छ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम स�म�तको �नवार्चन नगराएको जानकार� 
�ाप ् त भएमा त्यस्तो जानकार� �ाप ् त भएको �म�तले छ म�हना�भ� स�म�तको 
�नवार्चन गराउन रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले सम्बिन्धत 
स�म�तलाई आदेश �दन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� 
अ�धकार�ले आदेश �दएकोमा सम्बिन्धत स�म�तले सो आदेश बमोिजमको 
समयाव�ध�भ� स�म�तको �नवार्चन गराई रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� 
अ�धकार�लाई जानकार� गराउन ुपन�छ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम स�म�तको �नवार्चन नगराएमा रिज�ार वा 
रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले त्यस्तो सहकार� संस्था सदस्य रहेको 
मा�थल्लो स� भए सो स�को ��त�न�ध समेतलाई सहभागी गराई स�म�तको 
�नवार्चन सम्बन्धी सम्पूणर् कायर् गन�, गराउनेछ । 
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(५) उपदफा (४) बमोिजमको �नवार्चन कायर्मा सहयोग परु ् याउन ु
सम्बिन्धत स� र स�म�तका पदा�धकार�हरूको कतर्व्य हनेुछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोिजम �नवार्चन गराउँदा लागेको सम्पूणर् खचर् 
सम्बिन्धत सहकार� संस्थाले व्यहोनुर् पन�छ। 

 (७) यस दफा बमोिजम स�म�तको अक� �नवार्चन नभएसम्मको ला�ग 
स�म�तले �व�नयममा व्यवस्था भए बमोिजम आफ्नो कायर् स�ालन  
गन�छ ।  

४३.  स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार : यस ऐनमा अन्य� उिल्लिखत काम, 

कतर्व्य र अ�धकारका अ�त�र� स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय 
बमोिजम हनेुछ :– 

(क) सहकार�का मूल्य, मान्यता र �स�ान्त बमोिजम सहकार� 
संस्थाको स�ालन गन�, 

(ख) आ�थर्क तथा �शासक�य कायर् गन�, गराउने, 

(ग) �ारिम्भक साधारण सभा, वा�षर्क साधारण सभा तथा �वशेष 
साधारण सभा बोलाउने, 

(घ) साधारण सभाका �नणर्यहरू कायार्न्वयन गन�, गराउने, 

(ङ) सहकार� संस्थाको नी�त, योजना, बजेट तथा वा�षर्क 
कायर्�मको तजुर्मा गर� साधारण सभा समक्ष पेश गन�, 

(च) सहकार� संस्थाको सदस्यता �दान गन� तथा सदस्यताबाट 
हटाउने,  

(छ) शेयर नामसार� तथा �फतार् सम्बन्धी कायर् गन�, 
(ज)  सम्बिन्धत स�को सदस्यता �लने, 

(झ) �व�नयम तथा आन्त�रक कायर्�व�ध तयार गर� साधारण 
सभामा पेश गन�,  

(ञ)  सहकार� संस्थाको कायर्क्षे��भ� रह� सहकार� संस्थाको 
कारोबार र व्यवसायको �हत �व�र्नको ला�ग आवश्यक 
कायर् गन�, गराउने, 

(ट) तो�कए बमोिजमका अन्य कायर् गन� ।  
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४४.  स�ालक पदमा बहाल नरहने : देहायको कुनै अवस्थामा स�ालक आफ्नो 
पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क)  �नजले �दएको राजीनामा स�म�तबाट स्वीकृत भएमा, 
(ख)  �नजलाई दफा 4५ उपदफा (१) बमोिजम स�ालकबाट 

हटाउने �नणर्य भएमा, 
(ग) �नज अक� सहकार� संस्थाको स�ालक रहेमा, 
(घ)  �नज सोह� वा अक� सहकार� संस्थाको कमर्चार� रहेमा,  

  तर दफा ४१ को उपदफा (४) को ��तबन्धात्मक 
वाक्यांशमा लेिखएको कुरामा सोह� बमोिजम हनेुछ । 

(ङ)  �नज सोह� वा अक� सहकार� संस्थाको लेखा सपु�रवेक्षण 
स�म�तको पदमा रहेमा,  

(च)  �नजको मतृ्य ुभएमा। 

४५.  स�ालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने : (१) साधारण सभाले बहमुतको 
�नणर्यबाट देहायको कुनै अवस्थामा स�ालकलाई स�म�तको स�ालक पदबाट 
हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आ�थर्क �हना�मना गर� सम्बिन्धत सहकार� 
संस्थालाई हा�न नोक्सानी परु ् याएमा, 

(ख) अना�धकृत तवरले सम्बिन्धत सहकार� संस्थाको 
कारोबार सम्बन्धी �वषयको गोप�नयता भ� गरेमा, 

(ग) सम्बिन्धत सहकार� संस्थाको कारोबार र 
व्यवसायसँग ��तस्पधार् हनेु गर� समान �कृ�तको 
कारोबार वा व्यवसाय गरेमा, 

(घ) सम्बिन्धत सहकार� संस्थाको अ�हत हनेु कुनै कायर् 
गरेमा,  

(ङ) �नज शार��रक वा मान�सक रूपमा काम गनर् 
नसक्ने भएमा, 

(च) कुनै स�ालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको 
�नयम वा �व�नयममा उिल्लिखत योग्यता नरहेमा । 
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(२) कुनै स�ालकलाई स�म�तको पदबाट हटाउने �नणर्य गनुर् अिघ 
त्यस्तो स�ालकलाई साधारण सभा समक्ष सफाई पेश गन� मना�सब मा�फकको 
मौका �दइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको अव�ध�भ� कुनै स�ालकले सफाई 
पेश नगरेमा वा �नजले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारण 
सभाले त्यस्तो स�ालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम स�ालकको पदबाट हटाइएको सदस्य 
स�म�तको दईु कायर्कालसम्मको �नवार्चनमा उम्मेदवार ब� पाउने छैन ।  

(५) उपदफा (३) बमोिजम कुनै स�ालक पदबाट हटेमा त्यस्तो 
पदमा साधारण सभाले बाकँ� अव�धको ला�ग अक� स�ालकको �नवार्चन  

गन�छ । 

४६.  �नजी स्वाथर् समावेश भएको �नणर्य �कृयामा संलग्न हनु नहनेु : (१) 
स�ालकले आफ्नो �नजी स्वाथर् समावेश भएको �नणर्य ���यामा संलग्न हनु ु
हुँदैन । 

(२) स�ालकले आफूलाई मा� व्यि�गत फाइदा हनेु गर� सहकार� 
संस्थामा कुनै कायर् गनर् गराउन हुँदैन । 

(३) कुनै स�ालकले उपदफा (१) को �वपर�त हनेु गर� वा आफ्नो 
अ�धकार क्षे�भन्दा बा�हर गई कुनै काम कारबाह� गरे गराएमा त्यस्तो काम 
कारबाह� ��त त्यस्तो स�ालक व्यि�गत रूपमा उ�रदायी हनेुछ र त्यस्तो 
काम कारबाह�बाट सहकार� संस्थाको, सदस्य वा अन्य कुनै व्यि�लाई हा�न 
नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्यस्तो हा�न नोक्सानी �नजबाट असलु उपर 
ग�रनेछ ।

४७.  स�म�तको �वघटन : (१) साधारण सभाले देहायको अवस्थामा स�म�तको 
 �वघटन गनर् सक्नेछ :- 

(क) स�म�तको बद�नयतपूणर् कायर्बाट सहकार� संस्थाको 
कारोबार जोिखममा परेमा, 

(ख) सहकार� संस्थाले �तनुर् पन� दा�यत्व तो�कएको 
समय�भ� भ�ुान गनर् नसकेमा, 
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(ग) �व�नयममा उिल्लिखत उ�ेश्य र कायर् �वपर�तको 
काम गरेमा,  

(घ) स�म�तले आफ्नो िजम्मेवार� पूरा नगरेमा, 
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयमावल�मा 

उिल्लिखत शतर् वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� 
अ�धकार� वा रिज�ारले �दएको �नद�शनको बारम्बार 
उल्ल�न गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम स�म�त �वघटन भएमा साधारण सभाले 
नया ँस�म�तको �नवार्चन गन�छ । 

(३) स�म�तले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम बमोिजम 
रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार� �दएको �नद�शन पालना 
नगरेमा वा दफा ४० को उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको ��तवेदन 
समेतको आधारमा रिज�ार वा कायर्लय �मखुले स�म�तलाई उजरु� वा 
�नर�क्षणको �ममा देिखएका �वषयवस्तकुो गािम्भयर्ताको आधारमा बढ�मा छ 
म�हनाको समय �दई सधुार गन� मौका �दन सक्नेछ र त्यस्तो समयाव�ध�भ� 
प�न सधुार नगरेमा त्यस्तो स�म�त �वघटन गन�छ । 

 (४) उपदफा (३ बमोिजम स�म�त �वघटन भएमा त्यसर� �वघटन 
ग�रएको �म�तले तीन म�हना�भ�मा अक� स�म�तको �नवार्चन सम्प� गराउन र 
त्यस्तो �नवार्चन नभएसम्म सहकार� संस्थाको दै�नक कायर् स�ालन गनर् 
रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले तो�कए बमोिजमको एक 
तदथर् स�म�त गठन गनुर् पन�छ । 

(५) यस दफा बमोिजम अक� स�म�तको �नवार्चन गराउँदा लागेको 
सम्पूणर् खचर् सम्बिन्धत सहकार� संस्थाले व्यहोन�छ । 

(६) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
रिज�ारले सहकार� बै�को स�म�तको �वघटन गनुर् पूवर् नेपाल रा� बै�को 
परामशर् �लन ु पन�छ र सो सम्बन्धमा नेपाल रा� बै�ले �दएको परामशर् 
बमोिजम गनुर् पन�छ। 

४८.  लेखा सपु�रवेक्षण स�म�तको गठन : (१) सहकार� संस्थामा आन्त�रक �नयन्�ण 
�णाल�लाई सदुृढ गनर् तो�कए बमोिजमको योग्यता पगेुका एकजना संयोजक र 
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दईुजना सदस्यहरू रहने गर� साधारण सभाले �नवार्चनबाट लेखा सपु�रवेक्षण 
स�म�त गठन गन�छ । 

(२) एउटै प�रवारको एकभन्दा बढ� व्यि� एकै अव�धमा एउटै 
सहकार� संस्थाको स�ालक वा लेखा सपु�रवेक्षण स�म�तको संयोजक वा 
सदस्य पदमा उम्मेदवार ब� र �नवार्िचत हनु सक्ने छैन । 

४९.  लेखा सपु�रवेक्षण स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार : (१) लेखा सपु�रवेक्षण 
स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछ :– 

(क) �त्येक चौमा�सकमा सहकार� संस्थाको आन्त�रक 
लेखापर�क्षण गन�, गराउने, 

(ख) आन्त�रक लेखापर�क्षण गदार् लेखापर�क्षणका 
आधारभतू �स�ान्तको पालना गन�, गराउने, 

(ग) �व�ीय तथा आ�थर्क कारोबारको �नर�क्षण तथा 
मूल्या�न गन�, गराउने, 

(घ) स�म�तको काम कारवाह�को �नय�मत सपु�रवेक्षण 
गन� र स�म�तलाई आवश्यक सझुाव �दने, 

(ङ) साधारण सभाको �नद�शन, �नणर्य तथा स�म�तका 
�नणर्य कायार्न्वयन भए नभएको अनगुमन गन�, 

(च) लेखा सम्बन्धी ��तवेदन र स�म�तको काम 
कारबाह�को सपु�रवेक्षण सम्बन्धी वा�षर्क ��तवेदन 
साधारण सभा समक्ष पेश गन�,  

(छ) आफूले पटक पटक �दएका सझुाव कायार्न्वयन 
नभएको कारणबाट कुनै सहकार� संस्थाको �हतमा 
��तकूल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा 
िजन्सी सम्पि�को व्यापक रूपमा �हना�मना वा 
अ�नय�मतता भएको वा संस्था गम्भीर आ�थर्क 
स�टमा पनर् लागेकोमा सो को कारण खलुाई �वशेष 
साधारण सभा बोलाउन स�म�त समक्ष �सफा�रस  
गन� । 
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(ज)  आवश्यक परेमा आन्त�रक लेखा पर�क्षक 
�नयिु�का ला�ग तीन जनाको नाम स�ालक 
स�म�तमा �सफा�रस गन� ।  

(२) लेखा सपु�रवेक्षण स�म�तको संयोजक वा सदस्य सहकार� 
संस्थाको आ�थर्क तथा दै�नक �शास�नक कायर्मा सहभागी हनु पाउने छैन । 

 
प�रच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण प�रचालन 

५०.  सदस्य केिन्�त भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुर् पन� : (१) सहकार� 
संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मा� बचत स्वीकार गनर्, सो को प�रचालन गनर् 
र सदस्यलाई मा� ऋण �दान गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न बचत तथा 
ऋणको मखु्य कारोबार गन� गर� दतार् भएको संस्था बाहेक अन्य �वषयगत वा 
बहउु�ेश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गनर् पाउने छैन।  

(३) सहकार� संस्थाले सदस्यलाई �दान गन� ऋणमा रिज�ारले 
अन्यथा तोकेकोमा बाहेक सेवा शलु्क र नवीकरण शलु्क सम्बिन्धत संस्थाको 
कायर्�व�धले तोके बमोिजम हनेुछ । 

(४) बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ ��तशतभन्दा बढ� 
हनेु छैन । 

(५) सहकार� संस्थाले �दान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल 
ऋणमा पूजँीकृत गर� सो को आधारमा ब्याज लगाउन पाइने छैन । 

(६) सहकार� संस्थाले बचत रकम सदस्यवीच ऋण लगानी, नेपाल 
सरकारले जार� गरेको ऋणप� वा नेपाल रा� बै�ले जार� गरेको �ेजर� �बल 
खर�द गनर् बाहेक अचल सम्पि� खर�द, पूवार्धार �नमार्ण, कारोबारमा लगानी, 

तर यो ऐन �ारम्भ हनु ु अिघ बहउु�ेश्यीय वा �वषयगत संस्थाको 
रूपमा दतार् भई मखु्य कारोबारको रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गद� 
आएको भए ती संस्थाले तीन वषर्�भ�मा बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार 
नहनेु गर� दतार् हुँदाका बखतमा उल्लेख ग�रएको मखु्य कारोबार गन� गर� 
संस्थाहरूले मखु्य कारोबार गनर् सक्नेछन ।
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फमर् वा कम्पनी वा कुनै बै�को (सहकार� बै� बाहेक) शेयर खर�द वा अन्य 
कुनै �योजनमा उपयोग गनुर् हदैुन ।  

 (७) सहकार� संस्थाले �ाथ�मक पूजँी कोषको पन्� गणुासम्म बचत 
संकलन गनर् सक्नेछ ।  

(८) संस्था वा स�ले दतार् गदार्का बखतका सदस्य बाहेक अन्य 
सदस्यलाई सदस्यता �ाप ् त गरेको तीन म�हना अव�ध व्य�तत नभई ऋण 
लगानी गनर् सक्ने छैन । 

५१ . सन्दभर् व्याजदर तोक्न सक्ने : (१) रिज�ारले देहाय बमोिजमको स�म�तको 
�सफा�रसमा सहकार� संस्थाको �योजनका ला�ग बचत तथा ऋणको सन्दभर् 
व्याजदर (रेफेरेन्स इन्टेरेस्ट रेट) र दफा ४१ को उपदफा (४) को 
कारोबारको अ�धकतम सीमा तोक्न सक्नेछ :- 

(क) रिज�ार  -संयोजक 

(ख) ��त�न�ध, मन्�ालय -सदस्य 

(ग) ��त�न�ध, अथर् मन्�ालय -सदस्य 

(घ) ��त�न�ध, नेपाल रा� बै� -सदस्य 

(ङ) ��त�न�ध, रा��य सहकार� �वकास बोडर् -सदस्य 

(च( रा��य सहकार� महास�को अध्यक्ष वा  
�नजले तोकेको स�ालक ��त�न�ध -सदस्य 

(छ) ��त�न�ध, रा��य सहकार� बै� -सदस्य 

(ज) महास�को अध्यक्ष वा �नजले तोकेको 
स�ालक एक र महास�ले तोकेको 
केन्��य �वषयगत स�हरूबाट दईु जना  -सदस्य 

(झ) उप–रिज�ार, सहकार� �वभाग -सदस्य सिचव 
(२) उपदफा (१) बमोिजम तो�कएको सन्दभर् व्याजदर सहकार� 

संस्थाका ला�ग �नद�शक व्याजदरको रूपमा रहनेछ । 

(३) सन्दभर् व्याजदर �नधार्रणका आधार र ���या तो�कए बमोिजम 
हनेुछ । 
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५२.  व्यि�गत बचतको सीमा : संस्थामा सदस्यको व्यि�गत बचतको सीमा 
सम्बिन्धत संस्थाको �व�नयममा तो�कए बमोिजम हनेुछ । 

 
प�रच्छेद –८ 

सहकार� बै� सम्बन्धी व्यवस्था 
५३.  पूजँी : (१) सहकार� बै�को पूजँी साधारण शेयरले मा� बनेको हनु ुपन�छ ।  

(२) सहकार� बै�को न्यूनतम पूजँी नेपाल रा� बै�ले तो�क�दए 
बमोिजम हनेुछ । 

(३) सहकार� बै�ले नेपाल रा� बै�को पूवर् स्वीकृ�त �लई साधारण 
सभाबाट �स्ताव पा�रत गर� आफ्नो पूजँी व�ृ� गनर् सक्नेछ । 

(४) सहकार� बै�ले नेपाल रा� बै�ले समय समयमा �दएको �नद�शन 
बमोिजम आफ्नो पूजँी व�ृ� गनुर् पन�छ। 

५४.  सहकार� ब��को कायर् : सहकार� बै�ले यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको 
�नयम, �व�नयम तथा अन्य �च�लत कानूनको अधीनमा रह� आफ्ना सदस्य 
संस्था वा स�का बीच देहाय बमोिजमका कायर् गनर् सक्नेछ :– 

(क) संस्था वा स�लाई कृ�ष, उ�ोग, सेवा, व्यापार, उजार्, पयर्टन 
लगायतका कायर्का ला�ग िस्थर तथा चाल ु पूजँीको रूपमा 
तो�कए बमोिजमको अनपुातमा कजार् �दान गनर्, 

(ख) सदस्यबाट बचत स्वीकार गन� तथा त्यस्तो बचत भ�ुानी 
�दन, 

(ग) सहकार� क्ष�ेको �वकास र �व�र्नको ला�ग सदस्य केन्��त 
भई स�, संस्था वा नेपाल सरकार वा �देश सरकारका 
�नकायसगँ वा स्थानीय तहसँग सम्झौता गर� संय�ु लगानी 
गनर्, 

(घ) सदस्य संस्था वा स�हरूको तफर् बाट जमानतप� जार� गनर्, 
त्यस्तो जमानतप� बापत सरुक्षण वा चल अचल सम्पि� 
�धतो बन्धक �लन वा ते�ो पक्षको सहम�तमा जेथा जमानत 
�लन,  

(ङ) आवश्यकता अनसुार संस्थागत कजार् �लन, 
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(च) कजार्, ऋणप� आ�दको व्याज असलु गनर्, 
(छ) आफूले �दान गरेको कजार्को सदपुयोग भए नभएको 

सम्बन्धमा �नर�क्षण, सपु�रवेक्षण तथा अनगुमन गनर्, 
(ज) नेपाल सरकारले जार� गरेका ऋणप� वा नेपाल रा� बै�ले 

जार� गरेको �ेजर� �बल ख�रद �ब�� गनर्, 
(झ) संस्था वा स� र सोसँग आव� सदस्य बीच सूचना आदान 

�दान गनर्, 
(ञ) �व�तुीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट बचत �लन, 

भ�ुानी �दन, रकमान्तर गनर्, 
(ट) आवश्यकता अनसुार ऋण वा पनुःऋण �लन वा �दन, 

(ठ) प�रयोजना �ब�र्नका ला�ग सहकार� सम्बन्धी अन्तरार्��य 
मान्यता �ा� स�ठन, दातृ �नकाय, बै� लगायतबाट �ा� 
भएको रकम �वकास, �व� वा कजार्को रूपमा �वाह गनर् वा 
त्यस्तो �ोतको व्यवस्थापन गनर्,  

(ड) प�रयोजना स्थापना, स�ालन र मूल्या�न सम्बन्धी अध्ययन, 

अनसुन्धान, सभ�क्षण गनर् गराउन, 

(ढ) नेपाल रा� बै�को इजाजतप� �लई अन्य बै��ङ कारोबार 
गनर् ।  

५५.  ऋण �दन बन्देज : सहकार� बै�ले आफ्नो शेयरको �धतो वा जमानतमा ऋण 
�वाह गनर् सक्ने छैन । 

५६.  लाभाशं �वतरण गनर् नहनेु : सहकार� बै�ले �ारिम्भक खचर्, अिघल्लो वषर्मा 
भएको नोक्सानी, पूजँी कोष, जोिखम व्यहोन� कोष र जगेडा कोष पू�तर् नगरेसम्म 
लाभांश घोषणा गनर् वा �वतरण गनर् हदैुन ।  

५७.  व्यापा�रक उ�शे्यले माल सामान ख�रद गनर् नहनेु : सहकार� बै�ले यस ऐन 
बमोिजम गनर् पाउने काम कारबाह� र आफ्नो �योगको ला�ग आवश्यक पन� 
मालसामान वा अचल सम्पि� तथा दफा 7९ को उपदफा (६) को अवस्थामा 
बाहेक व्यापार गन� उ�ेश्यले मालसामान वा अचल सम्पि� ख�रद गनर्  
हदैुन । 
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५८.  �हसाब �कताब र �ेस्ता : (१) सहकार� बै�ले आफ्नो कारोबारको वास्त�वक 
िस्थ�त देिखने गर� नेपाल रा� बै�बाट स्वीकृत ढाँचा बमोिजमको �हसाब 
�कताब र �ेस्ताहरू रा� ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �हसाब �कताब र �ेस्तामा सहकार� 
बै�को वास्त�वक आ�थर्क िस्थ�त, आफूले गरेको लगानी, �लए �दएको ऋण 
तथा अन्य आ�थर्क कारोबारको आम्दानी, खचर्को �वस्ततृ �ववरण र जायजेथा 
तथा दा�यत्वको �ववरण समेत स्प� रूपमा उल्लेख ग�रएको हनु ुपन�छ । 

५९.  नेपाल रा� बै�ले व्यवस्थापन �लन सक्ने : (१) नेपाल रा� बै�ले देहायको 
कुनै अवस्थामा �वभागलाई जानकार� �दई सहकार� बै�को स�म�तलाई 
�नलम्बन गर� त्यस्तो बै�को व्यवस्थापन आफ� ले वा अन्य कुनै �नकाय�ारा 
गनर् गराउन सक्नेछ :– 

(क) सहकार� बै�को लेखापर�क्षण ��तवेदन वा सो 
बै�को �नर�क्षण ��तवेदनका आधारमा नेपाल रा� 
बै�बाट समय समयमा �दइएको �नद�शनको पालना 
नगरेमा, 

(ख) सदस्यको �हत �वपर�त कुनै कायर् गर� सदस्यलाई 
हा�न नोक्सानी परु ् याएमा,  

(ग) सहकार� बै�को स�ालन दक्षतापूवर्क र �भावकार� 
रूपमा नगर� सो बै�लाई हा�न नोक्सानी परु ् याएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम सहकार� बै�को स�म�त �नलम्बन गनुर् 
अिघ सहकार� बै�लाई सफाई पेश गनर् कम्तीमा सात �दनको मौका �दान गनुर् 
पन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सफाईको मौका �दँदा सफाई पेश 
नगरेमा वा पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नदेिखएमा नेपाल रा� बै�ले 
सम्बिन्धत बै�को स�म�तलाई �नलम्बन गर� उ� बै�को व्यवस्थापन आफ� ले 
गनर् वा अन्य कुनै �नकाय माफर् त गनर् वा गराउन सक्नेछ । 

(४) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नेपाल 
रा� बै�ले सहकार� बै�को व्यवस्थापन आफ� ले गदार् वा गराउँदा �वभागको 
��त�न�धलाई समेत सहभागी गराउन ुपन�छ ।  
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६०.  दतार् खारेजी : (१) सहकार� बै�ले �तनुर् पन� ऋण तथा वा� दा�यत्व भ�ुानी 
गनर् नसक्ने देिखएमा त्यस्तो बै�लाई खारेज गनर्को ला�ग नेपाल रा� बै�ले 
रिज�ारलाई परामशर् �दन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम परामशर् �दन ु अिघ नेपाल रा� बै�ले 
त्यस्तो सहकार� बै�लाई कम्तीमा पन्� �दनको सफाईको मौका �दन ुपन�छ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम दतार् खारेज गनर् परामशर् �ा� भएमा 
रिज�ारले दतार् खारेज गर� दफा ८९ बमोिजम �लक्वीडेटर �नय�ु गनुर्  

पन�छ । 

६१.  गोपनीयता रा� ु पन� : (१) सहकार� बै�को कारोबारसगँ सम्बिन्धत खाता, 
आ�थर्क कारोबारको �ववरण र �ेस्ताको गोपनीयता रा�ु पन�छ ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न देहायको 
�योजनको ला�ग बै�को कारोबारसँग सम्बिन्धत बह�, खाता, �हसाबको �ववरण 
र �ेस्ता �दन बाधा पन� छैन :– 

(क) म�ुा वा अन्य कानूनी कारबाह�को �सल�सलामा 
अदालतलाई, 

(ख)  लेखापर�क्षणको �सल�सलामा लेखापर�क्षकलाई, 

(ग)  �नर�क्षणको �सल�सलामा सम्बिन्धत अ�धकार�लाई, 

(घ) �च�लत कानून बमोिजम �ववरण माग गन� 
अिख्तयार� पाएको व्यि� वा अ�धकार�लाई, 

(ङ) आफ्ना सदस्यलाई । 

६२.  तरल सम्पि� कायम रा� ुपन� : सहकार� बै�ले नेपाल रा� बै�ले तो�क�दए 
बमोिजमको तरल सम्पि� कायम रा� ुपन�छ । 

 
प�रच्छेद –९ 

आ�थर्क �ोत प�रचालन 

६३. शेयर �ब�� तथा �फतार् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सहकार� संस्थाले आफ्नो 
सदस्यलाई शेयर �ब�� गनर् सक्नेछ ।  Sah
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सहकार� 
संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूजँीको बीस ��तशतभन्दा बढ� 
हनेु गर� शेयर �ब�� गनर् सक्ने छैन ।  

तर नेपाल सरकारको पूणर् वा आंिशक स्वा�मत्व वा �नयन्�ण भएको 
संस्था वा �नकायको हकमा यो बन्देज लागू हनेु छैन। 

 (३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सहकार� 
बै�ले आफ्नो शेयर सदस्यका अ�त�र� नेपाल सरकारको पूणर् वा आंिशक 
स्वा�मत्व वा �नयन्�ण भएको संस्था वा �नकायलाई समेत �ब�� गनर्  

सक्नेछ । 

(४) सहकार� संस्थाको शेयरको अ��त मूल्य ��त शेयर एक सय 
रुपैया ँहनेुछ ।  

(५) सहकार� संस्थाको शेयरपूजँी �व�नयममा उल्लेख भए बमोिजम 
हनेुछ । 

(६) सहकार� संस्थाले खलुा बजारमा शेयर �ब�� गनर् पाउने छैन । 

(७) सहकार� संस्थाको मूलधनको रूपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर 
सोह� सहकार� संस्थाको ऋण वा दा�यत्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा दा�यत्व 
वापत �ललाम �ब�� ग�रने छैन । 

6४.  रकम �फतार् तथा खाता स�ालन सम्बन्धी व्यवस्था : (1) कुनै सदस्यले 
सहकार� संस्थाको सदस्यता त्यागी रकम �फतार् �लन चाहेमा �नजको कुनै 
दा�यत्व भए त्यस्तो दा�यत्व भ�ुान गरेको �म�तले तीन म�हना�भ� �नजको 
बाँक� रकम तो�कए बमोिजम �नजलाई �फतार् गनुर् पन�छ । 

(२) कुनै सदस्यले सहकार� संस्थामा जम्मा गरेको बचत �फतार् माग 
गरेमा �नजको कुनै दा�यत्व भए त्यस्तो दा�यत्व क�ा गर� बाँक� रकम तो�कए 
बमोिजम �नजलाई �फतार् गनुर् पन�छ।  

(३) सहकार� संस्थाले सबै �कारका बचत खाताहरू स�ालन गनर् 
सक्नेछन ्।  

६५.  ऋण वा अनदुान �लन सक्ने : (१) सहकार� संस्थाले स्वेदशी वा �वदेशी बै� 
वा संस्था, स� वा अन्य �नकायबाट ऋण वा अनदुान �लन वा साझेदार�मा 
काम गनर् सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �वदेशी बै� 
वा �नकायबाट ऋण वा अनदुान �लन ु अिघ मन्�ालयको �सफा�रसमा अथर् 
मन्�ालयको स्वीकृ�त �लन ुपन�छ ।  

६६.  नेपाल सरकारको सरुक्षण �ाप ् त गनर् सक्ने : (१) सहकार� संस्थाले �वदेशी बै� 
वा �नकायसगँ �लने ऋणमा सरुक्षण �ाप ् त गनुर् पन� भएमा त्यसको ला�ग 
मन्�ालय माफर् त अथर् मन्�ालय समक्ष अनरुोध गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम अनरुोध भई आएमा त्यस्तो ऋणमा अथर् 
मन्�ालयले सरुक्षण �दान गनर् सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सरुक्षण �दान गदार् अथर् मन्�ालयले 
आवश्यक शतर् तोक्न सक्नेछ । 

 
प�रच्छेद –१० 

सहकार� संस्थाको कोष 

६७. सहकार� संस्थाको कोष : (१) सहकार� संस्थाको कोषमा देहाय बमोिजमको 
रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर �ब��बाट �ाप ् त रकम, 

(ख) बचतको रूपमा �ाप ् त रकम, 

(ग) ऋणको रूपमा �ाप ् त रकम, 

(घ) नेपाल सरकारबाट �ाप ् त अनदुान रकम, 

(ङ) �वदेशी सरकार वा अन्तरार्��य स� संस्थाबाट �ाप ् त 
अनदुान वा सहायताको रकम, 

(च) व्यावसा�यक कायर्बाट आिजर्त रकम, 

(छ) सदस्यता �वेश शलु्क । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोिजमको रकम �ाप ् त गनुर् अिघ 
अथर् मन्�ालयको स्वीकृ�त �लन ुपन�छ । 

६८.  जगेडा कोष : (१) सहकार� संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहाय बमोिजमका रकम रहने 
छन ्:– 
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(क) आ�थर्क वषर्को खदु बचत रकमको कम्तीमा 
पच्चीस ��तशत रकम,  

(ख) कुनै संस्था, स� वा �नकायले �दान गरेको पूजँीगत 
अनदुान रकम, 

(ग) िस्थर सम्पि� �ब��बाट �ाप ् त रकम,  

(घ) अन्य �ोतबाट �ाप ् त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको रकम अ�वभाज्य हनेुछ । 

६९.  संरिक्षत पूजँी �फतार् कोष : (१) सहकार� संस्थामा एक संरिक्षत पूजँी �फतार् 
कोष रहनेछ । 

(२) दफा ६८ बमोिजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) 
को खण्ड (क) बमोिजमको रकम छुट्�ाई बाँक� रहेको रकमको कम्तीमा 
पच्चीस ��तशत रकम उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा वा�षर्क रूपमा जम्मा 
गनुर् पन�छ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकम सदस्यले गरेको तो�कए 
बमोिजमको वा�षर्क कारोबारको आधारमा सम्बिन्धत सदस्यलाई उपलब्ध 
गराउन ुपन�छ ।  

७०.  सहकार� �व�र्न कोष : (१) सहकार� संस्थामा एक सहकार� �व�र्न कोष 
रहनेछ । 

(२) सहकार� व्यवसायको �व�र्न गनर्को ला�ग दफा ६८ बमोिजम 
जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोिजमको रकम 
छु�ाई बाँक� रहेको रकमको शनु्य दशमलव पाँच ��तशतले हनु आउने 
रकम उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा वा�षर्क रूपमा जम्मा गनुर् पन�छ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजमको कोष सहकार� तथा ग�रबी �नवारण 
मन्�ालयमा रहनेछ ।  

(४) कोषको स�ालन �व�ध तो�कए बमोिजम हनेुछ । 

(५) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा जम्मा भएको रकमको 
अनपुातमा मन्�ालयले तो�कए बमोिजमको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा राखेको रकम मध्येबाट 
रा��य सहकार� महास�, सम्बिन्धत �वषयगत केन्��य सहकार� स�, �देश 
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सहकार� स�, �देश �वषयगत सहकार� स�, िजल्ला सहकार� स� र सम्बिन्धत 
िजल्ला �वषयगत सहकार� स�लाई तो�कए बमोिजमको रकम उपलब्ध गराउन ु
पन�छ । 

(७) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा राखेको रकम �बतरणका 
ला�ग सम्बिन्धत मन्�ालयको मन्�ीको संयोजकत्वमा रा��य सहकार� �वकास 
बोडर्को सहअध्यक्ष, मन्�ालयका सिचव, अथर् मन्�ालयका सहसिचव, सहकार� 
महास�का अध्यक्ष, केन्��य बचत तथा ऋण सहकार� स�को अध्यक्ष र 
रिज�ार सदस्य भएको एक स�म�त रहनेछ । 

(८) उपदफा (६) बमोिजम �ाप ् त रकममध्ये कम्तीमा पचह�र 
��तशत रकम सहकार� व्यवसायको पूवार्धारमा लगानी गर� बाकँ� रकम 
व्यवसाय �व�र्न, िशक्षा, सूचना र ताल�म, बजार �व�र्न, संस्था वा स�को 
अनगुमन लगायतका कायर्मा खचर् गनुर् पन�छ । 

(९) उपदफा (६) बमोिजम �ाप ् त गरेको रकमको सम्बिन्धत स�ले 
अलग्गै अ�भलेख राखी �च�लत कानून बमोिजम लेखापर�क्षण गराई सो को 
�ववरण तो�कए बमोिजम सावर्ज�नक गनुर् पन�छ । 

(१०) उपदफा (६) बमोिजम �ाप ् त हनेु रकमको खचर् तथा 
उपलब्धी �ववरण रा��य सहकार� �वकास बोडर् समक्ष पेश गनुर् पन�छ । 

(११) उपदफा (६) बमोिजमको रकम दरुुपयोग वा अन्य काममा 
उपयोग भएको पाइएमा रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले 
त्यस्तो रकम असलु उपर गराई कोषको रकम उपलब्ध गराउन रोक लगाउन 
सक्नेछ । 

७१.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्था : (१) दफा ६७, ६८, ६९ र ७० मा 
उिल्लिखत कोषका अ�त�र� सहकार� संस्थामा तो�कए बमोिजमका अन्य 
कोषहरू रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको रकम शेयर लाभांश �वतरण 
लगायत कोषको उ�ेश्य बमोिजम �व�नयममा तो�कए बमोिजम उपयोग गनर् 
स�कनेछ ।  

तर एक वषर्को शेयर लाभांशको रकम शेयर पूजँीको अठार 
��तशतभन्दा बढ� हनेु छैन ।  
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(३) सहकार� बै�को कुल सम्पि� र अन्य कारोबारको दा�यत्वको 
आधारमा सो बै�मा नेपाल रा� बै�ले तोके बमोिजमका अन्य कोषहरू समेत 
रहनेछन।् 

 
प�रच्छेद –११ 

अ�भलेख र सूचना 
७२.  अ�भलेख रा� ुपन� : (१) सहकार� संस्थाले साधारण सभा, स�म�त तथा लेखा 

सपुर�वेक्षण स�म�त बैठकको �नणर्य तथा काम कारबाह�को अ�ाव�धक 
अ�भलेख सरुिक्षत साथ रा� ुपन�छ । 

(२) सहकार� संस्थाले आफूले गरेको सम्पूणर् कारोबारहरूको लेखाको 
अ�भलेख तथा अन्य आवश्यक अ�भलेखहरू तो�कए बमोिजम सरुिक्षत साथ 
रा� ुपन�छ । 

7३.  �ववरण उपलब्ध गराउन ु पन� : (१) सहकार� संस्थाले �त्येक वषर् देहायका 
�ववरणहरू स�हतको ��तवेदन तो�कएको समय�भ� रिज�ार वा रिज�ारबाट 
अ�धकार �ा� अ�धकार�समक्ष पेश गनुर् पन�छ :– 

(क) कारोबारको चौमा�सक र वा�षर्क ��तवेदन तथा 
लेखापर�क्षण ��तवेदन 

(ख) वा�षर्क कायर्�म नी�त तथा योजना, 
(ग) खदु बचत सम्बन्धी नी�त तथा योजना, 
(घ) स�ालकको नाम तथा बाकँ� कायार्व�धको सूची, 
(ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जानकार�, 
(च) शेयर सदस्य सङ्ख्या र शेयरपूजँी,  
(छ) स�ालक वा सदस्यले �लएको ऋण �तनर् बाकँ� 

रहेको रकम, 

(ज) रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले 
समय समयमा तो�क�दएको अन्य �ववरण । 

(२) सहकार� बै�ले उपदफा (१) बमोिजमको ��तवेदन तो�कएको 
अव�ध�भ� नेपाल रा� बै�मा समेत पेश गनुर् पन�छ। 
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प�रच्छेद – १२ 

लेखा र लेखापर�क्षण 

७४.  कारोबारको लेखा : सहकार� सस्थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा 
�णाल�मा आधा�रत र कारोबारको यथाथर् िस्थ�त स्प� रूपमा देिखने गर� 
�च�लत कानून बमोिजम अ�धकार �ाप ् त �नकायले लागू गरेको लेखामान 
(एकाउिन्टङ स्�ाण्डडर्) र यस ऐन बमोिजम पालना गनुर् पन� अन्य शतर् तथा 
व्यवस्था बमोिजम रा� ुपन�छ । 

७५.  लेखापर�क्षण : (१) सहकार� संस्थाले �त्येक आ�थर्क वषर्को लेखापर�क्षण सो 
आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले तीन म�हना�भ� �च�लत कानून बमोिजम 
इजाजतप� �ाप ् त लेखापर�क्षक�ारा गराउन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको अव�ध�भ� कुनै सहकार� संस्थाले 
लेखापर�क्षण नगराएको पाइएमा रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� 
अ�धकार�ले त्यस्तो सहकार� संस्थाको लेखा पर�क्षण इजाजतप� �ाप ् त 
लेखापर�क्षकबाट गराउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम लेखापर�क्षण गराउँदा लेखापर�क्षकलाई 
�दन ु पन� पा�र��मक लगायतको रकम सम्बिन्धत सहकार� संस्थाले  

व्यहोन�छ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम लेखापर�क्षकले गरेको 
लेखापर�क्षण ��तवेदन अनमुोदनको ला�ग साधारण सभा समक्ष पेश गनुर्  

पन�छ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम पेश भएको लेखापर�क्षण ��तवेदन 
साधारण सभाबाट अनमुोदन हनु नसकेमा पनुः लेखापर�क्षणको ला�ग साधारण 
सभाले दफा ७६ को अधीनमा रह� अक� लेखापर�क्षक �नय�ु  

गन�छ । 

(६) सहकार� बै�ले आफ्नो लेखा पर�क्षण सम्प� ग�रसकेप�छ सो 
को ��तवेदन नेपाल रा� बै�मा समेत पेश गनुर् पन�छ। 

७६.  लेखापर�क्षकको �नयिु� : (१) सहकार� संस्थाको लेखापर�क्षण सम्बन्धी कायर् 
गनर् �च�लत कानून बमोिजम इजाजतप� �ाप ् त लेखापर�क्षकहरू मध्येबाट 
साधारण सभाले एकजना लेखापर�क्षक �नयिु� गन�छ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोिजम �नय�ु लेखापर�क्षकको पा�र��मक तथा 
स�ुवधा साधारण सभाले �नधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम लेखापर�क्षक �नय�ु गदार् एउटै व्यि�, 

फमर् वा कम्पनीलाई लगातार तीन आ�थर्क वषर्भन्दा बढ� हनेु गर� �नय�ु गनर् 
स�कने छैन । 

७७.  लेखापर�क्षकमा �नय�ु हनु नसक्ने : (१) देहायका व्यि� लेखापर�क्षकमा 
�नय�ु हनु तथा �नय�ु भई सकेको भए सो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकार� संस्थाको स�ालक,  

(ख) सम्बिन्धत सहकार� संस्थाको सदस्य,  

(ग) सहकार� संस्थाको �नय�मत पा�र��मक पाउने गर� 
�नय�ु सल्लाहकार वा कमर्चार�, 

(घ) लेखापर�क्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन 
वषर्को अव�ध भ�ुान नभएको,  

(ङ) दामासाह�मा परेको, 
(च) ��ाचार, ठगी वा नै�तक पतन हनेु अन्य फौजदार� 

कसूरमा सजाय पाएको पाँच वषर् भ�ुान नभएको,  
(छ) दफा 7६ को उपदफा (३) बमोिजमको व्यि�, 

फमर् वा कम्पनी, 
(ज) सम्बिन्धत सहकार� संस्था वा स�सगँ स्वाथर् 

बािझएको व्यि� । 

(२) लेखापर�क्षकले आफू �नय�ु हनुअुिघ उपदफा (१) बमोिजम 
अयोग्य नभएको कुरा सहकार� संस्थालाई �लिखत रूपमा जानकार� गराउन ु
पन�छ ।  

(३) कुनै लेखापर�क्षक आफ्नो कायर्काल समा� नहुँदै कुनै सहकार� 
संस्थाको लेखापर�क्षण गनर् अयोग्य भएमा वा सहकार� संस्थाको 
लेखापर�क्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने िस्थ�त उत्प� भएमा �नजले 
लेखापर�क्षण गनुर् पन� वा ग�ररहेको काम तत्काल रोक� सो कुराको जानकार� 
�लिखत रूपमा सहकार� संस्थालाई �दन ुपन�छ । 
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(४) यस दफाको ��तकूल हनेु गर� �नय�ु भएको लेखापर�क्षकले 
गरेको लेखापर�क्षण मान्य हनेु छैन ।  

 
प�रच्छेद – १३ 

छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत 

७८.  छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत : (१) �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न सहकार� संस्थालाई देहाय बमोिजमको छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत �ाप ् त 
हनेुछ :- 

 (क) सहकार� संस्थाले अचल सम्पि� बाहेक कारोबार 
सम्बन्धी कुनै �लखत रिज�ेशन गनुर्, गराउन ु पन� 
छैन । 

 (ख) सहकार� संस्थाले आफ्नो कायार्लय तथा सेवा 
केन्�को भवन �नमार्णका ला�ग आवश्यक पन� जग्गा 
ज�मन लगायतका अचल सम्पि� खर�द गदार् आय 
�टकट दस्तरु वा रिज�ेशन दस्तरु लाग्ने छैन । 

तर,  

(१)  व्यावसा�यक �योजनका ला�ग जग्गा ज�मन 
लगायतका अचल सम्पि� ख�रद गदार् 
�च�लत कानून बमोिजम आय �टकट 
दस्तरु वा रिज�ेशन दस्तरु लाग्नेछ । 

(२)  रिज�ेशन दस्तरु छुट �ा� गर� ख�रद 
ग�रएको जग्गा ज�मन लगायतका अचल 
सम्पि� �योग नगर� �व�� गरेमा सो 
बापत छुट पाएको रिज�ेशन दस्तरु �फतार् 
गनुर् पन�छ । 

(ग) सहकार� संस्थाले ऋण लगानी गदार् वा जमानत बापत 
राखेको जग्गा दृ�ी बन्धक पा�रत गदार् कुनै प�न 
शलु्क लाग्ने छैन । 
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(२) �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सहकार� 
संस्थाले दफा ६८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोिजम जगेडा कोषमा 
छुट्याएको रकम, दफा ६९ को उपदफा (२) बमोिजम संरिक्षत पूजँी �फतार् 
कोष र दफा ७० को उपदफा (२) बमोिजम सहकार� �व�र्न कोषमा जम्मा 
गरेको रकममा आयकर लाग्ने छैन । 

तर संरिक्षत पूजँी �फतार् कोषबाट सदस्यले �ा� गरेको रकममा 
सदस्यको कर दा�यत्वका सम्बन्धमा �च�लत कानून बमोिजम हनेुछ । 

(३) नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� सहकार� 
संस्था अफ्नो �योगको ला�ग आयात गन� मेिशनर�, औधो�गक तथा कृ�षयन्�, 
उपकरण, पाटर्पूजार्, कच्चा पदाथर् तथा ढुवानीका साधनहरूमा लाग्ने भन्सार 
महसलु वा मूल्य अ�भब�ृ� कर �च�लत कानून बमोिजम छुट �दन सक्नेछ । 

(४) नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� सहकार� 
संस्थाले उत्पादन गरेको मालसामानमा लाग्ने अन्तःशलु्क वा मूल्य अ�भव�ृ� 
कर �च�लत कानून बमोिजम आंिशक वा परैु छुट �दन सक्नेछ ।  

(५) नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गर� सहकार� 
संस्थाले उत्पादन गरेको वस्त ु�नकासी गदार् त्यस्तो वस्तमुा लाग्ने �नकासी कर 
छुट र उ�ोगलाई �दए सरह �च�लत कानून बमोिजम �नकासी नगद अनदुान 
�दन सक्नेछ ।  

(६) यस दफामा उिल्लिखत छुटहरूका अ�त�र� औ�ो�गक व्यवसाय 
गन� सहकार� संस्थालाई �च�लत कानून बमोिजम उ�ोगले पाए सरहको र 
पूवार्धार संरचनाको �नमार्ण तथा स�ालन वा �वशेष उ�ोग, व्यवसाय वा सेवा 
स�ालन गन� सहकार� संस्थालाई �च�लत कानून बमोिजम त्यस्तो उ�ोग, 

व्यवसाय वा सेवाले पाए सरहको छुट, स�ुवधा र संरक्षणसमेत �ा� हनेुछ । 

(७) नेपाल सरकार, �देश सरकार वा स्थानीय तहले �वप� �ामीण 
म�हला, अपा�ता भएका व्यि�, म�ु कमैया, म�ु ह�लया, भ�ूम�हन कृषक, 

बेरोजगार, ��मक र द�लत तथा अल्पसङ्ख्यक जनजा�त समेतका सीमान्तकृत 
समूहको सहकार� खेतीपाती वा सदस्यको �म वा सीपमा आधा�रत 
स्वरोजगार�का उ�ोगधन्दा �व�र्न गनर् �च�लत कानून बमोिजम लाग्ने जनुसकैु 
कर आंिशक वा परैु छुट �दन, बीउ पुजँी, लागत सहभा�गता अनदुान, 
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सह�ुलयतपूणर् ऋण लगायतको �वशेष �व�ीय स�ुवधा तथा �ा�व�धक टेवा �दान 
गनर् सक्नेछ ।  

(८) रुग्ण सावर्ज�नक वा नीिज उ�ोग सहकार�करण गर� 
��मकहरूले आफ्नै स्वा�मत्वमा पनुः स�ालन गनर् चाहेमा नेपाल सरकारले 
उ�ोगको �कृ�त हेर� मना�सव अनपुातमा बीउ पुजँी, अनदुान, ऋण वा 
सह�ुलयतपूणर् ऋण कायम गर� स्वा�मत्व हस्तान्तरण गनर् वा नीिज स्वा�मत्वको 
हस्तान्तरणमा कर छुट, जमानत वा उपय�ु सहयोग गर� �ोत्साहन �दन 
सक्नेछ । 

(९) नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गर� 
�विश��कृत स�को ढाचँामा स�ालन हनेु सहकार� औ�ो�गक �ाम, बजारस्थल 
समेतका ठुला सहकार� व्यावसा�यक आयोजनाहरूलाई शेयर सहभा�गता, 
पूवार्धार �नमार्ण जग्गा वा जग्गा �ा�� र मअुब्जा वापतको रकम भ�ुानी, 
उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशलु्क वा मूल्य अ�भब�ृ� कर आंिशक वा परैु छुट 
लगायतका स�ुवधा �दान गनर् सक्नेछ ।  

(१०) यस दफा बमोिजमको छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत �ा�� सम्बन्धी 
���या तो�कए बमोिजम हनेुछ । 

 
प�रच्छेद—१४ 

ऋण असलु� तथा बाकँ� बक्यौता 
७९.  ऋण असलु गन� : (१) कुनै सदस्यले सहकार� संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता 

वा शतर् कब�ुलयतको पालना नगरेमा, �लखतको भाखा�भ� ऋणको सावा,ँ 
ब्याज र हजर्ना च�ुा नगरेमा वा ऋण �लएको रकम सम्बिन्धत काममा 
नलगाई �हना�मना गरेको देिखएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण �लंदा राखेको 
�धतोलाई सम्बिन्धत सहकार� संस्थाले �ललाम �ब�� गर� वा अन्य कुनै 
व्यवस्था गर� आफ्नो साँवा, ब्याज र हजर्ना असलु उपर गनर् सक्नेछ । 

(२) कुनै सदस्यले सहकार� संस्थामा राखेको �धतो कुनै �क�समले 
कसैलाई हक छो�ड�दएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो �धतोको मूल्य 
घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई �नि�त म्याद �दई थप �धतो सरुक्षण राख्  न 
लगाउन स�कनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोिजम ऋणीले थप �धतो नराखेमा वा उपदफा 
(१) वा (२) बमोिजमको �धतोबाट प�न साँवा, ब्याज र हजार्नाको रकम असलु 
उपर हनु नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट प�न सावँा, 
ब्याज र हजर्ना असलु उपर गनर् स�कनेछ ।  

(४) यस दफा बमोिजम सावँा, ब्याज र हजर्ना असलु उपर गदार् 
लागेको खचर्को रकम तथा असलु उपर भएको साँवा, व्याज र हजार्नाको रकम 
क�ा गर� बाकँ� रहन आएको रकम सम्बिन्धत ऋणीलाई �फतार् �दनु पन�छ ।  

 

(६) यस दफा बमोिजम �धतो राखेको सम्पि� �ललाम �ब�� गदार् 
कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पि� सम्बिन्धत सहकार� संस्था आफ� ले सकार 
गनर् सक्नेछ । 

 

 (८) ऋण असूल� सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम  

हनेुछ । 

८०. कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सहकार� संस्थाबाट ऋण �लई रकमको 
अपचलन गन� वा भाखा�भ� ऋणको साँवा व्याज �फतार् नगन� व्यि�को नाम 
नामेशी स�हत कालोसूची �काशन गनर् स�कनेछ ।  

(२) कालो सूची �काशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम 
हनेुछ । 

(५) यस दफा बमोिजम कुनै सहकार� संस्थाले ऋणीको �धतो वा 
अन्य जायजेथा �ललाम �ब�� गदार् �ललाम सकान� व्यि�को नाममा सो �धतो 
वा जायजेथा �च�लत कानून बमोिजम रिज�ेशन वा दािखल खारेज गनर्को 
ला�ग सम्बिन्धत कायार्लयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बिन्धत कायार्लयले प�न 
सोह� बमोिजम रिज�ेशन वा दािखल खारेज गर� सो को जानकार� सम्बिन्धत 
सहकार� संस्थालाई �दन ुपन�छ ।

(७) उपदफा (६) बमोिजम आफ� ले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पि� 
सम्बिन्धत सहकार� संस्थाको नाममा रिज�ेशन वा दािखल खारेज गनर् 
सम्बिन्धत कायार्लयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसर� लेखी आएमा सम्बिन्धत 
कायार्लयले सोह� बमोिजम रिज�ेशन वा दािखल खारेज गर� �दन ुपन�छ ।
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८१. कजार् सूचना केन्� : (१) सहकार� संस्थाको कजार् �वाहमा श�ुता कायम गर� 
कजार् �वाह सम्बन्धी सूचना �ा� गन� समेतका कायर् गनर् मन्�ालयले 
सरोकारवालाको सहभा�गतामा एक कजार् सूचना केन्�को स्थापना गन�छ । 

(२) कजार् सूचना केन्� सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम 
हनेुछ । 

८२. कजार् असूल� न्याय�धकरण : (१) सहकार� क्षे�का ला�ग एक कजार् असलु� 
न्याय�धकरण रहनेछ ।  

(२) कजार् असलु� न्याय�धकरणको गठन र स�ालन सम्बन्धी 
व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनेुछ । 

८३.  बाकँ� बक्यौता असलु उपर गन� : कसैले सहकार� संस्थालाई �तनुर् बझुाउन ुपन� 
रकम न�तर� बाकँ� राखेमा त्यस्तो रकम र सो को ब्याज समेत सहकार� 
संस्थाले त्यस्तो व्यि�को जायजेथाबाट तो�कए बमोिजम असलु उपर गनर् 
सक्नेछ । 

८४.  रो�ा राख्  न लेखी पठाउने : (१) सहकार� संस्थाले दफा ७९ र ८३ को 
�योजनको ला�ग कुनै व्यि�को खाता, जायजेथाको स्वा�मत्व हस्तान्तरण, 

नामसार� वा �ब�� गनर् नपाउने गर� रो�ा राख्  न सम्बिन्धत �नकायमा लेखी 
पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम रो�ाको ला�ग लेखी आएमा सम्बिन्धत 
�नकायले �च�लत कानून बमोिजम त्यस्तो व्यि�को खाता, जायजेथाको 
स्वा�मत्व हस्तान्तरण, नामसार� वा �ब�� गनर् नपाउने गर� रो�ा राखी �दन ु
पन�छ । 

 8५.  अ�ा�धकार रहने : कुनै व्यि�ले सहकार� संस्थालाई �तनुर् पन� ऋण वा अन्य 
कुनै दा�यत्व न�तरेमा त्यस्तो व्यि�को जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक 
दाबी भए त्यसको ला�ग रकम छु�ाई बाकँ� रहन आएको रकममा सहकार� 
संस्थाको अ�ा�धकार रहनेछ । 

 ८६.  कारबाह� गनर् बाधा नपन� : कुनै सहकार� संस्थाले ऋण असलु� गन� सम्बन्धमा 
कुनै व्यि� वा सहकार� संस्था उपर चलाएको कुनै कारबाह�का कारणबाट 
त्यस्तो व्यि� वा संस्था उपर यस ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजमको कुनै 
कसूरमा कारबाह� चलाउन रोक लगाएको मा�नने छैन । 
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प�रच्छेद– १५ 

एक�करण, �बघटन तथा दतार् खारेज 

८७.  एक�करण तथा �वभाजन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐनको अधीनमा रह� 
दईु वा दईुभन्दा बढ� सहकार� संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एक�करण गनर् 
वा एक सहकार� संस्थालाई भौगो�लक कायर् क्षे�को आधारमा दईु वा दईुभन्दा 
बढ� सहकार� संस्थामा �वभाजन गनर् स�कनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम एक�करण वा �वभाजन गदार् सम्बिन्धत 
सहकार� संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहमुतबाट �नणर्य हनु ु
पन�छ ।     

(४) एक�करण वा �वभाजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम 
हनेुछ । 

८८.  �वघटन र दतार् खारेज : (१) कुनै सहकार� संस्थामा देहायको अवस्था 
�व�मान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका बहमुत सदस्यको 
�नणर्यबाट त्यस्तो सहकार� संस्थाको �वघटन गन� �नणर्य गर� दतार् खारेजीको 
स्वीकृ�तका ला�ग स�म�तले रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार� 
समक्ष �नवेदन �दन सक्नेछ :– 

(क) �व�नयममा उिल्लिखत उ�ेश्य तथा कायर् हा�सल गनर् 
सम्भव नभएमा,  

(ख) सदस्यको �हत गनर् नसक्ने भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �ाप ् त �नवेदन छान�बन गदार् त्यस्तो 
सहकार� संस्थाको �वघटन गनर् उपय�ु देिखएमा रिज�ार वा रिज�ारबाट 
अ�धकार �ा� अ�धकार�ले त्यस्तो सहकार� संस्थाको दतार् खारेज गनर् सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न रिज�ार वा 
रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले देहायको अवस्थामा सहकार� संस्थाको 
दतार् खारेज गनर् सक्नेछ :– 

(३) उपदफा (२) बमोिजम एक�करण वा �वभाजन गन� �नणर्य गदार् 
एक�करण वा �वभाजनका शतर् र कायर्�व�ध समेत खलुाउन ुपन�छ।
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(क) लगातार दईु वषर्सम्म कुनै कारोबार नगर� �नष्कृय 
रहेको पाइएमा, 

(ख) कुनै सहकार� संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त 
बनेको �नयमावल� �वपर�तको कायर् बारम्बार गरेमा, 

(ग) �व�नयममा उिल्लिखत उ�ेश्य �वपर�त कायर् गरेमा, 
(घ) सहकार�का मूल्य, मान्यता र �स�ान्त �वपर�त कायर् 

गरेमा। 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम दतार् खारेज गनुर् अिघ रिज�ार 
वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले त्यस्तो सहकार� संस्थालाई 
सनुवुाईको ला�ग कम्तीमा पन्� �दनको समयाव�ध �दनु पन�छ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सहकार� संस्थाको दतार् खारेज 
भएमा त्यस्तो सहकार� संस्था �वघटन भएको मा�ननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सहकार� संस्थाको दतार् खारेजी 
भएमा त्यस्तो संस्था, स� वा बै�को दतार् �माणप� स्वतः र� भएको  

मा�ननेछ ।
(८) यस दफामा लेिखएको कुनै प�न कुराले दफा ६० मा उिल्लिखत 

सहकार� बै�को दतार् खारेजी सम्बन्धी व्यवस्थालाई ��तकूल असर गरेको 
मा�नने छैन । 

 ८९.  �लक्वीडेटरको �नयिु� : (१) दफा ८८ बमोिजम कुनै सहकार� संस्थाको दतार् 
खारेज भएमा रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले �लक्वीडेटर 
�नय�ु गन�छ ।  

(२) उपदफामा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
तो�कएको सीमासम्मको सम्पि� भएको सहकार� सस्थाको हकमा रिज�ारले 
रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार� वा कमर्चार�लाई �लक्वीडेटर �नयिु� गनर् 
सक्नेछ । 

(६) उपदफा (२) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
रिज�ारले नेपाल सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढ� रकम अनदुान �ा� गरेको 
सस्था वा सघको दतार् खारेज गनुर् अिघ मन्�ालयको स्वीकृ�त र सहकार� 
बै�को दतार् खारेज गनुर् अिघ नेपाल रा� बै�को परामशर् �लन ुपन�छ ।
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९०.  �लक्वीडेशन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐन बमोिजम दतार् खारेज भएको 
सहकार� संस्थाको �लक्वीडेटरको काम, कतर्व्य, अ�धकार र पा�र��मक तथा 
�लक्वीडेशन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनेुछ ।  

(२) दफा ८९ को उपदफा (२) बमोिजम �लक्वीडेटर �नय�ु भएमा 
�लक्वीडेसनको सम्पूणर् खचर् नेपाल सरकारले व्यहोन�छ । 

९१. �लक्वीडेशन प�छको सम्प�तको उपयोग : कुनै सहकार� संस्थाको �लक्वीडेशन 
प�ात सबै दा�यत्व भ�ुान गर� बाँक� रहन गएको सम्पि�को उपयोग तो�कए 
बमोिजम हनेुछ । 

 
प�रच्छेद –१६ 

रिज�ार 

९२.  रिज�ार : मन्�ालयले �नजामती सेवाको राजप�ा��त �थम �ेणी वा सो 
सरहको पदमा कायर्रत कमर्चार�लाई �वभागको रिज�ारको रूपमा कायर् गन� 
गर� तोक्नेछ । 

९३.  काम, कतर्व्य र अ�धकार : यस ऐनमा अन्य� उिल्लिखत काम, कतर्व्य तथा 
अ�धकारको अ�त�र� रिज�ारको काम, कतर्व्य र अ�धकार तो�कए बमोिजम 
हनेुछ । 

९४.  अ�धकार �त्यायोजन : यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम बमोिजम 
रिज�ारलाई �ाप ् त अ�धकारहरूमध्ये आवश्यकता अनसुार केह� अ�धकारहरू 
आफू मातहतका अ�धकृतलाई �त्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

 
प�रच्छेद –१७ 

�नर�क्षण तथा अनगुमन 

९५.  �नर�क्षण तथा �हसाव�कताब जाचँ गन� : (१) रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार 
�ा� अ�धकार�ले सहकार� संस्थाको जनुसकैु वखत �नर�क्षण तथा �हसाब जाचँ 
गनर्, गराउन सक्नेछ । 

(२) नेपाल रा� ब��ले जनुसकैु वखत सहकार� बै� वा 
तो�कएकोभन्दा बढ� आ�थर्क कारोबार गन� सहकार� संस्थाको �हसाब �कताब 
वा �व�ीय कारोबारको �नर�क्षण वा जाँच गनर्, गराउन सक्नेछ। 
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(३) उपदफा (२) को �योजनको ला�ग नेपाल रा� बै�ले आफ्ना 
कुनै अ�धकार� वा �वशेषज्ञ खटाई आवश्यक �ववरण वा सूचनाहरू सहकार� 
बै�बाट िझकाई �नर�क्षण तथा सपु�रवेक्षण गनर् सक्नेछ । 

 (४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम �नर�क्षण वा �हसाब जाँच गदार् 
नेपाल रा� बै�, रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले माग 
गरेको जानकार� सम्बिन्धत सहकार� संस्थाले उपलब्ध गराउन ुपन�छ ।  

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम �नर�क्षण वा �हसाब जाँच गदार् 
कुनै सहकार� संस्थाको कारबाह� यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, 

�नद� िशका, मापदण्ड वा कायर्�व�ध बमोिजम भएको नपाइएमा नेपाल रा� बै�, 
रिज�ार, रिज�ारबाट अ�धकार �ाप ् त अ�धकार�ले सम्बिन्धत सहकार� 
संस्थालाई आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ र त्यस्तो �नद�शनको पालना गनुर् 
त्यस्तो सहकार� संस्थाको कतर्व्य हनेुछ । 

 (६) नेपाल रा� बै�ले यस दफा बमोिजम सहकार� बै�को �नर�क्षण 
तथा सपु�रवेक्षण गदार् नेपाल रा� बै�ले �च�लत कानून बमोिजमको अ�धकार 
�योग गनर् सक्नेछ। 

(७) यस दफा बमोिजम सहकार� बै�को �नर�क्षण तथा सपु�रवेक्षण 
गदार् �ाप ् त हनु आएको जानकार� नेपाल रा� बै�ले �वभागलाई उपलब्ध 
गराउन ुपन�छ । 

9६.  छान�बन गनर् सक्ने : (१) कुनै सहकार� संस्थाको व्यावसा�यक कारोबार 
सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको �हत �वपर�त काम भएको वा सो संस्थाको 
उ�ेश्य �वपर�त कायर् गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा पाँच ��तशत 
सदस्यले छान�बनको ला�ग �नवेदन �दएमा रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार 
�ा� अ�धकार�ले त्यस्तो संस्थाको छान�बन गनर्, गराउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम छा�नवन गदार् माग गरेको �ववरण वा 
कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गनुर् सम्बिन्धत स�म�तको कतर्व्य हनेुछ ।  

(८) नेपाल रा� बै�ले तोकेको समय र ढाँचामा सहकार� बै�ले 
�व�ीय �ववरण र अन्य आवश्यक तथ्या� तथा कागजात नेपाल रा� बै�मा 
पेश गनुर् पन�छ ।
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम ग�रएको छान�बनको जानकार� 
सम्बिन्धत सहकार� संस्थालाई �लिखत रूपमा �दन ुपन�छ । 

9७.  बचत तथा ऋणको कारोबार गन� संस्था वा स�को �नर�क्षण तथा अनगुमन 
सम्बन्धी �वशेष व्यवस्था : (१) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गन� संस्था 
वा स�ले तो�कए बमोिजम अनगुमन �णाल� अवलम्बन गनुर् पन�छ ।  

  (२) रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले बचत तथा 
ऋणको कारोबार गन� संस्था, वा स�को तो�कए बमोिजमको अनगुमन 
�णाल�मा आधा�रत भई �नर�क्षण तथा अनगुमन गन�छ । 

  (३) उपदफा (२) बमोिजम संस्था वा स�को �नर�क्षण तथा अनगुमन 
गदार् रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले आवश्यकता अनसुार 
नेपाल रा� बै� लगायतका अन्य �नकायको सहयोग �लन सक्नेछ । 

  (४) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गन� संस्था वा स�को 
�नर�क्षण तथा अनगुमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम  
हनेुछ । 

 ९८.  मन्�ालयले �नर�क्षण तथा अनगुमन गन� : (१) रिज�ार वा रिज�ारबाट 
अ�धकार �ा� अ�धकार�बाट कुनै सहकार� संस्थाको �नर�क्षण नभएको वा 
त्यस्तो �नर�क्षण �भावकार� नभएकाले सदस्यको �हतमा ��तकूल असर परेको 
भनी कुनै �ोतबाट जानकार� हनु आएमा मन्�ालयले त्यस्तो सहकार� संस्थाको 
�नर�क्षण तथा अनगुमन गर� सम्बिन्धत सहकार� संस्थालाई आवश्यक �नद�शन 
�दन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम �नद�शन �दएमा त्यस्तो �नद�शनको पालना 
गनुर् सम्बिन्धत सहकार� संस्थाको कतर्व्य हनेुछ । 

९९.  स�ले �नर�क्षण तथा अनगुमन गनुर् पन� : (१) स�ले आफ्ना सदस्यको काम 
कारबाह�को तो�कए बमोिजम �नर�क्षण तथा अनगुमन गर� सो को ��तवेदन 
�वभाग तथा कायार्लयलाई �दन ुपन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको ��तवेदनमा देहायका �ववरणहरू 
समावेश गनुर् पन�छ :- 

(क) अनगुमन तथा �नर�क्षण गरेको संस्था वा स�को 
�ववरण,  
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(ख) संस्था वा स�मा यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको 
�नयम र �व�नयमको पालनाको अवस्था, 

(ग) सदस्यहरूले �ाप ् त गरेको सेवा स�ुवधाको अवस्था, 
(घ) सदस्यहरूको सहभा�गताको स्तर, 

(ङ) संस्था वा स�को आ�थर्क र �व�ीय अवस्था तथा 
कोषको प�रचालन, 

(च) तो�कए बमोिजमका अन्य व्यवस्था । 
(३) उपदफा (२) बमोिजम स�ले अनगुमन गदार् आफू मातहतका 

कुनै संस्था वा स�को काम कारबाह�मा कुनै ��ुट फेला परेमा त्यस्तो ��ुट 
सच्याउन सम्बिन्धत संस्था वा स�लाई सझुाब वा �नद�शन �दन सक्नेछ र 
त्यस्तो सझुाब वा �नद�शनको पालना गनुर् सम्बिन्धत संस्था वा स�को कतर्व्य 
हनेुछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम �दएको सझुाव वा �नद�शनको पालना 
नभएमा रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार� समक्ष कारबाह�को 
�सफा�रश गन�छ । 

(५) उपदफा (३) बमोिजम �दएको सझुाव वा �नद�शन सम्बन्धी 
�वषय स�को वा�षर्क ��तवेदनमा समेत उल्लेख गनुर् पन�छ ।  

१००.  वा�षर्क ��तवेदन पेश गनुर् पन� : (१) रिज�ारले आ�थर्क वषर् समा� भएको 
�म�तले तीन म�हना�भ� सहकार� संस्थाको �नर�क्षण सम्बन्धी वा�षर्क ��तवेदन 
मन्�ालयसमक्ष पेश गनुर् पन�छ र सहकार� बै�को �नर�क्षण ��तवेदन नेपाल 
रा� बै� समेतलाई उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 

(२) कायार्लयले आ�थर्क वषर् समा� भएको �म�तले एक म�हना�भ� 
आफ्नो कायर्क्षे� �भ�को संस्था वा स�को वा�षर्क ��तवेदन रिज�ार समक्ष 
पेश गनुर् पन�छ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजमको ��तवेदनमा देहायका 
�ववरणहरू खलुाउन ुपन�छ:– 

(क) स�ालनमा रहेका सहकार� संस्थाको �ववरण, 

(ख) अनगुमन ग�रएका सहकार� संस्थाको सङ्ख्या तथा 
आ�थर्क कारोबारको �ववरण, 
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(ग) सहकार� संस्थामा सहकार� �स�ान्त र यो ऐन, यस 
ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, �व�नयम तथा आन्त�रक 
कायर्�व�धको पालनाको अवस्था, 

(घ) सहकार� संस्थाका सदस्यले �ाप ् त गरेको सेवा 
स�ुवधाको अवस्था, 

(ङ) सहकार� संस्थाको ��याकलापमा सदस्यको 
सहभा�गताको स्तर अनपुात, 

(च) सहकार� संस्थाको आ�थर्क ��याकलाप तथा �व�ीय 
अवस्था सम्बन्धी तो�कए बमोिजमका �ववरण, 

(छ) सहकार� संस्थामा आन्त�रक �नयन्�ण �णाल�को 
अवस्था, 

(ज) सहकार� संस्थामा सशुासन तथा िजम्मेवार�को 
अवस्था, 

(झ) सहकार� संस्थामा रहेका कोषको �ववरण, 

(ञ) सहकार�को नी�त �नमार्णमा सहयोग पगु्ने आवश्यक 
कुराहरू, 

(ट) सहकार� संस्थाको दतार्, खारेजी तथा �वघटन 
सम्बन्धी �ववरण, 

(ठ) संस्था वा स�ले स�ालन गरेको दफा २१ 
बमोिजमको कारोबार, व्यवसाय, उ�ोग वा 
प�रयोजनाको �ववरण, 

(ड) तो�कए बमोिजमका अन्य �ववरण । 

१०१ . सहकार� बचत तथा कजार् सरुक्षण कोष : (१) �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए ताप�न नेपाल सरकारल �देश सरकार वा स्थानीय तहले 
सहकार� संस्थाहरूको सहभा�गतामा संस्थाहरूले प�रचालन गन� बचत र �दान 
गन� कजार्को सरुक्षण व्यवस्थाको ला�ग एक सहकार� बचत तथा कजार् सरुक्षण 
कोष खडा गनर् सक्नेछ ।  

(२) सहकार� बचत तथा कजार् सरुक्षण कोष स�ालन सम्बन्धी 
व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनेुछ ।  
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१०२ . आपसी सरुक्षण सेवा स�ालन गनर् सक्ने : (१) �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए ताप�न संस्थाले बीमा स�म�तबाट स्वीकृत योजनाको शतर् बन्देज 
अनसुार आफ्ना सदस्यहरूको बाल�नाल� वा वस्तभुाउ जस्ता योजनामा 
उिल्लिखत कारणले भएको क्ष�तको �नि�त अंशपू�तर् गन� गर� �नधार्�रत 
अ�धकतम सीमा र शलु्कसम्मको आपसी सरुक्षण सेवा स�ालन गनर्  
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम आपसी सरुक्षण सेवा स�ालन गनर् 
संस्थाको न्यूनतम मापदण्ड र अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनेुछ । 

१०३. िस्थर�करण कोष : (१) बचत तथा ऋण �वषयगत संस्थाको स�ालनमा 
सम्भा�वत जोिखमबाट संरक्षण गनर् त्यस्ता संस्थाहरू �मल� एक िस्थर�करण 
कोष खडा गनर् सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा इच्छुक सहकार� संस्था, बचत 
तथा ऋण �वषयगत केन्��य सहकार� स�मा सदस्य रहेका सहकार� संस्था, 
रा��य सहकार� महास�, रा��य सहकार� बै�, रा��य सहकार� �वकास बोडर्, 
नेपाल रा� बै�, मन्�ालय, नेपाल सरकारका अन्य �नकाय र अन्तरार्��य 
सहकार� स�हरूको योगदान रहन सक्नेछ ।  

(३) िस्थर�करण कोष बचत तथा ऋण �वषयगत केन्��य स�मा 
रहनेछ ।  

(४) िस्थर�करण कोषको स�ालनका ला�ग बचत तथा ऋण केन्��य 
स�, रा��य सहकार� बै�, रा��य सहकार� महास�, रा��य सहकार� �वकास 
वोडर्, नेपाल रा� बै�, मन्�ालय, अथर् मन्�ालय, र �वभागको ��त�नधी समेत 
रहने गर� तो�कए बमोिजमको स�ालन स�म�त रहनेछ ।  

(५) िस्थर�करण कोषमा सहभागी संस्थाले वा�षर्क बचतबाट दफा 
६८ बमोिजम जगेडा कोषमा छुट्याइर् तो�कए बमोिजमको रकम जम्मा गनर् 
सक्नेछन ्। 

(६) िस्थर�करण कोषको रकम तो�कएको बै�मा खाता खोल� रा� ु
पन�छ । 

(७) िस्थ�रकरण कोषको उपयोग देहायको �योजनमा गनर्  
स�कनेछ :- 
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(क) सहभागी संस्थाको तरलता कायम रा� र 
समस्या�स्त सहकार�को बचाउको ला�ग सापट� 
�दन,  

(ख)  सहभागी संस्था समस्या�स्त भएको अवस्थामा दफा 
१०५ बमोिजम गठन भएको व्यवस्थापन स�म�तको 
खचर् व्यहोनर्,  

(ग)  सहभागी संस्था समस्या�स्त भई दफा ११४ को 
खण्ड (घ) बमोिजम त्यस्तो संस्थाको स�ालनको 
िजम्मेवार� महास�ले �लएमा त्यस्तो संस्थाको 
दा�यत्व भ�ुानी लगायत पनुःस�ालनमा उपयोग 
गनर्, 

(घ)  िस्थर�करण कोष स�ालक स�म�तको खचर् व्यहोनर् र 
तो�कए बमोिजम अन्य कायर्मा उपयोग गनर्, 

(८) िस्थर�करण कोष स�ालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तो�कए 
बमोिजम हनेुछ । 

 
प�रच्छेद –१८ 

समस्या�स्त संस्था वा स� 

१०४.  संस्था वा स� समस्या�स्त भएको घोषणा गनर् स�कने : (१) यस ऐन बमोिजम 
ग�रएको �नर�क्षण वा �हसाब जाँचबाट कुनै संस्था वा स�मा देहायको अवस्था 
�व�मान रहेको देिखएमा रिज�ारले त्यस्तो संस्था वा स�लाई समस्या�स्त 
संस्था वा स�को रूपमा घोषणा गनर् मन्�ालय समक्ष �सफा�रस गन�छ :–  

(क) सदस्यको �हत �वपर�त हनेु गर� कुनै कायर् गरेको, 
(ख) संस्था वा स�ले पूरा गनुर् पन� �व�ीय दा�यत्व पूरा 

नगरेको वा भ�ुानी गनुर् पन� दा�यत्व भ�ुानी गनर् 
नसकेको वा भ�ुानी गनर् नसक्ने अवस्था भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचत �नधार्�रत शतर् बमोिजम �फतार् 
गनर् नसकेको, 
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(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम तथा 
�व�नयम �वपर�त हनेु गर� संस्था वा स� स�ालन 
भएको, 

(ङ) संस्था वा स� दामासाह�मा पनर् सक्ने अबस्थामा 
भएको वा उल्लेखनीय रूपमा गम्भीर आ�थर्क 
क�ठनाई भो�गरहेको,  

(च) 

 (२) उपदफा (१) बमोिजमको �सफा�रस �ाप ् त भएमा त्यस्तो संस्था 
वा स�लाई मन्�ालयले समस्या�स्त संस्था वा स� घोषणा गनर् सक्नेछ । 

, 

औिचत्य समेतको आधारमा मन्�ालयले त्यस्तो संस्था वा स�लाई समस्या�स्त 
संस्था वा स� घोषणा गनर् सक्नेछ ।  

१०५.  व्यवस्थापन स�म�तको गठन : (१) यस ऐन बमोिजम कुनै संस्था वा स�लाई 
समस्या�स्त संस्था वा स�को रूपमा घोषणा ग�रएकोमा त्यस्तो समस्या�स्त 
संस्था वा स�को सम्पि� व्यवस्थापन तथा दा�यत्व भ�ुानी सम्बन्धी कायर् गनर् 
नेपाल सरकारले एक व्यवस्थापन स�म�त गठन गन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको व्यवस्थापन स�म�तमा देहाय 
बमोिजमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहने छन:्–  

(क) उच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको वा  
सो सरहको पदमा काम ग�रसकेको नेपाल  
न्याय सेवाको �विश� �ेणीमा काम गरेका  

(३) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नेपाल 
सरकारले �च�लत कानून बमोिजम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्था वा 
स�लाई समस्या�स्त संस्था वा स� घोषणा गनर् �सफा�रस गरेमा वा 
समस्या�स्त भनी प�हचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजरु� सङ्ख्या

कुनै संस्था वा स�ले सदस्यको बचत रकम �फतार् 
गनुर् पन� अव�धमा �फतार् नगरेको भनी त्यस्तो संस्था 
वा स�का कम्तीमा पच्चीस जना सदस्यहरूले 
रिज�ार समक्ष �नवेदन �दएकोमा छान�बन गदार् 
खण्ड (क) देिख (ङ) सम्मको कुनै अवस्था 
�व�मान भएको देिखएको,
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व्यि�हरू मध्येबाट नेपाल सरकारले  
�नयिु� गरेको व्यि� -अध्यक्ष 

(ख) �नजामती सेवाको कम्तीमा राजप�ा��त �थम 
�ेणी वा सो सरहको पदमा काम गरेका  
व्यि�हरू मध्येबाट नेपाल सरकारले  
मनोनीत गरेको एकजना -सदस्य 

(ग)  रा��य सहकार� महास�ले तोकेको  
स�ालक ��त�न�ध एकजना -सदस्य 

(घ) सहकार� क्षे�का �वज्ञहरूमध्येबाट  
नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको दईु जना -सदस्य 

(ङ) बै� तथा �व�ीय संस्थाको कम्तीमा नव� तह 
वा सो सरहको पदमा वा चाटर्डर् एकाउण्टेण्ट 
भई बै� तथा �व�ीय संस्थाको सपु�रवेक्षण 
क्षे�मा कम्तीमा तीन वषर् काम गरेका  
व्यि�हरू मध्येबाट नेपाल सरकारले  
मनोनीत गरेको एक जना –सदस्य 

(च) नेपाल सरकारले तोकेको राजप�ा��त 
��तीय �ेणीको अ�धकृत –सदस्य–सिचव 

दइुर् वषर् थप गनर् सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्ष वा सदस्यको कायर् सम्पादन सन्तोषजनक 
नरहेमा नेपाल सरकारले �नजलाई जनुसकैु बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्ष वा 
सदस्यलाई पदबाट हटाउन ु अिघ �नजलाई सफाई पेश गन� मना�सब मौका 
�दन ुपन�छ ।  

(६) उपदफा (४) बमोिजम �र� हनु आएको व्यवस्थापन स�म�तको 
कुनै पदमा नेपाल सरकारले उपदफा (२) को अधीनमा रह� पू�तर् गन�छ ।  

(३) व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्ष र सदस्यको पदाव�ध �नयिु�को 
�म�तले बढ�मा दईु वषर्को हनेुछ र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनसुार 
�नजहरूको पदाव�ध बढ�मा 
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(७) व्यवस्थापन स�म�तको बैठक सम्बन्धी कायर्�वधी सो स�म�त 
आफ� ले �नधार्रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

१०६.  व्यवस्थापन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार : व्यवस्थापन स�म�तको काम, 

कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछ :–  

(क) समस्या�स्त संस्था वा स�को साधारण सभा, स�म�त तथा 
लेखा सपु�रवेक्षण स�म�तले यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको 
�नयम वा �व�नयम बमोिजम �योग गनर् पाउने सम्पूणर् 
अ�धकार �योग गन�, 

(ख) समस्या�स्त संस्था वा स�का स�म�तको सदस्य, �नजका 
प�रवार, नातेदार, संस्थाका कमर्चार�, संस्था वा स�सगँ 
सम्बिन्धत अन्य संस्था, स� वा कम्पनीका कमर्चार�, सम्व� 
तथ्यको जानकार� भएका वा �मलोमतोबाट कारोबार 
ग�ररहेका अन्य व्यि� वा संस्था लगायत व्यवस्थापन 
स�म�तले आवश्यक ठानेका व्यि�लाई व्यवस्थापन स�म�तमा 
उपिस्थत गराउने, सोधपछु गन�, बयान �लने, आवश्यक 
कागजात पेश गनर् लगाउने,  

(ग) समस्या�स्त संस्था वा स�को सम्पि� तथा दा�यत्वको य�कन 
�ववरण र तथ्या� स�लन गर� अध्ययन, �व�षेण, लेखाजोखा 
र मूल्या�न गन�, 

(घ) समस्या�स्त संस्था वा स�को सम्पि� िजम्मा �लने,  

(ङ) समस्या�स्त संस्था वा स�को काम कारबाह� सम्बन्धी 
�नणर्य तथा अ�भलेख लगायतको सम्पूणर् व्यवस्थापन आफ्नो 
�नयन्�णमा �लने, 

(च) समस्या�स्त संस्था वा स�ले असूल गनुर् पन� ऋण, बाँक� 
बक्यौता तथा अन्य रकम यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको 
�नयम वा �व�नयम बमोिजमको �कृया अवलम्बन गर� असूल 
गन�,  Sah
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(छ) समस्या�स्त संस्था वा स�को �धतोमा रहेको सम्पि� 
आवश्यकता अनसुार यो ऐन, यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम 
वा �व�नयम बमोिजम �ललाम �ब�� गन�,  

(ज) समस्या�स्त संस्था वा स�को सम्पि� �ब�� गन�, उपयोग 
गन� तथा व्यवस्थापन गन�, 

(झ) समस्या�स्त संस्था वा स�का सदस्य तथा बचतकतार्को 
बचत तथा शेयर रकम सम्बन्धी अ�भलेख तयार गन�,  

(ञ) सदस्य तथा बचतकतार्को बचत �फतार् वा भ�ुानी �दने,  

(ट) समस्या�स्त संस्था वा स�को सम्पि� व्यवस्थापन तथा 
दा�यत्व भ�ुानी गनर्को ला�ग यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त 
बनेको �नयम बमोिजम �लक्वीडेटरलाई भएको सबै अ�धकार 
�योग गन�, 

(ठ) समस्या�स्त संस्था वा स�को स�ालक, कमर्चार� वा �नजका 
प�रवारको सदस्यले बचतकतार्को बचत पूरै वा आंिशक 
रूपमा कुनै कम्पनी, संस्था वा आ�थर्क कारोबार वा 
व्यावसायमा �योग गरेको पाइएमा त्यसर� �योग भएको 
रकम वा सोबाट बढे बढाएको सम्पि� कब्जामा �लने र सो 
सम्पि� मध्येबाट बचतकतार्को बचत भर� भराउ गनर् �ललाम 
�ब�� वा असूल उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाह� गन�,  

(ड) समस्या�स्त संस्था वा स�को तफर् बाट कानूनी ��तरक्षा गन�, 
(ढ) समस्या�स्त संस्था वा स�को स�ालक र कमर्चार� वा 

�नजहरूका प�रवारका सदस्य वा अन्य व्यि�को नाममा 
राखेको संस्था वा स�को चल अचल सम्पि� वा संस्था वा 
स�को सम्पि�बाट ख�रद गरेको अचल सम्पि� कब्जामा 
�लई त्यस्तो सम्पि� �ललाम �ब�� समेत गर� बचतकतार्लाई 
�फतार् �दलाउने काम गन� । 

१०७.  लगत तयार गन� : दफा १०६ को �योजनको ला�ग व्यवस्थापन स�म�तले 
देहाय बमोिजमको लगत तयार गन�छ :- 
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(क) समस्या�स्त संस्था वा स�का सदस्य, बचतकतार्, ऋणी वा 
संस्था वा स�ले भ�ुानी �दन ु पन� व्यि� वा संस्थाहरूको 
नाम नामेशीको,  

(ख) समस्या�स्त संस्था वा स�को नाममा रहेको वा लगानी 
गरेको अपार्टमेण्ट लगायतका अचल सम्पि�को, 

(ग) समस्या�स्त संस्था वा स�को स�म�तको सदस्य, कमर्चार� वा 
�नजको प�रवारको वा नाता सम्बन्ध भएको व्यि�का नाममा 
व�क तथा �व�ीय संस्थाको खातामा रहेका नगद, सनु चादँ� 
तथा शेयर लगानीको,  

(घ) समस्या�स्त संस्था वा स�ले ऋण �ाप ् त गनर्का ला�ग 
�धतोमा राखेका जग्गा ज�मन र भवनको,  

(ङ) समस्या�स्त संस्था वा स�को स्वदेश तथा �वदेशका जनुसकैु 
स्थानमा रहेका चल तथा अचल सम्पि�को ।  

 10८.  दा�यत्व भ�ुानी गन� सम्बन्धी व्यवस्था : (१) व्यवस्थापन स�म�तले 
समस्या�स्त संस्था वा स�को दा�यत्व भ�ुानी गनर्को ला�ग देहायको 
�ाथ�मकता कायम गनुर् पन�छ :-  

(क) बचत जम्मा गदार्का बखत �नधार्�रत शतर् बमोिजम 
सदस्यलाई बचत भ�ुानी, 

(ख) त्यस्तो संस्था वा स�को जायजेथा वा दफा १०६ 
को खण्ड (ठ) बमोिजमको सम्पि� सरकार� बाकँ� 
वक्यौता वा कुनै हकदावी भएमा त्यस्तो बाँक� 
वक्यौता वा हकदावीको रकम भ�ुानी,  

(ग) समस्या�स्त संस्था वा स�लाई अपार्टमेन्ट वा 
जग्गाको ला�ग अ�ीम रूपमा रकम बझुाउने 
व्यि�हरूको भ�ुानी,  

(घ) समस्या�स्त संस्था वा स�का साहूहरूलाई रकम  

भ�ुानी ।  

(२) यस दफा बमोिजम समस्या�स्त संस्था वा स�को सम्पूणर् 
दा�यत्व भ�ुानी गनर्को ला�ग त्यस्तो संस्था वा स�को सम्पि�ले नखामेमा 
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व्यवस्थापन स�म�तले सदस्यको बचत �फतार् तथा अन्य दा�यत्व भ�ुानी गदार् 
दामासाह�को दरले गनर् सक्नेछ । त्यसर� सदस्यको बचत �फतार् गदार् 
व्यवस्थापन स�म�तले तोकेका साना बचतकतार्लाई �ाथ�मकता �दन ुपन�छ । 

10९.  अ�धकार समु्पन सक्ने : व्यवस्थापन स�म�तले समस्या�स्त संस्था वा स�को 
सम्पि� व्यवस्थापन गदार् आफूलाई �ाप ् त अ�धकार व्यवस्थापन स�म�तका 
अध्यक्ष, सदस्य वा कुनै सरकार� कमर्चार�ले �योग तथा पालन गनर् पाउने गर� 
समु्पन सक्नेछ । 

1१0.  संस्था वा स�को सम्पि� बाट व्यहो�रने : समस्या�स्त संस्था वा स�को 
सम्पि� व्यवस्थापन गन� �सल�सलामा लाग्ने खचर् त्यस्तो संस्था वा स�को 
सम्पि�बाट तत्काल व्यहोनर् नस�कने भएमा सो �योजनको ला�ग नेपाल 
सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।  

1११.  अ�धकार स्वतः �नलम्बन हनेु : (१) यस ऐन बमोिजम व्यवस्थापन स�म�त 
गठन भएको �म�तदेिख समस्या�स्त संस्था वा स�को स�म�त, व्यवस्थापक तथा 
कमर्चार�को अ�धकार व्यवस्थापन स�म�तले कायर् �ारम्भ गरेप�छ स्वतः 
�नलम्बन हनेुछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
समस्या�स्त संस्था वा स�को सम्पि� व्यवस्थापन तथा दा�यत्व भ�ुानी 
सम्बन्धी कायर् गनर्को ला�ग त्यस्तो संस्था वा स�को स�म�तको सदस्य, 

व्यवस्थापक तथा कमर्चार�को �नलम्बन फुकुवा गर� व्यवस्थापन स�म�तले 
काममा खटाउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम व्यवस्थापन स�म�तले काममा 
खटाएकोमा सो बमोिजमको िजम्मेवार� पूरा गनुर् सम्बिन्धत व्यि�को कतर्व्य 
हनेुछ । 

1१२.  दावी पेश गनर् सूचना �दन ु पन� : व्यवस्थापन स�म�तले कायर् �ारम्भ गरेप�छ 
समस्या�स्त संस्था वा स�का सदस्य, बचतकतार् तथा साहूहरूलाई आफूले 
पाउन ुपन� रकमको दावी पेश गनर् रा��य स्तरको दै�नक प��कामा कम्तीमा 
पन्� �दनको समयाव�ध �दई सावर्ज�नक सूचना �काशन गनुर् पन�छ ।  Sah
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1१३.  लेखापर�क्षण ��तवेदन तयार गनुर् पन� : व्यवस्थापन स�म�तले कायर् �ारम्भ 
गरेको �म�तले छ म�हना�भ� त्यस्तो समस्या�स्त संस्था वा स�को 
लेखापर�क्षण गर� सो को ��तवेदन तयार गर� सावर्ज�नक गनुर् पन�छ । 

1१४.  उपचारात्मक कायर् गनर् सक्ने : यस ऐन बमोिजम भएको लेखापर�क्षण 
��तवेदनको आधारमा समस्या�स्त संस्था वा स� पनुः स�ालन हनु सक्छ भ� े
आधार र कारण भएमा व्यवस्थापन स�म�तले देहायका उपचारात्मक कायर्हरू 
गनर् सक्नेछ :- 

(क) स�म�तलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार स�ालन गनर् 
आदेश �दने,  

(ख) सम्बिन्धत संस्था वा स�का शेयर सदस्यहरूमध्येबाट 
अन्त�रम स�म�तको गठन गर� व्यवस्थापन वा काम कारोबार 
स�ालन गनर् लगाउने, 

(ग) स�म�त �वघटन गर� त्यस्तो संस्था वा स�को साधारण सभा 
बोलाई सो को व्यवस्थापन वा काम कारोबार स�ालन गनर् 
नया ँस�म�तको गठन गन� वा गराउने, 

(घ) सम्बिन्धत संस्था वा स� सदस्य रहेको केन्��य �वषयगत 
सहकार� स� वा रा��य सहकार� महास�ले समस्या�स्त स� 
वा संस्थाको पनुःस�ालनको �व�सनीय कायर्योजना पेश गर� 
पनुःस�ालनको िजम्मेवार� �लन चाहेमा तो�कए बमोिजमको 
शतर् वन्देज स�हत त्यस्तो िजम्मेवार� �दने, 

(ङ) व्यवस्थापन स�म�तले उपय�ु देखेको अन्य सधुारात्मक र 
उपचारात्मक उपाय अवलम्वन गन�। 

११५.  व्यवस्थापन स�म�तले लेखी पठाउन सक्ने : (१) व्यवस्थापन स�म�तले 
समस्या�स्त संस्था वा स�को सम्पि� व्यवस्थापन वा दा�यत्व भ�ुानी 
सम्बन्धी कायर् गन� �सल�सलामा देहायको कायर् गनर् सम्बिन्धत �नकायसमक्ष 
लेखी पठाउन सक्नेछ :— 

(क) स�म�तको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कमर्चार� वा 
�नजका प�रवारको सदस्य वा संस्था वा स�को कुनै 
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बै� वा �व�ीय संस्थामा भएको आ�थर्क कारोबार 
वा खाता वा अन्य चल अचल सम्पि� रो�ा राख्  न, 

(ख) स�म�तको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमर्चार�लाई 
राहादानी जार� नगनर् वा जार� भई सकेको भए सो 
राहादानी रो�ा राख्  न,  

(ग) समस्या�स्त संस्था वा स�को ऋण न�तन� सदस्य 
वा व्यि�को नाम कालो सूचीमा समावेश गनर्। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम लेखी आएमा सम्बिन्धत �नकायले सो 
बमोिजम गर� गराई सो को जानकार� व्यवस्थापन स�म�तलाई �दन ुपन�छ ।  

1१६.  �सफा�रस गनर् सक्ने : (१) समस्या�स्त संस्था वा स�को सम्पि� व्यवस्थापन 
वा दा�यत्व भ�ुानीको काम कारबाह�मा सहयोग नगन� वा त्यस्तो काम 
कारबाह�मा अवरोध �सजर्ना गन� कुनै �नकायको पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई 
�वभागीय कारबाह� वा अन्य आवश्यक कारबाह� गनर् व्यवस्थापन स�म�तले 
सम्बिन्धत �नकायसमक्ष �सफा�रस गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �सफा�रस �ाप ् त भएमा अिख्तयारवालाले 
त्यस्तो पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई �च�लत कानून बमोिजमको ���या पूरा 
गर� �वभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाह� गनुर् पन�छ । 

(३) व्यवस्थापन स�म�तले समस्या�स्त संस्था वा स�को सम्पि� 
व्यवस्थापन वा दा�यत्व भ�ुानी सम्बन्धी काम कारबाह� गदार् दफा १२२ 
बमोिजमको कसूर भएको �व�ास गनुर् पन� मना�सब आधार देिखएमा यस ऐन 
बमोिजम अनसुन्धान तह�ककात गर� म�ुा दायर गनर् अ�धकार �ाप ् त 
�नकायसमक्ष लेखी पठाउनेछ ।  

११७.  ��तवेदन पेश गनुर् पन� : व्यवस्थापन स�म�तले समस्या�स्त संस्था वा स�को 
सम्पि� व्यवस्थापन वा दा�यत्व भ�ुानी सम्बन्धी कायर् सम्प� गरेको एक 
म�हना�भ� देहायका �ववरणहरू खलुाई मन्�ालय समक्ष ��तवेदन पेश गनुर् 
पन�छ :— 

(क)  सदस्यको बचत रकम �फतार्, 
(ख)  भ�ुानी भएको दा�यत्व,  

(ग)  बाँक� रहेको सम्पि� तथा दा�यत्व सम्बन्धी �वस्ततृ �ववरण,  

Sah
ak

ar
i H

ak
hi

t R
as

try
a 

Sam
aj



 

 67   
 

(घ)  संस्था वा स�को स�ालन सम्बन्धमा नेपाल सरकारले 
अबलम्बन गनुर् पन� नी�त सम्बन्धी सझुाव, 

(ङ)  व्यवस्थापन स�म�तले उपय�ु देखेको अन्य �ववरण । 

१1८.  व्यवस्थापन स�म�तका अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शतर् : (१) व्यवस्थापन 
स�म�तका अध्यक्ष तथा सदस्य पूरा समय काम गन� पदा�धकार� हनेुछन ्। 

(२) व्यवस्थापन स�म�तका अध्यक्ष तथा सदस्यको पा�र��मक र 
स�ुवधा नेपाल सरकारले तोके बमोिजम हनेुछ ।  

(३) व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्ष र सदस्यले आफ्नो पद�य कतर्व्य 
पालनाको �सल�सलामा थाहा पाएको कुनै प�न सूचना वा जानकार� अन�धकृत 
व्यि�लाई �दन ुहुँदैन । 

१1९.  सहयोग माग गनर् सक्ने : (१) व्यवस्थापन स�म�तले आफ्नो काम, कतर्व्य र 
अ�धकार �योग गदार् आवश्यकता अनसुार अन्य �नकायको सहयोग माग गनर् 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम व्यवस्थापन स�म�तले माग गरेको 
सहयोग उपलब्ध गराउन ुसम्बिन्धत सबैको कतर्व्य हनेुछ । 

 

१2०.  �वशेषज्ञ सेवा �लन सक्ने : (१) व्यवस्थापन स�म�तले आवश्यकता अनसुार 
सम्बिन्धत �वषयका �ा�व�धक वा �वशेषज्ञको सेवा �लन सक्नेछ ।  

(२) �ा�व�धक वा �वशेषज्ञको सेवा �लए बापत व्यवस्थापन स�म�तले 
सावर्ज�नक ख�रद सम्बन्धी �च�लत कानून बमोिजमको ���या पूरा गर� 
पा�र��मक तथा स�ुवधा �दान गनर् सक्नेछ ।  

१२१.  व्यवस्थापन स�म�तका कमर्चार� सम्बन्धी व्यवस्था : मन्�ालयले व्यवस्थापन 
स�म�तको सिचवालयको ला�ग आवश्यक पन� जनशि� लगायत भौ�तक �ोत 
साधन उपलब्ध गराउनेछ । 

प�रच्छेद–१९ 

कसूर, दण्ड ज�रबाना तथा पनुरावेदन 

(३) व्यवस्थापन स�म�तले समस्या�स्त संस्था वा स�को सम्पि� 
व्यवस्थापन वा दा�यत्व भ�ुानी गदार् सम्बिन्धत �नकायहरूसँग समन्वय गर� 
आफ्नो काम कारबाह� अगा�ड बढाउन सक्नेछ । 
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१२२. कसूर गरेको मा�नने : कसैले देहायको कुनै कायर् गरेमा यस ऐन अन्तगर्तको 
कसूर गरेको मा�ननेछ :– 

(क) दतार् नगर� वा खारेज भएको सहकार� संस्था स�ालन गरेमा 
वा कुनै व्यि�, फमर् वा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकार� 
शब्द वा सो शब्दको अङ�जेी रुपान्तरण राखी कुनै 
कारोबार, व्यवसाय, सेवा �वाह वा अन्य कुनै कायर् गरेमा,  

(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, 

�व�नयम बमोिजम बाहेक अन्य कुनैप�न �योजनको ला�ग 
�योग गरेमा,   

(ग) तो�कएको भन्दा बढ� रकम ऋण �दान गदार् जमानत वा 
सरुक्षण नराखी ऋण �दान गरेमा, 

(घ) स�म�तको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमर्चार�ले सहकार� 
संस्थाको सम्पि�, बचत वा शेयर रकम �हना�मना गरेमा, 

(ङ) ऋण असूल हनु नसक्ने गर� स�म�तका कुनै सदस्य, �नजको 
नातेदार वा अन्य व्यि� वा कमर्चार�लाई ऋण �दई रकम 
�हना�मना गरेमा,  

(च) स�म�तका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको 
�मलेमतोमा सहकार� संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू 
खसुी प�रचालन गर� सहकार� संस्थालाई हा�न नोक्सानी 
परु ् याएमा,  

(छ) झ�ुा वा गलत �ववरण पेश गर� कजार् �लएमा, राखेको �धतो 
कच्चा भएमा वा ऋण �हना�मना गरेमा,  

(ज) सहकार� संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेका �नयम 
�व�नयम �वपर�त लगानी गरेमा वा लगानी गन� उ�ेश्यले 
रकम उठाएमा,  

(झ) कृ��म व्यवसाय खडा गर� वा गराई ऋण �लएमा वा 
�दएमा, 

(ञ) �धतोको अस्वाभा�वक रूपमा बढ� मूल्या�न गर� ऋण 
�लएमा वा �दएमा, 
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(ट) झ�ुा �ववरणको आधारमा प�रयोजनाको लागत अस्वाभा�वक 
रूपमा बढाई बढ� ऋण �लएमा वा �दएमा, 

(ठ) कुनै व्यि� वा सहकार� संस्थालाई एक पटक �दइसकेको 
सरुक्षण र�तपूवर्क फुकुवा नभई वा सो सरुक्षणले खामेको 
मूल्यभन्दा बढ� हनेु गर� सोह� सरुक्षण अन्य संस्थामा राखी 
पनुःऋण �लए वा �दएमा, 

(ड) सहकार� संस्थाबाट जनु �योजनको ला�ग ऋण स�ुवधा 
�लएको हो सोह� �योजनमा नलगाई अन्य� �योग गरे वा 
गराएमा, 

(ढ) सहकार� संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेिखएको कुनै 
कुरा कुनै त�रकाले हटाइर् वा उडाइर् अक�  अथर् �नस्कने 
व्यहोरा पार� �मलाई ले� ेवा अक� �भ� ै�ेस्ता रा� ेजस्ता 
काम गरेबाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हा�न 
नोक्सानी गन� उ�ेश्यले क�त� गनर् वा अकार्को हा�न नोक्सानी 
गन� उ�ेश्यले नगरे वा नभएको झ�ुा कुरा गरे वा भएको हो 
भनी वा �म�त, अ� वा व्यहोरा फरक पार� सह�छाप गर� 
गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा 
गराएमा,  

(ण) ऋणको �धतो स्वरुप रािखने चल अचल सम्पि� �ललाम 
�ब�� वा अन्य �योजनको ला�ग मूल्या�न गदार् 
मूल्या�नकतार्ले बढ�, कम वा गलत मूल्या�न गर� सहकार� 
संस्थालाई हानी नोक्सानी परु ् याउने कायर् गरे वा गराएमा,  

(त) सहकार� सस्थालाई हानी नोक्सानी परु ् याउने उ�ेश्यले कसैले 
कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोला�हजा गनर् वा गराउन, 

कुनै �क�समको रकम �लन वा �दन, �बना मूल्य वा कम 
मूल्यमा कुनै माल, वस्त ुवा सेवा �लन वा �दन, दान, दातव्य, 

उपहार वा चन्दा �लन वा �दन, गलत �लखत तयार गनर् वा 
गराउन, अनवुाद गनर् वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा 
हा�न परु ् याउने बद�नयतले कुनै कायर् गरे वा गराएमा, 
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(थ) कुनै सहकार� संस्था वा सो को सदस्य वा बचतकतार् वा 
तीमध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पगु्ने गर� लेखा पर�क्षण गरे 
गराएमा वा लेखा पर�क्षण गरेको झ�ुो ��तवेदन तयार पारेमा 
वा पानर् लगाएमा। 

१२३. असल �नयतले गरेको कामको बचाउ : (१) यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम, 

�व�नयम वा �नद� िशका बमोिजम असल �नयतले गरेको कुनै काम कारबाह�को 
सम्बन्धमा मन्�ालय वा �वभाग वा सहकार� स� संस्थाहरूको पदाधीकार� वा 
कमर्चार� व्यि�गत वा सामू�हक रुपले जवाफदेह� हनेु छैनन ्। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न ���या 
परुा नगर� र बद�नयतसाथ ग�रएको कायर्को कुनै बचाउ हनेु छैन । 

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

(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसूरमा एक 
बषर्सम्म कैद र एकलाख रुपैयाँसम्म ज�रबाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बषर्सम्म कैद र दईु 
लाख रुप�यासम्म ज�रबाना,  

(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा �बगो बराबरको रकम 
ज�रबाना गर� तीन बषर् सम्म कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), 
(ट), (ण) र (त) को कसूरमा �बगो भराई �बगो 
बमोिजम ज�रबाना गर� देहाय बमोिजमको कैद 
हनेुछ :-  

(१) दश लाख रुपैयाँसम्म �बगो भए एक 
वषर्सम्म कैद,  

(२) दश लाख रुपैयाभँन्दा बढ� पचास लाख 
रुपैयाँसम्म �बगो भए दईु वषर्देिख तीन 
वषर्सम्म कैद, Sah
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(३) पचास लाख रुपैयाभँन्दा बढ� एक करोड 
रुपैयाँसम्म �बगो भए तीन वषर्देिख चार 
वषर्सम्म कैद, 

(४) एक करोड रुपैयाभँन्दा बढ� दश करोड 
रुपैयाँसम्म �बगो भए चार वषर्देिख छ 
वषर्सम्म कैद, 

(५) दश करोड रुपैयाँभन्दा बढ� एक अबर् 
रुपैयाँसम्म �बगो भए छ वषर्देिख आठ 
वषर्सम्म कैद, 

(६) एक अबर् रुपैयाभँन्दा बढ� ज�तसकैु रुपैया ँ
�बगो भए प�न आठ वषर्देिख दश वषर्सम्म 
कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को कसूरमा दश बषर्सम्म कैद । 

 (२) दफा १२२ को कसूर गनर् उ�ोग गन� वा त्यस्तो कसूर गनर् 
म�त परु ् याउने व्यि�लाई मखु्य कसूरदारलाई हनेु सजायको आधा सजाय 
हनेुछ । 

(३) दफा १२२ को कसूर गन� वा त्यस्तो कसूर गनर् म�त परु ् याउन ु
कुनै �नकाय वा स� संस्था भए त्यस्तो �नकाय वा स� संस्थाको �मखु 
कायर्कार� वा पदा�धकार� वा कायर्कार� है�सयतमा कायर् सम्पादन गन� 
व्यि�लाई यस ऐन बमोिजम हनेु सजाय हनेुछ । 

१२५.  ज�रबाना हनेु : (१) दफा १३२ बमोिजम कसैको उजरु� पर� वा सहकार� 
संस्थाको �नर�क्षण अनगुमन वा �हसाब �कताबको जाँच गदार् वा अन्य कुनै 
व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायर् गरेको पाइएमा रिज�ार वा रिज�ारबाट 
अ�धकार �ा� अ�धकार�ले त्यस्तो कायर्को �कृ�त र गिम्भरताको आधारमा 
त्यस्तो कायर् गन� व्यि�लाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म ज�रबाना गन�छ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका �नयम �वपर�त 
सदस्यसँग ब्याज �लएमा,  Sah
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(ख) सहकार� संस्थाले �दान गन� बचत र ऋणको 
ब्याजदर बीचको अन्तर छ ��तशतभन्दा बढ� 
कायम गरेमा,  

(ग) सहकार� संस्थाले �दान गरेको ऋणमा लाग्ने 
ब्याजलाई मूल कजार्मा पूजँीकृत गर� सो को 
आधारमा ब्याज लगाएमा, 

 (घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूजँी कोषको तो�कए 
बमोिजमको ��तशतभन्दा बढ� हनेु गर� ऋण �दान 
गरेमा,  

(ङ) संस्था दतार् गदार्का बखतका सदस्य बाहेक अन्य 
सदस्यलाई सदस्यता �ाप ् त गरेको तीन म�हना 
अव�ध व्य�तत नभई ऋण लगानी गरेमा,  

(च) �ाथ�मक पूजँी कोषको पन्� गणुाभन्दा बढ� हनेु 
गर� बचत संकलन गरेमा,  

(छ) शेयर पूजँीको अठार ��तशतभन्दा बढ� शेयर 
लाभांश �वतरण गरेमा,  

(ज) सहकार� सस्थाले आफ्नो कायर्क्ष�े बा�हर गई 
कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसँग कारोबार गरेमा, 

(झ) सहकार� सस्थाले यो ऐन �वपर�त कृ��म ब्यि�लाई 
आफ्नो सदस्यता �दएमा । 

 (२) उपदफा (१) मा लेिखएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायर् गरेको 
पाइएमा रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले त्यस्तो कायर्को 
�कृ�त र गािम्भयर्ताको आधारमा त्यस्तो कायर् गन� व्यि�लाई तीन लाख 
रुपैयाँसम्म ज�रबाना गनर् सक्नेछ :- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम बमोिजम 
�दएको कुनै �नद�शन वा तो�कएको मापदण्डको 
पालना नगरेमा, Sah
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(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम बमोिजम 
�दनपुन� कुनै �ववरण, कागजात, ��तवेदन, सूचना वा 
जानकार� न�दएमा, 

(ग) यस ऐन बमोिजम �नवार्चन नगर� स�म�त तथा लेखा 
सपु�रवेक्षण स�म�तका पदा�धकार�हरू आफू खशुी 
प�रवतर्न गरेमा  

(घ) कुनै सहकार� संस्थाले दफा १५ को उपदफा (४) 
बमोिजमको तो�कएको शतर् पालन नगरेमा, 

(ङ)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयम �वपर�त 
अन्य कायर् गरेमा । 

 (३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको ज�रबाना गनुर् अिघ रिज�ार 
वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले सम्बिन्धत व्यि� वा सहकार� 
संस्थालाई सफाई पेश गनर् कम्तीमा पन्� �दनको समयाव�ध �दन ुपन�छ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको ज�रबाना गन� अ�धकारको 
�योग �देश �वषयगत सहकार� स�, �देश सहकार� स�, �वषयगत केिन्�य 
सहकार� स�, �विश��कृत सहकार� स�, रा��य सहकार� महास� र सहकार� 
बै�को हकमा रिज�ार र संस्था, िजल्ला �वषयगत सहकार� स� र िजल्ला 
सहकार� स�को हकमा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले गन�छ ।  

1२६.  रो�ा रा� े : (१) रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले 
सम्बिन्धत सहकार� संस्थालाई दफा १२५ बमोिजम ज�रबाना गनुर्का अ�त�र� 
तीन म�हनासम्म त्यस्तो सहकार� संस्थाको कारोबार, सम्प�त तथा बै� खाता 
रो�ा रा� े तथा सम्पि� रो�ा राख्  न सम्बिन्धत �नकायलाई �सफा�रस गनर् 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको �सफा�रस �ाप ् त भएमा त्यस्तो 
सहकार� संस्थाको कारोबार, सम्पि� वा बै� खाता रो�ा राखी सो को 
जानकार� रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�लाई �दन ुपन�छ ।  

1२७.  दोब्बर ज�रबाना हनेु : (१) दफा १२५ बमोिजम ज�रबाना भएको व्यि� वा 
सहकार� संस्थाले पनु: सोह� कसूर गरेमा त्यस्तो व्यि� वा सहकार� 
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संस्थालाई रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले दो�ो पटकदेिख 
�त्येक पटकको ला�ग दोब्बर ज�रबाना गन�छ ।  

१२८.  नेपाल रा� बै�ले सजाय गनर् सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए ताप�न नेपाल रा� बै�ले इजाजतप� �दान गदार् तोकेको शतर्, 
समय समयमा जार� गरेको आदेश वा �नर�क्षण, सपु�रवेक्षण वा �नयमनको 
�ममा �दएको कुनै �नद�शनको उल्ल�न गन� सहकार� बै�लाई देहाय बमोिजम 
सजाय गनर् सक्नेछ :-  

(क) सचेत गराउने वा �लिखत चेतावनी �दने, 

(ख) सधुारात्मक कदम चाल्नका ला�ग स�ालक 
स�म�तलाई कब�ुलयतनामा गराउने, 

(ग) बारम्बार हनेु उल्ल�न अन्त गनर्, त्यसबाट अलग 
रहन र सधुारात्मक कदम चाल्न �लिखत आदेश 
जार� गन�,  

(घ) कारोबारमा आंिशक वा पूणर् ��तबन्ध लगाउने,  

(ङ) संस्थाको इजाजतप� �नलम्बन वा इजाजत र�  
गन� । 

(२) सहकार� बै�का स�ालक वा कमर्चार�ले नेपाल रा� बै�बाट 
जार� भएको आदेश, �नद�शन वा इजाजतप�को शतर् उल्ल�न गरेमा, �नर�क्षण 
तथा सपु�रवेक्षण गन� �ममा माग भएको कागजात, �ववरण, तथ्या� वा 
अ�भलेख तोकेको समय�भ� उपलब्ध नगराएमा वा बचतकतार् वा सदस्यको 
�हत �वपर�त काम गन� त्यस्तो स�ालकलाई नेपाल रा� बै�ले देहाय बमोिजम 
सजाय गनर् सक्नेछ :– 

(क) सचेत गराउने वा न�सहत �दने, 

(ख) �नलम्बनमा रा�,े 

(ग) पाँच लाख रुपैयासँम्म ज�रबाना गन�, 
(घ) तलब, भ�ा, लगायतका सम्पूणर् स�ुवधाहरू रो�ा 

राख्  न स�म�तलाई आदेश �दने, 

(ङ) त्यस्तो व्यि� स�ालक भए पदबाट हटाउन वा 
कमर्चार� भए त्यस्तो कमर्चार�को सेवाका शतर् 
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सम्बन्धी कानून बमोिजम कारबाह� गनर् सम्बिन्धत 
स�म�तलाई आदेश �दने । 

(३) यस दफा बमोिजम कसैलाई सजाय गनुर् पदार् �नजलाई सफाई 
पेश गन� मना�सब मौका �दइनेछ । 

१२९.  अनसुन्धानको ला�ग लेखी पठाउन सक्ने : मन्�ालय, नेपाल रा� बै�, रिज�ार 
वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले यस ऐन बमोिजम आफ्नो काम, 
कतर्व्य र अ�धकारको पालना गदार् कसैले दफा १२२ बमोिजमको कसूर 
गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोिजम अनसुन्धान 
गनर्को ला�ग सम्बिन्धत �नकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । 

 1३०.  नेपाल सरकार वाद� हनेु : दफा १२४ बमोिजमको सजाय हनेु कसूर सम्बन्धी 
म�ुा नेपाल सरकार वाद� हनेुछ र त्यस्तो म�ुा सरकार� म�ुा सम्बन्धी ऐन, 
२०४९ को अनसुचुी-१ मा समावेश गरेको मा�ननेछ ।  

१३१.  म�ुा हेन� अ�धकार� : दफा १२४ बमोिजमको सजाय हनेु कसूर सम्बन्धी 
म�ुाको कारबाह� र �कनारा सम्बिन्धत िजल्ला अदालतबाट हनेुछ । 

१३२.  उजरु� �दने हदम्याद : (१) कसैले दफा १२४ बमोिजमको सजाय हनेु कसूर 
गरेको वा गनर् लागेको थाहा पाउने व्यि�ले त्यसर� थाहा पाएको �म�तले नब्बे 
�दन�भ� उजरु� �दन ुपन�छ । 

(२) कसैले दफा १२५ बमोिजम ज�रबाना हनेु कायर् गरेको थाहा 
पाउने व्यि�ले त्यसर� थाहा पाएको �म�तले नब्बे �दन�भ� रिज�ार वा 
रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार� समक्ष उजरु� �दन ुपन�छ ।  

१३३.  पनुरावेदन गनर् सक्ने : (१) दफा १६ बमोिजम सहकार� संस्था दतार् गनर् 
अस्वीकार गरेको वा दफा 8८ बमोिजम सहकार� संस्था दतार् खारेज गरेकोमा 
िच� नबझु्नेले सो �नणर्यको जानकार� पाएको �म�तले प�तीस �दन�भ� 
रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�को �नणर्य उपर रिज�ार समक्ष र 
रिज�ारले गरेको �नणर्य उपर मन्�ालयको सिचव समक्ष पनुरावेदन गनर् 
सक्नेछ ।   

(२) दफा १२५ बमोिजमको ज�रबाना, दफा १२८ को उपदफा 
(१) को खण्ड (घ) र (ङ) तथा सोह� दफाको उपदफा (२) को (ग), (घ) 
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र (ङ) बमोिजमको सजायमा िच� नबझु्ने व्यि�ले त्यस्तो �नणर्यको जानकार� 
पाएको �म�तले प�तीस �दन�भ� देहाय बमोिजम पनुरावेदन गनर् सक्नेछ :- 

(क) रिज�ारबाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले गरेको �नणर्य 
उपर सम्बिन्धत िजल्ला अदालतमा, 

(ख) रिज�ार र नेपाल रा� बै�ले गरेको �नणर्य उपर 
सम्बिन्धत उच्च अदालतमा । 

१३४.  असलु उपर ग�रने : यस प�रच्छेद बमोिजम कुनै व्यि�ले �तनुर् पन� ज�रबाना 
वा कुनै रकम न�तर� बाकँ� रहेकोमा त्यस्तो ज�रबाना वा रकम �नजबाट 
सरकार� बाकँ� सरह असलु उपर ग�रनेछ । 
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प�रच्छेद–२० 

�व�वध 

१३५.  संस्था स�ालन सम्बन्धी �वशेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु 
कुरा लेिखएको भए ताप�न यो ऐन �ारम्भ हुँदाका बखत नेपाल सरकार, �देश 
सरकार वा स्थानीय तह वा रा��य सहकार� �वकास बोडर्को स्वा�मत्व वा 
�नयन्�णमा रहेको नेपाल सरकारको एकाउ� ��तशत शेयर स्वा�मत्व भएको 
साझा यातायात, साझा �काशन, साझा स्वास्थ्य सेवा, साझा भण्डार, साझा 
सेवाजस्ता संस्थाको घर, जग्गा र त्यस्तै अन्य अचल सम्पि� नेपाल सरकारको 
स्वीकृ�त �बना बेच�वखन गनर्, �धतो रा� र पाँच वषर् वा सोभन्दा बढ� अव�धको 
ला�ग �लजमा �दन पाइने छैन । (२) नेपाल सरकार, �देश सरकार वा 
स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोिजमका संस्थाले �दान गन� वस्त ुवा सेवाको 
व्यवस्थाका ला�ग �ाथ�मकता �दन ुपन�छ र त्यस्ता संस्थालाई �व�ीय सहयोग 
�दान गर� सहकायर् समेत गनर् सक्नेछ । 

(३) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न उपदफा 
(१) बमोिजमको संस्थाको स�ालन तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य व्यवस्था 
तो�कए बमोिजम हनेुछ ।  

१३६.  मता�धकारको �योग : (१) कुनै सदस्यले सहकार� संस्थाको ज�तसकैु शेयर 
ख�रद गरेको भए ताप�न सम्बिन्धत सहकार� संस्थाको कायर् स�ालनमा एक 
सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मता�धकारको �योग गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न स�को 
हकमा साधारण सभामा भाग �लने �योजनको ला�ग तो�कए बमोिजम एकभन्दा 
बढ� ��त�न�ध पठाउन स�कनेछ र ��त�न�ध पठाउने सम्बन्धी व्यवस्था तो�कए 
बमोिजम हनेुछ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न एक संस्था 
वा स�बाट सम्बिन्धत स�को स�म�त वा लेखा सपु�रवेक्षण स�म�तमा एकभन्दा 
बढ� व्यि� �नवार्िचत हनु सक्ने छैन ।  
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१३७.  सामािजक पर�क्षण गराउन सक्ने : (१) सहकार� संस्थाले �व�नयममा 
उिल्लिखत उ�ेश्य �ाप ् त गनर्का ला�ग स�म�तबाट भएका �नणर्य र कायर्, 
सदस्यहरूले �ाप ् त गरेका सेवा र सन्त�ु�को स्तर, सेवा �ाप ् �तबाट सदस्यहरूको 
जीवनस्तरमा आएको आ�थर्क, सामािजक, सांस्कृ�तक तथा वातावरणीय पक्षमा 
सकारात्मक प�रवतर्न लगायतका �वषयमा सामािजक पर�क्षण गराउन  
सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको सामािजक पर�क्षणको ��तवेदन 
छलफलको ला�ग स�म�तले साधारण सभा समक्ष पेश गन�छ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको सामािजक पर�क्षण ��तवेदन 
छलफल गर� साधारण सभाले आवश्यकता अनसुार स�म�तलाई �नद�शन �दन 
सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोिजमको सामािजक पर�क्षण ��तवेदनको एक ��त 
सम्बिन्धत सहकार� संस्थाले रिज�ार वा रिज�ारबाट अ�धकार �ा� 
अ�धकार�समक्ष तथा सहकार� बै�को हकमा नेपाल रा� बै� समक्ष समेत पेश 
गनुर् पन�छ । 

१3८.  सहकार� िशक्षा : (१) नेपाल सरकारले �व�ालय तहको पाठय�ममा 
आधारभतू सहकार� ज्ञान समावेश गनुर्का साथै सहकार� �व�ालय र 
�व��व�ालय अन्तगर्त सहकार� स�ाय वा िशक्षालय (स्कूल अफ कोअपरे�टभ) 
स्थापना गनर् आवश्यक सहयोग गनर् सक्नेछ । 

(२) सहकार� शैिक्षक ��याकलाप स�ालन गन� सहकार� संस्था वा 
�नकायको �माणीकरण (ए�े�डटेसन) लगायत सहकार� िशक्षासम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनेुछ । 

१3९. आ�थर्क सहयोग गनर् नहनेु : सहकार� संस्थाको रकम सदस्य बाहेक अरु 
कसैलाई सामािजक कायर्मा बाहेक अन्य कायर्का ला�ग आ�थर्क सहयोग गनर् 
पाइने छैन । 

स्प�ीकरण : यस दफाको �योजनको ला�ग 'सामािजक कायर्' भ�ाले िशक्षा, 
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स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, मानवीय सहायता, सहका�रता �व�र्न सम्बन्धी 
कायर्लाई जनाउँछ । 

१४०. अन्तर सहकार� कारोबार गनर् सक्ने : (१) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए ताप�न सहकार� संस्थाहरूले एक आपसमा अन्तर सहकार� 
कारोबार गनर् सक्नेछन ्।  

(२) अन्तर सहकार� कारोबारको ���या तो�कए बमोिजम हनेुछ ।  

१४१. कर सम्बन्धी व्यवस्था : यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 
महानगरपा�लका, उपमहानगरपा�लका र नगरपा�लका क्ष�े�भ� स�ा�लत �व�ीय 
कारोबार गन� सहकार� संस्थाहरूलाई �मश: दश ��तशत, सात ��तशत र 
पाँच ��तशत कर लाग्नेछ ।  

तर गाउँपा�लका क्ष�े�भ� स�ा�लत �व�ीय कारोबार गन� सहकार� 
संस्थालाई भने कर लाग्ने छैन । 

१४२.  ठे�ाप�ा �दन नहनेु : सहकार� संस्थाले आफ्नो स�म�तको कुनै स�ालक वा 
लेखा सपु�रवेक्षण स�म�तको संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो कमर्चार�लाई सो 
सहकार� संस्थाको ठे�ाप�ा �दन हुँदैन । 

१४३. �ववाद समाधान : सहकार� संस्थाका बीच कुनै �ववाद उत्प� भएमा सो �ववाद 
�नरुपणका ला�ग तो�कए बमोिजम �ववाद �नरुपण स�म�तको गठन गनर् 
स�कनेछ । 

१४४.  �ोत्साहन गनर् स�कने : सहकार� क्षे�को �व�र्नका ला�ग उल्लेखनीय योगदान 
गन� व्यि�, सहकार� संस्था वा अन्य �नकायलाई तो�कए बमोिजम �ोत्साहन 
गनर् स�कनेछ । 

१४५.  �वभागीय कारबाह� हनेु : यो ऐन र यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयममा 
उिल्लिखत अ�धकारको बद�नयतपूणर् �योग गन� कमर्चार�लाई �च�लत कानून 
बमोिजम �वभागीय कारबाह� हनेुछ ।  Sah

ak
ar

i H
ak

hi
t R

as
try

a 
Sam

aj



 

 80   
 

1४६. सरकार� बाकँ� सरह असलु उपर हनेु : कुनै सहकार� संस्थाले �ाप ् त गरेको 
सरकार� अनदुान वा कुनै सेवा स�ुवधा दरुुपयोग गरेको पाइएमा �च�लत 
कानून बमोिजम सरकार� बाकँ� सरह असलु उपर ग�रनेछ।  

1४७.  कम्पनी सम्बन्धी �च�लत ऐन लागू नहनेु : यस ऐन अन्तगर्त दतार् भएको 
सहकार� संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी �च�लत ऐन लागू हनेु छैन ।  

१४८.  �च�लत कानून बमोिजम कारबाह� गनर् बाधा नपन� : यस ऐनमा लेिखएको कुनै 
कुराले कुनै व्यि� उपर �च�लत कानून बमोिजम अदालतमा म�ुा चलाउन 
बाधा परु ् याएको मा�नने छैन । 

१4९.  �नयम बनाउने अ�धकार : यस ऐनको कायार्न्वयनको ला�ग नेपाल सरकारले 
आवश्यक �नयम बनाउन सक्नेछ । 

१५०. अन्त�रम व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए 
ताप�न �देश र स्थानीय तहको कानून नबनेसम्म स्थानीय तहसम्म कायर्क्ष�े 
भएका सहकार� संस्थाको दतार् तथा �नयमनका सम्पूणर् कायर्हरू सम्बिन्धत 
स्थानीय तहबाट र एक स्थानीय तहभन्दा बढ� �देशसम्मको कायर्क्षे� भएका 
सहकार� संस्थाको दतार् तथा �नयमनका सम्पूणर् कायर्हरू �देश सरकारले गाउँ 
वा नगर सभा वा �देश सभा�ारा �नणर्य गर� यसै ऐन बमोिजम सम्पादन गन� 
व्यवस्था �मलाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कायर् गदार् यस ऐन बमोिजम रिज�ारले 
�योग गन� सम्पूणर् अ�धकारहरू स्थानीय तहको हकमा सम्बिन्धत स्थानीय 
तहको कायर्पा�लकाले तोकेको अ�धकार� र �देशको हकमा �देशको सम्बिन्धत 
मन्�ालयले तोकेको अ�धकार�ले तथा मन्�ालयको अ�धकार स्थानीय तहको 
हकमा स्थानीय तहको कायर्पा�लकाले र �देशको हकमा �देशको सम्बिन्धत 
मन्�ालयले �योग गन�छन ्। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम व्यवस्था नभएसम्मको ला�ग सबै 
तहका सहकार� संस्थाको �नयमन यसै ऐन अनसुार हनेुछ । Sah
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१५१.  मापदण्ड, �नद�िशका वा कायर्�व�ध बनाई लागू गनर् सक्ने : (१) मन्�ालयले यो 
ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेको �नयमको अधीनमा रह� सहकार� संस्थाको 
दतार्, स�ालन, �नर�क्षण तथा अनगुमन लगायतका काम कारबाह�लाई 
व्यविस्थत र �भावकार�रूपमा स�ालन गनर् आवश्यकता अनसुार मापदण्ड, 

�नद� िशका वा कायर्�व�ध बनाई लागू गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम मापदण्ड बनाउँदा सदस्यको बचत 
सरुक्षण तथा संस्थागत �दगोपनाको ला�ग अवलम्बन ग�रएका अन्तरार्��य 
मान्यता �ाप ् त मापदण्डको आधारमा बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गन� 
संस्था वा स�को हकमा छु�ै मापदण्ड बनाउन स�कनेछ । 

 (३) उपदफा (१) र (२) बमोिजमको मापदण्ड बनाउँदा 
आवश्यकता अनसुार नेपाल रा� बै� र सम्बिन्धत अन्य �नकायको परामशर् 
�लन स�कनेछ । 

१५२.  खारेजी र बचाउ : (१) सहकार� ऐन, २०४८ खारेज ग�रएको छ । 

(२) सहकार� ऐन, २०४८ बमोिजम भए गरेका काम कारबाह� यसै 
ऐन बमोिजम भए गरेको मा�ननेछ । 
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