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............... प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्केो ववधेयक 

 

प्रस्तावर्ा : सहकारी ससद्धान्त, मूल्य र मान्यता अर्रुूप प्रदेश स्तरमा सहकारी सङ् 5, संस्थाहरूको दतान, 
सञ्चालर् तथा सर्यमर् सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छर्ीय भएकोले, 

………… प्रदेश सभाले यो ऐर् बर्ाएको छ। 

 

पररच्छेद –१ 

प्रारम्म्भक 

१. संम्िप्त र्ाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐर्को र्ाम “…………… प्रदेश सहकारी ऐर्, २०७5”   रहेको छ । 

(२) यो ऐर् तरुुन्त प्रारम्भ हरु्ेछ । 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन र्लागेमा यस ऐर्मा,– 

(क)  “आन्तररक कायनववसध” भन्नाले सहकारी संस्थाले दफा 24 बमोम्िम बर्ाएको 
आन्तररक कायनववसध सम्झर् ु पछन ।  

(ख)  “कसूर” भन्नाले दफा 83 बमोम्िमको कसूर सम्झर् ुपछन । 

(ग)  “तोवकएको” वा “तोवकए बमोम्िम” भन्नाले यस ऐर् अन्तगनत बर्केो सर्यममा 
तोवकएको वा तोवकए बमोम्िम सम्झर् ु पछन । 

(5)  "दतान असधकारी" भन्नाले  दफा 73 बमोम्िमको दतान असधकारी सम्झर् ुपछन ।  

(ङ)  “पररवार” भन्नाले सदस्यको पसत वा पत्नी, छोरा, बहुारी, छोरी, धमनपतु्र, धमनपतु्री, बाब,ु 

आमा, सौतेर्ी आमा र आफूले पालर् पोषण गर्ुन परे् दाि,ु भाउि,ु भाइ, बहुारी र 
दददी, बवहर्ी सम्झर् ुपछन। 

तर सो शब्दले अंशबण्डा गरी वा मार्ो छुविई आ-आफ्र्ो पेशा व्यवसाय 
गरी बसेको पररवारको सदस्यलाई िर्ाउर्े छैर् ।  

(च)  “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा िम्मा गरेको रकम सम्झर् ुपछन । 

(छ)  “मन्त्रालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी ववषय हेरे् प्रदेश सरकारको मन्त्रालय सम्झर् ु
पछन ।  

(ि)  “मखु्य कारोबार” भन्नाले संस्था वा सङ् 5ले सञ्चालर् गरेको व्यावसावयक 
वियाकलापहरूमा पसछल्लो आसथनक वषनसम्ममा पररचासलत बचतको दावयत्व र 
पसछल्लो आसथनक वषनको सदस्यतफन को खररद वा सबिी कारोबारमा कम्तीमा तीस 
प्रसतशतभन्दा बढी वहस्सा भएको कारोबार सम्झर् ुपछन ।   

(झ)  “लेखा सपुररवेिण ससमसत” भन्नाले दफा 44 बमोम्िमको लेखा सपुररवेिण ससमसत 
सम्झर् ुपछन । 

(ञ)  “ववसर्यम” भन्नाले सम्बम्न्धत सहकारी संस्थाको दफा 23 बमोम्िम बर्ाएको ववसर्यम 
सम्झर् ुपछन । 

(ट)  “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूूँिीको अंश सम्झर्पुछन ।  
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(ठ)  “सञ्चालक” भन्नाले ससमसतको सदस्य सम्झर् ु पछन र सो शब्दले ससमसतको अध्यि, 
उपाध्यि, सम्चव र कोषाध्यि समेतलाई िर्ाउूँछ ।  

(ड)  “सदस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेको व्यम्ि सम्झर् ुपछन । 

(ढ)  “ससमसत” भन्नाले दफा 37 को उपदफा (१) बमोम्िमको सञ्चालक ससमसत 
सम्झर्पुछन ।  

(ण)  “सहकारी संस्था” भन्नाले संस्था वा सङ् 5 सम्झर् ुपछन । 

(त) “सङ् 5” भन्नाले दफा 4, 5, 6, 7 र ८ बमोम्िम गठर् भई दफा 12 बमोम्िम 
दतान भएका सङ् 5 सम्झर् ुपछन । 

(थ)  "संस्था" भन्नाले दफा ३ बमोम्िम गठर् भई दफा १2 बमोम्िम दतान भएको 
ववषयगत वा बहउुद्दशे्यीय संस्था सम्झर् ुपछन । 

(द)  “संस्थाको व्यवसाय” भन्नाले ववसर्यममा व्यवस्था भए बमोम्िम सञ्चासलत व्यावसावयक 
वियाकलाप सम्झर् ुपछन ।  

(ध) “साधारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झर् ुपछन । 

 
 

पररच्छेद–२ 

सहकारी संस्थाको गठर् तथा दतान 
 

३.  संस्थाको गठर् : (१) कम्तीमा तीस िर्ा र्ेपाली र्ागररकहरू आपसमा समली ववषयगत वा 
बहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था गठर् गर्न सक्र्ेछर् ्।  

(२) उपदफा (१) मा िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् श्रसमक, यवुा, मवहला लगायतले 
आफ्र्ो श्रम वा सीपमा आधाररत भई व्यवसाय गरे् सहकारी संस्थाको हकमा पन्रिर्ा र्ेपाली 
र्ागररकहरू भए पसर् संस्था गठर् गर्न सक्र्ेछर् ्। 

(३) उपदफा (१) मा िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् महार्गरपासलका र 
उपमहार्गरपासलका िेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गरे् संस्था गठर् गदान कम्तीमा एकसय िर्ा 
र्ेपाली र्ागररकहरूको सहभासगता हरु् ुपरे्छ । 

(४) यस दफा बमोम्िम संस्था गठर् गदान एक पररवार एक सदस्यका दरले उपदफा (१) 
(२) वा (३) मा उम्ल्लम्खत सङ्ख्या पगेुको हरु् ुपरे्छ ।  

तर दफा १2 बमोम्िम संस्था दतान भइसकेपसछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यम्िले सो 
संस्थाको सदस्यता सलर् बाधा परे् छैर् ।  

४. म्िल्ला ववषयगत सहकारी सङ् 5को गठर् : सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धनर् र बिारीकरण 
लगायतका कायन गर्न दफा १2 बमोम्िम दतान भई कायनरत रहेका कम्तीमा ए5ारवटा संस्थाहरूले 
आपसमा समली आफ्र्ो ववषयको म्िल्ला ववषयगत सहकारी सङ् 5 गठर् गर्न सक्र्ेछर् ्। 

  तर र्ेपाल सरकारले “क” वगन भर्ी तोकेका दगुनम िेत्रका म्िल्लाहरूमा कम्तीमा छवटा 
संस्थाहरू आपसमा समली म्िल्ला ववषयगत सहकारी सङ् 5 गठर् गर्न सक्र्छेर् ्।  
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५.  म्िल्ला सहकारी सङ् 5को गठर् : सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रबद्धनर् तथा बिारीकरण लगायतका 
कायनमा टेवा परु याउर् दफा १2 बमोम्िम दतान भएका कम्तीमा पन्रवटा संस्था वा म्िल्ला ववषयगत 
सहकारी सङ् 5हरू आपसमा समली म्िल्ला सहकारी सङ् 5 गठर् गर्न  सक्र्छेर् ्।  

तर, 
(१)   र्ेपाल सरकारले “क” वगन भर्ी तोकेका दगुनम िेत्रका म्िल्लाहरूमा कम्तीमा 

सातवटा संस्थाहरू आपसमा समली म्िल्ला सहकारी सङ् 5 गठर् गर्न सक्र्छेर् ्।  

(२)  यसरी सङ् 5 गठर् गदान दतान भएका म्िल्ला भररका पचास प्रसतशतभन्दा बढी 
ववषयगत सहकारी सङ् 5हरू समावेश गररएको हरु् ुपरे्छ ।   

६.  प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ् 5को गठर् : सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रबद्धनर् तथा बिारीकरण 
लगायतका कायनमा टेवा परु याउर् दफा १2 बमोम्िम दतान भएका कम्तीमा पाूँचवटा म्िल्लाका 
पच्चीसवटा ववषयगत सहकारी संस्थाहरू वा म्िल्ला ववषयगत सहकारी सङ् 5हरू समली आफ्र्ो 
ववषयको प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ् 5 गठर् गर्न सक्र्छेर् ्। 

तर यसरी सङ् 5 गठर् गदान दतान भएका प्रदेशभररका पचास प्रसतशतभन्दा बढी म्िल्ला  
ववषयगत सहकारी सङ् 5हरू समावेश गररएको हरु् ुपरे्छ ।  

७.  प्रदेश सहकारी सङ् 5को गठर् : सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रबद्धनर् तथा बिारीकरण लगायतका 
कायनमा टेवा परु याउर् दफा १2 बमोम्िम दतान भएका कम्तीमा पाूँचवटा  म्िल्लाका एकतीसवटा 
संस्थाहरू वा म्िल्ला ववषयगत सहकारी सङ् 5हरू वा म्िल्ला सहकारी सङ् 5हरू वा प्रदेश ववषयगत 
सहकारी सङ् 5हरू आपसमा समली प्रदेश सहकारी सङ् 5को गठर् गर्न सक्र्छेर् ्।  

तर यसरी सङ् 5 गठर् गदान प्रदेशभरी दतान भएका म्िल्ला ववषयगत सहकारी सङ् 5हरू, म्िल्ला 
सहकारी सङ् 5हरू र प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ् 5हरू प्रत्येकको पचास प्रसतशतभन्दा बढी सङ् 5हरू 
समावेश गररएको हरु् ुपरे्छ ।   

८.  ववम्शविकृत सहकारी सङ् 5को गठर् : (१) दफा १2 बमोम्िम दतान भएका कम्तीमा पच्चीसवटा 
बहउुद्देश्यीय वा ववषयगत संस्थाहरूले आपसमा समली िलववद्यतु आयोिर्ा, रासायसर्क मल कारखार्ा, 
आवाससय पररयोिर्ा, यातायात, भारी कृवष उपकरण, फलफूल प्रशोधर्, िसडबटुी प्रशोधर्, म्चर्ी उद्योग, 

शीत भण्डार, अस्पताल, म्शिालय, प्राववसधक म्शिालय, प्रयोगशाला िस्ता ठूला लगार्ी चावहर् ेउत्पादर् 
कायन गर्न वा सदस्यका साझा आवश्यकताका वस्त ु वा सेवाको पररपूसतन गर्न ववम्शविकृत सङ् 5को 
गठर् गर्न सक्र्छेर् ्। यो पूणन रूपले व्यावसावयक संस्था हरु्ेछ । यसलाई कुरै् सङ् 5, महासङ् 5मा 
चनेु्न र चसुर्र्े असधकार रहर् ेछैर् ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको ववम्शविकृत सहकारी सङ्घको सञ्चालर् सम्बन्धी प्रविया 
तोवकए बमोम्िम हरु्ेछ । 

9. सङ् 5 गठर् गर्न र्सवकर् े : दफा 4, 5, 6 र ७ मा िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् एक 
म्िल्लामा एकै प्रकृसतको एकभन्दा बढी म्िल्ला ववषयगत सहकारी सङ् 5 वा म्िल्ला सहकारी सङ् 5, 
एक प्रदेशमा एकै प्रकृसतको एकभन्दा बढी प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ् 5 वा प्रदेश सहकारी सङ् 5 
गठर् गर्न सवकर्े छैर् । 
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तर स्थार्ीय तहका सबै सहकारी संस्थाको प्रसतसर्सधत्व हरु्े गरी प्रत्येक स्थार्ीय तहमा एक 
स्थार्ीय सहकारी इकाई गठर् गर्न सवकर्ेछ । 

10. दतान र्गरी  सहकारी सस्था सञ्चालर् गर्न र्हरु् े:  कसैले पसर्  यस ऐर् बमोम्िम दतान र्गरी सहकारी 
संस्था सञ्चालर् गर्न हुूँदैर् ।   

१1. दतानको लासग दरखास्त ददर् ुपरे् : (१) यस ऐर् बमोम्िम गठर् भएका देहाय बमोम्िमका सहकारी   

संस्थाले दतानका लासग दतान असधकारी समि अर्सूुची-१ को ढाूँचामा दरखास्त ददर् ुपरे्छ  :-  

(क)  म्िल्ला ववषयगत सहकारी सङ् 5, 
(ख)  म्िल्ला सहकारी सङ् 5, 
(ग)  प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ् 5, 
(5)  प्रदेश सहकारी सङ् 5, 
(ङ)  एक स्थार्ीय तहभन्दा बढी तर प्रदेश कायनिेत्र भएका प्रदेश ववम्शविकृत 

सहकारी सङ् 5, 
(च)  एकभन्दा बढी म्िल्ला तर प्रदेशसभत्र मात्र कायनिेत्र भएका सहकारी 

संस्थाहरू, 
(छ)  एकभन्दा बढी स्थार्ीय तह कायनिेत्र भएका सहकारी संस्थाहरू । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको दरखास्त साथ देहाय बमोम्िमका कागिातहरू संलग्र् गर्ुन 
परे्छ :- 

(क)  सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत ववसर्यम, 

(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालर्को सम्भाव्यता अध्ययर् प्रसतवेदर्, 

(ग)  सदस्यले सलर् स्वीकार गरेको शेयर सङ्ख्या र शेयर रकमको वववरण, 
(5)  तोवकए बमोम्िमका अन्य वववरण ।  

१2. दतान गर्ुन परे् : (१) दफा १1 को उपदफा (१) बमोम्िम प्राप् त  दरखास्त सवहतका कागिातहरू 
छार्सबर् गदान देहाय बमोम्िम भएको पाइएमा दतान असधकारीले दरखास्त परेको समसतले तीस ददर्सभत्र 
त्यस्तो सहकारी संस्था दतान गरी अर्सूुची-२ को ढाूँचामा दतान प्रमाणपत्र ददर् ुपरे्छ :- 

(क)  दरखास्त साथ पेश भएको ववसर्यम यो ऐर् तथा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको 
सर्यम बमोम्िम रहेको,  

(ख)  प्रस्ताववत सहकारी संस्था सहकारी ससद्धान्त, मान्यता र मूल्य अर्रुूप 
सञ्चालर् हरु् सक्र्े आधार रहेको, 

(ग)  सहकारी संस्था समदुायमा आधाररत एवम ्सदस्य केम्न्ित भई सञ्चालर् र 
सर्यन्त्रण हरु् सक्र्े स्पि आधार रहेको । 

(2) उपदफा (१) बमोम्िम छार्सबर् गदान प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको ववसर्यमको कुरै् 
कुरामा संशोधर् गर्ुनपरे् देम्खएमा दतान असधकारीले त्यस्तो संशोधर् गर्ुनपरे् व्यहोरा खलुाई दरखास्त 
प्राप् त भएको समसतले पन्र ददर्सभत्र सर्वेदकलाई सूचर्ा ददर् ुपरे्छ । 

(3) यस ऐर्मा अन्यत्र िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बखत दतान 
भई सञ्चालर्मा रहेका एकभन्दा बढी स्थार्ीय तह वा म्िल्ला कायनिेत्र रही एक प्रदेश तहसम्म 
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कायनिेत्र कायम गररएका सहकारी संस्था यसै ऐर् बमोम्िम दतान भएको मासर्र्ेछ र यो ऐर् प्रारम्भ 
भएको छ मवहर्ासभत्र त्यस्ता संस्थाले यस ऐर् बमोम्िम दतान असधकारी समि आफ्र्ो दतान प्रमाणपत्र 
र अन्य वववरण पेश गरी अद्यावसधक गर्ुन परे्छ । 

(४) यस दफा बमोम्िम सहकारी संस्था दतान गदान दतान असधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले 
पालर्ा गर्ुन परे् गरी कुरै् शतन तोक्र् सक्र्ेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोम्िम शतन तोवकएकोमा  सो को पालर्ा गर्ुन सम्बम्न्धत सहकारी 
संस्थाको कतनव्य हरु्ेछ । 

(६) सहकारी संस्थाले दतान भएको तीर् मवहर्ासभत्र सम्बम्न्धत प्रदेश सहकारी सङ्घ, प्रदेश 
ववषयगत सहकारी सङ्घ, ववम्शिीकृत सहकारी सङ्घ तथा सहकारी बैङ्क वा सार्ा वकसार् बैङ्कको 
सदस्यता सलर् सक्र्छे । 

१3. दतान गर्न अस्वीकार गर्न सक्र् े: (१) दफा ११ को उपदफा (१) मा उम्ल्लम्खत अवस्था र्भएमा, 
सोही दफा बमोम्िम ववसर्यम संशोधर्को लासग सूचर्ा ददएको अबसधसभत्र सर्वेदकले संशोधर् गर्न 
अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचर्ा पाएको समसतले तीस ददर्सभत्र ववसर्यम संशोधर् र्गरेमा वा सूचर्ामा 
उल्लेख भए बमोम्िम हरु्ेगरी ववसर्यम  संशोधर् र्गरेमा दतान असधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दतान 
गर्न अस्वीकार गर्न सक्र्छे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम सहकारी संस्था दतान गर्न अस्वीकार गरेकोमा दतान असधकारीले 
कारण खलुाई तीर् ददर्सभत्र सो को िार्कारी सम्बम्न्धत सर्वेदकलाई ददर् ुपरे्छ ।  

१4. सहकारी संस्था सङ्गदठत संस्था हरु् े: (१) सहकारी संस्था अववम्च्छन्न उ्तररासधकारवाला एक स्वशाससत 
र सङ्गदठत संस्था हरु्छे । 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लासग एउटा छुिै छाप हरु्छे । 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐर्को अधीर्मा रही व्यम्ि सरह चल अचल सम्पम््तर प्राप् त, 
उपभोग, सबिी वा अन्य व्यवस्था गर्न सक्र्ेछ ।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यम्ि सरह आफ्र्ो र्ामबाट र्ासलस उिूर गर्न र सो उपर पसर् सोही 
र्ामबाट र्ासलस उिूर लाग्र् सक्र्ेछ । 

(५) सहकारी संस्थाले व्यम्ि सरह करार गर्न सक्र्ेछ । 

१5. सहकारी संस्थाको कायनिते्र : (१) यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बखत सञ्चालर्मा रहेका संस्थाहरूको 
कायनिेत्र यसै ऐर् बमोम्िम कायम भएको मासर्र्ेछ ।  

तर यो ऐर् प्रारम्भ भएपसछ ती संस्थाहरूले एक वषनसभत्र देहायका वववरण खोली दतान 
असधकारी समि यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बखतसम्मको कायन सञ्चालर् प्रसतवेदर् पेश गर्ुन परे्छ :- 

(क)  मौिदुा कायनिेत्रको प्रदेश, म्िल्ला, स्थार्ीय तह र वडा अर्सुारको सदस्यता 
सबस्तारको अवस्था, 

(ख) मौिदुा कायनिेत्रको प्रदेश, म्िल्ला, स्थार्ीय तह र वडा अर्सुारको 
व्यावसावयक सेवा सञ्चालर्को अवस्था, र 

(ग) तोवकए बमोम्िमका अन्य वववरण । 
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 (२) दतान हुूँदाका बखत एक स्थार्ीय तहसभत्र कायनिेत्र कायम गरी व्यवसाय सञ्चालर् 
गरेका सहकारी संस्थाले यस ऐर् तथा सहकारी सम्बन्धी सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम कायन िते्र सबस्तार 
गरी एक स्थार्ीय तह वा म्िल्लाभन्दा बढी र एक प्रदेश तहसभत्र कायनिेत्र कायम गर्न सक्र्ेछर् ्। 

 (3) यस दफामा अन्यत्र िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् िलववद्यतु आयोिर्ा,  म्शिा, 
भावषक, सावहम्त्यक, सांस्कृसतक, स्वास््य सेवा, सावनिसर्क यातायात, सञ्चार, ववशेष कृवष वा वर्िन्य 
पैदावारको उत्पादर्, सञ्चय वा प्रशोधर् गरे् िस्ता व्यावसावयक िेत्र एवं सदस्यहरूको सहभासगता 
सबस्तारका कारण प्रारम्भ मै फरावकलो कायनिेत्र आवश्यक परे् संस्थाको कायन िेत्र दतान गदानका 
बखत रै् तोवकएको आधारमा एक स्थार्ीय तह वा म्िल्ला वा एकभन्दा बढी म्िल्ला वा प्रदेशभर 
कायम गर्न सवकर्ेछ ।  

 (४) उपदफा (१) बमोम्िम कायन सञ्चालर् प्रसतवेदर् पेश भएपसछ दतान असधकारीले 
आवश्यक िाूँचबझु गरी सम्बम्न्धत सहकारी संस्थालाई देहाय बमोम्िम कायनिेत्र परु्ःसर्धानरण गर्न 
सर्देशर् ददर् सक्र्ेछ :– 

(क) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोम्िमको वववरणमा उम्ल्लम्खत सदस्यता 
सबस्तार र्भएको वा तोवकएको सङ्ख्याभन्दा कम सदस्यता सबस्तार भएको 
वा भौगोसलक सर्रन्तरता र्भएको, म्िल्ला, स्थार्ीय तह र वडा म्झकी 
कायनिेत्र 5टाउर्,े 

(ख)  उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोम्िमको वववरणमा कुरै् व्यावसावयक सेवा 
सञ्चालर् र्भएको वा िम्मा कारोबारको तोवकएको रकम वा अर्पुातभन्दा 
कम रकम वा अर्पुातको व्यावसावयक सेवा सञ्चालर् भएको देम्खएको 
म्िल्ला, स्थार्ीय तह र वडा म्झकी कायनिेत्र 5टाउर्,े 

(ग)  संस्थाको सञ्चालर् खचन धाने्न गरी व्यावसावयक कायनकुशलता बढाउर् र 
संस्था सञ्चालर्मा सदस्यको सहभासगतामूलक लोकताम्न्त्रक सर्यन्त्रण कायम 
राख्न असतररि म्िल्ला, स्थार्ीय तह वा वडा म्झकी उपयिु कायनिेत्र कायम 
राख्न,े 

(5)  व्यावसावयक एवं प्रबद्धनर्ात्मक सेवाका लासग म्िल्ला वा प्रदेश ववषयगत 
सहकारी सङ् 5 वा म्िल्ला वा प्रदेश सहकारी सङ् 5को सदस्यताको प्रासप्तलाई 
सहि तलु्याउर् असतररि म्िल्ला, स्थार्ीय तह वा वडा म्झकी उपयिु 
कायनिेत्र कायम राख्न े। 

(५) उपदफा (४) बमोम्िम दतान असधकारीले सर्देशर् ददएकोमा सहकारी संस्थाले एक 
वषनसभत्र ववसर्यम संशोधर् गरी आफ्र्ो कायनिेत्र परु्ःसर्धानरण गर्ुन परे्छ । 

(६) उपदफा (५) बमोम्िम सम्बम्न्धत सहकारी संस्थाले तोवकएको अवसधसभत्र आफ्र्ो 
कायनिेत्र परु्ःसर्धानरण र्गरेमा दतान असधकारीले सहकारी सम्बन्धी प्रचसलत सङ्घीय कारू्र्को अधीर्मा 
रही त्यस्तो सहकारी संस्थाको कायनिेत्र तीर् मवहर्ासभत्र परु्ःसर्धानरण गरे्छ । 
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(७) उपदफा (६) बमोम्िम दतान असधकारीले कायनिेत्र परु्ःसर्धानरण गररददएकोमा म्च्तर 
र्बझु्र्े सहकारी संस्थाले कायनिेत्र परु्ःसर्धानरणको िार्कारी पाएको समसतले पैंतीस ददर्सभत्र मन्त्रालय 
समि परु्रावलोकर्का लासग सर्वेदर् ददर् सक्र्छे । 

(८) उपदफा (७) बमोम्िम प्राप्त सर्वेदर्मा मन्त्रालयले साठी ददर्सभत्र परु्रावलोकर् 
गररसक्र् ुपरे्छ । 

(९) यस दफामा अन्यत्र िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् सहकारी संस्थाले स्वेम्च्छक 
रूपमा िरु्सकैु समय कायनिेत्र 5टाउर्े गरी परु्ःसर्धानरण गर्न ववसर्यम संशोधर् गर्न सक्र्ेछ ।  

(१०) कायनिेत्रको ववस्तार तथा कायनिेत्रको परु्ःसर्धानरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोम्िम हरु्ेछ ।  

१6. िार्कारी ददर् ुपरे् :  एक स्थार्ीय  तहभन्दा बढी कायनिेत्र  वा एक म्िल्लाभन्दा बढी कायनिते्र 
कायम राखी दतान भई सञ्चालर्मा रहेका सहकारी संस्थाहरूले सेवा सञ्चालर् गदान सञ्चासलत सेवाको 
वववरण सवहत दतान असधकारीलाई िार्कारी ददर् ुपरे्छ ।  

१7. ववषयगत आधारमा वगीकरण : (१) सहकारी संस्थाको वगीकरण देहाय बमोम्िम हरु्ेछ :- 
(क)  उत्पादक सहकारी संस्था : कृवष (अन्नबाली, तेलहर्बाली, मसलाबाली, दगु्ध, 

म्चया, कवफ, उख,ु फलफूल, तरकारी, पशपुालर्, माछा, दधु, मह आदद) 
िसडवटुी उद्योग, खार्ी, उिान, वर् पैदावार आदद सम्बन्धी कायन गरे्   
संस्था । 

(ख)  सेवा सहकारी संस्था : थोक तथा खिुा, बिार, भण्डारण, ढुवार्ी, यातायात, 
सञ्चार, पयनटर्, पूवानधार, प्रकाशर्, ववद्यालय, ववश्वववद्यालय, प्राववसधक 
म्शिालय, म्शश ु स्याहार केन्ि, वृद्धाश्रम, तालीम तथा प्रम्शिण, परामशन 
सेवा, स्वास्य सेवा, एम्वलेुन्स सेवा, आवास, होटल ता रेिुराूँ, ट्राभल, पाकन  
तथा उद्यार्, सभास्थल, व्यायमशाला, ससूँचाइ, ववद्यतु ववतरण, खार्ेपार्ी, 
फोहोरमैला व्यवस्थापर्, कवाडी सामग्री सङ्कलर् तथा सबिी लगायतका 
कायन गरे् संस्था । 

(ग)  वव्तरीय सहकारी संस्था : सहकारी बैङ्क, बचत तथा ऋणको कारोबार, 
ववप्रषेण सेवा तथा बीमा कारोबार गरे् संस्था । 

(5) श्रसमक सहकारी संस्था : श्रम तथा सीपमा आधाररत श्रसमकहरूको 
स्वासमत्वमा स्थापर्ा भएको सहकारी संस्था । 

(ङ)  बहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था : दईु वा दईु भन्दा बढी ववषयको कारोबार 
गरे् सहकारी संस्था । 

(२) उपदफा (१) मा उम्ल्लम्खत सहकारी संस्थाहरूको असतररि अन्य संस्थाहरू गठर् गर्न 
बाधा परे् छैर् ।  

१8. कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोिर्ा सञ्चालर् गर्न सक्र् े: (१) दफा 12 बमोम्िम दतान प्रमाणपत्र 
प्राप् त गरे पसछ संस्था वा सङ् 5ले  दफा 21 बमोम्िमको उद्दशे्य प्रासप्तका लासग यस ऐर् र ववसर्यमको 
अधीर्मा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोिर्ा सञ्चालर् गर्न सक्र्छे ।  
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(2) प्रचसलत कारू्र्मा िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् संस्था वा सङ् 5ले उपदफा (१) 
बमोम्िम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोिर्ा सञ्चालर् गर्न छुिै संस्था दतान गर्ुन परे् छैर् । 

तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोिर्ा सञ्चालर् गर्न प्रचसलत कारू्र् बमोम्िम 
अर्मुसतपत्र, स्वीकृसत वा इिाितपत्र सलर् ु परे् रहेछ भर्े सो बमोम्िम अर्मुसतपत्र, स्वीकृसत वा 
इिाितपत्र सलएर मात्र कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोिर्ा सञ्चालर् गर्ुन परे्छ । यसरी 
अर्मुसतपत्र, स्वीकृसत वा इिाितपत्र सलर्को लासग सहकारी संस्थाले ददएको आवदेर्लाई सम्बम्न्धत 
सर्कायले प्राथसमकतामा राखी प्रचसलत कारू्र् बमोम्िमको कारबाही गर्ुन परे्छ । 

(3) उपदफा (2) बमोम्िम संस्था वा सङ् 5ले प्रचसलत कारू्र् बमोम्िम असधकार पाएको 
सर्काय वा असधकारीबाट अर्मुसतपत्र स्वीकृसत वा इिाितपत्र प्राप् त गरेमा पन्र ददर्सभत्र सोको 
िार्कारी दतान असधकारीलाई ददर् ुपरे्छ । 

(4) दईु वा दईुभन्दा बढी संस्था वा सङ् 5ले संयिु वा साझेदारीमा आफ्र्ो उत्पादर् वा 
सेवाको बिारीकरणको लासग यस ऐर्को अधीर्मा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोिर्ा सञ्चालर् गर्न सक्र्ेछर् ्। 

(5) उपदफा (4) बमोम्िमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोिर्ा सञ्चालर् गरे् 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्िम हरु्छे । 

(6) प्रचसलत कारू्र्मा िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् संस्था वा सङ् 5ले उपदफा (१) 
बमोम्िम सञ्चालर् गरे् कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोिर्ाको उत्पादर् सहकारी ब्राण्डमा सबिी 
सबतरण गर्न सक्र्छेर् ्।  

तर प्रचसलत कारू्र् बमोम्िम सम्बम्न्धत सर्कायबाट त्यस्तो ब्राण्ड प्रासप्तको स्वीकृसत सलर् ुपरे् 
रहेछ भर्े सो बमोम्िम स्वीकृसत सलर् ुपरे्छ । 

(7) संस्था वा सङ् 5ले उत्पादर् गरेको वस्तहुरूको उत्पम््तरको प्रमाण पत्र िारी गरे् प्रविया 
र आधार प्रचसलत सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम हरु्ेछ । 

१9. दावयत्व सीसमत हरु् े: (१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दावयत्व सर्िले खररद 
गरेको वा खररद गर्न स्वीकार गरेको शेयरको असधकतम रकमसम्म मात्र सीसमत रहर्ेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको र्ाममा “सहकारी”  र र्ामको अन्त्यमा “सलसमटेड” भने्न शब्द राख्न ु
परे्छ ।  

20. सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त पालर्ा गर्ुन परे् : सहकारी संस्थाको गठर् तथा सञ्चालर् गदान 
सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तको पालर्ा गर्ुन परे्छ ।  

 

पररच्छेद–३ 

संस्था वा सङ् 5को उद्दशे्य तथा कायन 
२1. संस्था वा सङ् 5को उद्दशे्य : कायनिेत्रमा आधाररत र सदस्य केम्न्ित भई आफ्र्ा सदस्यहरूको 

आसथनक, सामाम्िक तथा सांस्कृसतक उन्नयर् गर्ुन संस्था वा सङ् 5को मखु्य उद्देश्य हरु्छे ।   

२2. संस्था वा सङ् 5को कायन : संस्था वा सङ् 5का कायनहरू देहाय बमोम्िम हरु्छेर् ्:- 
(क)  सहकारीका ससद्धान्त, मूल्य र मान्यताहरूको पालर्ा गरे् गराउर्े, 
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(ख) सदस्य र आफ्र्ो व्यवसायको वहत प्रवद्धनर् तथा सो को बिारीकरण गरे् गराउर्,े 

(ग)  सदस्यलाई म्शिा, सूचर्ा र तालीम प्रदार् गरे् , 

(5) संस्थाले गरे् उत्पादर् तथा सेवाको मापदण्ड सर्धानरण गरी गणुस्तर सधुार, आसथनक 
स्थावयत्व र िोम्खम व्यवस्थापर् सम्बन्धी कायन गरे्,  

(ङ) आन्तररक सर्यन्त्रण प्रणाली लागू गरे्, 

(च) संस्था वा सङ् 5को व्यावसावयक प्रवद्धनर् तथा ववकास सम्बन्धी वियाकलापहरू 
सञ्चालर् गरे्, 

(छ) मन्त्रालय तथा दतान असधकारीको सर्देशर् पालर्ा गरे्, गराउर्,े 

(ि)  सदस्य संस्था वा सङ् 5मा सशुासर् प्रवद्धनर् गरे्, गराउर्े, 
(झ) संस्था वा सङ् 5को बीचको पारस्पररक सहयोग असभवृवद्ध गरे्, गराउर्े, 
(ञ)  ववसर्यममा उम्ल्लम्खत कायनहरू गरे् । 

 
 

पररच्छेद–४ 

ववसर्यम तथा आन्तररक कायनववसध 

२3. ववसर्यम बर्ाउर् ुपरे् : (१) सहकारी संस्थाले यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्केो सर्यम, सर्देम्शका, 
मापदण्ड र कायनववसधको अधीर्मा रही आफ्र्ो कायन सञ्चालर्को लासग ववसर्यम बर्ाउर् ुपरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको ववसर्यम दतान असधकारीबाट स्वीकृत भए पसछ लागू हरु्ेछ । 

२4. आन्तररक कायनववसध बर्ाउर् सक्र् े: (१) सहकारी संस्थाले यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम, 

सर्देम्शका, मापदण्ड, कायनववसध र ववसर्यमको अधीर्मा रही आवश्यकता अर्सुार आफ्र्ो आन्तररक 
कायनववसध बर्ाउर् सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको आन्तररक कायनववसध सम्बम्न्धत संस्थाको साधारण सभाले 
स्वीकृत गरेपसछ लागू हरु्ेछ । 

२5. ववसर्यम र आन्तररक कायनववसधमा संशोधर् : (१) सहकारी संस्थाको साधारण सभाको कूल सदस्य 
सङ्ख्याको बहमुतबाट ववसर्यम र आन्तररक कायनववसध संशोधर् हरु् सक्र्छे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम संशोधर् भएको ववसर्यम दतान असधकारीबाट स्वीकृत भएपसछ 
लागू हरु्ेछ । 

 

पररच्छेद–५ 

सदस्यता 
२6. संस्थाको सदस्यता : (१) सोह्र वषन उमेर पूरा गरेका देहाय बमोम्िमका र्ेपाली र्ागररकहरू संस्थाको 

सदस्य हरु् सक्र्ेछर् ्:- 

(क)  संस्थाको कायनिेत्रसभत्र बसोबास गरररहेको,  
(ख)  संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरेको, 
(ग)  संस्थाको ववसर्यममा उम्ल्लम्खत शतनहरू पालर्ा गर्न मञु्जर गरेको, 
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(5)  संस्थाको म्िम्मेवारी पालर्ा गर्न मञु्जर भएको, 
(ङ)  संस्थाले गरेको कारोबारसूँग प्रसतस्पधान हरु्े गरी कारोबार र्गरेको । 

(२) यस ऐर्मा अन्यत्र िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् प्रदेश सरकारका सर्कायहरू, 

स्थार्ीय तहका साथै संस्थाको कायनिेत्रसभत्रका सहकारी ववद्यालय र सामदुावयक ववद्यालय, गठुी, 
स्थार्ीय क्लब, स्थार्ीय तहमा गठर् भएका उपभोिा समूहहरू संस्थाको सदस्य हरु् बाधा परे्    
छैर् ।  

(३) यस दफामा अन्यत्र िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् कुरै् सहकारी संस्थाले अको 
कुरै् सहकारी संस्थाको सदस्यता सलर्े सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम हरु्छे । 

२7. सदस्यता प्राप् त गर्न सर्वेदर् ददर् ु परे् : (१) संस्थाको सदस्यता सलर् चाहर्े सम्बम्न्धत व्यम्िले 
संस्थाको ससमसत समि सर्वेदर् ददर् ुपरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम सर्वेदर् परेको समसतले पैंतीस ददर्सभत्र ससमसतले यो ऐर्, यस ऐर् 
अन्तगनत बर्ेको सर्यम तथा ववसर्यमको अधीर्मा रही सदस्यता प्रदार् गरे् वा र्गरे् सर्णनय गर्ुन  
परे्छ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम सर्णनय गदान ससमसतले सदस्यता प्रदार् र्गरे् सर्णनय गरेमा सो को 
कारण खोली सात ददर्सभत्र सर्वेदकलाई िार्कारी गराउर् ुपरे्छ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्िम िार्कारी पाएको समसतले तीस ददर्सभत्र सम्बम्न्धत व्यम्िले 
त्यस्तो संस्था उपर दतान असधकारीसमि उिूर गर्न सक्र्छे। 

(५) उपदफा (४) बमोम्िम प्राप् त उिूरी छार्सबर् गदान सर्वेदकलाई सदस्यता प्रदार् गर्ुन परे् 
देम्खएमा दतान असधकारीले त्यस्तो सर्वेदकलाई सदस्यता प्रदार् गर्नको लासग सम्बम्न्धत संस्थालाई 
आदेश ददर् सक्र्ेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोम्िम कुरै् आदेश प्राप्त भएमा सो आदेश प्राप् त गरेको सात ददर्सभत्र 
सम्बम्न्धत संस्थाले सर्वेदकलाई सदस्यता प्रदार् गरी सोको िार्कारी दतान असधकारीलाई ददर् ु   
परे्छ ।  

२8. सदस्य हरु् र्पाउर् े: (१) कुरै् व्यम्ि एक स्थार्ीय तहको एकै प्रकृसतका एकभन्दा बढी संस्थाको 
सदस्य हरु् पाउर्े छैर् ।  

  तर यो ऐर् प्रारम्भ हरु् ु अम्5 कुरै् व्यम्ि एकै प्रकृसतको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य 
रहेको भए यो ऐर् प्रारम्भ भएको समसतले तीर् वषनसभत्र कुरै् एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्न ु
परे्छ । 

(२) यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बखत कुरै् संस्थामा दफा 26 को उपदफा (२) मा उल्लेख 
भएदेम्ख बाहेकको अन्य कुरै् कृसत्रम व्यम्ि सदस्य भएको भए पाूँचवषनसभत्र सदस्यता अन्त्य गर्ुन  
परे्छ ।  

  तर यो ऐर् प्रारम्भ हरु् ुअम्5 दतान भएको स्वास््य र म्शिा सहकारी संस्थाको हकमा सङ्घीय 
कारू्र् बमोम्िम हरु्ेछ । 

29. सदस्य हरु् सक्र् े : (१) दफा ४ बमोम्िमको म्िल्ला ववषयगत सहकारी सङ् 5मा म्िल्ला सभत्रका 
ववषयगत संस्थाहरू सदस्य हरु् सक्र्ेछर् ्। 
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(२) दफा ५ बमोम्िमको म्िल्ला सहकारी सङ् 5मा म्िल्ला सभत्रका संस्था र म्िल्ला ववषयगत 
सहकारी सङ् 5हरू सदस्य हरु् सक्र्ेछर् ्।  

(३) दफा ६ बमोम्िमको प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ् 5मा प्रदेश सभत्रका ववषयगत संस्था र 
म्िल्ला ववषयगत सहकारी सङ् 5हरू सदस्य हरु् सक्र्छेर् ्।  

(४) दफा ७ बमोम्िमको प्रदेश सहकारी सङ् 5मा प्रदेशसभत्रका संस्था, म्िल्ला ववषयगत 
सहकारी सङ् 5, म्िल्ला सहकारी सङ् 5 र प्रदेश ववषयगत सहकारी सङ् 5 सदस्य हरु् सक्र्ेछर् ्। 

(5) यस दफा बमोम्िम सदस्यता सलर् ेसम्बन्धी प्रविया तोवकए बमोम्िम हरु्ेछ ।  

30. सदस्यताको समासप्त : (१) कुरै् सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्त हरु्ेछ :- 

(क)  सदस्यले आफ्र्ो सदस्यता त्याग गरेमा, 
(ख)  लगातार वावषनक साधारण सभामा सबर्ा सूचर्ा तीर् पटकसम्म अर्पुम्स्थत 

भएमा, 
(ग)  यो ऐर्,  यस ऐर् अन्तगनत वर्केो सर्यम वा ववसर्यम बमोम्िम सदस्यले 

पालर्ा गर्ुन परे् प्रावधार्को बारम्बार उल्लङ्घर् गरेमा, 
(5)  संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २6 बमोम्िमको योग्यता र्भएमा। 

(२) उपदफा (१) मा िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् कुरै् सदस्यले संस्थाबाट प्राप् त वा 
भिुार् गर्ुन परे् कुरै् रकम भएमा सो फरफारक र्भएसम्म वा सर्िले सलएको ऋण, सतर्ुन परे् कुरै् 
दावयत्व वा अन्य कुरै् सदस्यको तफन बाट सधतो वा िमार्त बसेकोमा सोको दावयत्व फरफारक 
र्भएसम्म सर्िको सदस्यता समाप्त हरु्े छैर् ।  

(३) यस दफामा अन्यत्र िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् साधारण सभा बोलाउर्े सर्णनय 
भइसकेपसछ साधारण सभा सम्पन्न र्भएसम्म कसैलाई पसर् सदस्यताबाट हटाउर् सवकर्े छैर् । 

31. सवुवधा प्राप् त गर्न र्सक्र् े : कुरै् सदस्यले सहकारी संस्थालाई सतर्ुन परे् कुरै् दावयत्व सर्धानररत 
समयसभत्र  भिुार् र्गरेमा वा यो ऐर्, यस अन्तगनत बर्ेको सर्यम तथा ववसर्यम बमोम्िम सदस्यले 
पालर् गर्ुनपरे् व्यवस्थाको बारम्बार उल्लङ्घर् गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको ससुबधा 
प्राप् त गर्न सक्र्े छैर् । 

 

पररच्छेद –६ 

साधारण सभा, ससमसत तथा लेखा सपुररवेिण ससमसत 

 

३2. साधारण सभा : (१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रूपमा साधारण सभा हरु्ेछ । 

(२) सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हरु्े छर् ्। 

(३) सहकारी संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोम्िम हरु्छे :– 

(क) प्रारम्म्भक साधारण सभा, 
(ख) वावषनक साधारण सभा, 
(ग) ववशेष साधारण सभा । 
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३3. प्रारम्म्भक साधारण सभाको काम, कतनव्य र असधकार : प्रारम्म्भक साधारण सभाको काम, कतनव्य र 
असधकार देहाय बमोम्िम हरु्छे :– 

(क)  प्रारम्म्भक साधारण सभा हरु् ेअम्5ल्लो ददर्सम्मको काम कारबाही र आसथनक 
कारोबारको िार्कारी सलर्,े 

(ख)  चालू आसथनक वषनको लासग वावषनक कायनिम तथा बिेट स्वीकृत गरे्, 

(ग)  प्रसतवेदर् तथा वव्तरीय वववरण अर्मुोदर् गरे्, 

(5)  ववसर्यममा उल्लेख भए बमोम्िम ससमसत वा लेखा सपुररवेिण ससमसतको 
सर्वानचर् गरे्, 

(ङ)  आन्तररक कायनववसध पाररत गरे्, 

(च)  लेखा परीिकको सर्यमु्ि र सर्िको पाररश्रसमक सर्धानरण गरे्,  

(छ)  ववसर्यममा तोवकए बमोम्िमका अन्य कायनहरू गरे् । 

३4. वावषनक साधारण सभाको काम, कतनव्य र असधकार : वावषनक साधारण सभाको काम, कतनव्य र असधकार 
देहाय बमोम्िम  हरु्छे :– 

(क) वावषनक कायनिम तथा बिेट स्वीकृसत गरे्, 

(ख) वावषनक लेखा परीिण प्रसतवेदर् अर्मुोदर् गरे्, 

(ग) ससमसत वा लेखा सपुररवेिण ससमसतको सर्वानचर् तथा वव5टर् गरे्, 

(5) सञ्चालक वा लेखा सपुररवेिण ससमसतको संयोिक वा सदस्यलाई पदबाट 
हटाउर्े, 

(ङ) ससमसत वा लेखा सपुररवेिण ससमसतको वावषनक प्रसतवेदर् पाररत गरे्, 

(च) ववसर्यम संशोधर् तथा आन्तररक कायनववसध पाररत गरे्, 

(छ)  लेखा परीिकको सर्यमु्ि र सर्िको पाररश्रसमक सर्धानरण गरे्, 

(ि)  संस्था एकीकरण वा वव5टर् सम्बन्धी सर्णनय गरे्, 

(झ)  पाररश्रसमक लगायतका सवुवधा तोक्र्े, 
(ञ)  ऋण तथा अर्दुार् प्राप्त गरे् सम्बन्धमा सर्णनय गरे्, 

(ट) सदस्यको दावयत्व समर्ाहा ददर्े, 
(ठ)  ससमसतलाई आवश्यक सर्देशर् ददर्,े 

(ड)  ववसर्यममा तोवकए बमोम्िमका अन्य कायनहरू गरे् । 

३5. साधारण सभाको बैठक : (१) ससमसतले सहकारी संस्था दतान भएको समसतले तीर् मवहर्ासभत्र प्रारम्म्भक 
साधारण सभा बोलाउर् ुपरे्छ । 

(२) ससमसतले प्रत्येक आसथनक वषन समाप्त भएको समसतले छ मवहर्ासभत्र वावषनक साधारण सभा 
बोलाउर् ुपरे्छ । 

(३) ससमसतले देहायको अवस्थामा ववशेष साधारण सभा बोलाउर् ुपरे्छ :– 

(क) संस्थाको काम ववशेषले ववशषे साधारण सभा बोलाउर् ुपरे् भएमा, 
(ख)  दफा 45 को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोम्िम लेखा 

सपुररवेिण ससमसतको ससफाररसमा, 



 

13 

 

(ग)  कुरै् सञ्चालकले ववशषे साधारण सभा बोलाउर् पेश गरेको प्रस्ताव 
ससमसतद्वारा पाररत भएमा, 

(5)  ससमसतले कुरै् खास कामको लासग ववशेष साधारण सभा बोलाउर् े
सर्णनय गरेमा, 

(ङ)  ववशेष साधारण सभा बोलाउर् ु परे् कारण खलुाई पन्र प्रसतशत 
सदस्यले ससमसत समि सर्वेदर् ददएमा, 

(च) दफा 36 को उपदफा (१) बमोम्िम दतान असधकारीले सर्देशर् 
ददएमा, 

(छ) दफा 38 को उपदफा (२) बमोम्िम दतान असधकारीले आदेश 
ददएमा । 

(४) उपदफा (३) मा िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् संस्थाको सञ्चालक वा 
व्यवस्थापकबाट आफ्र्ो म्िम्मेवारी पूरा र्गरी संस्था सञ्चालर्मा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा दतान 
असधकारीलाई िार्कारी ददई साधारण सदस्यहरूमध्येबाट बहमुत सदस्य उपम्स्थत भई ववशषे साधारण 
सभा गर्न सवकर्छे । 

३6. ववशषे साधारण सभा बोलाउर् सर्देशर् ददर् सक्र् े : (१) कुरै् सहकारी संस्थाको सर्रीिण वा 
सपुररवेिण गदान वा कसैको उिूरी परी छार्सबर् गदान देहायको अवस्था देम्खर् आएमा दतान 
असधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको ससमसतलाई साधारण सभा बोलाउर् सर्देशर् ददर्  सक्र्ेछ :-   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा ससद्धान्त ववपरीत कायन गरेमा,  
(ख)  यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम, ववसर्यम तथा आन्तररक कायनववसध 

ववपरीतको कायन गरेमा, 
(ग)  दतान असधकारीले ददएको सर्देशर्को बारम्बार उल्लङ्घर् गरेमा, 
(5)  दफा ३8 को उपदफा (२) बमोम्िम दतान असधकारीले आदेश ददएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम साधारण सभा बोलाउर् सर्देशर् प्राप् त भएमा ससमसतले सो 
सर्देशर् प्राप् त भएको समसतले पैंतीस ददर्सभत्र साधारण सभाको बैठक बोलाउर् ु परे्छ र साधारण 
सभाको बैठकमा उिरूी वा सर्रीिणका िममा देम्खएका ववषयमा छलफल गरी सोको प्रसतवेदर् दतान 
असधकारीसमि पेश गर्ुन परे्छ । 

(३) उपदफा (१) वा (२) मा उम्ल्लम्खत अवसधसभत्र ससमसतले साधारण सभा र्बोलाएमा 
दतान असधकारीले त्यस्तो साधारण सभा बोलाउर् सक्र्छे । 

(४) सहकारी संस्थाको साधारण सभाको लासग गणपूरक सङ्ख्या तत्काल कायम रहेको 
सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रसतशत हरु्ेछ ।  

तर पवहलो पटक बोलाइएको साधारण सभामा गणपरुक सङ्ख्या र्पगेुमा त्यसको सात 
ददर्सभत्र दोस्रो पटक साधारण सभा बोलाउर् ुपरे् र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा 
सञ्चालक ससमसतको बहमुत सवहत एक सतहाई साधारण सदस्यहरूको उपम्स्थसत भएमा साधारण 
सभाको गणपरुक सङ्ख्या पगेुको मासर्र्ेछ । 
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(५) दईु हिार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गदान समार् 
कायनसूचीमा तोवकए बमोम्िम सदस्य सङ्ख्याको आधारमा स्थार्ीय तह वा वडामा सञ्चालक 
सदस्यहरूलाई पठाई साधारण सभा गर्न र त्यस्तो सभाको सर्णनय प्रमाम्णत गर्न प्रसतसर्सधहरू छर्ौट 
गरी त्यस्ता प्रसतसर्सधहरूको उपम्स्थसतको सभाले अम्न्तम सर्णनय प्रमाम्णत गरे् व्यवस्था समलाउर् 
सक्र्ेछ । 

३7. सञ्चालक ससमसत : (१)  सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट सर्वानम्चत एक सञ्चालक ससमसत   
रहर्ेछ ।  

  तर  एउटै व्यम्ि लगातार एउटै पदमा दईु पटकभन्दा बढी सञ्चालक हरु् पाउर्े छैर् । 
(२) उपदफा (१) बमोम्िमको ससमसतमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा ते्तरीस प्रसतशत मवहला 

सदस्यको प्रसतसर्सधत्व ससुर्म्ित गर्ुन परे्छ ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवसधमा सञ्चालक तथा लेखा ससमसतको 
पदमा उम्मेदवार बन्न र सर्वानम्चत हरु् सक्र्े छैर् । 

(४) कुरै् सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कमनचारी वा आफ्र्ो संस्थाले सदस्यता 
सलएको सहकारी सङ् 5 वा बैङ्कबाहेक अको कुरै् संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउर्े छैर् । 

तर वावषनक दईु करोड रुपैयाूँभन्दा कमको कारोबार गरे् सहकारी संस्थाको सञ्चालकले 
त्यस्तो सहकारी संस्थामा कमनचारीको रूपमा काम गर्न बाधा परे् छैर् । वावषनक दईु करोडभन्दा 
बढी कारोबार गरे् संस्थामा कुरै् सञ्चालक कमनचारी रहेको भए यो ऐर् प्रारम्भ भएको समसतले दईु 
वषनसभत्र त्यस्तो सञ्चालकले कमनचारीको पद त्याग गरी अको कमनचारीको व्यवस्था गर्ुनपरे्छ ।  

(५) कुरै् व्यम्ि एकै समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हरु् सक्र्ेछ । 

(६) यो ऐर् प्रारम्भ हरु्अुम्5 कुरै् व्यम्ि एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा सोही 
वा अको सहकारी संस्थाको कमनचारी भएकोमा यो ऐर् प्रारम्भ भएको समसतले एक वषनसभत्र कुरै् एक 
सहकारी संस्थाको मात्र सञ्चालक वा कमनचारी रहर् ुपरे्छ । 

(७) ससमसतको कायानवसध चार वषनको हरु्छे । 

(८) सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा, म्िल्ला सभा, गाउूँ सभा वा र्गर सभामा सर्वानम्चत वा 
मर्ोर्ीत भई पदमा बहाल रहेको व्यम्ि सहकारी संस्थाको सञ्चालक ससमसत वा लेखा ससमसतमा 
सर्वानम्चत वा मर्ोर्ीत हरु् पाउर्े छैर् ।  

(९) यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बखत सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा, म्िल्ला सभा, गाउूँ सभा वा 
र्गर सभामा सर्वानम्चत वा मर्ोर्ीत भई पदमा बहाल रहेको व्यम्ि सहकारी संस्थाको सञ्चालक 
ससमसत वा लेखा ससमसतमा सर्वानम्चत वा मर्ोर्ीत भएको भएमा यो ऐर् प्रारम्भ भएको समसतले तीर् 
मवहर्ासभत्र आफ्र्ो पदबाट रािीर्ामा ददर् ुपरे्छ । 

(१०) सहकारी संस्थाको दतान तथा सर्यमर् गर्नको लासग स्थावपत प्रदेश सरकारको सर्कायमा 
कायनरत कुरै् पसर् कमनचारीले सहकारी संस्थाको सञ्चालक ससमसतमा सर्वानम्चत वा मर्ोसर्त हरु् पाउर् े
छैर् । यो ऐर् प्रारम्भ हुूँदाका बखत त्यस्तो सर्कायमा कायनरत कमनचारी सहकारी संस्थाको सञ्चालक 
ससमसतमा सर्वानम्चत वा मर्ोर्ीत भएको भएमा यो ऐर् प्रारम्भ भएको समसतले तीर् मवहर्ासभत्र सञ्चालक 
ससमसतको पदबाट रािीर्ामा ददर् ुपरे्छ । 
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(११) ससमसतको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्िम हरु्ेछ । 

३8. ससमसतको सर्वानचर् : (१) ससमसतले आफ्र्ो कायानवसध समाप्त हरु् ु अम्5 अको ससमसतको सर्वानचर् 
गराउर् ुपरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम ससमसतको सर्वानचर् र्गराएको िार्कारी प्राप् त भएमा त्यस्तो 
िार्कारी प्राप् त भएको समसतले छ मवहर्ासभत्र ससमसतको सर्वानचर् गराउर् दतान असधकारीले सम्बम्न्धत 
ससमसतलाई आदेश ददर् सक्र्छे । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम दतान असधकारीले आदेश ददएकोमा सम्बम्न्धत ससमसतले सो 
आदेश बमोम्िमको समयावसधसभत्र ससमसतको सर्वानचर् गराई दतान असधकारीलाई िार्कारी गराउर् ु
परे्छ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्िम ससमसतको सर्वानचर् र्गराएमा दतान असधकारीले त्यस्तो सहकारी 
संस्था सदस्य रहेको मासथल्लो सङ् 5 भए सो सङ् 5को प्रसतसर्सध समेतलाई सहभागी गराई ससमसतको 
सर्वानचर् सम्बन्धी सम्पूणन कायन गरे्, गराउर्छे । 

(५) उपदफा (४) बमोम्िमको सर्वानचर् कायनमा सहयोग परु याउर् ु सम्बम्न्धत ससमसतका 
पदासधकारीहरूको कतनव्य हरु्ेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोम्िम सर्वानचर् गराउूँदा लागेको सम्पूणन खचन सम्बम्न्धत सहकारी 
संस्थाले व्यहोर्ुन परे्छ । 

(७) यस दफा बमोम्िम ससमसतको अको सर्वानचर् र्भएसम्मको लासग ससमसतले ववसर्यममा 
व्यवस्था भए बमोम्िम आफ्र्ो कायन सञ्चालर् गरे्छ ।  

३9. ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार : यस ऐर्मा अन्यत्र उम्ल्लम्खत काम, कतनव्य र असधकारका 
असतररि ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार देहाय बमोम्िम हरु्ेछ :– 

(क)  सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त बमोम्िम सहकारी संस्थाको सञ्चालर् 
गरे्, 

(ख)  आसथनक तथा प्रशासकीय कायन गरे्, गराउर्,े 

(ग)  प्रारम्म्भक साधारण सभा, वावषनक साधारण सभा तथा ववशेष साधारण सभा 
बोलाउर्,े 

(5)  साधारण सभाका सर्णनयहरू कायानन्वयर् गरे्, गराउर्,े 

(ङ)  सहकारी संस्थाको र्ीसत, योिर्ा, बिेट तथा बावषनक कायनिमको तिुनमा गरी 
साधारण सभा समि पेश गरे्, 

(च)  सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रदार् गरे् तथा सदस्यताबाट हटाउर्े,  
(छ)  शेयर र्ामसारी तथा वफतान सम्बन्धी कायन गरे्, 

(ि)  सम्बम्न्धत सङ् 5को सदस्यता सलर्,े 

(झ)  ववसर्यम तथा आन्तररक कायनववसध तयार गरी साधारण सभामा पेश गरे्,  

(ञ)  सहकारी संस्थाको कायनिेत्रसभत्र संस्थाको कारोबार र व्यवसायको वहत 
प्रवद्धनर्को लासग आवश्यक कायन गरे्, गराउर्,े 

(ट)  तोवकए बमोम्िमका अन्य कायन गरे् । 
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40. सञ्चालक पदमा बहाल र्रहर् े : देहायको कुरै् अवस्थामा सञ्चालक आफ्र्ो पदमा बहाल रहर् सक्र् े
छैर् :- 

(क)  सर्िले ददएको रािीर्ामा ससमसतबाट स्वीकृत भएमा, 
(ख)  सर्िलाई दफा 41 उपदफा (१) बमोम्िम सञ्चालकबाट हटाउर् े सर्णनय 

भएमा, 
(ग)  सर्ि अको सहकारी संस्थाको सञ्चालक रहेमा, 
(5)  सर्ि सोही वा अको सहकारी संस्थाको कमनचारी रहेमा, 

तर दफा ३7 को उपदफा (४) को प्रसतबन्धात्मक वाक्यांशमा 
लेम्खएको कुरामा सोही बमोम्िम हरु्ेछ । 

(ङ)  सर्ि सोही वा अको सहकारी संस्थाको लेखा सपुररवेिण ससमसतको पदमा 
रहेमा, 

(च)  सर्िको मतृ्य ुभएमा। 

41. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउर् सक्र् े : (१) साधारण सभाले बहमुतको सर्णनयबाट देहायको कुरै् 
अवस्थामा सञ्चालकलाई ससमसतको सञ्चालक पदबाट हटाउर् सक्र्छे :- 

(क)  आसथनक वहर्ासमर्ा गरी सम्बम्न्धत सहकारी संस्थालाई हासर् र्ोक्सार्ी 
परु याएमा, 

(ख)  अर्सधकृत तवरले सम्बम्न्धत सहकारी संस्थाको कारोबार सम्बन्धी ववषयको 
गोपसर्यता भङ्ग गरेमा, 

(ग)  सम्बम्न्धत सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग प्रसतस्पधान हरु् े गरी 
समार् प्रकृसतको कारोबार वा व्यवसाय गरेमा, 

(5)  सम्बम्न्धत सहकारी संस्थाको अवहत हरु्े कुरै् कायन गरेमा,  
(ङ)  सर्ि शारीररक वा मार्ससक रूपमा काम गर्न र्सक्र्े भएमा, 
(च)  कुरै् सञ्चालकमा यो ऐर्,  यस ऐर् अन्तगनत बर्केो सर्यम वा ववसर्यममा 

उम्ल्लम्खत योग्यता र्रहेमा । 

(२) कुरै् सञ्चालकलाई ससमसतको पदबाट हटाउर्े सर्णनय गर्ुन अम्5 त्यस्तो सञ्चालकलाई 

साधारण सभा समि सफाई पेश गरे् मर्ाससब मावफकको मौका ददर् ुपरे्छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्िमको अवसधसभत्र कुरै् सञ्चालकले सफाई पेश र्गरेमा वा सर्िले 
पेश गरेको सफाई सन्तोषिर्क र्भएमा साधारण सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउर् 
सक्र्ेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्िम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य ससमसतको दईु 
कायनकालसम्मको सर्वानचर्मा उम्मेदवार बन्न पाउर् ेछैर् ।    

(५) उपदफा (३) बमोम्िम कुरै् सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारण सभाले 
बाूँकी अवसधको लासग अको सञ्चालकको सर्वानचर् गरे्छ । 

४2. सर्िी स्वाथन समावेश भएको सर्णनय प्रकृयामा संलग्र् हरु् र्हरु् े : (१) सञ्चालकले आफ्र्ो सर्िी स्वाथन 
समावेश भएको सर्णनय प्रवियामा संलग्र् हरु् ुहुूँदैर् । 
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(२) सञ्चालकले आफूलाई मात्र व्यम्िगत फाइदा हरु्े गरी सहकारी संस्थामा कुरै् कायन गर्न 
गराउर् हुूँदैर् । 

(३) कुरै् सञ्चालकले उपदफा (१) को ववपरीत हरु् े गरी वा आफ्र्ो असधकार िेत्रभन्दा 
बावहर गई कुरै् काम कारबाही गरे वा गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रसत त्यस्तो सञ्चालक 
व्यम्िगत रूपमा उ्तररदायी हरु्ेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट सहकारी संस्था, सदस्य वा अन्य कुरै् 
व्यम्िलाई हासर् र्ोक्सार्ी हरु् गएको रहेछ भर्े त्यस्तो हासर् र्ोक्सार्ी सर्िबाट असूल उपर   
गररर्ेछ । 

४3. ससमसतको वव5टर् : (१) साधारण सभाले देहायको अवस्थामा ससमसतको वव5टर् गर्न सक्र्ेछ :- 

(क)  ससमसतको बदसर्यतपूणन कायनबाट सहकारी संस्थाको कारोबार िोम्खममा 
परेमा, 

(ख) सहकारी संस्थाले सतर्ुन परे् दावयत्व तोवकएको समयसभत्र भिुार् गर्न 
र्सकेमा, 

(ग)  ववसर्यममा उम्ल्लम्खत उद्दशे्य र कायन ववपरीतको काम गरेमा,  
(5)  ससमसतले आफ्र्ो म्िम्मेवारी पूरा र्गरेमा, 
(ङ)  यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यमावलीमा उम्ल्लम्खत शतन वा दतान 

गरे्  असधकारीले ददएको सर्देशर्को बारम्बार उल्लङ्घर् गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम ससमसत वव5टर् भएमा साधारण सभाले र्याूँ ससमसतको सर्वानचर् 
गरे्छ । 

(३) ससमसतले यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम बमोम्िम दतान असधकारीले ददएको 
सर्देशर् पालर्ा र्गरेमा वा दफा ३6 को उपदफा (२) बमोम्िम पेश भएको प्रसतवेदर् समेतको 
आधारमा दतान असधकारीले ससमसतलाई उिरूी वा सर्रीिणको िममा देम्खएका ववषयवस्तकुो 
गाम्म्भयनताको आधारमा बढीमा छ मवहर्ाको समय ददई सधुार गरे् मौका ददर् सक्र्ेछ र त्यस्तो 
समयावसधसभत्र पसर् सधुार र्गरेमा त्यस्तो ससमसत वव5टर् गरे्छ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्िम ससमसत वव5टर् भएमा त्यसरी वव5टर् गररएको समसतले तीर् 
मवहर्ासभत्रमा अको ससमसतको सर्वानचर् सम्पन्न गराउर् र त्यस्तो सर्वानचर् र्भएसम्म सहकारी संस्थाको 
दैसर्क कायन सञ्चालर् गर्न दतान असधकारीले तोवकए बमोम्िमको एक तदथन ससमसत गठर् गर्ुन परे्छ । 

(५) यस दफा बमोम्िम अको ससमसतको सर्वानचर् गराउूँदा लागेको सम्पूणन खचन सम्बम्न्धत 
सहकारी संस्थाले व्यहोरे्छ । 

४4. लेखा सपुररवेिण ससमसतको गठर् : (१) सहकारी संस्थामा आन्तररक सर्यन्त्रण प्रणालीलाई सदुृढ गर्न 
तोवकए बमोम्िमको योग्यता पगेुका एकिर्ा संयोिक र दईुिर्ा सदस्यहरू रहर्े गरी  साधारण 
सभाले सर्वानचर्बाट लेखा सपुररवेिण ससमसत गठर् गरे्छ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यम्ि एकै अवसधमा एउटै सहकारी संस्थाको सञ्चालक 
वा लेखा सपुररवेिण ससमसतको संयोिक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र सर्वानम्चत हरु् सक्र् े  
छैर् । 
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४5. लेखा सपुररवेिण ससमसतको काम, कतनव्य र असधकार : (१)  लेखा सपुररवेिण ससमसतको काम, 

कतनव्य र असधकार देहाय बमोम्िम हरु्ेछ :– 

(क)  प्रत्येक चौमाससकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक लेखापरीिण गरे्, गराउर्े, 
(ख)  आन्तररक लेखापरीिण गदान लेखापरीिणका आधारभतू ससद्धान्तको पालर्ा 

गरे्, गराउर्े, 
(ग)  वव्तरीय तथा आसथनक कारोबारको सर्रीिण तथा मूल्याङ्कर् गरे्, गराउर्े, 
(5)  ससमसतको काम कारवाहीको सर्यसमत सपुररवेिण गरे् र ससमसतलाई 

आवश्यक सझुाव ददर्,े 

(ङ)  साधारण सभाको सर्देशर्, सर्णनय तथा ससमसतका सर्णनय कायानन्वयर् भए 
र्भएको अर्गुमर् गरे्, 

(च)  लेखा सम्बन्धी प्रसतवेदर् र ससमसतको काम कारबाहीको सपुररवेिण सम्बन्धी 
वावषनक प्रसतवेदर् साधारण सभा समि पेश गरे्,  

(छ)  आफूले पटक पटक ददएका सझुाव कायानन्वयर् र्भएको कारणबाट कुरै् 
सहकारी संस्थाको वहतमा प्रसतकूल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको र्गद वा 
म्िन्सी सम्पम््तरको व्यापक रूपमा वहर्ासमर्ा वा असर्यसमतता भएको वा संस्था 
गम्भीर आसथनक सङ्कटमा पर्न लागेकोमा सो को कारण खलुाई ववशेष 
साधारण सभा बोलाउर् ससमसत समि ससफाररस गरे्, 

(ि) आवश्यक परेमा आन्तररक लेखा परीिक सर्यमु्िका लासग तीर् िर्ाको 
र्ाम सञ्चालक ससमसतमा ससफाररस गरे् । 

(२) लेखा सपुररवेिण ससमसतको संयोिक वा सदस्य सहकारी संस्थाको दैसर्क आसथनक 
प्रशाससर्क कायनमा सहभागी हरु् पाउर्े छैर् । 

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋण पररचालर् 

४6. सदस्य केम्न्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ुन परे् : (१) सहकारी संस्थाले आफ्र्ा 
सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सो को पररचालर् गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदार् गर्न 
सक्र्छे । 

(२) उपदफा (१) मा िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए  तापसर् बचत तथा ऋणको मखु्य 
कारोबार गरे् गरी दतान भएको संस्था बाहेक अन्य ववषयगत वा बहउुद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा 
ऋणको मखु्य कारोबार गर्न पाउर्े छैर् ।  

तर यो ऐर् प्रारम्भ हरु् ु अम्5 बहउुद्देश्यीय वा ववषयगत संस्थाको रूपमा दतान भई मखु्य 
कारोबारको रूपमा बचत तथा ऋणको कारोबार गदै आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीर् वषनसभत्रमा 
बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार र्हरु्े गरी दतान हुूँदाका बखतमा उल्लेख गररएको मखु्य कारोबार 
गरे् गरी संस्थाहरूले मखु्य कारोबार गर्न सक्र्ेछर् ्। 

(३) सहकारी संस्थाले सदस्यलाई प्रदार् गरे् ऋणमा दतान असधकारीले अन्यथा तोकेकोमा 
बाहेक सेवा शलु्क र र्वीकरण शलु्क सम्बम्न्धत संस्थाको कायववसधले तोके बमोम्िम हरु्ेछ । 
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(४) बचत र ऋणको ब्यािदर सबचको अन्तर छ प्रसतशतभन्दा बढी हरु्े छैर् ।  

(५) सहकारी संस्थाले प्रदार् गरेको ऋणमा लाग्र्े ब्यािलाई मूल ऋणमा पूूँिीकृत गरी 
सोको आधारमा ब्याि लगाउर् पाइर्े छैर् । 

(६) सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगार्ी, र्ेपाल सरकारले िारी गरेको 
ऋणपत्र वा र्ेपाल राष्ट्र बैङ्कले िारी गरेको टे्रिरी सबल खरीद गर्न बाहेक अचल सम्पम््तर खरीद, 

पूवानधार सर्मानण, कारोबारमा लगार्ी, फमन वा कम्पर्ी वा कुरै् बैङ्कको (सहकारी बैङ्क बाहेक) शेयर 
खरीद वा अन्य कुरै् प्रयोिर्मा उपयोग गर्ुन हुूँदैर् ।  

(७) सहकारी संस्थाले प्राथसमक पूूँिी कोषको पन्र गणुासम्म बचत सङ्कलर् गर्न सक्र्ेछ । 

स्पिीकरण : यस उपदफाको प्रयोिर्को लासग “प्राथसमक पूूँिी कोष” भन्नाले शयेर पूूँिी र 
िगेडा कोष सम्झर् ुपछन । 

(८)  संस्था वा सङ् 5ले दतान गदानका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप् त 
गरेको तीर् मवहर्ा अवसध व्यसथत र्भई ऋण लगार्ी गर्न सक्र्े छैर् । 

४7.  सन्दभन व्यािदर सम्बन्धी व्यवस्था : (१) दतान असधकारीले सहकारी सम्बन्धी सङ्घीय प्रचसलत कारू्र् 
बमोम्िम बचत तथा ऋणको सन्दभन व्यािदर तोक्र् सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम तोवकएको सन्दभन ब्यािदर सहकारी संस्थाको लासग सर्देशक 
ब्यािदर हरु्ेछ । 

४8. व्यम्िगत बचतको सीमा : संस्थामा सदस्यको व्यम्िगत बचतको सीमा सम्बम्न्धत संस्थाको 
ववसर्यममा तोवकए बमोम्िम हरु्ेछ । 

पररच्छेद –8 

आसथनक स्रोत पररचालर् 

४9. शयेर सबिी तथा वफतान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सहकारी संस्थाले आफ्र्ो सदस्यलाई शयेर सबिी 
गर्न सक्र्ेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई 
आफ्र्ो कूल शेयर पूूँिीको बीस प्रसतशतभन्दा बढी हरु्े गरी शेयर सबिी गर्न सक्र्े छैर् ।  

तर र्ेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थार्ीय तहको पूणन वा आमं्शक स्वासमत्व वा सर्यन्त्रण 
भएको संस्था वा सर्कायको हकमा यो बन्देि लागू हरु्े छैर्। 

(३) सहकारी संस्थाको शेयरको अवङ्कत मूल्य प्रसत शेयर एक सय रुपैयाूँ हरु्छे ।  

(४) सहकारी संस्थाको शेयर पूूँिी ववसर्यममा उल्लेख भए बमोम्िम हरु्ेछ । 
(५) सहकारी संस्थाले खलुा बिारमा शेयर सबिी गर्न पाउर्े छैर् । 

(६) सहकारी संस्थाको मूलधर्को रूपमा रहेको कुरै् सदस्यको शेयर सोही सहकारी 
संस्थाको ऋण वा दावयत्व बाहेक अन्य कुरै् ऋण वा दावयत्व वापत सललाम सबिी गररर्े छैर् । 

50. रकम वफतान तथा खाता सञ्चालर् सम्बन्धी व्यवस्था : (1) कुरै् सदस्यले सहकारी संस्थाको सदस्यता 
त्यागी रकम वफतान सलर् चाहेमा सर्िको कुरै् दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व भिुार् गरेको समसतले तीर् 
मवहर्ासभत्र सर्िको बाूँकी रकम तोवकए बमोम्िम सर्िलाई वफतान गर्ुन परे्छ । 
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(२) कुरै् सदस्यले सहकारी संस्थामा िम्मा गरेको बचत वफतान माग गरेमा सर्िको कुरै् 
दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व किा गरी बाूँकी रकम तोवकए बमोम्िम सर्िलाई वफतान गर्ुन  परे्छ ।  

(३) सहकारी संस्थाले सबै प्रकारका बचत खाताहरू सञ्चालर् गर्न सक्र्छे ।    

51. ऋण वा अर्दुार् सलर् सक्र् े: (१) सहकारी संस्थाले बैङ्क वा वव्तरीय संस्था वा अन्य सर्कायबाट ऋण 
वा अर्दुार् सलर् वा त्यस्तो सर्कायसूँग साझेदारीमा काम गर्न सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् ववदेशी बैङ्क वा सर्कायबाट ऋण 
वा अर्दुार् सलर् ुअम्5 प्रदेश सरकारको ससफाररसमा सहकारी सम्बन्धी प्रचसलत सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम 
र्ेपाल सरकारको स्वीकृसत सलर् ुपरे्छ ।  

५2. र्पेाल सरकारको सरुिण प्राप् त गर्न सक्र् े: (१) सहकारी संस्थाले ववदेशी बैङ्क वा सर्कायसूँग सलर् े
ऋणमा सरुिण प्राप् त गर्ुन परे् भएमा त्यसको लासग प्रदेश सरकार माफन त सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम 
र्ेपाल सरकारको स्वीकृसत सलर् ुपरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम सरुिण प्रदार् गदान र्ेपाल सरकारले आवश्यक शतन तोक्र् 
सक्र्ेछ । 

 

पररच्छेद –9 

सहकारी संस्थाको कोष 

 

५3. सहकारी संस्थाको कोष : (१) सहकारी संस्थाको कोषमा देहाय बमोम्िमको रकम रहर्ेछ :- 

(क) शेयर सबिीबाट प्राप् त रकम, 

(ख) बचतको रूपमा प्राप् त रकम, 

(ग) ऋणको रूपमा प्राप् त रकम, 

(5) र्ेपाल सरकारबाट प्राप् त अर्दुार् रकम, 

(ङ)  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अर्दुार् रकम, 
(च) ववदेशी सरकार वा अन्तरानवष्ट्रय सङ् 5 संस्थाबाट प्राप् त अर्दुार् वा 

सहायताको रकम, 

(छ) व्यावसावयक कायनबाट आम्िनत रकम, 

(ि) सदस्यता प्रवेश शलु्क, 

(झ)  सहकारी संस्थाको र्ाममा प्राप्त हरु्े अन्य िरु्सकैु रकम । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोम्िमको रकम प्राप्त गर्ुन अम्5 र्ेपाल सरकार, अथन 
मन्त्रालयको सहमसत सलर् ुपरे्छ । 

५4.  िगेडा कोष : (१) सहकारी संस्थामा एक िगेडा कोष रहर्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको कोषमा देहाय बमोम्िमका रकम रहर्े छर् ्:– 

(क) आसथनक वषनको खूद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत रकम,  

(ख) कुरै् संस्था, सङ् 5 वा सर्कायले प्रदार् गरेको पूूँिीगत अर्दुार् रकम, 

(ग) म्स्थर सम्पम््तर सबिीबाट प्राप् त रकम, 
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(5)   अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोम्िमको कोषको रकम अववभाज्य हरु्ेछ । 

५5. संरम्ित पूूँिी वफतान कोष : (१) सहकारी संस्थामा एक संरम्ित पूूँिी वफतान कोष रहर्ेछ । 

(२) दफा 54 बमोम्िमको िगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) 
बमोम्िमको रकम छुट्याई बाूँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत रकम उपदफा (१) 
बमोम्िमको कोषमा वावषनक रूपमा िम्मा गर्ुन परे्छ । 

(३) उपदफा (१) बमोम्िमको रकम सदस्यले गरेको सङ्घीय कारू्र्मा तोवकए बमोम्िमको 
वावषनक कारोबारको आधारमा सम्बम्न्धत सदस्यलाई उपलब्ध गराउर् ुपरे्छ ।  

५6. सहकारी प्रवद्धनर् कोष : (१) सहाकरी संस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धनर् गर्नको लासग दफा 54 
बमोम्िम िगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोम्िमको रकम छुट्याई बाूँकी 
रहेको रकमको शून्य दशमलव पाूँच प्रसतशतले हरु् आउर्े रकम सङ्घीय कारू्र्मा व्यवस्था भए 
बमोम्िमको सहकारी प्रवद्धनर् कोषमा वावषनक रूपमा िम्मा गर्ुन परे्छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको कोषको प्रयोग सङ्घीय कारू्र् व्यवस्था भए बमोम्िम हरु्ेछ । 

५7.  अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्था : (१) यस पररच्छेदमा अन्यत्र उम्ल्लम्खत कोषका असतररि सहकारी 
संस्थामा सहकारी म्शिा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तोवकए बमोम्िमका अन्य कोषहरू रहर् 
सक्र्छेर् ्। 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूसतनका लासग ववसर्यममा 
तोवकए बमोम्िम उपयोग गर्न सवकर्छे ।  

तर एक वषनको शयेर लाभांशको रकम शेयर पूूँिीको अठार प्रसतशतभन्दा बढी हरु्े छैर् । 

 
 

पररच्छेद –१0 

असभलेख र सूचर्ा 
५8. असभलेख राख्न ुपरे् : (१) सहकारी संस्थाले साधारण सभा, ससमसत तथा लेखा सपुररवेिण ससमसतका 

बैठकका सर्णनय तथा काम कारबाहीको अद्यावसधक असभलेख सरुम्ित साथ राख्न ु परे्छ । 

(२) सहकारी संस्थाले आफूले गरेको सम्पूणन कारोबारहरूको लेखाको असभलेख तथा अन्य 
आवश्यक असभलेखहरू तोवकए बमोम्िम सरुम्ित साथ राख्न ुपरे्छ । 

५9. वववरण उपलब्ध गराउर् ु परे् : (१) सहकारी संस्थाले प्रत्येक वषन देहायका वववरणहरू सवहतको 
प्रसतवेदर् तोवकएको समयसभत्र दतान असधकारी समि पेश गर्ुन परे्छ :– 

(क)  कारोबारको चौमाससक र वावषनक प्रसतवेदर् तथा लेखापरीिण प्रसतवेदर् 

(ख) वावषनक कायनिम, र्ीसत तथा योिर्ा, 
(ग) खदु बचत सम्बन्धी र्ीसत तथा योिर्ा, 
(5) सञ्चालकको र्ाम तथा बाूँकी कायानवसधको सूची, 
(ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी िार्कारी, 
(च) शेयर सदस्य संख्या र शयेरपूूँिी,   
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(छ) सञ्चालक वा सदस्यले सलएको ऋण सतर्न बाूँकी रहेको रकम, 

(ि) दतान असधकारीले समय समयमा तोवकददएका अन्य वववरण । 

(२) दतान असधकारीले उपदफा (१) बमोम्िम प्राप्त वववरण सवहतको प्रसतवेदर् एकमिु रूपमा 
तोवकएको समयसभत्र र्ेपाल सरकारको सहकारी ववषय हेरे् मन्त्रालयमा असर्वायन रूपामा पठाउर् ु
परे्छ ।  

 

पररच्छेद – १1 

लेखा र लेखापरीिण 

 

60. कारोबारको लेखा : सहकारी संस्थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधाररत र 
कारोबारको यथाथन म्स्थसत स्पि रूपमा देम्खर्े गरी प्रचसलत सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम असधकार प्राप्त 
सर्कायले लागू गरेको लेखामार् (एकाउम्न्टङ स्ट्याण्डडन) र यस ऐर् बमोम्िम पालर्ा गर्ुन परे् अन्य 
शतन तथा व्यवस्था बमोम्िम राख्न ुपरे्छ । 

61. लेखापरीिण : (१) सहकारी संस्थाले प्रत्येक आसथनक वषनको लेखापरीिण सो आसथनक वषन समाप्त 
भएको समसतले तीर् मवहर्ासभत्र प्रचसलत सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम इिाितपत्र प्राप् त लेखापरीिकद्वारा 
गराउर् ुपरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको अवसधसभत्र कुरै् सहकारी संस्थाले लेखापरीिण र्गराएको 
पाइएमा दतान असधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको लेखा परीिण इिाितपत्रप्राप् त लेखापरीिकबाट 
गराउर् सक्र्छे। 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम लेखापरीिण गराउूँदा लेखापरीिकलाई ददर् ु परे् पाररश्रसमक 
लगायतको रकम सम्बम्न्धत सहकारी संस्थाले व्यहोरे्छ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोम्िम लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण प्रसतवेदर् 
अर्मुोदर्को लासग साधारण सभा समि पेश गर्ुन परे्छ । 

(५) उपदफा (४) बमोम्िम पेश भएको लेखापरीिण प्रसतवेदर् साधारण सभाबाट अर्मुोदर् 
हरु् र्सकेमा परु्ः लेखापरीिणको लासग साधारण सभाले दफा 62 को अधीर्मा रही अको 
लेखापरीिक सर्यिु गरे्छ । 

६2. लेखापरीिकको सर्यमु्ि : (१) सहकारी संस्थाको लेखापरीिण सम्बन्धी कायन गर्न प्रचसलत सङ्घीय 
कारू्र् बमोम्िम इिाितपत्रप्राप् त लेखापरीिकहरू मध्येबाट साधारण सभाले एकिर्ा लेखापरीिक 
सर्यमु्ि गरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम सर्यिु लेखापरीिकको पाररश्रसमक तथा सवुवधा साधारण सभाले 
सर्धानरण गरे बमोम्िम हरु्छे ।  

(3) उपदफा (१) बमोम्िम लेखापरीिक सर्यिु गदान एउटै व्यम्ि, फमन वा कम्पर्ीलाई 
लगातार तीर् आसथनक वषनभन्दा बढी हरु्े गरी सर्यिु गर्न सवकर् ेछैर् । 

६3. लेखापरीिकमा सर्यिु हरु् र्सक्र् े: (१) देहायका व्यम्ि लेखापरीिकमा सर्यिु हरु् तथा सर्यिु 
भई सकेको भए सो पदमा बहाल रहर् सक्र्े छैर् :- 
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(क)  सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 
(ख)  सम्बम्न्धत सहकारी संस्थाको सदस्य, 

(ग)  सहकारी संस्थाको सर्यसमत पाररश्रसमक पाउर्े गरी सर्यिु सल्लाहकार वा 
कमनचारी, 

(5) लेखापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सिाय पाएको तीर् वषनको अवसध भिुार् 
र्भएको,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 
(च) भ्रिाचार, ठगी वा रै्सतक पतर् हरु्े अन्य फौिदारी कसूरमा सिाय पाएको 

पाूँच वषन भिुार् र्भएको,  
(छ) दफा 62 को उपदफा (३) बमोम्िमको व्यम्ि, फमन वा कम्पर्ी, 
(ि) सम्बम्न्धत सहकारी संस्था वा सङ् 5सूँग स्वाथन बाम्झएको व्यम्ि । 

(२) लेखापरीिकले आफू सर्यिु हरु्अुम्5 उपदफा (१) बमोम्िम अयोग्य र्भएको कुरा 
सहकारी संस्थालाई सलम्खत रूपमा िार्कारी गराउर् ुपरे्छ ।  

(३) कुरै् लेखापरीिक आफ्र्ो कायनकाल समाप्त र्हुूँदै कुरै् सहकारी संस्थाको लेखापरीिण 
गर्न अयोग्य भएमा वा सहकारी संस्थाको लेखापरीिकको पदमा कायम रहर् र्सक्र्े म्स्थसत उत्पन्न 
भएमा सर्िले लेखापरीिण गर्ुन परे् वा गरररहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको िार्कारी सलम्खत 
रूपमा सहकारी संस्थालाई ददर् ुपरे्छ ।  

(४) उपदफा (३) बमोम्िमको कुरै् पररम्स्थसत उत्पन्न भएमा सम्बम्न्धत सहकारी संस्थाको 
साधारण सभाले दफा 62 बमोम्िम र्याूँ लेखापररिकको सर्यमु्ि गर्ुन परे्छ । 

(5) यस दफाको प्रसतकूल हरु्ेगरी सर्यिु भएको लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण मान्य 
हरु्े छैर् ।  

 

पररच्छेद—१2 

ऋण असलुी तथा बाूँकी बक्यौता 
६4. ऋण असूल गरे् : (१) कुरै् सदस्यले सहकारी संस्थासूँग गरेको ऋण सम्झौता वा शतन कबसुलयतको 

पालर्ा र्गरेमा, सलखतको भाखासभत्र ऋणको सावाूँ, ब्याि र हिानर्ा चिुा र्गरेमा वा ऋण सलएको 
रकम सम्बम्न्धत काममा र्लगाई वहर्ासमर्ा गरेको देम्खएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण सलंदा राखेको 
सधतोलाई सम्बम्न्धत सहकारी संस्थाले सललाम सबिी गरी वा अन्य कुरै् व्यवस्था गरी आफ्र्ो साूँवा, 
ब्याि र हिानर्ा असूल उपर गर्न सक्र्ेछ।  

(२) कुरै् सदस्यले सहकारी संस्थामा राखेको सधतो कुरै् वकससमले कसैलाई हक छोसडददएमा 
वा अन्य कुरै् कारणबाट त्यस्तो सधतोको मूल्य 5ट्र् गएमा त्यस्तो ऋणीलाई सर्म्ित म्याद ददई थप 
सधतो सरुिण राख् र् लगाउर् सवकर्छे । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम ऋणीले थप सधतो र्राखेमा वा उपदफा (१) वा (२) 
बमोम्िमको सधतोबाट पसर् साूँवा, ब्याि र हिानर्ाको रकम असूल उपर हरु् र्सकेमा त्यस्तो ऋणीको 
हक लाग्र्े अन्य िायिेथाबाट पसर् साूँवा, ब्याि र हिानर्ा असूल उपर गर्न सवकर्ेछ ।  
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(४) यस दफा बमोम्िम साूँवा, ब्याि र हिनर्ा असूल उपर गदान लागेको खचनको रकम तथा 
असूलउपर भएको साूँवा, व्याि र हिानर्ाको रकम किा गरी बाूँकी रहर् आएको रकम सम्बम्न्धत 
ऋणीलाई वफतान ददर् ुपरे्छ ।  

(५) यस दफा बमोम्िम कुरै् सहकारी संस्थाले ऋणीको सधतो वा अन्य िायिेथा सललाम 
सबिी गदान सललाम सकारे् व्यम्िको र्ाममा सो सधतो वा िायिेथा प्रचसलत कारू्र् बमोम्िम रम्िषे्ट्रशर् 
वा दाम्खल खारेि गर्नको लासग सम्बम्न्धत कायानलयमा लेखी पठाउर्छे र सम्बम्न्धत कायानलयले पसर् 
सोही बमोम्िम रम्िषे्ट्रशर् वा दाम्खल खारेि गरी सोको िार्कारी सम्बम्न्धत संस्थालाई ददर् ुपरे्छ । 

(६) यस दफा बमोम्िम सधतो राखेको सम्पम््तर सललाम सबिी गदान कसैले सकार र्गरेमा 
त्यस्तो सम्पम््तर सम्बम्न्धत सहकारी संस्था आफैं ले सकार गर्न सक्र्ेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोम्िम आफैं ले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पम््तर सम्बम्न्धत सहकारी 
संस्थाको र्ाममा रम्िषे्ट्रशर् वा दाम्खल खारेि गर्न सम्बम्न्धत कायानलयमा लेखी पठाउर्ेछ र त्यसरी 
लेखी आएमा सम्बम्न्धत कायानलयले सोही बमोम्िम रम्िषे्ट्रशर् वा दाम्खल खारेि गरी ददर् ुपरे्छ । 

(८) ऋण असूली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्िम हरु्ेछ । 

६5. बाूँकी बक्यौता असूल उपर गरे् : कसैले सहकारी संस्थालाई सतर्ुन बझुाउर् ुपरे् रकम र्सतरी बाूँकी 
राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याि समेत दतान असधकारीले त्यस्तो व्यम्िको िायिेथाबाट असूल 
उपर गररददर् सक्र्ेछ । 

६6.  रोक्का राख् र् लेखी पठाउर् े : (१) सहकारी संस्थाले दफा 64 र ६5 को प्रयोिर्को लासग कुरै् 
व्यम्िको खाता, िायिेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, र्ामसारी वा सबिी गर्न र्पाउर्े गरी रोक्का 
राख् र्सम्बम्न्धत सर्कायमा लेखी पठाउर् सक्र्ेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्िम रोक्काको लासग लेखी आएमा सम्बम्न्धत सर्कायले प्रचसलत कारू्र् 
बमोम्िम त्यस्तो व्यम्िको खाता, िायिेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, र्ामसारी वा सबिी गर्न र्पाउर् े
गरी रोक्का राख् र् राखी ददर् ुपरे्छ । 

67. अग्रासधकार रहर् े: कुरै् व्यम्िले सहकारी संस्थालाई सतर्ुन परे् ऋण वा अन्य कुरै् दावयत्व र्सतरेमा 
त्यस्तो व्यम्िको िायिेथामा र्ेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कुरै् हक दाबी भए त्यसको लासग 
रकम छुिाई बाूँकी रहर् आएको रकममा सहकारी संस्थाको अग्रासधकार रहर्ेछ । 

68.  कारबाही गर्न बाधा र्परे् : कुरै् सहकारी संस्थाले ऋण असलुी गरे् सम्बन्धमा कुरै् व्यम्ि वा 
सहकारी संस्था उपर चलाएको कुरै् कारबाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यम्ि वा संस्था उपर यस ऐर् 
तथा प्रचसलत कारू्र् बमोम्िमको कुरै् कसूरमा कारवाही चलाउर् रोक लगाएको मासर्र्े छैर् । 

 
 

पररच्छेद–१3 

एकीकरण,  सब5टर् तथा दतान खारेि 

69. एकीकरण तथा ववभािर् सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐर्को अधीर्मा रही दईु वा दईुभन्दा बढी 
सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न वा एक सहकारी संस्थालाई भौगोसलक कायन 
िेत्रको आधारमा दईु वा दईुभन्दा बढी सहकारी संस्थामा ववभािर् गर्न सवकर्ेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोम्िम एकीकरण वा ववभािर् गदान सम्बम्न्धत सहकारी संस्थाको कूल 
कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहमुतबाट सर्णनय हरु् ुपरे्छ ।         

(३) उपदफा (२) बमोम्िम एकीकरण वा ववभािर् गरे् सर्णनय गदान एकीकरण वा 
ववभािर्का शतन र कायनववसध समेत खलुाउर् ुपरे्छ । 

(४) एकीकरण वा ववभािर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्िम हरु्छे । 

७0.  वव5टर् र दतान खारेि : (१) कुरै् सहकारी संस्थामा देहायको अवस्था ववद्यमार् भएमा साधारण 
सभाको तत्काल कायम रहेका दईु सतहाइ बहमुत सदस्यको सर्णनयबाट त्यस्तो सहकारी संस्थाको 
वव5टर् गरे् सर्णनय गरी दतान खारेिीको स्वीकृसतका लासग ससमसतले दतान असधकारीसमि सर्वेदर् ददर् 
सक्र्ेछ :- 

(क) ववसर्यममा उम्ल्लम्खत उद्दशे्य तथा कायन हाससल गर्न सम्भव र्भएमा,  
(ख)  सदस्यको वहत गर्न र्सक्र्े भएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम प्राप् त सर्वेदर् छार्सबर् गदान त्यस्तो सहकारी संस्थाको वव5टर् 
गर्न उपयिु देम्खएमा दतान असधकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाको दतान खारेि गर्न सक्र्ेछ । 

(३) उपदफा (२) मा िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् दतान असधकारीले देहायको 
अवस्थामा सहकारी संस्थाको दतान खारेि गर्न सक्र्छे :- 

(क)  लगातार दईु वषनसम्म कुरै् कारोबार र्गरी सर्ष्कृय रहेको पाइएमा, 
(ख) कुरै् सहकारी संस्थाले यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यमावली 

ववपरीतको कायन बारम्बार गरेमा, 
(ग) ववसर्यममा उम्ल्लम्खत उद्दशे्य ववपरीत कायन गरेमा, 
(5)  सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त ववपरीत कायन गरेमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोम्िम दतान खारेि गर्ुन अम्5 दतान असधकारीले त्यस्तो सहकारी 
संस्थालाई सरु्वुाईको लासग पन्र ददर्को समयावसध ददर् ुपरे्छ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोम्िम सहकारी संस्थाको दतान खारेि भएमा त्यस्तो सहकारी 
संस्था वव5टर् भएको मासर्र्छे ।  

(६) उपदफा (२) वा (३) मा िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् दतान असधकारीले र्ेपाल 
सरकार तथा प्रदेश सरकारले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम अर्दुार् प्राप्त गरेको संस्था वा सङ् 5को 
दतान खारेि गर्ुन अम्5 सहकारी ववषय हेरे् र्ेपाल सरकारको मन्त्रालय र मन्त्रालयको स्वीकृसत सलर् ु
परे्छ । 

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोम्िम कुरै् सहकारी संस्था वा सङ् 5को दतान खारेिी भएमा 
त्यस्तो संस्था वा सङ् 5को दतान प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको मासर्र्छे । 

७1.  सलक्वीडेटरको सर्यमु्ि : (१) दफा 70 बमोम्िम कुरै् सहकारी संस्थाको दतान खारेि भएमा दतान 
असधकारीले सलक्वीडेटर सर्यिु गरे्छ ।  

(२) उपदफामा (१) मा िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् सहकारी सम्बन्धी प्रचसलत 
सङ्घीय कारू्र्मा तोवकएको सीमासम्मको सम्पम््तर भएको सहकारी संस्थाको हकमा दतान असधकारीले 
कुरै् असधकृतस्तरको कमनचारीलाई सलक्वीडेटर सर्यमु्ि गर्न सक्र्ेछ । 
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(३) सलक्वीडेसर् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्िम हरु्ेछ । 

७2.  सलक्वीडेशर् पसछको सम्पम््तरको उपयोग : कुरै् सहकारी संस्थाको सलक्वीडेशर् पिात ् सबै दावयत्व 
भिुार् गरी बाूँकी रहर् गएको सम्पम््तरको उपयोग सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम हरु्ेछ । 

 
 

पररच्छेद –१4 

दतान असधकारी 
 

७3. दतान असधकारी : (१) यस ऐर् अन्तगनत सहकारी संस्थाको दतान, सर्यमर् लगायतका अन्य सम्पूणन कायन 
सम्पादर् गरे् गरी प्रदेश सरकारले रािपत्रावङ्कत दद्वतीय शे्रणी वा सो सरहको असधकृत कमनचारीलाई 
दतान असधकारीको रूपमा तोक्र् ुपरे्छ । 

(२) दतान असधकारीलाई कायनसम्पादर्मा सहयोग गर्न चावहर् े आवश्यक कमनचारी प्रदेश 
सरकारले उपलब्ध गराउर् ुपरे्छ । 

७4. दतान असधकारीको काम, कतनव्य र असधकार : (१) यस ऐर्मा अन्यत्र उम्ल्लम्खत काम, कतनव्य र 
असधकारका असतररि दतान असधकारीको काम, कतनव्य र असधकार तोवकए बमोम्िम हरु्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम दतान असधकारीलाई प्राप्त असधकार मध्ये केही असधकार आफू 
मातहतको असधकृतस्तरको कमनचारीलाई प्रत्यायोिर् गर्न सक्र्ेछ । 

 
 

पररच्छेद –१5 

सर्रीिण तथा अर्गुमर् 

७5. सर्रीिण तथा वहसाब वकताब िाूँच गरे् : (१) दतान असधकारीले सहकारी संस्थाको िरु्सकैु वखत 
सर्रीिण तथा वहसाब िाूँच गर्न, गराउर् सक्र्छे । 

(2) उपदफा (१) बमोम्िम सर्रीिण वा वहसाब िाूँच गदान दतान असधकारीले माग गरेको 
िार्कारी सम्बम्न्धत सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराउर् ुपरे्छ ।  

(3) उपदफा (१) बमोम्िम सर्रीिण वा वहसाब िाूँच गदान कुरै् सहकारी संस्थाको काम 
कारबाही यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम, सर्देम्शका, मापदण्ड वा कायनववसध बमोम्िम भएको 
र्पाइएमा दतान असधकारीले सम्बम्न्धत संस्थालाई आवश्यक सर्देशर् ददर् सक्र्छे र त्यस्तो सर्देशर्को 
पालर्ा गर्ुन त्यस्तो संस्थाको कतनव्य हरु्छे । 

(४) र्ेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारी संस्थाको सर्रीिण तथा वहसाब वकताबको िाूँच गरे् सम्बन्धी 
व्यवस्था सहकारी सम्बन्धी प्रचसलत सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम हरु्ेछ । 

(5) उपदफा (४) बमोम्िम सहकारी संस्थाको सर्रीिण तथा वहसाब वकताबको िाूँच गदान 
प्राप् त हरु् आएको िार्कारी र्ेपाल राष्ट्र बैङ्कले  मन्त्रालयलाई समेत उपलब्ध गराउर् ुपरे्छ ।   

७6. छार्सबर् गर्न सक्र् े : (१) कुरै् सहकारी संस्थाको व्यावसावयक कारोबार सन्तोषिर्क र्भएको, 
सदस्यको वहत ववपरीत काम भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य ववपरीत कायन गरेको भर्ी त्यस्तो 
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संस्थाको कम्तीमा पाूँच प्रसतशत सदस्यले छार्सबर्को लासग सर्वेदर् ददएमा दतान असधकारीले त्यस्तो 
संस्थाको छार्सबर् गर्न, गराउर् सक्र्छे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम छार्सबर् गदान माग गरेको वववरण वा कागिात उपलब्ध गराई 
सहयोग गर्ुन सम्बम्न्धत सहकारी संस्थाको कतनव्य हरु्छे ।  

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोम्िम गररएको छार्सबर्को िार्कारी सम्बम्न्धत सहकारी 
संस्थालाई सलम्खत रूपमा ददर् ुपरे्छ । 

77.  बचत तथा ऋणको कारोबार गरे् संस्था वा सङ् 5को सर्रीिण तथा अर्गुमर् सम्बन्धी ववशषे व्यवस्था 
: (१) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गरे् संस्था वा सङ् 5ले अवलम्बर् गरे् अर्गुमर् प्रणाली 
सहकारी सम्बन्धी प्रचसलत सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम हरु्छे । 

(२) दतान असधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गरे् संस्था वा सङ् 5को तोवकए 
बमोम्िमको अर्गुमर् प्रणालीमा आधाररत भई सर्रीिण तथा अर्गुमर् गरे्छ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम संस्था वा सङ् 5को सर्रीिण तथा अर्गुमर् दतान असधकारीले 
आवश्यकता अर्सुार र्ेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य सर्कायको सहयोग सलर् सक्र्छे । 

78. मन्त्रालयले सर्रीिण तथा अर्गुमर् गरे् : (१) दतान असधकारीबाट कुरै् सहकारी संस्थाको सर्रीिण 
र्भएको वा त्यस्तो सर्रीिण प्रभावकारी र्भएकोले  सदस्यको वहतमा प्रसतकूल असर परेको भर्ी कुरै् 
स्रोतबाट िार्कारी हरु् आएमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्थाको सर्रीिण तथा अर्गुमर् गरी सम्बम्न्धत 
सहकारी संस्थालाई आवश्यक सर्देशर् ददर् दक्र्छे । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िम सर्देशर् ददएमा त्यस्तो सर्देशर्को पालर्ा गर्ुन सम्बम्न्धत 
सहकारी संस्थाको कतनव्य हरु्ेछ । 

(३) मन्त्रालयले यस दाफा बमोम्िम भएको सर्रीिण तथा अर्गुमर् र ददइएको सर्देशर्को 
सम्बन्धमा दतान असधकारीलाई समेत िार्कारी ददर् ुपरे्छ । 

79.  सङ् 5ले सर्रीिण तथा अर्गुमर् गर्ुन परे् : (१) सङ् 5ले आफ्र्ा सदस्यको काम कारबाहीको तोवकए 
बमोम्िम सर्रीिण तथा अर्गुमर् गरी सो को प्रसतवेदर् मन्त्रालय तथा दतान असधकारीलाई ददर् ु  
परे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको प्रसतवेदर्मा देहायका वववरणहरू समावेश गर्ुन परे्छ :- 
(क) अर्गुमर् तथा सर्रीिण गरेको संस्था वा सङ् 5को वववरण,  

(ख) संस्था वा सङ् 5मा यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम र ववसर्यमको 
पालर्ाको अवस्था, 

(ग) सदस्यहरूले प्राप्त गरेको सेवा सवुवधाको अवस्था, 
(5) सदस्यहरूको सहभासगताको स्तर, 

(ङ) संस्था वा सङ् 5को आसथनक र वव्तरीय अवस्था तथा कोषको पररचालर्, 

(च) तोवकए बमोम्िमका अन्य व्यवस्था ।  

(३) उपदफा (२) बमोम्िम सङ् 5ले अर्गुमर् गदान आफू मातहतका कुरै् संस्था वा सङ् 5को 
काम कारबाहीमा कुरै् त्रवुट फेला परेमा त्यस्तो त्रवुट सच्याउर् सम्बम्न्धत संस्था वा सङ् 5लाई सझुाब 
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वा सर्देशर् ददर् सक्र्ेछ र त्यस्तो सझुाब वा सर्देशर्को पालर्ा गर्ुन सम्बम्न्धत संस्था वा सङ् 5को 
कतनव्य हरु्ेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोम्िम ददएको सझुाव वा सर्देशर्को पालर्ा र्भएमा दतान असधकारी 
समि कारबाहीको ससफाररश गरे्छ । 

(५) उपदफा (३) बमोम्िम ददएको सझुाव वा सर्देशर् सम्बन्धी ववषय सङ् 5को वावषनक 
प्रसतवेदर्मा समेत उल्लेख गर्ुन परे्छ ।  

80. वावषनक प्रसतवेदर् पेश गर्ुन परे् : (१) दतान असधकारीले आसथनक वषन समाप्त भएको समसतले तीर् 
मवहर्ासभत्र सहकारी संस्थाको सर्रीिण सम्बन्धी वावषनक प्रसतवेदर् मन्त्रालय समि पेश गर्ुन परे्छ । 

(२) उपदफा (१)  बमोम्िमको प्रसतवेदर्मा देहायका वववरणहरू खलुाउर् ुपरे्छ :- 
(क) सञ्चालर्मा रहेका सहकारी संस्थाको वववरण, 

(ख)  अर्गुमर् गररएका सहकारी संस्थाको सङ्ख्या तथा आसथनक कारोबारको 
वववरण, 

(ग)  सहकारी संस्थामा सहकारी ससद्धान्त र यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्केो 
सर्यम, ववसर्यम तथा आन्तररक कायनववसधको पालर्ाको अवस्था, 

(5)  सहकारी संस्थाका सदस्यले प्राप् त गरेको सेवा सवुवधाको अवस्था तथा सो 
को उपोगको अवस्था, 

(ङ)  सहकारी संस्थाको वियाकलापमा सदस्यको सहभासगताको स्तर अर्पुात, 

(च)  सहाकरी संस्थालाई प्रचसलत कारू्र् बमोम्िम प्रदार् गररएको वव्तरीय अर्दुार् 
तथा छुट सवुवधाको सदपुयोसगताको अवस्था,  

(छ) सहकारी संस्थाको आसथनक वियाकलाप तथा वव्तरीय अवस्था सम्बन्धी 
तोवकए बमोम्िमका वववरण, 

(ि)  सहाकरी संस्थामा आन्तररक सर्यन्त्रण प्रणालीको अवस्था, 
(झ)  सहकारी संस्थामा सशुासर् तथा म्िम्मेवारीको अवस्था, 
(ञ)  सहकारी संस्थामा रहेका कोषको वववरण, 

(ट)  सहकारी संरम्ित पूूँिी वफतान कोष ववतरणको अवस्था, 
(ठ)  सहकारी सहकारीको र्ीसत सर्मानणमा सहयोग पगु्र् ेआवश्यक कुराहरू, 

(ड)  सहकारी संस्थाको दतान, खारेिी तथा वव5टर् सम्बन्धी वववरण, 

(ढ)  संस्था वा सङ् 5ले सञ्चालर् गरेको दफा १8 बमोम्िमको कारोबार, 
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोिर्ाको वववरण,  

(ण) तोवकए बमोम्िमका अन्य वववरण । 

 

पररच्छेद –१6 

समस्याग्रस्त संस्था वा सङ् 5 

८1. संस्था वा सङ् 5 समस्याग्रस्त भएको 5ोषणा गर्न सवकर् े: (१) यस ऐर् बमोम्िम गररएको सर्रीिण वा 
वहसाब िाूँचबाट कुरै् संस्था वा सङ् 5मा देहायको अवस्था ववद्यमार् रहेको देम्खएमा दतान असधकारीले 
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त्यस्तो संस्था वा सङ् 5लाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ् 5को रूपमा 5ोषणा गर्न मन्त्रालय समि 
ससफाररस गर्ुन परे्छ :- 

(क)  सदस्यको वहत ववपरीत हरु्े गरी कुरै् कायन गरेको, 
(ख)  संस्था वा सङ् 5ले पूरा गर्ुन परे् वव्तरीय दावयत्व पूरा र्गरेको वा भिुार्ी गर्ुन 

परे् दावयत्व भिुार्ी गर्न र्सकेको वा भिुार्ी गर्न र्सक्र्े अवस्था भएको, 
(ग) सदस्यहरूको बचत सर्धानररत शतन बमोम्िम वफतान गर्न र्सकेको, 
(5) यो ऐर्, यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यम तथा ववसर्यम ववपरीत हरु्े गरी 

संस्था वा सङ् 5 सञ्चालर् भएको, 
(ङ)  संस्था वा सङ् 5 दामासाहीमा पर्न सक्र्े अवस्थामा भएको वा उल्लेखर्ीय 

रूपमा गम्भीर आसथनक कदठर्ाई भोसगरहेको, 
(च)  कुरै् संस्था वा सङ् 5ले सदस्यको बचत रकम वफतान गर्ुन परे् अवसधमा वफतान 

र्गरेको भर्ी त्यस्तो संस्था वा सङ् 5का कम्तीमा पच्चीस िर्ा सदस्यहरूले 
दतान असधकारीसमि सर्वेदर् ददएकोमा छार्सबर् गदान खण्ड (क) देम्ख (ङ) 
सम्मको कुरै् अवस्था ववद्यमार् भएको देम्खएको । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको ससफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्था वा सङ् 5लाई मन्त्रालयले 
समस्याग्रस्त संस्था वा सङ् 5 5ोषणा गर्न सक्र्छे । 

(3) यस दफामा अन्यत्र िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् प्रचसलत कारू्र् बमोम्िम प्रदेश 
सरकारले गठर् गरेको आयोगले कुरै् संस्था वा सङ् 5लाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ् 5 5ोषणा गर्न 
ससफाररस गरेमा वा समस्याग्रस्त भर्ी पवहचार् गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उिूरी सङ्ख्या, 
औम्चत्य समेतको आधारमा मन्त्रालयले त्यस्तो संस्था वा सङ् 5लाई समस्याग्रस्त संस्था वा सङ् 5 
5ोषणा गर्न सक्र्ेछ । 

८2. व्यवस्थापर् ससमसतको गठर् : (१) यस ऐर् बमोम्िम कुरै् संस्था वा सङ् 5लाई समस्याग्रस्त संस्था वा 
सङ् 5 5ोषणा गररएकोमा त्यस्तो संस्था वा सङ् 5को सम्पम््तर व्यवस्थापर् तथा दावयत्व भिुार्ी 
सम्बन्धी कायनका गर्न सहकारी सम्बन्धी प्रचसलत सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम व्यवस्थापर् ससमसत गठर्को 
लासग मन्त्रालयले र्ेपाल सरकारसमि ससफाररस गरे्छ । 

 (२) व्यवस्थापर् ससमसत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचसलत सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम हरु्ेछ । 

 
 

पररच्छेद–१8 

कसूर, दण्ड िररबार्ा तथा परु्रावेदर् 

८3.  कसूर, दण्ड िररबार्ा तथा परु्रावेदर् : कसूर, दण्ड िररबार्ा तथा परु्रावेदर् सम्बन्धी व्यवस्था 
सहकारी सम्बन्धी प्रचसलत सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम हरु्छे । 

८4.  अर्सुन्धार्को लासग लेखी पठाउर् सक्र् े: दतान असधकारी वा मन्त्रालयले यस ऐर् बमोम्िम आफ्र्ो 
काम, कतनव्य र असधकारको पालर्ा गदान कसैले सहकारी सम्बन्धी प्रचसलत सङ्घीय कारू्र् बमोम्िमको 
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कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा प्रचसलत कारू्र् बमोम्िम अर्सुन्धार् गर्नको 
लासग सम्बम्न्धत सर्कायमा लेखी पठाउर् सक्र्ेछ ।  

 

पररच्छेद–19 

ववववध 

85.  मतासधकारको प्रयोग : (१) कुरै् सदस्यले सहकारी संस्थाको िसतसकैु शेयर खररद गरेको भए तापसर् 
सम्बम्न्धत संस्थाको कायन सञ्चालर्मा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्र्ो मतासधकारको प्रयोग 
गर्न सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) मा िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् सङ् 5को हकमा साधारण सभामा 
भाग सलर्े प्रयोिर्को लासग तोवकए बमोम्िम एकभन्दा बढी प्रसतसर्सध पठाउर् सवकर्ेछ र प्रसतसर्सध 
पठाउर्े सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोम्िम हरु्छे।  

(३) उपदफा (२) मा िरु्सकैु कुरा लेम्खएको भए तापसर् एक संस्था वा सङ् 5बाट 
सम्बम्न्धत सङ् 5को ससमसत वा लेखा सपुररवेिण ससमसतमा एकभन्दा बढी व्यम्ि सर्वानम्चत हरु् सक्र् े
छैर् ।  

86. सामाम्िक परीिण गराउर् सक्र् े: (१) सहकारी संस्थाले ववसर्यममा उम्ल्लम्खत उद्देश्य प्राप् त गर्नका 
लासग ससमसतबाट भएका सर्णनय र कायन, सदस्यहरूले प्राप् त गरेका सेवा र सन्तिुीको स्तर, सेवा 
प्राम्प् तबाट सदस्यहरूको िीवर्स्तरमा आएको आसथनक, सामाम्िक, सांस्कृसतक तथा वातावरणीय पिमा 
सकारात्मक पररवतनर् लगायतका ववषयमा सामाम्िक परीिण गराउर् सक्र्छे ।  

(२) उपदफा (१) बमोम्िम भएको सामाम्िक परीिणको प्रसतवेदर् छलफलको लासग 
ससमसतले साधारण सभासमि पेश गरे्छ । 

(३) उपदफा (२) बमोम्िम पेश भएको सामाम्िक परीिण प्रसतवेदर् छलफल गरी साधारण 
सभाले आवश्यकता अर्सुार ससमसतलाई सर्देशर् ददर् सक्र्ेछ । 

(४) यस दफा बमोम्िमको सामाम्िक परीिण प्रसतवेदर्को एक प्रसत सम्बम्न्धत सहकारी 
संस्थाले दतान असधकारी समि पेश गर्ुन परे्छ । 

87. आसथनक सहयोग गर्न र्हरु् े: सहकारी संस्थाको रकम सदस्यबाहेक अरु कसैलाई सामाम्िक कायनमा 
बाहेक अन्य कायनका  लासग आसथनक सहयोग गर्न पाइर् ेछैर् । 

स्पिीकरण : यस दफाको प्रयोिर्को लासग “सामाम्िक कायन” भन्नाले म्शिा, स्वास््य, वातावरण 
संरिण, मार्वीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धनर् सम्बन्धी कायनलाई िर्ाउूँछ । 

88.  अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्र् े: यस ऐर्मा अन्यत्र िरु्सकैु कुरा लेम्खएको सहकारी संस्थाहरूले 
एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्र्ेछर् ्।  

89. ठेक्कापिा ददर् र्हरु् े : सहकारी संस्थाले आफ्र्ो  ससमसतको कुरै् सञ्चालक वा लेखा सपुररवेिण 
ससमसतको संयोिक वा सदस्य वा आफ्र्ो कमनचारीलाई ठेक्कापिा ददर् हदैुर् । 

90. वववाद समाधार् : सहकारी संस्थाका बीच कुरै् वववाद उत्पन्न भएमा सो वववाद सर्रूपणका लासग 
तोवकए बमोम्िम वववाद सर्रूपण ससमसतको गठर् गर्न सवकर्ेछ । 
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91.  ववभागीय कारबाही हरु् े : यो ऐर् र यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको सर्यममा उम्ल्लम्खत असधकारको 
बदसर्यतपूणन प्रयोग गरे् कमनचारीलाई प्रचसलत कारू्र् बमोम्िम ववभागीय कारबाही हरु्ेछ ।  

92. सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हरु् े: कुरै् सहकारी संस्थाले प्राप् त गरेको सरकारी अर्दुार् वा कुरै् 
सेवा सवुवधा दरुूपयोग गरेको पाइएमा प्रचसलत कारू्र् बमोम्िम सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर 
गररर्ेछ।  

93. सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम हरु् े : यस ऐर्मा सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम हरु् े भर्ी अन्यत्र उल्लेख भएका 
व्यवस्थाका असतररि देहायका ववषयहरू सहकारी सम्बन्धी प्रचसलत सङ्घीय कारू्र् बमोम्िम हरु्ेछर् ्:- 

(क) सहकारी संस्थालाई प्राप्त हरु्े छुट, ससुबधा र सहसुलयत सम्बन्धी, 
(ख) कालो सूचीमा राख्न ेसम्बन्धी, 
(ग) किान सूचर्ा केन्ि सम्बन्धी, 
(5) संस्थाले आपसी सरुिण सेवा सञ्चालर् गरे् सम्बन्धी, 
(ङ) म्स्थरीकरण कोषमा सहभागी हरु्े सम्बन्धी । 

(च) सहकारी ससद्धान्त,मलु्य र मान्यता सम्बन्धी। 

94.  कम्पर्ी सम्बन्धी प्रचसलत ऐर् लागू र्हरु् े : यस ऐर् अन्तगनत दतान भएको सहकारी संस्थाको हकमा 
कम्पर्ी सम्बन्धी प्रचसलत ऐर्  लागू हरु्े छैर् ।  

95.  प्रचसलत कारू्र् बमोम्िम कारबाही गर्न बाधा र्परे् : यस ऐर्मा लेम्खएको कुरै् कुराले कुरै् व्यम्ि 
उपर प्रचसलत कारू्र् बमोम्िम अदालतमा मदु्दा चलाउर् बाधा परु याएको मासर्र्े छैर् । 

96. सम्पम््तर शदु्धीकरण सर्वारण सम्बन्धी कार्रु्ी व्यवस्थाको पालर्ा गर्ुन परे् : सहकारी संस्थाले सम्पम््तर 
शदु्धीकरण सर्वारण सम्बन्धी सङ्घीय कारू्र्को व्यवस्थाका साथै तत्सम्बन्धमा र्ेपाल सरकारले िारी 
गरेको मापदण्ड र र्ेपाल राष्ट्र बैङ्कको वव्तरीय िार्कारी इकाईबाट िारी भएका सर्देम्शकाहरूको 
पालर्ा गर्ुन परे्छ ।  

97. साझेदारी गर्न सक्र् े: सहकारी माफन त आसथनक समवृद्ध प्राप्त गर्न प्रदेश सरकार र सहकारी संस्थाहरूले 
साझेदारीमा ववकासका पररयोिर्ाहरू सञ्चालर् गर्न सक्र्छेर् ्। 

98. कायनिम सञ्चालर् गर्न सक्र् े: प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाको प्रबद्धनर् तथा िमता ववकास गर्नको 
लासग आवश्यक कायनिम सञ्चालर् गर्न सक्र्छे । 

99.  सर्यम बर्ाउर् ेअसधकार : यस ऐर्को कायानन्वयर्को लासग प्रदेश सरकारले सर्यम बर्ाउर् सक्र्ेछ । 

100.  मापदण्ड, सर्देम्शका वा कायनववसध बर्ाई लागू गर्न सक्र् े: (१) यो ऐर् वा यस ऐर् अन्तगनत बर्ेको 
सर्यमको अधीर्मा रही सहकारी संस्थाको दतान, सञ्चालर्, सर्रीिण तथा अर्गुमर् लगायतका काम 
कारबाहीलाई व्यवम्स्थत र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालर् गर्न मन्त्रालयले आवश्यकता अर्सुार मापदण्ड, 

सर्देम्शका वा कायनववसध बर्ाई लागू गर्न सक्र्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्िमको मापदण्ड बर्ाउूँदा आवश्यकता अर्सुार दतान असधकारी, र्ेपाल 
राष्ट्र बैङ्क र सम्बम्न्धत अन्य सर्कायको परामशन सलर् सवकर्ेछ । 
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अर्सूुची-1 

(दफा 11 को उपदफा (१) सूँग सम्बम्न्धत) 
दतान दरखास्तको सर्वेदर्  

  

श्री दतान असधकारी ज्यू ,  समसत : ......../........./...... 

..........., .............  

ववषय  सहकारी : संस्था दतान सम्बन्धमा । 

महोदय, 

हामी देहायका व्यम्िहरू देहायको सहकारी संस्था दतान गरी पाउर् तपसील बसमम्िमको वववरण तथा 
अन्य कागिात सवहत ...... प्रदेश सहकारी ऐर्, 2075 को दफा 11 को उपदफा (१) बमोम्िम यो 
सर्वेदर् पेश गरेका छौँ । उद्देश्य अर्रुूप संस्थाले तत्काल गरे् कायनहरूको योिर्ा र प्रस्ताववत संस्थाको 
ववसर्यम दईु प्रसत यसै साथ संलग्र् राखी पेश गरेका छौँ । 

 संस्था सम्बन्धी वववरण  

)क (  प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको र्ाम : 

)ख (  ठेगार्ा : 

)ग (  उद्देश्य : 

)5 (  मखु्य कायन : 

)ङ (  कायनिेत्र : 

)च (  दासतत्व : 

)छ (  सदस्य सङ्ख्या : 

)१ (  मवहला  .......... :िर्ा  

)२ (  परुुष  .............. :िर्ा  

)ि (  प्राप्त शेयर पूूँिीको रकम : 

)झ (  प्राप्त प्रवेश शलु्कको रकम : 
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अर्सूुची-2 

(दफा 12 को उपदफा (१) सूँग सम्बम्न्धत) 
सहकारी संस्था दतान प्रमाण पत्रको र्मूर्ा 

............. प्रदेश 

दतान असधकारीको कायानलय 

.......... ,..............  

सहकारी संस्था दतान प्रमाण पत्र 
 

दतान रं्: . 
दतान समसत : 
 

.............. प्रदेश सहकारी ऐर्, 2075 को दफा १२ को उपदफा (१) बमोम्िम .......................... 

............. लाई सीसमत दावयत्व भएको सहकारी संस्था दतान गरी स्वीकृत ववसर्यम सवहत यो प्रमाण पत्र 
प्रदार् गररएको छ । 

 

 

 

सहकारी संस्थाको वगीकरण :  .................................  

 

दतान गरे् असधकारीको ,-  

दस्तखत : 
र्ाम : 
दिान : 
कायानलयको छाप : 

 


