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प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

२०७६।०२।१३ 

संशोधन गने ऐन 

१. केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७  २०७७।०४।१६ 

२. केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७9 २०७9।०४।30 

संवत ्२०७६ सालको ऐन नं. ३ 

प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन 

प्रस्तावना: सहकारीका मूल्य, मान्यता र मसद्धान्त अनरुूप छररएर रहेको पूूँजी, 
प्रववमध, प्रमतभा र सीपलाई एकीकृत गदै सम्वृवद्धको लामग उत्पादन र सेवा 
व्यवसायको माध्यमबाट सदस्यहरुको आमथनक, सामाजजक तथा सांस्कृमतक 
ववकास गनन प्रदेश स्तरमा सहकारी संघ तथा संस्थाहरूको दतान, सञ्चालन तथा 
मनयमन सम्बन्धी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद- १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश सहकारी ऐन, 
२०७६”  रहेको छ। 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,- 

(क) “आन्तररक कायनववमध” भन्नाले सहकारी संस्थाले दफा 
24 बमोजजम बनाएको आन्तररक कायनववमध सम्झन ु 
पछन।  
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(ख) “कसूर” भन्नाले दफा ९९ बमोजजमको कसूर सम्झन ु
पछन। 

+(ख१) “कायानलय” भन्नाले प्रदेश सहकारी रजजष्ट्रारको 
कायानलय सम्झन ुपदनछ। 

(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोजजम” भन्नाले यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयमावलीमा तोवकएको वा तोवकए 
बमोजजम सम्झन ु पछन। 

(घ) “पररवार” भन्नाले सदस्यको पमत वा पत्नी, छोरा, बहुारी, 
छोरी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा, धमनपरु, धमनपरुी,  र 
आफूले पालन पोषण गनुन पने दाज,ु भाउज,ु भाइ, 
बहुारी र दददी, बवहनी सम्झन ुपछन। 

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

(ङ)  “प्रदेश” भन्नाले बागमती प्रदेश  सम्झन ुपछन। 

(च) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा 
गरेको रकम सम्झन ुपछन। 

(छ) “मन्रालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी ववषय हेने प्रदेश 
सरकारको मन्रालय सम्झन ुपछन।  

(ज) “मखु्य कारोबार” भन्नाले संस्था वा संघले आफ्नो 
उदे्दश्य अनरुूप सञ्चालन गरेको कारोबारमा 
व्यावसावयक र उत्पादनमूलक िेरमा कम्तीमा तीस 

 
+ केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७9 द्बारा थप। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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प्रमतशतभन्दा बढी वहस्सा भएको कारोबार सम्झन ु
पछन।  

(झ)  “रजजष्ट्रार” भन्नाले  दफा 73 बमोजजम तोवकएको 
रजजष्ट्रार सम्झन ुपछन।  

(ञ)  “लेखा सपुररविेण समममत” भन्नाले दफा 44 
बमोजजमको लेखा सपुररवेिण समममत सम्झन ुपछन। 

(ट)  “ववमनयम” भन्नाले दफा 23 बमोजजम बनाएको 
ववमनयम सम्झन ुपछन। 

(ठ)  "शेयर" भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूूँजीको 
ववभाजजत अंश सम्झन ुपछन।  

(ड)  “सञ्चालक” भन्नाले सञ्चालक समममतको सदस्य सम्झन ु

पछन र सो शब्दले समममतको अध्यि, उपाध्यि, सजचव 
र कोषाध्यि लगायतलाई जनाउूँछ।  

(ढ)  “सदस्य” भन्नाले सहकारी संस्थाको सदस्यता प्राप्त 
गरेको व्यजि सम्झन ुपछन। 

(ण)  “समममत” भन्नाले दफा 37 बमोजजमको सञ्चालक 
समममत सम्झन ुपछन।  

(त)  “सहकारी संस्था” भन्नाले यस ऐन बमोजजम दतान भएका 
सहकारी संस्था वा संघ सम्झन ुपछन। 

(थ) “संघ” भन्नाले दफा 4, 5, 6, 7 र ८ बमोजजम गठन 
भई दफा 12 बमोजजम दतान भएका ववषयगत र 
वहउुदे्दश्यीय सहकारी संघ सम्झन ुपछन। 

(द)  “संस्था” भन्नाले दफा ३ बमोजजम गठन भई दफा १2 
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बमोजजम दतान भएको ववषयगत वा बहउुदे्दश्यीय संस्था 
सम्झन ुपछन। 

(ध)  “संस्थाको व्यवसाय” भन्नाले संस्थाको ववमनयममा 
व्यवस्था भए बमोजजम सञ्चालन गररएको व्यावसावयक 
कारोबार सम्झन ुपछन।  

(न) “साधारण सभा” भन्नाले सहकारी संघ वा संस्थाको 
साधारण सभा सम्झन ुपछन। 

पररच्छेद- २ 

सहकारी संस्थाको गठन तथा दतान 
३. संस्थाको गठन: (१) सहकारी संस्थाको गठन गदान देहाय बमोजजम 

संख्या हनु ुपनेछ:- 

(क) ववषयगत वा बहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्था गठन 
गदान कम्तीमा तीस जना नेपाली नागररक,  

(ख) श्रममक तथा यवुाहरुले सीप र श्रममा आधाररत 
व्यवसाय गनन चाहेमा त्यस्तो संस्थाको हकमा 
कम्तीमा पन्र जना नेपाली नागररक, 

(ग)  महानगरपामलका र उपमहानगरपामलका िेरमा 
बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको हकमा 
कम्तीमा एकसय जना नेपाली नागररक। 

(२) यस दफा बमोजजम संस्था गठन गदान एक पररवार एक 
सदस्यका दरले उपदफा (१) मा उजल्लजखत संख्या पगुेको हनु ु
पनेछ।  

तर संस्था दतान भइसकेपमछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी 
व्यजिले सो संस्थाको सदस्यता मलन बाधा पने छैन। 
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(३) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा 
तहको अनदुान वा स्वाममत्वमा सञ्चामलत ववद्यालय, ववश्वववद्यालय वा 
संगदठत संस्थाबाट पाररश्रममक पाउने पदमा बहाल रहेका कम्तीमा 
एक सय जना कमनचारी, जशिक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा ममली 
प्रचमलत कानून बमोजजम दतान भएको आफ्नो पेशागत संगठनका 
आधारमा सदस्यता, प्रमतमनमधत्व र सेवा सञ्चालनमा तोवकए 
बमोजजमका शतन बन्देजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनन 
सक्नेछन।् 

तर एक सय जना भन्दा कम सख्या रहेको एउटै कायानलयमा 
कम्तीमा तीस जना कमनचारी, जशिक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा 
ममली सदस्यता, प्रमतमनमधत्व र सेवा सञ्चालनमा तोवकए बमोजजमका 
शतन बन्देजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनन सक्नेछन। 

(४) उपदफा (३) बमोजजम गठन भएको संस्थामा 
पाररश्रममक पाउने पदमा बहालवाला कमनचारी कायनकारी प्रमखु भई 
काम गनन पाउने छैन। 

४. जजल्ला ववषयगत सहकारी संघको गठन: सहकारी व्यवसायको 
ववकास, प्रवद्धनन र बजारीकरण लगायतका कायन गनन दफा १2 
बमोजजम दतान भई कायनरत रहेका कम्तीमा तेह्र वटा संस्थाहरूले 
आपसमा ममली आफ्नो ववषयको जजल्ला ववषयगत सहकारी संघ 
गठन गनन सक्नेछन।् 

तर प्रदेश सरकारले "क" वगन भनी प्रदेश राजपरमा 
प्रकाशन गरी तोकेका दगुनम िेरका जजल्लाहरूमा कम्तीमा पाूँचवटा 
संस्थाहरू आपसमा ममली जजल्ला ववषयगत सहकारी संघहरु गठन 
गनन सक्नेछन।्  

५. जजल्ला सहकारी संघको गठन: सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धनन 
तथा बजारीकरण लगायतका कायनमा टेवा परु् याउन दफा १2 
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बमोजजम दतान भएका कम्तीमा एक्काइसवटा संस्था वा जजल्ला 
ववषयगत  सहकारी संघहरू आपसमा ममली जजल्ला सहकारी संघ 
गठन गनन सक्नेछन।्  

तर, 
(१)  प्रदेश सरकारले "क" वगन भनी प्रदेश राजपरमा 

प्रकाशन गरी तोकेका दगुनम िेरका जजल्लाहरूमा 
कम्तीमा छ वटा संस्थाहरू आपसमा ममली जजल्ला 
सहकारी संघ गठन गनन सक्नेछन।्  

(२) यसरी संघ गठन गदान दतान भएका जजल्ला भररका 
पचास प्रमतशतभन्दा बढी ववषयगत सहकारी संघहरू 
समावेश गररएको हनु ुपनेछ।   

६. प्रदेश ववषयगत सहकारी संघको गठन: सहकारी व्यवसायको 
ववकास, प्रवद्धनन तथा बजारीकरण लगायतका कायनमा टेवा परु् याउन 
दफा १2 बमोजजम दतान भएका कम्तीमा सात वटा जजल्लाका पच्चीस 
वटा ववषयगत सहकारी संस्थाहरू वा जजल्ला ववषयगत सहकारी 
संघहरू ममली आफ्नो ववषयको प्रदेश ववषयगत सहकारी संघ गठन 
गनन सक्नेछन।् 

तर यसरी संघ गठन गदान दतान भएका प्रदेश भररका पचास 
प्रमतशतभन्दा बढी जजल्ला ववषयगत सहकारी संघहरू समावेश 
गररएको हनु ुपनेछ। आफ्नो ववषयको प्रदेश संघ गठन गदान छ वटा 
जजल्ला ववषयगत संघ दतान भएको हनु ुपनेछ।  

७. प्रदेश सहकारी संघको गठन: सहकारी व्यवसायको ववकास, प्रवद्धनन 
तथा बजारीकरण लगायतका कायनमा टेवा परु् याउन दफा १2 
बमोजजम दतान भएका सातवटा जजल्लाका कम्तीमा पैँतीसवटा 
संस्थाहरू वा जजल्ला ववषयगत सहकारी संघहरू वा जजल्ला सहकारी 
संघहरू वा प्रदेश ववषयगत सहकारी संघहरू आपसमा ममली प्रदेश 
सहकारी संघको गठन गनन सक्नेछन।्  
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तर यसरी संघ गठन गदान प्रदेश भरी दतान भएका जजल्ला 
ववषयगत सहकारी संघहरू, जजल्ला सहकारी संघहरू र प्रदेश 
ववषयगत सहकारी संघहरू प्रत्येकको पचास प्रमतशतभन्दा बढी 
संघहरू समावेश गररएको हनु ु पनेछ। प्रदेश सहकारी संघ गठन 
गदान आफ्नो प्रदेशमा कम्तीमा सात वटा जजल्ला सहकारी संघ दतान 
भएको हनु ुपनेछ। 

८. ववजशष्टीकृत सहकारी संघको गठन: (१) दफा १2 बमोजजम दतान 
भएका कम्तीमा पच्चीस वटा बहउुदे्दश्यीय वा ववषयगत संस्थाहरूले 
आपसमा ममली जलववद्यतु आयोजना, आवासीय पररयोजना, यातायात, 
प्राङ्गाररक तथा रासायमनक मल कारखाना, ठूला कृवष उपकरण, 
फलफूल उत्पादन तथा प्रशोधन, जडीबटुी प्रशोधन, जचनी उद्योग, शीत 
भण्डार, अस्पताल, जशिालय, प्राववमधक जशिालय, प्रयोगशाला, 
दगु्धजन्य प्रशोधन उद्योग, मासजुन्य उद्योग पशपुालन तथा कृवष 
फामन, होटेल तथा ररसोटन, पयनटन उद्योग तथा व्यवसाय जस्ता ठूला 
लगानी चावहने उत्पादन कायन गनन वा सदस्यका साझा आवश्यकताका 
वस्त ु वा सेवाको पररपूमतन गनन ववजशष्टीकृत संघको गठन गनन 
सक्नेछन।्   

(२) उपदफा (१) बमोजजमको ववजशष्टीकृत सहकारी संघको 
सञ्चालन सम्बन्धी प्रविया तोवकए बमोजजम हनेुछ। 

९. संघ गठन गनन नसवकने: एक जजल्लामा एकै प्रकृमतको एकभन्दा 
बढी जजल्ला ववषयगत सहकारी संघ वा जजल्ला सहकारी संघ, 
प्रदेशमा एकै प्रकृमतको एकभन्दा बढी प्रदेश ववषयगत सहकारी संघ 
वा प्रदेश सहकारी संघ गठन गनन सवकने छैन। 

१०. दतान नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गनन नहनेु: यस ऐन बमोजजम 
दतान नगरी सहकारी संस्था सञ्चालन गनन हुूँदैन। 
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११. दतानको लामग दरखास्त ददन ुपने: (१) यस ऐन बमोजजम गठन हनेु 
देहाय बमोजजमका सहकारी संस्थाले दतानका लामग रजजष्ट्रार समि 
अनसूुची- १ को ढाूँचामा दरखास्त ददन ुपनेछ:-  

(क)  एक स्थानीय तहभन्दा बढी कायनिेर भएका सहकारी 
संस्थाहरू, 

(ख)  जजल्ला ववषयगत सहकारी संघ, 

(ग)  जजल्ला सहकारी संघ, 

(घ)  प्रदेश ववषयगत सहकारी संघ, 

(ङ)  प्रदेश सहकारी संघ, 

(च)  एक स्थानीय तहभन्दा बढी कायनिेर भएका प्रदेश 
ववजशष्टीकृत सहकारी संघ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको दरखास्त साथ देहाय 
बमोजजमका कागजातहरू संलग्न गनुन पनेछ:- 

(क) सहकारी संस्थाको प्रस्ताववत ववमनयम, 

(ख) सहकारी संस्थाको भावी योजना र कायनिम 
प्रमतवेदन, 

(ग) सदस्यले मलन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर 
रकमको वववरण, 

(घ) तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण।  

१२. दतान गनुन पने: (१) दफा १1 को उपदफा (१) बमोजजम प्राप् त  

दरखास्त सवहतका कागजातहरू छानमबन गदान देहाय बमोजजम भएको 
पाइएमा रजजष्ट्रारले दरखास्त परेको मममतले तीस ददनमभर त्यस्तो 
सहकारी संस्था दतान गरी अनसूुची- २ को ढाूँचामा दतान प्रमाणपर 
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ददन ुपनेछ:- 

(क)  दरखास्त साथ पेश भएको ववमनयम यो ऐन तथा यस 
ऐन अन्तगनत बनेको मनयम बमोजजम रहेको, 

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

(ग)  सहकारी संस्था समदुायमा आधाररत एवं सदस्य 
केन्रीत भई सञ्चालन र मनयन्रण हनु सक्ने स्पष्ट 
आधार रहेको, 

(घ)  खण्ड (ख) र (ग) मा उजल्लजखत ववषयका आधारहरू 
तोवकए बमोजजम हनेुछ।  

(2) उपदफा (१) बमोजजम छानमबन गदान प्रस्ताववत 
सहकारी संस्थाको ववमनयम संशोधन गनुन पने देजखएमा रजजष्ट्रारले 
त्यस्तो संशोधन गनुनपने व्यहोरा खुलाई दरखास्त प्राप्त भएको मममतले 
एक मवहनामभर मनवेदकलाई सूचना ददन ुपनेछ। 

(3) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत दतान भई सञ्चालनमा रहेका एकभन्दा 
बढी स्थानीय तह वा जजल्ला कायनिेर रही एक प्रदेश तहसम्म 

कायनिेर कायम गररएका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजजम दतान 
भएको मामननेछ। 

(४) यो ऐन प्रारम्भ भएको छ मवहनामभर उपदफा (३) 
बमोजजमका संस्थाले यस ऐन बमोजजमको प्रावधान पूरा गरी रजजष्ट्रार 
समि आफ्नो दतान प्रमाणपर र अन्य वववरण (लेखापरीिण प्रमतवेदन 
सवहतको साधारण सभाको प्रमतवेदन) पेश गरी अद्यावमधक गनुन 
पनेछ। 
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(५) सहकारी संस्थाले दतान भएपमछ सम्बजन्धत प्रदेश 
सहकारी संघ, प्रदेश ववषयगत सहकारी संघ, जजल्ला सहकारी संघ 
तथा सहकारी बैंकको सदस्यता मलन सक्नेछ। 

(६) दतान भएको छ मवहनामभर आफ्नो जजल्ला ववषयगत 
संघमा अमनवायन सदस्यता मलन ुपनेछ।  

१३. दतान गनन अस्वीकार गनन सक्ने: (१) दफा १२ को उपदफा (१) 
मा उजल्लजखत अवस्था नभएमा, सोही दफा बमोजजम ववमनयम 
संशोधनको लामग सूचना पाएको मममतले तीस ददनमभर सूचनामा 
उल्लेख भए बमोजजम हुने गरी ववमनयम संशोधन नगरेमा रजजष्ट्ररारले 
त्यस्तो सहकारी संस्था दतान गनन अस्वीकार गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी संस्था दतान गनन 
अस्वीकार गरेकोमा रजजष्ट्ररारले कारण खुलाई सात ददनमभर सो को 
जानकारी सम्बजन्धत मनवेदकलाई ददन ुपनेछ।  

१४. सहकारी संस्था संगदठत संस्था हनेु: (१) सहकारी संस्था एक 
अववजच्छन्न उत्तरामधकारवाला स्वशामसत सङ्गदठत संस्था हनेुछ। 

(२) सहकारी संस्थाको एउटा छुिै छाप र लोगो हनेुछ। 

(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अमधनमा रही व्यजि 
सरह चल अचल सम्पजत्त प्राप् त गनन, उपभोग गनन र बेच मबखन गनन 
सक्नेछ।  

(४) सहकारी संस्थाले व्यजि सरह आफ्नो नामबाट नामलस 
उजरु गनन र सो उपर पमन सोही नामबाट नामलस उजरु लाग्न 
सक्नेछ। 

(५) सहकारी संस्थाले व्यजि सरह करार गनन सक्नेछ। 
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१५. सहकारी संस्थाको कायनिरे: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत यस 

प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको कायनिेर यसै ऐन बमोजजम 
कायम भएको मामननेछ। कायनिेर ववस्तार सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए 
बमोजजम हनेुछ। 

(२) यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ उपदफा (१) बमोजजमका 
संस्थाहरूले एक वषनमभर देहायका वववरण सवहत रजजष्ट्रार समि 
कायन सञ्चालन प्रमतवेदन पेश गनुन पनेछ:- 

(क) मौजदुा कायनिेरको प्रदेश, जजल्ला, स्थानीय तह 
र वडा अनसुारको सदस्यता ववस्तारको 
अवस्था, 

(ख) मौजदुा कायनिेरको प्रदेश, जजल्ला, स्थानीय 
तह र वडा अनसुारको व्यावसावयक सेवा 
सञ्चालनको अवस्था, र 

(ग) तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण। 

(३) दतान हुूँदाका बखत एक स्थानीय तहमभर कायनिरे 
कायम गरी सञ्चालन गरेका सहकारी संस्थाले यस ऐन बमोजजम 
कायनिेर ववस्तार गरी एक स्थानीय तह वा जजल्ला भन्दा बढी र 
प्रदेश मभर कायनिेर कायम गनन सक्नेछन।् 

(४) प्रदेशभन्दा बावहर कायनिेर ववस्तार गनन चाहने संस्थाको 
हकमा आवश्यकताका आधारमा प्रदेश मन्रालयले नेपाल सरकार 
समि मसफाररस गनेछ। 

(५) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन     

जलववद्यतु, जशिा, भाषा, सावहत्य, संस्कृमत, स्वास््य सेवा, सावनजमनक 

यातायात, सञ्चार, कृवष वा वनजन्य पैदावारको उत्पादन, सञ्चय वा 
प्रशोधन, दगु्ध उद्योग, मासजुन्य उद्योग पशपुालन तथा कृवष फामन, 
होटेल तथा ररसोटन, पयनटन उद्योग तथा व्यवसाय जस्ता व्यावसावयक 
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िेर एवं सदस्यहरूको सहभामगताका दृवष्टले संस्था दतान गदानका 
बखत नै फरावकलो कायनिेर आवश्यक पने देजखएमा त्यस्ता 
संस्थाको कायनिेर एक स्थानीय तह वा जजल्ला वा एकभन्दा बढी 
जजल्ला वा प्रदेशभर कायम रहने गरी दतान गनन सवकनेछ।  

(६) उपदफा (२) बमोजजम कायन सञ्चालन प्रमतवेदन पशे 
भएपमछ रजजष्ट्रारले सम्बजन्धत सहकारी संस्थालाई देहाय बमोजजम 
कायनिेर पनुःमनधानरण गनन मनदेशन ददन सक्नेछ:– 

(क) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजजमको 
सदस्यता ववस्तार नभएको वा तोवकएको 
संख्याभन्दा कम सदस्य भएको वा भौगोमलक 
मनरन्तरता नभएको जजल्ला, स्थानीय तह र 
वडा जझकी कायनिेर घटाउने, 

(ख) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजजम कुनै 
व्यावसावयक सेवा सञ्चालन भएको नदेजखएमा 
त्यस्तो जजल्ला, स्थानीय तह र वडा  कायनिेर 
घटाउने, 

(ग) संस्थाको सञ्चालन खचन धान्न सक्ने गरी 
व्यावसावयक कायनकुशलता बढाउन र संस्था 
सञ्चालनमा सदस्यको सहभामगता 
लोकताजन्रक मनयन्रण कायम राख्न 
अमतररि जजल्ला, स्थानीय तह वा वडा हटाई 
उपयिु कायनिेर कायम राखे्न, 

(घ)  व्यावसावयक एवं प्रवद्धननात्मक सेवाका लामग 
जजल्ला वा प्रदेश ववषयगत सहकारी संघ वा 
जजल्ला वा प्रदेश सहकारी संघको सदस्यताको 
प्रामप्तलाई सहज तलु्याउन अमतररि जजल्ला, 
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स्थानीय तह वा वडा हटाई उपयिु कायनिेर 
कायम राखे्न। 

(७)  उपदफा (६) बमोजजम रजजष्ट्रारले मनदेशन ददएकोमा 
सहकारी संस्थाले एक वषनमभर ववमनयम संशोधन गरी आफ्नो 
कायनिेर पनुःमनधानरण गनुन पनेछ। 

(८)  उपदफा (७) बमोजजम सम्बजन्धत सहकारी संस्थाले 
तोवकएको अवमधमभर आफ्नो कायनिेर पनुःमनधानरण नगरेमा 
रजजष्ट्रारले सहकारी सम्बन्धी प्रचमलत कानूनको अमधनमा रही त्यस्तो 
सहकारी संस्थाको कायनिेर तीन मवहना मभर पनुःमनधानरण गनेछ। 

(९)  उपदफा (८) बमोजजम रजजष्ट्रारले कायनिेर पनुः 
मनधानरण गररददएकोमा जचत्त नबझु्ने सहकारी संस्थाले कायनिेर 
पनुःमनधानरणको जानकारी पाएको मममतले पैँतीस ददनमभर मन्रालय 
समि पनुरावलोकनका लामग मनवेदन ददन सक्नेछ। 

(१०)  उपदफा (९) बमोजजम प्राप्त मनवेदनमा मन्रालयले 
साठी ददनमभर पनुरावलोकन गररसक्न ुपनेछ। 

(११)  यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन सहकारी संस्थाले स्वेजच्छक रूपमा जनुसकैु समयमा कायनिेर 
घटाउने गरी पनुःमनधानरण गनन ववमनयम संशोधन गनन सक्नेछ।  

(१२)  कायनिेरको ववस्तार तथा कायनिेरको पनुःमनधानरण 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनेुछ।  

१६. जानकारी ददन ुपने:  एक स्थानीय तहभन्दा बढी कायनिेर  वा एक 
जजल्लाभन्दा बढी कायनिेर कायम राखी दतान भई सञ्चालनमा रहेका 
सहकारी संस्थाहरूले सेवा सञ्चालन गदान सञ्चामलत सेवाको वववरण 
सवहत रजजष्ट्रारलाई जानकारी ददन ुपनेछ।  
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१७. सहकारी संस्थाको वगीकरण: सहकारी संस्थाको वगीकरण अनसूुची- 
३ मा उल्लेख भए बमोजजम हनेुछ। 

१८. कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनन सक्ने: (१) 
दफा 12 बमोजजम दतान प्रमाणपर प्राप् त गरे पमछ संस्था वा संघले 
दफा 21 बमोजजमको उदे्दश्य प्रामप्तका लामग यस ऐन र ववमनयमको 
अमधनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 
सञ्चालन गनन सक्नेछ।  

(2) प्रचमलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
संस्था वा संघले उपदफा (१) बमोजजम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग 
वा पररयोजना सञ्चालन गनन छुिै संस्था दतान गनुन पने छैन। 

तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना  
सञ्चालन गनन प्रचमलत कानून बमोजजम अनमुमतपर, स्वीकृमत वा 
इजाजतपर मलन ुपने रहेछ भने सो बमोजजम अनमुमतपर, स्वीकृमत 
वा इजाजतपर मलएर मार कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 
सञ्चालन गनुन पनेछ। यसरी अनमुमतपर, स्वीकृमत वा इजाजतपर 
मलनको लामग सहकारी संस्थाले ददएको आवदेनलाई सम्बजन्धत 

मनकायले प्राथममकतामा राखी प्रचमलत कानून बमोजजमको कारबाही 
गनुन पनेछ। 

(3) उपदफा (2) बमोजजम संस्था वा संघले प्रचमलत कानून 
बमोजजम अनमुमतपर स्वीकृमत वा इजाजतपर प्राप् त गरेमा पन्र 
ददनमभर सोको जानकारी रजजष्ट्रारलाई ददन ुपनेछ। 

(4) सहकारी माफन त आमथनक समवृद्ध र ववकास प्राप्त गनन 
दईु वा दईु भन्दा संस्था वा संघले संयिु वा साझदेारीमा आफ्नो 
उत्पादन, प्रशोधन वा सेवाको बजारीकरणको लामग यस ऐनको 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
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अधीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 
सञ्चालन गनन सक्नेछन।् 

(5) उपदफा (4) बमोजजमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग 
वा पररयोजना सञ्चालन गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम 

हनेुछ। 

(6) प्रचमलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
संस्था वा संघले उपदफा (१) बमोजजम सञ्चालन गने कारोबार, 
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको उत्पादन सहकारी ब्राण्डमा मबिी 
मबतरण गनन सक्नेछन।्  

तर प्रचमलत कानून बमोजजम सम्बजन्धत मनकायबाट त्यस्तो 
ब्राण्ड प्रामप्तको स्वीकृमत मलन ुपने रहेछ भने सो बमोजजम स्वीकृमत 
मलन ुपनेछ। 

(7) संस्था वा संघले उत्पादन गरेको वस्तहुरूको उत्पजत्तको 
प्रमाणपर जारी गने प्रविया र आधार प्रचमलत कानून बमोजजम 
हनेुछ। 

१९. दावयत्व सीममत हनेु: (१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा 
सदस्यको दावयत्व मनजले खररद गरेको वा खररद गनन स्वीकार गरेको 
शेयरको अमधकतम रकमसम्म मार सीममत रहनेछ।  

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

२०. सहकारीका मूल्य, मान्यता र मसद्धान्त पालना गनुन पने: सहकारी 
संस्थाको गठन तथा सञ्चालन गदान सहकारीका मूल्य, मान्यता र 
मसद्धान्तको पालना गनुन पनेछ। 
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पररच्छेद- ३ 

संस्था वा संघको उद्दशे्य तथा कायन 

२१. संस्था वा संघको उद्दशे्य: कायनिेरमा आधाररत र सदस्य केन्रीत 
भई आफ्ना सदस्यहरूको आमथनक, सामाजजक तथा सांस्कृमतक उन्नयन 
गनुन संस्था वा संघको मखु्य उदे्दश्य हनेुछ।   

२२. संस्था वा संघको कायन: संस्था वा संघका कायनहरू देहाय बमोजजम 
हनेुछन:्- 

(क) सहकारीका मसद्धान्त, मूल्य र मान्यताहरूको पालना 
गने, गराउने, 

(ख) सदस्य र आफ्नो व्यवसायको वहत प्रवद्धनन तथा सोको 
बजारीकरण गने, गराउने, 

(ग)  सदस्यलाई जशिा, सूचना र तामलम प्रदान गने, 
(घ) संस्थाले गने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड मनधानरण 

गरी गणुस्तर सधुार, आमथनक स्थावयत्व र जोजखम 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायन गने, 

(ङ) आन्तररक मनयन्रण प्रणाली लागू गने, 
(च) संस्था वा संघको व्यावसावयक प्रवद्धनन तथा ववकास 

सम्बन्धी वियाकलापहरू सञ्चालन गने, 
(छ) मन्रालय तथा रजजष्ट्रारको मनदेशन पालना गने, 

गराउने, 
(ज) सदस्य संस्था वा संघमा सशुासन प्रवद्धनन गने, गराउने, 
(झ) संस्था वा संघको बीचको पारस्पररक सहयोग अमभवृवद्ध 

गने, गराउने, 
(ञ) ववमनयममा उजल्लजखत कायनहरू गने। 
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पररच्छेद- ४ 

ववमनयम तथा आन्तररक कायनववमध 

२३. ववमनयम बनाउन ु पने: (१) सहकारी संस्थाले यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयमावली, मनदेजशका, मापदण्ड र कायनववमधको 
अमधनमा रही आफ्नो कायन सञ्चालनको लामग ववमनयम बनाउन ु
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको ववमनयम रजजष्ट्रारबाट 
स्वीकृत भए पमछ लागू हनेुछ। 

२४. आन्तररक कायनववमध बनाउन सक्ने: (१) सहकारी संस्थाले यो ऐन, 
यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयमावली, मनदेजशका, मापदण्ड, कायनववमध 
र ववमनयमको अमधनमा रही आवश्यकता अनसुार आफ्नो आन्तररक 
कायनववमध बनाउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको आन्तररक कायनववमध 
सम्बजन्धत संस्थाको साधारण सभाले स्वीकृत गरेपमछ लाग ूहनेुछ। 

२५. ववमनयम र आन्तररक कायनववमधमा संशोधन: (१) सहकारी संस्थाको 
साधारण सभाको कूल सदस्य संख्याको बहमुतबाट ववमनयम र 
आन्तररक कायनववमध संशोधन हनु सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम संशोधन भएको ववमनयम 
रजजष्ट्रारबाट स्वीकृत भएपमछ लागू हनेुछ। साधारण सभाले संशोधन 
गरेको ववमनयम स्वीकृमतको लामग पेश गरेको मममतले एक मवहनामभर 
स्वीकृत गनुन पनेछ। 

पररच्छेद- ५ 

सदस्यता 

२६. संस्थाको सदस्यता: (१) सोह्र वषन उमेर पूरा गरेका देहाय 
बमोजजमका नेपाली नागररकहरू संस्थाको सदस्य हनु सक्नेछन:्- 
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(क) संस्थाको कायनिेरमभर बसोबास गरररहेको वा आफ्नो 
कायनिेर मभर पने स्थानीय मनकाय वा तहमा व्यवसाय 
दतान गरी व्यावसावयक कायन गरेको, 

(ख) संस्थाको शेयर खररद गरेको, 
(ग) संस्थाको ववमनयममा उजल्लजखत शतनहरू मनवानह गनन 

मञु्जर गरेको, 
(घ) संस्थाको जजम्मेवारी मनवानह गनन मञु्जर भएको, 
(ङ) संस्थाले गरेको कारोबारसूँग प्रमतस्पधान हनेु गरी 

कारोबार नगरेको। 

(२) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
प्रदेश सरकारका मनकायहरू, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायनिेर 
मभरका सहकारी ववद्यालय र सामदुावयक ववद्यालय, गठुी, स्थानीय 
क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका उपभोिा समममत/समूहहरू, मनजी 
फमन वा कम्पनीहरु संस्थाको सदस्य हनु बाधा पने छैन।  

(३) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
कुनै सहकारी संस्थाले अको कुनै सहकारी संस्थाको सदस्यता मलने 
सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजजम हनेुछ। 

२७. सदस्यता प्राप् त गनन मनवेदन ददन ुपने: (१) संस्थाको सदस्यता मलन 
चाहने सम्बजन्धत व्यजिले मनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम मनवेदन परेको मममतले पन्र 
ददनमभर समममतले यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम तथा 
ववमनयमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गने वा नगने मनणनय गनुन 
पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम मनणनय गदान समममतले सदस्यता 
प्रदान नगने मनणनय गरेमा सो को कारण खोली सात ददनमभर  
मनवेदकलाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 
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(४) उपदफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको मममतले तीस 
ददनमभर सम्बजन्धत व्यजिले त्यस्तो संस्था उपर रजजष्ट्रारसमि उजरु 
गनन सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोजजम प्राप् त उजरुी छानमबन गदान 
मनवेदकलाई सदस्यता प्रदान गनुन पने देजखएमा रजजष्ट्रारले त्यस्तो 
मनवेदकलाई सदस्यता प्रदान गननको लामग सम्बजन्धत संस्थालाई 
आदेश ददन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोजजम कुनै आदेश प्राप्त भएमा सो 
आदेश प्राप् त गरेको सात ददनमभर सम्बजन्धत संस्थाले मनवेदकलाई 
सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी रजजष्ट्रारलाई ददन ुपनेछ।  

२८. सदस्य हनु नपाउने: कुनै व्यजि एकै प्रकृमतका एकभन्दा बढी 
संस्थाको सदस्य हनु पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै व्यजि एकै प्रकृमतको 
एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको 
मममतले एक वषनमभर कुनै एक संस्थाको मार सदस्यता कायम राख्न ु
पनेछ। 

२९. सदस्य हनु सक्ने: (१) दफा ४ बमोजजमको जजल्ला ववषयगत 
सहकारी संघमा जजल्ला मभरका ववषयगत संस्थाहरू सदस्य हनु 
सक्नेछन।् 

(२) दफा ५ बमोजजमको जजल्ला सहकारी संघमा जजल्ला 
मभरका संस्था र जजल्ला ववषयगत सहकारी संघहरू सदस्य हनु 
सक्नेछन।्  

(३) दफा ६ बमोजजमको प्रदेश ववषयगत सहकारी संघमा 
प्रदेशमभरका ववषयगत संस्था र जजल्ला ववषयगत सहकारी संघहरू 

सदस्य हनु सक्नेछन।्  
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(४) दफा ७ बमोजजमको प्रदेश सहकारी संघमा 
प्रदेशमभरका संस्था, जजल्ला ववषयगत सहकारी संघ, जजल्ला सहकारी 
संघ र प्रदेश ववषयगत सहकारी संघ सदस्य हनु सक्नेछन।् 

(5) यस दफा बमोजजम सदस्यता मलने सम्बन्धी प्रविया 
तोवकए बमोजजम हनेुछ।  

३०. सदस्यताको समामप्त: (१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको 
अवस्थामा समाप्त हनेुछ:- 

(क)  सदस्यता त्याग गरेमा, 

(ख) वावषनक साधारण सभामा मबना सूचना लगातार तीन 
पटकसम्म अनपुजस्थत भएमा, 

(ग) यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम वा ववमनयमको 
बारम्बार उल्लंघन गरेमा, 

(घ)   दफा २6 बमोजजमको योग्यता नभएमा। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
कुनै सदस्यले संस्थाबाट प्राप् त वा भिुान गनुन पने कुनै रकम भएमा 
सो फरफारक नभएसम्म वा मनजले मलएको ऋण मतनुन पने कुनै 
दावयत्व वा अन्य कुनै सदस्यको तफन बाट मधतो वा जमानत बसेकोमा 
सोको दावयत्व फरफारक नभएसम्म मनजको सदस्यता समाप्त हनेु 
छैन।  

(३) यस दफामा अन्यर जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
साधारण सभा बोलाउने मनणनय भइसकेपमछ साधारण सभा सम्पन्न 
नभएसम्म कसैलाई पमन सदस्यताबाट हटाउन सवकने छैन। 

३१. सवुवधा प्राप् त गनन नसक्ने: कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाई मतनुन 
पने कुनै दावयत्व मनधानररत समयमभर नमतरेमा वा यो ऐन, यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयम तथा ववमनयम बमोजजम सचेत गराउूँदा गराउूँदै 
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पमन सदस्यले पालन गनुन पने प्रावधान तीन पटकसम्म उल्लंघन 
गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको सवुवधा प्राप् त गनन सक्ने 
छैन। 

पररच्छेद- ६ 

साधारण सभा, समममत तथा लेखा सपुररवेिण समममत 

३२. साधारण सभा: (१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अंगको रूपमा 
साधारण सभा रहनेछ। 

(२) सहकारी संस्थाका सब ै सदस्यहरू साधारण सभाका 
सदस्य हनेुछन।् 

(३) सहकारी संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोजजम 
हनेुछ:- 

(क) प्रारजम्भक साधारण सभा, 
(ख) वावषनक साधारण सभा, 
(ग) ववशेष साधारण सभा। 

३३. प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, कतनव्य र अमधकार: प्रारजम्भक 
साधारण सभाको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोजजम हनेुछ:- 

(क) प्रारजम्भक साधारण सभा हनेु अजघल्लो ददनसम्मको 
काम कारबाही र आमथनक कारोबारको जानकारी मलने, 

(ख)  चालू आमथनक वषनको लामग वावषनक कायनिम तथा 
बजेट स्वीकृत गने, 

(ग)  प्रमतवेदन तथा ववत्तीय वववरण अनमुोदन गने, 
(घ)  ववमनयममा उल्लेख भए बमोजजम समममत वा लेखा 

सपुररविेण समममतको मनवानचन गने, 
(ङ)  आन्तररक कायनववमध पाररत गने, 
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(च) लेखा परीिकको मनयजुि र मनजको पाररश्रममक मनधानरण 
गने,  

(छ) ववमनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायनहरू गने। 

३४. वावषनक साधारण सभाको काम, कतनव्य र अमधकार: वावषनक साधारण 
सभाको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोजजम हनेुछ:- 

(क) वावषनक कायनिम तथा बजेट स्वीकृत गने, 
(ख) वावषनक लेखा परीिण प्रमतवदेन पाररत गने, 
(ग) समममत वा लेखा सपुररविेण समममतको ववघटन तथा 

मनवानचन गने, 
(घ) सञ्चालक वा लेखा सपुररविेण समममतको संयोजक वा 

सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्ने, 
(ङ) समममत र लेखा सपुररवेिण समममतको वावषनक प्रमतवेदन 

पाररत गने, 
(च) ववमनयम संशोधन तथा आन्तररक कायनववमध पाररत गने, 
(छ)  लेखा परीिकको मनयजुि र मनजको पाररश्रममक 

मनधानरण गने, 
(ज)  संस्था एकीकरण वा ववघटन सम्बन्धी मनणनय गने, 
(झ)  पाररश्रममक लगायतका सवुवधा तोक्ने, 
(ञ)  ऋण तथा अनदुान प्राप्त गने सम्बन्धमा मनणनय गने, 
(ट) सदस्यको दावयत्व ममनाहा ददने, 
(ठ)  समममतलाई आवश्यक मनदेशन ददने, 
(ड)  कायानलय प्रयोजनको लामग घर जग्गा खररद वविी 

सम्बन्धी मनणनय गने, 

(ढ)  ववमनयममा तोवकए बमोजजमका अन्य कायनहरू गने। 
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३५. साधारण सभाको बैठक: (१) समममतले सहकारी संस्था दतान भएको 
मममतले तीन मवहनामभर प्रारजम्भक साधारण सभा बोलाउन ुपनेछ। 

(२) समममतले प्रत्येक आमथनक वषन समाप्त भएको मममतले छ 
मवहनामभर वावषनक साधारण सभा बोलाउन ुपनेछ। 

(३) समममतले देहायको अवस्थामा ववशेष साधारण सभा 
बोलाउन पनेछ:- 

(क) दफा 45 को उपदफा (१) को खण्ड (छ) 
बमोजजम लेखा सपुररवेिण समममतको मसफाररसमा, 

(ख) कुनै सञ्चालकले ववशेष साधारण सभा बोलाउन 
पेश गरेको प्रस्ताव समममतद्वारा पाररत भएमा, 

(ग)  समममतले कुनै खास कामको लामग ववशेष 
साधारण सभा बोलाउने मनणनय गरेमा, 

(घ)  ववशेष साधारण सभा बोलाउन ुपने कारण खुलाई 
पन्र प्रमतशत सदस्यले समममत समि मनवेदन 
ददएमा, 

(ङ) दफा 36 को उपदफा (१) बमोजजम रजजष्ट्रारले 
मनदेशन ददएमा, 

(च) दफा 38 को उपदफा (२) बमोजजम रजजष्ट्रारले 
आदेश ददएमा। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
संस्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट आफ्नो जजम्मेवारी पूरा नगरी 
संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा रजजष्ट्रारलाई 
जानकारी ददई साधारण सदस्यहरूमध्येबाट बहमुत सदस्य उपजस्थत 
भई ववशेष साधारण सभा गनन सवकनेछ। 
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(५)  एक हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले 
साधारण सभा बोलाउूँदा समान कायनसूचीमा तोवकए बमोजजम सदस्य 
संख्याको आधारमा स्थानीय तह वा वडा वा तोवकएको िेरमा 
तोवकएको संख्यामा सञ्चालक सदस्यहरूलाई पठाई प्रमतमनमध चयन 
गने र प्रमतमनमधहरूको उपजस्थमतको सभाले अजन्तम मनणनय गनेछ। 

३६. ववशेष साधारण सभा बोलाउन मनदेशन ददन सक्ने: (१) कुनै सहकारी 
संस्थाको मनरीिण वा सपुररविेण गदान वा कसैको उजरुी परी 
छानमबन गदान देहायको अवस्था देजखन आएमा रजजष्ट्रारले त्यस्तो 
सहकारी संस्थाको समममतलाई साधारण सभा बोलाउन मनदेशन ददन 
सक्नेछ:-   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा मसद्धान्त ववपरीत कायन 
गरेमा,  

(ख)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम, ववमनयम तथा 
आन्तररक कायनववमध ववपरीतको कायन गरेमा, 

(ग)  रजजष्ट्रारले ददएको मनदेशनको बारम्बार उल्लंघन 
गरेमा, 

(घ)  दफा ३8 को उपदफा (२) बमोजजम रजजष्ट्रारले 
आदेश ददएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम साधारण सभा बोलाउन मनदेशन 
प्राप् त भएमा समममतले  सो मनदेशन प्राप् त भएको मममतले एक्काइस ददन 
मभर साधारण सभाको बैठक बोलाउन ुपनेछ र साधारण सभाको 
बैठकमा उजरुी वा मनरीिणका िममा देजखएका ववषयमा छलफल 
गरी सोको प्रमतवेदन रजजष्ट्रारसमि पेश गनुन पनेछ। 
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(३) उपदफा (१) वा (२) मा उजल्लजखत अवमधमभर 
समममतले साधारण सभा नबोलाएमा रजजष्ट्रारले त्यस्तो साधारण सभा 
बोलाउन सक्नेछ। 

(४) सहकारी संस्थाको साधारण सभाको लामग गणपूरक 
संख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा बहमुत 
हनु ुपनेछ।  

तर पवहलो पटक बोलाइएको साधारण सभामा गणपूरक 
संख्या नपगुेमा त्यसको सात ददन मभर दोस्रो पटक साधारण सभा 
बोलाउन ुपनेछ। यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा 
एक मतहाई साधारण सदस्यहरूको उपजस्थमत भएमा साधारण सभाको 
गणपूरक संख्या पगुेको मामननेछ। 

३७. सञ्चालक समममत: (१) सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट मनवानजचत 
एक सञ्चालक समममत रहनेछ।सञ्चालक समममतमा एउटै व्यजि 
अध्यि पदमा लगातार दईु पटकभन्दा बढी बहाल हनु पाउने छैन। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको समममतमा उपलब्ध भएसम्म 
कम्तीमा तेत्तीस प्रमतशत मवहला सदस्यको प्रमतमनमधत्व समुनजित गनुन 
पनेछ।  

(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवमधमा 
सञ्चालक तथा लेखा सपुररविेण समममतको पदमा उम्मेदवार बन्न र 
मनवानजचत हनु सक्ने छैन। 

(४) कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको 
कमनचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता मलएको सहकारी संघ वा बैंक 
बाहेक अको कुनै संस्थाको सञ्चालक बन्न पाउने छैन।  

तर संघ वा संस्थाको सञ्चालक समममतमध्येबाट एकजना 
कायनकारी बन्न बाधा पने छैन।  
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(५) कुनै व्यजि एकै समयमा एकमार सहकारी संस्थाको 
सञ्चालक हनु सक्नेछ।  

तर ववजशष्टीकृत संघको हकमा यो व्यवस्था लागू हनेु छैन।  

(६) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ कुनै व्यजि एकभन्दा बढी 
सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा सोही वा अको सहकारी संस्थाको 
कमनचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले एक वषनमभर कुनै 
एक सहकारी संस्थाको मार सञ्चालक वा कमनचारी रहन ुपनेछ। 

(७) कुनै तल्लो तहको सहकारी संघको सञ्चालक मामथल्लो 
तहको संघमा मनवानजचत भएमा तल्लो तहको सहकारी संघको 
सञ्चालक तत्काल छोडन ुपनेछ।  

(८) समममत र लेखा सपुररविेण समममतको कायानवमध चार 
वषनको हनेुछ। 

(९) संघीय मन्री, प्रदेश मन्री, जजल्ला समन्वय समममतका 
प्रमखु र उपप्रमखु, महानगरपामलका, उपमहानगरपामलका, 
नगरपामलकाका प्रमखु, उपप्रमखु र वडा अध्यि तथा गाउूँपामलकाको 
अध्यि, उपाध्यि र वडा अध्यि पदमा रहेको व्यजि सहकारी 
संस्थाको सञ्चालक समममत वा लेखा सपुररविेण समममतमा मनवानजचत 
वा मनोनीत हनेु छैन। 

(१०) यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत संघीय मन्री, प्रदेश 
मन्री, जजल्ला समन्वय समममतका प्रमखु र उपप्रमखु, 
महानगरपामलका, उपमहानगरपामलका, नगरपामलकाका प्रमखु, 
उपप्रमखु र वडा अध्यि तथा गाउूँपामलकाको अध्यि, उपाध्यि, 
वडा अध्यि पदमा रहेको व्यजि सहकारी संस्थाको सञ्चालक समममत 
वा लेखा सपुररवेिण समममतमा मनवानजचत वा मनोनीत भएको भएमा 
यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ तत्काल आफ्नो पदबाट राजीनामा ददन ु
पनेछ। 
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(११) सहकारी संस्थाको दतान तथा मनयमन गननको लामग 
स्थावपत प्रदेश सरकारको सम्बजन्धत मन्रालय वा स्थानीय तहमा 
कायनरत कमनचारीहरुले सहकारी संस्थाको सञ्चालक समममतमा 
मनवानजचत हनु पाउने छैन। यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत त्यस्तो 
मनकायमा कायनरत कमनचारी सहकारी संस्थाको सञ्चालक समममतमा 
मनवानजचत भएको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले तत्काल 
सञ्चालक समममतको पदबाट राजीनामा ददन ुपनेछ। 

(१२) समममतको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सहकारी 
संस्थाको ववमनयममा तोवकए बमोजजम हनेुछ। 

३८. समममतको मनवानचन: (१) समममतले आफ्नो कायानवमध समाप्त हनु ु
अगावै अको समममतको मनवानचन गराउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम समममतको मनवानचन नगराएको 
जानकारी प्राप् त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप् त भएको मममतले तीन 
मवहनामभर समममतको मनवानचन गराउन रजजष्ट्रारले सम्बजन्धत 
समममतलाई आदेश ददन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम रजजष्ट्रारले आदेश ददएकोमा 
सम्बजन्धत समममतले सो आदेश बमोजजमको समयावमधमभर समममतको 
मनवानचन गराई रजजष्ट्रारलाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजम समममतको मनवानचन नगराएमा 
रजजष्ट्रारले त्यस्तो सहकारी संस्था सदस्य रहेको मामथल्लो संघ भए 
सो संघको प्रमतमनमध समेतलाई सहभागी गराई समममतको मनवानचन 
सम्बन्धी सम्पूणन कायन गने, गराउनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोजजम मनवानचन लगायत कायनमा 
सहयोग परु् याउन ु सम्बजन्धत समममतका पदामधकारीहरूको कतनव्य 
हनेुछ।  
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(६) उपदफा (५) बमोजजम कायन गदान, गराउूँदा लागेको 
सम्पूणन खचन सम्बजन्धत सहकारी संस्थाले व्यहोनुन पनेछ। 

(७) यस दफा बमोजजम समममतको अको मनवानचन 
नभएसम्मको लामग समममतले ववमनयममा व्यवस्था भए बमोजजम 
आफ्नो कायन सञ्चालन गनेछ।  

३९. समममतको काम, कतनव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यर उजल्लजखत 
काम, कतनव्य र अमधकारका अमतररि समममतको काम, कतनव्य र 
अमधकार देहाय बमोजजम हनेुछ:- 

(क)  सहकारीका मूल्य, मान्यता र मसद्धान्त बमोजजम 
सहकारी संस्थाको सञ्चालन गने, 

(ख)  आमथनक तथा प्रशासकीय कायन गने, गराउने, 
(ग)  प्रारजम्भक साधारण सभा, वावषनक साधारण सभा तथा 

ववशेष साधारण सभा बोलाउने, 
(घ)  साधारण सभाका मनणनयहरू कायानन्वयन गने, गराउने, 
(ङ)  सहकारी संस्थाको नीमत, योजना, बजेट तथा वावषनक 

कायनिमको तजुनमा गरी साधारण सभा समि पेश गने, 
(च) सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा 

सदस्यताबाट हटाउने,  
(छ)  शेयर नामसारी तथा वफतान सम्बन्धी कायन गने, 
(ज)  सम्बजन्धत संघको सदस्यता मलने, 
(झ)  ववमनयम तथा आन्तररक कायनववमध तयार गरी साधारण 

सभामा पेश गने,  
(ञ)  सहकारी संस्थाको कायनिेर मभर संस्थाको कारोबार 

र व्यवसायको वहत प्रवद्धननको लामग आवश्यक कायन 
गने, गराउने, 
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(ट)  तोवकए बमोजजमका अन्य कायन गने। 

४०. सञ्चालक पदमा बहाल नरहने: देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालक 
आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन:- 

(क)  मनजले ददएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, 

(ख)  मनजलाई दफा 41 को उपदफा (१) बमोजजम 
सञ्चालकबाट हटाउने मनणनय भएमा, 

(ग)  ववजशष्टीकृत सहकारी संस्था बाहेक मनज अको सहकारी 
संस्थाको सञ्चालक रहेको प्रमाजणत भएमा, 

(घ)  मनज सोही वा अको सहकारी संस्थाको कमनचारी रहेको 
प्रमाजणत भएमा, 

तर दफा ३7 को उपदफा (४) को 
प्रमतबन्धात्मक वाक्यांशमा लेजखएको कुरामा सोही 
बमोजजम हनेुछ। 

(ङ)  ववजशष्टीकृत सहकारी संस्था बाहेक मनज सोही वा अको 
सहकारी संस्थाको लेखा सपुररविेण समममतको पदमा 
रहेको प्रमाजणत भएमा, 

(च)  मनजको मतृ्य ुभएमा। 

४१. सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) साधारण सभाले बहमुतको 
मनणनयबाट देहायको अवस्थामा कुनै सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन 
सक्नेछ:- 

(क) आमथनक वहनाममना गरी सम्बजन्धत सहकारी संस्थालाई 
हामन नोक्सानी परु् याएमा, 

(ख)  अनामधकृत तवरले सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको 
कारोबार सम्बन्धी ववषयको गोपमनयता भङ्ग गरेमा, 
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(ग)  सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग 
प्रमतस्पधान हनेु गरी समान प्रकृमतको कारोबार वा 
व्यवसाय गरेमा, 

(घ)  सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको अवहत हनेु कुनै कायन 
गरेमा, 

(ङ)  मनज शारीररक वा मानमसक रूपमा काम गनन असिम 
रहेको मान्यता प्राप्त जचवकत्सकले प्रमाजणत गरेमा, 

(च)  कुनै सञ्चालकमा यो ऐन,  यस ऐन अन्तगनत बनेको 
मनयम वा ववमनयममा उजल्लजखत योग्यता नरहेमा। 

(२)  कुनै सञ्चालकलाई समममतको पदबाट हटाउने मनणनय 
गनुन अजघ त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारण सभासमि सफाइ पेश गने 
मनामसव मावफकको मौका ददन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजमको अवमधमभर कुनै सञ्चालकले 
सफाइ पेश नगरेमा वा मनजले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक 
नभएमा साधारण सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन 
सक्नेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको 
सदस्य समममतको आगामी मनवानचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन।    

(५) उपदफा (३) बमोजजम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा 
त्यस्तो पदमा साधारण सभाले बाूँकी अवमधको लामग अको 
सञ्चालकको मनवानचन गनेछ। 

४२. मनजी  स्वाथन  समावेश  भएको  मनणनय प्रवियामा  संलग्न   हनु नहनेु: 
(१) सञ्चालकले आफ्नो मनजी स्वाथन समावेश भएको मनणनय प्रवियामा 
संलग्न हनु ुहुूँदैन। 
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(२) सञ्चालकले आफूलाई मार व्यजिगत फाइदा हनेु गरी 
सहकारी संस्थामा कुनै कायन गनन, गराउन हुूँदैन। 

(३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को ववपरीत हनेु गरी 
वा आफ्नो अमधकार िेरभन्दा बावहर गई कुनै काम कारबाही गरे 
वा गराएमा त्यस्तो काम कारबाहीप्रमत त्यस्तो सञ्चालक व्यजिगत 
रूपमा उत्तरदायी हनेुछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट सहकारी संस्था, 
सदस्य वा अन्य कुनै व्यजिलाई हामन नोक्सानी हनु गएको रहेछ 
भने त्यस्तो हामन नोक्सानी मनजबाट असलु उपर गररनेछ। 

४३. समममतको ववघटन: (१) साधारण सभाले देहायको अवस्थामा 
समममतको ववघटन गनन सक्नेछ:- 

(क) समममतको बदमनयतपूणन कायनबाट सहकारी संस्थाको 
कारोबार जोजखममा परेमा, 

(ख) सहकारी संस्थाले मतनुन पने दावयत्व तोवकएको 
समयमभर भिुान गनन नसकेमा, 

(ग)  ववमनयममा उजल्लजखत उदे्दश्य र कायन ववपरीतको 
काम गरेमा,  

(घ)  समममतले आफ्नो जजम्मेवारी पूरा नगरेमा, 

(ङ)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयमावलीमा 
उजल्लजखत शतन वा रजजष्ट्रारले ददएको मनदेशनको 
बारम्बार उल्लंघन गरेमा। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम समममत ववघटन भएमा साधारण 
सभाले नयाूँ समममतको मनवानचन गनेछ। 

(३) समममतले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम 
बमोजजम रजजष्ट्रारले ददएको मनदेशन पालना नगरेमा वा दफा ३6 
को उप दफा (२) बमोजजम पेश भएको प्रमतवदेन समेतको आधारमा 
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रजजष्ट्रारले समममतलाई उजरुी वा मनरीिणको िममा देजखएका 
ववषयवस्तकुो गाजभभयनताको आधारमा बढीमा छ मवहनाको समय ददई 
सधुार गने मौका ददन सक्नेछ र त्यस्तो समयावमधमभर पमन सधुार 
नगरेमा त्यस्तो समममत ववघटन गनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजम समममत ववघटन भएमा त्यसरी 
ववघटन गररएको मममतले तीन मवहना मभरमा अको समममतको मनवानचन 
सम्पन्न गराउन र त्यस्तो मनवानचन नभएसम्म सहकारी संस्थाको 
दैमनक कायन सञ्चालन गनन रजजष्ट्रारले तोवकए बमोजजमको एक तदथन 
समममत गठन गनुन पनेछ। 

(५) यस दफा बमोजजम अको समममतको मनवानचन गराउूँदा 
लागेको सम्पूणन खचन सम्बजन्धत सहकारी संस्थाले व्यहोने छ। 

४४. लेखा सपुररविेण समममतको गठन: (१) सहकारी संस्थामा आन्तररक 
मनयन्रण प्रणालीलाई सदुृढ गनन तोवकए बमोजजमको योग्यता पगुेका 
शेयर सदस्यहरुबाट एकजना संयोजक र उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा 
एक जना मवहला सवहत दईुजना सदस्यहरू रहने गरी साधारण सभाले 
मनवानचनबाट लेखा सपुररविेण समममत गठन गनेछ। 

(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यजि एकै अवमधमा 
एउटै सहकारी संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सपुररविेण समममतको 
संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र मनवानजचत हनु सक्ने 
छैन। 

४५. लेखा सपुररविेण समममतको काम, कतनव्य र अमधकार: (१) लेखा 
सपुररविेण समममतको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोजजम 
हनेुछ:- 

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

(ख)  आन्तररक लेखापरीिण गदान लेखापरीिणका 
आधारभूत मसद्धान्तको पालना गने, गराउने, 
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(ग)  ववत्तीय तथा आमथनक कारोबारको मनरीिण तथा 
मूल्याङ्कन गने, गराउने, 

(घ)  समममतको काम कारबाहीको मनयममत सपुररविेण गने 
र समममतलाई आवश्यक सझुाव ददने, 

(ङ)  साधारण सभाको मनदेशन, मनणनय तथा समममतका 
मनणनय कायानन्वयन भए नभएको अनगुमन गने, 

(च)  लेखा सम्बन्धी प्रमतवदेन र समममतको काम 
कारबाहीको सपुररवेिण सम्बन्धी वावषनक प्रमतवदेन 
साधारण सभा समि पेश गने,  

(छ)  आफूले पटक पटक ददएका सझुाव कायानन्वयन 
नभएको कारणबाट कुनै सहकारी संस्थाको वहतमा 
प्रमतकूल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा 
जजन्सी सम्पजत्तको व्यापक रूपमा वहनाममना वा 
अमनयममतता भएको वा संस्था गम्भीर आमथनक 
संकटमा पनन लागेकोमा सो को कारण खुलाई ववशेष 
साधारण सभा बोलाउन समममत समि मसफाररस गने, 

(ज) आवश्यक परेमा आन्तररक लेखा परीिक मनयजुिका 
लामग तीन जनाको नाम सञ्चालक समममतमा मसफाररस 
गने। 

(२) लेखा सपुररवेिण समममतको संयोजक वा सदस्य 
सहकारी संस्थाको दैमनक आमथनक प्रशासमनक कायनमा सहभागी हनु 
पाउने छैन। 

पररच्छेद- ७ 

बचत तथा ऋण पररचालन 

४६. सदस्य केन्रीत भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुन पने: (१) 
सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मार बचत स्वीकार गनन, सो 
को पररचालन गनन र सदस्यलाई मार ऋण प्रदान गनन सक्नेछ। 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने गरी दतान भएको संस्था 
बाहेक अन्य ववषयगत वा बहउुदे्दश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको 
मखु्य कारोबार गनन पाउने छैन। 

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअजघ त्यस्तो कारोबार गदै आएको 
भए ती संस्थाले दइु वषनमभरमा बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार 
नहनेु गरी दतान हुूँदाका बखतमा उल्लेख गररएको मखु्य कारोबार 
गनुन पनेछ। 

(३) सहकारी सस्थाले सदस्यलाई प्रदान गने ऋणमा बढीमा 
सेवा शलु्क एक प्रमतशत र नवीकरण शलु्क शून्य दशमलव दईु 
पाूँच प्रमतशतसम्म मलन सक्नेछ। 

(४) बचत र ऋणको व्याजदर बीीचको अन्तर छ 
प्रमतशतभन्दा बढी हनेु छैन।  

(५) सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने 
व्याजलाई मूल ऋणमा पूूँजीकृत गरी सोको आधारमा व्याज लगाउन 
पाइने छैन। 

(६) सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्यबीच ऋण लगानी, 
नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपर वा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी 
गरेको टे्रजरी मबल खररद गनन बाहेक अचल सम्पजत्त खररद, पूवानधार 
मनमानण, कारोबारमा लगानी, फमन वा कम्पनी वा कुनै बैंकको 
(सहकारी बैंक बाहेक) शेयर खररद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग 
गनुन हुूँदैन। 

तर सहकारी संस्थाले शेयर रकम र संस्थागत कोषको रकम 
सरकार, मनजी िेर र स्थानीय तहले समेत एक्लै वा साझेदारीमा 
उत्पादनमूलक िेर, प्रशोधन, भण्डारण, भवन तथा उपकरणमा 
लगानी गनन बाधा पने छैन।   
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(७) बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यबीच ऋण 
लगानी गदान कुल ऋण लगानीको साठी प्रमतशत उत्पादनमूलक 
िेरमा लगानी गनुन पनेछ। 

(८) सहकारी संस्थाले प्राथममक पूूँजी कोषको पन्र 
गणुासम्म बचत संकलन गनन सक्नेछ। 

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लामग "प्राथममक पूूँजी कोष" 

भन्नाले शेयर पूूँजी र जगेडा कोष सम्झन ुपछन। 

४७. सन्दभन व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था: सहकारी बचत तथा ऋणको 
सन्दभन व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था प्रचमलत संघीय कानून बमोजजम 
हनेुछ। 

४८. व्यजिगत बचतको सीमा: संस्थामा सदस्यको व्यजिगत बचतको 
सीमा सम्बजन्धत संस्थाको ववमनयममा तोवकए बमोजजम हनेुछ। 

पररच्छेद-  8 

आमथनक स्रोत पररचालन 

४९. शेयर मबिी तथा वफतान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सहकारी संस्थाले 
आफ्नो सदस्यलाई शेयर मबिी गनन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कूल शेयर पूूँजीको बीस 
प्रमतशतभन्दा बढी हनेु गरी शेयर मबिी गनन सक्ने छैन।  

तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पणून 
वा आंजशक स्वाममत्व वा मनयन्रण भएको संस्था वा मनकायको हकमा 
यो बन्देज लागू हनेु छैन। 

(३) सहकारी संस्थाको शेयरको अवङ्कत मूल्य प्रमत शेयर 
एक सय रूपैयाूँ हनेुछ।  

(४) सहकारी संस्थाको शेयर पूूँजी ववमनयममा उल्लेख भए 
बमोजजम हनेुछ। 
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(५) सहकारी संस्थाले खुला बजारमा शेयर मबिी गनन 
पाउने छैन। 

(६) सहकारी संस्थाको मूलधनको रूपमा रहेको कुनै 
सदस्यको शेयर सोही सहकारी संस्थाको ऋण वा दावयत्व बाहेक 
अन्य कुनै ऋण वा दावयत्व बापत मललाम मबिी गररने छैन। 

५०. रकम वफतान तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था: (1) कुनै 
सदस्यले सहकारी संस्थाको सदस्यता त्यागी रकम वफतान मलन चाहेमा 
मनजको कुनै दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व भिुान गरेको मममतले एक 
मवहना मभर मनजको बाूँकी रकम तोवकए बमोजजम मनजलाई वफतान 
गनुन पनेछ। 

तर एकै पटकमा धेरै संख्यामा शेयर रकम वफतान माग 
गरेमा समममतले संस्थाको आमथनक अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरेर 
समय सीमा तोकी रकम वफतान गनन सक्नेछ। यसरी गररएको मनणनय 

साधारण सभाबाट अमनवायन रूपमा अनमुोदन गनुन पनेछ। 

(२) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको बचत 
वफतान माग गरेमा मनजको कुनै दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व किा 
गरी बाूँकी रकम तोवकए बमोजजम मनजलाई वफतान गनुन पनेछ।  

(३) सहकारी संस्थाले सबै प्रकारका बचत खाताहरू 
सञ्चालन गनन सक्नेछ।    

५१. ऋण वा अनदुान मलन सक्ने: (१) सहकारी संस्थाले बैंक वा ववत्तीय 
संस्था वा अन्य मनकायबाट ऋण वा अनदुान मलन वा त्यस्तो 
मनकायसूँग साझेदारीमा काम गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
ववदेशी बैंक वा मनकायबाट ऋण वा अनदुान मलन ु अजघ प्रदेश 
सरकारको मसफाररसमा सहकारी सम्बन्धी प्रचमलत संघीय कानून 
बमोजजम नेपाल सरकारको स्वीकृमत मलन ुपनेछ। 
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५२. नेपाल सरकारको सरुिण प्राप् त गनन सक्ने: (१) सहकारी संस्थाले 
ववदेशी बैंक वा मनकायसूँग मलने ऋणमा सरुिण प्राप् त गनुन पने 
भएमा त्यसको लामग प्रदेश सरकार माफन त संघीय कानून बमोजजम 
नेपाल सरकारको स्वीकृमत मलन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम सरुिण प्रदान गदान नेपाल 
सरकारले आवश्यक शतन तोक्न सक्नेछ। 

पररच्छेद- 9 

सहकारी संस्थाको कोष 

५३. सहकारी संस्थाको कोष: (१) सहकारी संस्थाको कोषमा देहाय 
बमोजजमको रकम रहनेछ:- 

(क) शेयर मबिीबाट प्राप् त रकम, 
(ख) बचतको रूपमा प्राप् त रकम, 
(ग) ऋणको रूपमा प्राप्त रकम, 
(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप् त रकम, 
(ङ)  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, 
(च)  स्थानीय सरकारबाट प्राप्त रकम, 
(छ) ववदेशी सरकार वा अन्तरानवष्ट्रय संघ संस्थाबाट प्राप् त 

अनदुान वा सहायताको रकम, 
(ज) व्याज तथा व्यावसावयक कायनबाट आजजनत रकम, 

(झ) सदस्यता शलु्क, 
(ञ) सहकारी संस्थाको नाममा प्राप्त हनेु अन्य रकम। 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजमको रकम प्राप्त 
गनुन अजघ नेपाल सरकार, अथन मन्रालयको सहममत मलन ुपनेछ। 
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५४. जगेडा कोष: (१) सहकारी संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा देहाय बमोजजमका 
रकम रहने छन:्- 

(क)  आमथनक वषनको खुद मनुाफा रकमको कम्तीमा 
पच्चीस प्रमतशत रकम,  

(ख)  अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम मध्ये समममतले तोके 
बमोजजमको रकम। 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम अववभाज्य 
हनेुछ। 

५५. संरजित पूूँजी वफतान कोष: (१) सहकारी संस्थामा एक संरजित पूूँजी 
वफतान कोष रहनेछ। 

(२) दफा 54 बमोजजमको जगेडा कोषमा सो दफाको 
उपदफा (2) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छुट्याई बाूँकी 
रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रमतशत रकम उपदफा (१) 
बमोजजमको कोषमा वावषनक रूपमा जम्मा गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोजजमको रकम सदस्यले गरेको संघीय 
कानूनमा तोवकए बमोजजमको वावषनक कारोबारको आधारमा 
सम्बजन्धत सदस्यलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

५६. सहकारी प्रवद्धनन कोष: (१) सहकारी संस्थाले सहकारी व्यवसायको 
प्रवद्धनन गननको लामग दफा 54 को उपदफा (२) को खण्ड (क) 
बमोजजम जगेडा कोषमा रकम छुट्याई बाूँकी रहेको रकमको शून्य 
दशमलव पाूँच प्रमतशतले हनु आउने रकम संघीय कानूनमा व्यवस्था 
भए बमोजजमको सहकारी प्रवद्धनन कोषमा वावषनक रूपमा जम्मा गनुन 
पनेछ।  
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(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको प्रयोग संघीय 
कानूनमा व्यवस्था भए बमोजजम हनेुछ। 

५७. अन्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस पररच्छेदमा अन्यर 
उजल्लजखत कोषका अमतररि सहकारी संस्थामा सहकारी जशिा कोष, 
शेयर लाभांश कोष लगायत तोवकए बमोजजमका अन्य कोषहरू रहन 
सक्नेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम सो कोषको 
उदे्दश्य पूमतनका लामग ववमनयममा तोवकए बमोजजम प्रयोग गनन 
सवकनेछ।  

तर शेयर लाभांशको रकम सदस्यको शेयर पूूँजीको अठार 
प्रमतशतभन्दा बढी हनेु छैन। 

पररच्छेद- १0 

अमभलेख र सूचना 
५८. अमभलेख राख्न ुपने: (१) सहकारी संस्थाले साधारण सभा, समममत 

तथा लेखा सपुररवेिण समममतका बैठकका मनणनय तथा काम 
कारबाहीको अद्यावमधक अमभलेख सरुजित साथ राख्न ुपनेछ। 

(२) सहकारी संस्थाले आफूले गरेको सम्पणून 
कारोबारहरूको लेखाको अमभलेख तथा अन्य आवश्यक अमभलेखहरू 
तोवकए बमोजजम सरुजित साथ राख्न ुपनेछ। 

(३) अमभलेख राखे्न कायनका लामग ववद्यतुीय सूचना प्रववमधको 
प्रयोग प्राथममकताका साथ गनुन पनेछ। 

५९. वववरण उपलब्ध गराउन ुपने: (१) सहकारी संस्थाले प्रत्येक वषन 
देहायका वववरणहरू सवहतको प्रमतवदेन तोवकएको समय मभर 
रजजष्ट्रारसमि पेश गनुन पनेछ:- 

(क) कारोबारको चौमामसक र वावषनक प्रमतवेदन तथा 
लेखापरीिण प्रमतवदेन, 
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(ख) वावषनक कायनिम, नीमत तथा योजना, 

(ग) खुद बचत सम्बन्धी नीमत तथा योजना, 

(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाूँकी अवमधको सूची, 

(ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी, 

(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयरपूूँजी, 

(छ) सञ्चालक वा सदस्यले मलएको ऋण मतनन बाूँकी रहेको 
रकम, 

(ज) रजजष्ट्रारले समय समयमा तोवकददएकीा अन्य 
वववरण। 

(२) रजजष्ट्रारले उपदफा (१) बमोजजम प्राप्त वववरण 
सवहतको प्रमतवदेन एकमषु्ट रूपमा तोवकएको समय मभर प्रदेश 
सरकारको सहकारी हेने मन्रालयमा पठाउन ुपनेछ। 

पररच्छेद- १1 

लेखा र लेखापरीिण 

६०. कारोबारको लेखा: सहकारी संस्थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा 
प्रणालीमा आधाररत र कारोबारको यथाथन जस्थमत स्पष्ट रूपमा देजखने 
गरी प्रचमलत कानून बमोजजम अमधकार प्राप्त मनकायले लागू गरेको 
लेखामान (एकाउजन्टङ स्ट्याण्डडन) र यस ऐन बमोजजम पालना गनुन 
पने अन्य शतन तथा व्यवस्था बमोजजम राख्न ुपनेछ। 

६१. लेखापरीिण: (१) सहकारी संस्थाले प्रत्येक आमथनक वषनको 
लेखापरीिण सो आमथनक वषन समाप्त भएको मममतले तीन मवहना मभर 
प्रचमलत कानून बमोजजम इजाजतपर प्राप् त लेखापरीिकद्वारा गराउन ु
पनेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोजजमको अवमध मभर कुनै सहकारी 
संस्थाले लेखापरीिण नगराएको पाइएमा रजजष्ट्रारले त्यस्तो सहकारी 
संस्थाको लेखापरीिण इजाजत-पर प्राप् त लेखापरीिकबाट गराउन 
सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम लेखापरीिण गराउूँदा 
लेखापरीिकलाई ददन ुपने पाररश्रममक लगायतको रकम सम्बजन्धत 
सहकारी संस्थाले व्यहोनेछ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम लेखापरीिकले गरेको 
लेखापरीिण प्रमतवेदन अनमुोदनको लामग साधारण सभा समि पेश 
गनुन पनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोजजम पेश भएको लेखापरीिण 
प्रमतवेदन साधारण सभाबाट अनमुोदन हनु नसकेमा पनुः 
लेखापरीिणको लामग साधारण सभाले दफा 62 को अमधनमा रही 
अको लेखापरीिक मनयिु गनेछ। 

६२. लेखापरीिकको मनयजुि: (१) सहकारी संस्थाको लेखापरीिण 
सम्बन्धी कायन गनन प्रचमलत कानून बमोजजम इजाजतपर प्राप् त 
लेखापरीिकहरू मध्येबाट साधारण सभाले एकजना लेखापरीिक र 
एकजना वैकजल्पक लेखापरीिक मनयजुि गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम मनयिु लेखापरीिकको 
पाररश्रममक तथा सवुवधा साधारण सभाले मनधानरण गरे बमोजजम 
हनेुछ।  

(3) उपदफा (१) बमोजजम लेखापरीिक मनयिु गदान एउटै 
व्यजि, फमन वा कम्पनीलाई लगातार तीन आमथनक वषनभन्दा बढी 
हनेु गरी मनयिु गनन सवकने छैन। 

६३. लेखापरीिकमा मनयिु हनु नसक्ने: (१) देहायका व्यजि 
लेखापरीिकमा मनयिु हनु सक्ने छैन:- 
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(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 

(ख)  सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको सदस्य, 

(ग)  सहकारी संस्थाको मनयममत पाररश्रममक पाउने गरी 
मनयिु सल्लाहकार वा कमनचारी, 

(घ) लेखापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन 
वषनको अवमध भिुान नभएको,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 

(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैमतक पतन हनेु अन्य फौजदारी 
कसूरमा सजाय पाएको पाूँच वषन भिुान नभएको,  

(छ) दफा 62 को उपदफा (३) बमोजजमको व्यजि, फमन 
वा कम्पनी, 

(ज) सम्बजन्धत सहकारी संस्था वा संघसूँग स्वाथन 
बाजझएको व्यजि, 

(झ) नेपाल सरकारको तलब भत्ता खाने व्यजि। 

(२) लेखापरीिकले आफू मनयिु हनुअुजघ उपदफा (१) 
बमोजजम अयोग्य नभएको कुरा सहकारी संस्थालाई मलजखत रूपमा 
अनसूुची- ४ को ढाूँचामा जानकारी गराउन ुपनेछ।  

(३) कुनै लेखापरीिक आफ्नो कायनकाल समाप्त नहुूँदै कुनै 
सहकारी संस्थाको लेखापरीिण गनन अयोग्य भएमा वा सहकारी 
संस्थाको लेखापरीिकको पदमा कायम रहन नसक्ने जस्थमत उत्पन्न 
भएमा मनजले तत्काल राजीनामा ददन ुपनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजम राजीनामा ददएमा सम्बजन्धत 
सहकारी संस्थाको सञ्चालक समममतले दफा 62 बमोजजमको 
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वैकजल्पक लेखा परीिकलाई लेखापरीिकको रूपमा मनयजुि गनुन 
पनेछ। 

(5) वैकजल्पक लेखापरीिकबाट लेखापरीिण हनु नसकेमा 
सञ्चालक समममतको मनणनयबाट नयाूँ लेखापरीिक मनयजुि गरी 
आगामी साधारणसभाबाट अनमुोदन गराउन ुपनेछ। 

(6) यस दफाको प्रमतकूल हनेु गरी मनयिु भएको 
लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिण मान्य हनेु छैन।  

पररच्छेद- १2 

ऋण असलुी तथा बाूँकी बक्यौता 

६४. ऋण असलु गने: (१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थासूँग गरेको ऋण 
सम्झौता वा शतन कबमुलयतको पालना नगरेमा, मलखतको भाखा मभर 
ऋणको सावाूँ, व्याज हजानना चिुा नगरेमा वा ऋण मलएको रकम 
सम्बजन्धत काममा नलगाई वहनाममना गरेको देजखएमा त्यस्तो 
सदस्यले ऋण मलूँदा राखेको मधतोलाई सम्बजन्धत सहकारी संस्थाले 
मललाम मबिी गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साूँवा, व्याज 
र हजानना असलु उपर गनन सक्नेछ।  

(२) मधतो नराखी व्यजिगत जमानी वा सामूवहक जमानीमा 
ऋण ददएको भए ऋणीको वैक खाता रोक्का राखी वा मनजको वा 
पररवारको नाममा रहेको अचल सम्पमत रोक्का राखी साूँवा, व्याज र 
हजानना असलु उपर गनन सवकनेछ र सोको लामग सम्बजन्धत मनकायमा 
लेखी पठाउन ुपनेछ। 

(३) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थामा राखेको मधतो कुनै 
वकमसमले कसैलाई हक हस्तान्तरण गरेमा वा त्यस्तो मधतोको मूल्य 
घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई मनजित म्याद ददई थप मधतो सरुिण 
राख् न लगाउन सवकनेछ। 
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(४) उपदफा (२) बमोजजम ऋणीले थप मधतो नराखेमा वा 
उपदफा (१) वा (२) बमोजजमको मधतोबाट पमन साूँवा, व्याज र 
हजाननाको रकम असलु उपर हनु नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक 
लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पमन साूँवा, व्याज र हजानना असलु उपर 
गनन गराउन सवकनेछ।  

(५) यस दफा बमोजजम साूँवा, व्याज र हजनना असलु उपर 
गदान लागेको खचनको रकम तथा असलुउपर भएको साूँवा, व्याज र 
हजाननाको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम सम्बजन्धत 
ऋणीलाई वफतान ददन ुपनेछ।  

(६) यस दफा बमोजजम कुनै सहकारी संस्थाले ऋणीको 
मधतो वा अन्य जायजेथा मललाम मबिी गदान मललाम सकाने व्यजिको 
नाममा सो मधतो वा जायजेथा प्रचमलत कानून बमोजजम रजजषे्ट्रशन वा 
दाजखल खारेज गननको लामग सम्बजन्धत कायानलयमा लेखी पठाउनेछ 
र सम्बजन्धत कायानलयले पमन सोही बमोजजम रजजषे्ट्रशन वा दाजखल 
खारेज गरी सोको जानकारी सम्बजन्धत संस्थालाई ददन ुपनेछ। 

(७) यस दफा बमोजजम मधतो राखेको सम्पजत्त मललाम मबिी 
गदान कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत सहकारी संस्था 
आफैँ ले सकार गनन सक्नेछ। 

(८) उपदफा (७) बमोजजम आफैँ ले सकार गरेमा त्यस्तो 
सम्पजत्त सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको नाममा रजजषे्ट्रशन वा दाजखल 
खारेज गनन सम्बजन्धत कायानलयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी 
आएमा सम्बजन्धत कायानलयले सोही बमोजजम रजजषे्ट्रशन वा दाजखल 
खारेज गरी ददन ुपनेछ। 

(९) ऋण असलुी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम 
हनेुछ। 
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६५. बाूँकी बक्यौता असलु उपर गने: दफा ६४ बमोजजम असलु उपर 
हनु नसकेमा त्यस्तो रकम र सोको व्याज समेत रजजष्ट्रारले त्यस्तो 
व्यजिको जायजेथाबाट असलु उपर गररददन सक्नेछ। 

६६. रोक्का राख् न लेखी पठाउने: (१) सहकारी संस्थाले दफा 64 र ६5 
को प्रयोजनको लामग कुनै व्यजिको खाता, जायजेथाको स्वाममत्व 
हस्तान्तरण, नामसारी वा मबिी गनन नपाउने गरी रोक्का राख् न 
सम्बजन्धत मनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम रोक्काको लामग लेखी आएमा 
सम्बजन्धत मनकायले प्रचमलत कानून बमोजजम त्यस्तो व्यजिको 
खाता, जायजेथाको स्वाममत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा मबिी गनन 
नपाउने गरी रोक्का राख् नेछ। 

६७. अग्रामधकार रहने: कुनै व्यजिले सहकारी संस्थालाई मतनुन पने ऋण 
वा अन्य कुनै दावयत्व नमतरेमा त्यस्तो व्यजिको जायजेथामा नेपाल 
सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको हक दाबी भए त्यसको 
लामग रकम छुट्याई बाूँकी रहन आएको रकममा सहकारी संस्थाको 
अग्रामधकार रहनेछ। 

६८. कारबाही गनन बाधा नपने: कुनै सहकारी संस्थाले ऋण असलुी गने 
सम्बन्धमा कुनै व्यजि वा सहकारी संस्था उपर चलाएको कुनै 
कारबाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यजि वा संस्था उपर यस ऐन तथा 
प्रचमलत कानून बमोजजमको कुनै कसूरमा कारबाही चलाउन रोक 
लगाएको मामनने छैन। 

पररच्छेद- १3 

एकीकरण,  ववभाजन, ववघटन तथा दतान खारेज 

६९. एकीकरण तथा ववभाजन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐनको 
अमधनमा रही दईु वा दईुभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू एक आपसमा 
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गाभी एकीकरण गनन वा एक सहकारी संस्थालाई भौगोमलक 
कायनिेरको आधारमा दईु वा दईुभन्दा बढी सहकारी संस्थामा 
ववभाजन गनन सवकनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजन गदान 
सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको कुल कायम रहेका सदस्य संख्याको 
बहमुतबाट मनणनय गनुन पनेछ।         

(३) उपदफा (२) बमोजजम एकीकरण वा ववभाजन गने 
मनणनय गदान एकीकरण वा ववभाजनका शतन र कायनववमध समेत 
खुलाउन ुपनेछ। 

(४) एकीकरण वा ववभाजन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोजजम हनेुछ। 

७०. ववघटन र दतान खारेज: (१) कुनै सहकारी संस्थामा देहायको अवस्था 
रहेमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका दईु मतहाइ बहमुतको 
मनणनयबाट त्यस्तो सहकारी संस्थाको ववघटन र दतान खारेज गने 
मनणनय गरी स्वीकृमतका लामग समममतले रजजष्ट्रारसमि मनवेदन ददन 
सक्नेछ:- 

(क) ववमनयममा उजल्लजखत उदे्दश्य तथा कायन हामसल गनन 
सम्भव नभएमा,  

(ख)  सदस्यको वहत गनन नसक्ने भएमा। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्राप् त मनवेदन छानमबन गदान 
त्यस्तो सहकारी संस्थाको ववघटन गनन उपयिु देजखएमा रजजष्ट्रारले 
दतान खारेज गनन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
रजजष्ट्रारले देहायको अवस्थामा सहकारी संस्थाको दतान खारेज गनन 
सक्नेछ:- 
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(क) लगातार दईु वषनसम्म कुनै कारोबार नगरी मनजरिय 
रहेको पाइएमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयमावली 
ववपरीतको कायन बारम्बार गरेमा, 

(ग) ववमनयममा उजल्लजखत उदे्दश्य ववपरीत कायन गरेमा, 
(घ)  सहकारी मूल्य, मान्यता र मसद्धान्त ववपरीीत कायन 

गरेमा। 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम दतान खारेज गनुन अजघ 
रजजष्ट्रारले त्यस्तो सहकारी संस्थालाई सनुवुाईको लामग पन्र ददनको 
समय ददन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम सहकारी संस्थाको दतान 
खारेज भएमा त्यस्तो सहकारी संस्था ववघटन भएको मामननेछ।  

(६) उपदफा (२) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए 
तापमन रजजष्ट्रारले प्रदेश सरकारले तोकेको मसमाभन्दा बढी रकम 
अनदुान प्राप्त गरेको संख्या वा संघको दतान खारेज गनुन अजघ 
मन्रालयको स्वीकृमत मलन ुपनेछ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोजजम कुनै सहकारी संस्था 
वा संघको दतान खारेजी भएमा त्यस्तो संस्था वा संघको दतान प्रमाणपर 
स्वतः रद्द भएको मामननेछ। 

७१. मलक्वीडेटरको मनयजुि: (१) दफा 70 बमोजजम कुनै सहकारी 
संस्थाको दतान खारेज भएमा रजजष्ट्रारले मलक्वीडेटर मनयिु गनेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
सहकारी सम्बन्धी प्रचमलत संघीय कानून र प्रदेश कानूनमा तोवकएको 
पररमाणसम्मको सम्पजत्त भएको सहकारी संस्थाको हकमा रजजष्ट्रारले 
कुनै अमधकृतस्तरको कमनचारीलाई मलक्वीडेटर मनयजुि गनन 
सक्नेछ। 
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(३) मलक्वीडेसन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम 
हनेुछ। 

७२. मलक्वीडेशन पमछको सम्पजत्तको उपयोग: कुनै सहकारी संस्थाको 
मलक्वीडेशन पिात ् सबै दावयत्व भिुान गरी बाूँकी रहन गएको 
सम्पजत्तको उपयोग तोवकए बमोजजम हनेुछ। 

पररच्छेद- १4 

रजजष्ट्रार 

७३. रजजष्ट्रार: (१) मन्रालायले सहकारी संस्थाको दतान, मनयमन 
लगायतका अन्य सम्पूणन कायन सम्पादन गनन प्रदेश मनजामती सेवाको 
अमधकृतस्तरको नवौं/दशौं तहको पदमा कायनरत कमनचारीलाई 
❖कायानलयको रजजष्ट्रारको रूपमा कायन गने गरी तोक्न सक्नेछ।  

(२) रजजष्ट्रारलाई कायन सम्पादनमा सहयोग गनन चावहने 
आवश्यक कमनचारी मन्रालयले उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
मन्रालयले ❖कायानलयको गठन नभएसम्म मन्रालयको सहकारी हेने 
महाशाखाको प्रमखुलाई रजजष्ट्रारको रूपमा कायन गने गरी तोक्न 
सक्नेछ। 

७४. रजजष्ट्रारको काम, कतनव्य र अमधकार: (१) यस ऐनमा अन्यर 
उजल्लजखत काम, कतनव्य र अमधकारका अमतररि रजजष्ट्रारको काम, 
कतनव्य र अमधकार तोवकए बमोजजम हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम रजजष्ट्रारलाई प्राप्त अमधकार 
मध्ये केही अमधकार आफू मातहतको अमधकृतस्तरको कमनचारीलाई 
प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ। 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधत। 
❖ केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७9 द्वारा संशोमधत। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७७ द्वारा थप। 
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पररच्छेद- १5 

अनगुमन तथा मनरीिण  

७५. अनगुमन तथा मनरीिण गने: (१) रजजष्ट्रारले सहकारी संस्थाको 
आमथनक कारोबारको जनुसकैु बखत अनगुमन, मनरीिण तथा वहसाब 
जाूँच गनन, गराउन सक्नेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोजजम मनरीिण वा वहसाब जाूँच गदान 
रजजष्ट्रारले माग गरेको जानकारी सम्बजन्धत सहकारी संस्थाले 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ।  

(3) उपदफा (१) बमोजजम मनरीिण वा वहसाब जाूँच गदान 
कुनै सहकारी संस्थाको काम कारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत 
बनेको मनयम, मनदेजशका, मापदण्ड वा कायनववमध बमोजजम भएको 
नपाइएमा रजजष्ट्रारले सम्बजन्धत संस्थालाई आवश्यक मनदेशन ददन 
सक्नेछ र त्यस्तो मनदेशनको पालना गनुन त्यस्तो संस्थाको कतनव्य 
हनेुछ। 

(४) सहकारी सस्थाको अनगुमन तथा मनरीिण गदान 
सम्बजन्धत संघको प्रमतमनमध समेतलाई सहभागी गराउन सवकनेछ। 

७६. छानमबन गनन सक्ने: (१) कुनै सहकारी संस्थाको व्यावसावयक 
कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको वहत ववपरीत काम भएको 
वा सो संस्थाको उदे्दश्य ववपरीत कायन गरेको भनी त्यस्तो संस्थाको 
कम्तीमा पाूँच प्रमतशत सदस्यले छानमबनको लामग मनवेदन ददएमा 
रजजष्ट्रारले त्यस्तो संस्थाको छानमबन गनन, गराउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम छानमबन गदान माग गरेको 
वववरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गनुन सम्बजन्धत सहकारी 
संस्थाको कतनव्य हनेुछ।  
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजजम गररएको छानमबनको 
जानकारी सम्बजन्धत सहकारी संस्थालाई मलजखत रूपमा ददन ुपनेछ। 

७७. सहकारी संघ वा संस्थाको अनगुमन तथा मनरीिण सम्बन्धी ववशेष 
व्यवस्था: (1) सहकारी संस्था वा संघले अवलम्बन गने अनगुमन 
प्रणाली सहकारी सम्बन्धी प्रचमलत संघीय कानून बमोजजम हनेुछ। 

(2) उपदफा (1) बमोजजम संस्था वा संघको अनगुमन 
तथा मनरीिण रजजष्ट्रारले आवश्यकता अनसुार नेपाल राष्ट्र बैँक, प्रदेश 
सहकारी संघ, ववषयगत सहकारी संघ, जजल्ला सहकारी  संघ 
लगायतका अन्य मनकायको सहयोग मलई गनेछ। 

७८. मन्रालयले अनगुमन तथा मनरीिण गने: (१) रजजष्ट्रारबाट कुनै 
सहकारी संस्थाको मनरीिण नभएको वा त्यस्तो मनरीिण प्रभावकारी 
नभएकोले  सदस्यको वहतमा प्रमतकूल असर परेको भनी कुनै 
स्रोतबाट जानकारी हनु आएमा मन्रालयले त्यस्तो संस्थाको अनगुमन 
तथा मनरीिण गरी सम्बजन्धत सहकारी संस्था र रजजष्ट्रारलाई 
आवश्यक मनदेशन ददन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम मनदेशन ददएमा त्यस्तो 
मनदेशनको पालना गनुन सम्बजन्धत सहकारी संस्थाको कतनव्य हनेुछ। 

७९. संघले अनगुमन तथा मनरीिण गनुन पने: (१) संघले आफ्ना सदस्यको 
काम कारबाहीको तोवकए बमोजजम अनगुमन तथा मनरीिण गरी 
सोको प्रमतवदेन मन्रालय तथा रजजष्ट्रारलाई वावषनक रूपमा ददन ु
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रमतवेदनमा देहायका 
वववरणहरू समावेश गनुन पनेछ:- 

(क) अनगुमन तथा मनरीिण गरेको संस्था वा 
संघको वववरण,  
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(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम र 
ववमनयमको पालनाको अवस्था, 

(ग) सदस्यले प्राप्त गरेको सेवा, सवुवधाको अवस्था, 

(घ) संस्था वा संघको आमथनक र ववत्तीय अवस्था 
तथा कोषको पररचालन, 

(ङ) तोवकए बमोजजमका अन्य व्यवस्था।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम संघले अनगुमन गदान आफू 
मातहतका कुनै संस्था वा संघको काम कारबाहीमा कुनै रवुट फेला 
परेमा त्यस्तो रवुट सच्याउन सम्बजन्धत संस्था वा संघलाई सझुाव 
वा मनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो सझुाव वा मनदेशनको पालना गनुन 
सम्बजन्धत संस्था वा संघको कतनव्य हनेुछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजम ददएको सझुाव वा मनदेशनको 
पालना नभएमा संघले रजजष्ट्रारसमि कारबाहीको मसफाररस गनेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोजजम ददएको सझुाव वा मनदेशन 
सम्बन्धी ववषय संघको वावषनक प्रमतवदेनमा समेत उल्लेख गनुन 
पनेछ।  

८०. वावषनक प्रमतवेदन पेश गनुन पने: (१) रजजष्ट्रारले आमथनक वषन समाप्त 
भएको मममतले तीन मवहनामभर सहकारी संस्थाको अनगुमन तथा 
मनरीिण सम्बन्धी वावषनक प्रमतवेदन मन्रालयसमि पेश गनुन पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको प्रमतवेदनमा देहायका 
वववरणहरू खुलाउन ुपनेछ:- 

(क) सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको वववरण, 

(ख) अनगुमन गररएका सहकारी संस्थाको संख्या तथा 
आमथनक कारोबारको वववरण, 
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(ग)  सहकारी मूल्य, मान्यता र मसद्धान्त र  यो ऐन, 
यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम, ववमनयम तथा 
आन्तररक कायनववमधको पालनाको अवस्था, 

(घ)  सहकारी संस्थाका सदस्यले प्राप् त गरेको सेवा 
सवुवधा तथा सो को उपभोगको अवस्था, 

(ङ) सहकारी संस्थाको वियाकलापमा सदस्यको 
सहभामगताको स्तर अनपुात, 

(च)  सहकारी संस्थालाई प्रचमलत कानून बमोजजम 
प्रदान गररएको ववत्तीय अनदुान तथा छुट 
सवुवधाको सदपुयोमगताको अवस्था, 

(छ) सहकारी संस्थाको आमथनक वियाकलाप तथा 
ववत्तीय अवस्था सम्बन्धी तोवकए बमोजजमका 
वववरण, 

(ज)  सहकारी संस्थामा आन्तररक मनयन्रण 
प्रणालीको अवस्था, 

(झ)  सहकारी संस्थामा सशुासन तथा जजम्मेवारीको 
अवस्था, 

(ञ)  सहकारी संस्थामा रहेका कोषको वववरण, 

(ट)  सहकारी संरजित पूूँजी वफतान कोष ववतरणको 
अवस्था, 

(ठ)  सहकारीको नीमत मनमानणमा सहयोग पगु्ने 
आवश्यक कुराहरू, 

(ड)  सहकारी संस्थाको दतान, खारेजी तथा ववघटन 
सम्बन्धी वववरण, 
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(ढ)  संस्था वा संघले सञ्चालन गरेको दफा १8 
बमोजजमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा 
पररयोजनाको वववरण, 

(ण) तोवकए बमोजजमका अन्य वववरण। 

पररच्छेद- १6 

समस्याग्रस्त संस्था वा संघ 

८१. संस्था वा संघ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गनन सवकने: (१) यस ऐन 
बमोजजम गररएको मनरीिण तथा छानमबनबाट कुनै संस्था वा संघमा 
देहायको अवस्था ववद्यमान रहेको देजखएमा रजजष्ट्रारले त्यस्तो संस्था 
वा संघलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघको रूपमा घोषणा गनन 
मन्रालयसमि मसफाररस गनुन पनेछ:- 

(क)  सदस्यको वहत ववपरीत हनेु गरी कुनै कायन गरेको, 

(ख)  संस्था वा संघले पूरा गनुन पने ववत्तीय दावयत्व पूरा 
नगरेको वा भिुानी गनुन पने दावयत्व भिुानी गनन 
नसकेको वा भिुानी गनन नसक्ने अवस्था भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचत मनधानररत शतन बमोजजम वफतान गनन 
नसकेको, 

(घ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम तथा 
ववमनयम ववपरीत हनेु गरी संस्था वा संघ सञ्चालन 
गरेको, 

(ङ)  संस्था वा संघ दामासाहीमा पनन सक्ने अवस्थामा 
भएको वा गम्भीर आमथनक कदठनाई परेको, 

(च)  संस्था वा संघको उदे्दश्य ववपरीत कायन गरेको, 

(छ) संस्था वा संघ समस्याग्रस्त भएको भनी त्यस्तो संस्था 
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वा संघका कम्तीमा पच्चीस जना सदस्यहरूले 
रजजष्ट्रारसमि मनवेदन ददएकोमा छानमबन गदान यस 
खण्ड बमोजजमको कुनै अवस्था ववद्यमान भएको 
देजखएको। 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको मसफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो 
संस्था वा संघलाई मन्रालयले समस्याग्रस्त संस्था वा संघ घोषणा 
गनन सक्नेछ। 

(3) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको मन्रालयले छानमबन 
गनन, गराउन सक्नेछ। 

८२. व्यवस्थापन समममतको गठन: (१) यस ऐन बमोजजम कुनै संस्था वा 
संघलाई समस्याग्रस्त संस्था वा संघ घोषणा गररएकोमा त्यस्तो संस्था 
वा संघको सम्पजत्त व्यवस्थापन तथा दावयत्व भिुानी सम्बन्धी कायन 
गनन प्रदेश सरकारले देहाय बमोजजमको व्यवस्थापन समममत गठन 
गनेछ:- 

(क) वररष्ठ अमधविा वा कानून र न्यायको  
िेरमा कम्तीमा पन्र वषन अनभुव भई  
कम्तीमा रा.प. दद्वतीय शे्रणीबाट मनवृत्त  
व्यजि मध्येबाट मनयिु          -अध्यि 

(ख) मनजामती सेवाको कम्तीमा रा.प. दद्वतीय  
शे्रणी वा सो सरहको पदमा काम गरेका                 

व्यजि मध्येबाट मनोनीत एक जना  -सदस्य   

(ग) प्रमतमनधी, प्रदेश सहकारी संघले तोकेको  
सञ्चालक एक जना              -सदस्य 

(घ) सहकारी िेरका ववज्ञमध्येबाट कम्तीमा  
एकजना मवहला सवहत मनोनीत दईु जना -सदस्य 
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(ङ) बैंङ्क तथा ववत्तीय संस्थाको कम्तीमा आठौं तह वा 
सो सरहको पदमा  वा चाटनर एकाउण्टेण्ट भई बैंङ्क 
तथा ववत्तीय संस्थाको सपुररविेण िेरमा कम्तीमा 
तीन वषन काम गरेका व्यजिमध्येबाट मनोनीत 
गरेको एक जना                -सदस्य 

(च) रा.प. ततृीय शे्रणीको अमधकृत   -सदस्य-सजचव 

(२) व्यवस्थापन समममतको अध्यि र सदस्यको पदावमध 
मनयजुिको मममतले बढीमा दईु वषनको हनेुछ र प्रदेश सरकारले 
आवश्यकता अनसुार मनजहरूको पदावमध बढीमा दइुन वषन थप गनन 
सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
व्यवस्थापन समममतको अध्यि वा सदस्यको कायन सम्पादन 
सन्तोषजनक नरहेमा प्रदेश सरकारले मनजलाई जनुसकैु बखत 
पदबाट हटाउन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजम व्यवस्थापन समममतको अध्यि 
वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन ु अजघ मनजलाई सफाइ पेश गने 
मनामसब मौका ददन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोजजम ररि हनु आएको व्यवस्थापन 
समममतको कुनै पदमा प्रदेश सरकारले उपदफा (२) को अमधनमा 
रही पूमतन गनेछ। 

(६) व्यवस्थापन समममतको बैठक सम्बन्धी कायनववमध 
समममत आफैँ ले मनधानरण गरे बमोजजम हनेुछ। 

८३. व्यवस्थापन समममतको काम,  कतनव्य र अमधकार:  व्यवस्थापन 
समममतको काम, कतनव्य र अमधकार देहाय बमोजजम हनेुछ:- 

(क) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको साधारणसभा, समममत 
तथा लेखा सपुररवेिण समममतले यो ऐन, यस ऐन 
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अन्तगनत बनेको मनयम वा ववमनयम बमोजजम प्रयोग गनन 
पाउने सम्पूणन अमधकार प्रयोग गने, 

(ख) समस्याग्रस्त संस्था वा संघका समममतको सदस्य, 
मनजका पररवार, नातेदार, संस्थाका कमनचारी, संस्था वा 
संघसूँग सम्बजन्धत अन्य संस्था, संघ वा कम्पनीका 
कमनचारी, समब्द्ध त्यको जानकारी भएका वा 
ममलेमतोबाट कारोबार गरररहेका अन्य व्यजि वा 
संस्था लगायत व्यवस्थापन समममतले आवश्यक ठानेका 
व्यजिलाई व्यवस्थापन समममतमा उपजस्थत गराउने, 
सोधपछु गने, बयान मलने, आवश्यक कागजात पेश गनन 
लगाउने, 

(ग) समस्याग्रस्त संस्था वा संघ सम्पजत्त तथा दावयत्वको 
यवकन वववरण र त्याङ्क सङ्कलन गरी अध्ययन, 
ववश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गने, 

(घ) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पजत्त जजम्मा मलने, 
(ङ) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको काम कारबाही सम्बन्धी 

मनणनय तथा अमभलेख लगायतको सम्पूणन व्यवस्थापन 
आफ्नो मनयन्रणमा मलने, 

(च) समस्याग्रस्त संस्था वा संघले असलु गनुन पने ऋण, 
बाूँकी बक्यौता तथा अन्य रकम यो ऐन,  यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयम वा ववमनयम बमोजजमको प्रविया 
अवलम्बन गरी असलु गने, 

(छ) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको मधतोमा रहेको सम्पजत्त 
आवश्यकता अनसुार यो ऐन, यस ऐन अन्तगनत बनेको 
मनयम वा ववमनयम बमोजजम मललाम मबिी गने, 

(ज) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पजत्त मबिी गने, 
उपयोग गने तथा व्यवस्थापन गने, 
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(झ) समस्याग्रस्त संस्था वा संघका सदस्य तथा बचतकतानको 
बचत तथा शेयर रकम सम्बन्धी अमभलेख तयार गने, 

(ञ) सदस्य तथा बचतकतानको बचत वफतान वा भिुानी ददने, 

(ट) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पजत्त व्यवस्थापन तथा 
दावयत्व भिुानी गननको लामग यो ऐन वा यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयम बमोजजम मलक्वीडेटरलाई भएको 
सबै अमधकार प्रयोग गने, 

(ठ) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सञ्चालक, कमनचारी वा 
मनजका पररवारको सदस्यले बचतकतानको बचत पूरै वा 
आंजशक रूपमा कुनै कम्पनी, संस्था वा आमथनक 
कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसरी 
प्रयोग  भएको रकम वा सोबाट बढे बढाएको सम्पजत्त 
कब्जामा मलने र सो सम्पजत्तमध्येबाट बचतकतानको 
बचत भरी भराउ गनन मललाम मबिी वा असलु उपर 
सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गने, 

(ड) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको तफन बाट कानूनी प्रमतरिा 
गने, 

(ढ) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सञ्चालक र कमनचारी वा 
मनजहरूका पररवारका सदस्य वा अन्य व्यजिको 
नाममा राखेको संस्था वा संघको चल अचल सम्पजत्त 
वा संस्था वा संघको सम्पजत्तबाट खररद गरेको अचल 
सम्पजत्त कब्जामा मलई त्यस्तो सम्पजत्त मललाम मबिी 
समेत गरी बचतकतानलाई वफतान ददलाउने काम गने। 

८४. लगत तयार गने: दफा 83 को प्रयोजनको लामग व्यवस्थापन 
समममतले देहाय बमोजजमको लगत तयार गनेछ:- 
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(क) समस्याग्रस्त संस्था वा संघका सदस्य, बचतकतान, 
ऋणी वा संस्था वा संघले भिुानी ददन ुपने व्यजि 
वा संस्थाहरूको नाम नामेशीको, 

(ख) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको नाममा रहेको वा 
लगानी गरेको अपाटनमेण्ट लगायतका अचल 
सम्पजत्तको, 

(ग) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको समममतको सदस्य, 
कमनचारी वा मनजको पररवारको वा नाता सम्बन्ध 
भएको व्यजिका नाममा बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको 
खातामा रहेका नगद, सनु चाूँदी तथा शेयर लगानीको, 

(घ) समस्याग्रस्त संस्था वा संघले ऋण प्राप् त गननका लामग 
मधतोमा राखेका जग्गा जममन र भवनको, 

(ङ) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको स्वदेश तथा ववदेशका 
जनुसकैु स्थानमा रहेका चल तथा अचल सम्पजत्तको। 

८५. दावयत्व भिुानी गने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) व्यवस्थापन समममतले 
समस्याग्रस्त संस्था वा संघको दावयत्व भिुानी गननको लामग देहायको 
प्राथममकता कायम गनुन पनेछ:- 

(क) बचत जम्मा गदानका बखत मनधानररत शतन बमोजजम 
सदस्यलाई बचत भिुानी, 

(ख) त्यस्तो संस्था वा संघको जायजेथा वा दफा ८३ को 
खण्ड (ठ) बमोजजमको सम्पजत्त सरकारी बाूँक 
बक्यौता वा कुनै हकदावी भएमा त्यस्तो बाूँकी 
बक्यौता वा हकदावीको रकम भिुानी, 

(ग) समस्याग्रस्त संस्था वा संघलाई अपाटनमेन्ट वा 
जग्गाको लामग अमग्रम रूपमा रकम बझुाउने 
व्यजिहरूको भिुानी, 
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(घ) समस्याग्रस्त संस्था वा संघका साहहुरूलाई रकम 
भिुानी। 

(२) यस दफा बमोजजम समस्याग्रस्त संस्था वा संघको 
सम्पूणन दावयत्व भिुानी गननको लामग त्यस्तो संस्था वा संघको 
सम्पजत्तले नखामेमा व्यवस्थापन समममतले सदस्यको बचत वफतान तथा 
अन्य दावयत्व भिुानी गदान दामासाहीको दरले गनन सक्नेछ। त्यसरी 
सदस्यको बचत वफतान गदान व्यवस्थापन समममतले तोकेका साना 
बचतकतानलाई प्राथममकता ददन ुपनेछ। 

८६. अमधकार समु्पन सक्ने:  व्यवस्थापन समममतले समस्याग्रस्त संस्था वा 
संघको सम्पजत्त व्यवस्थापन गदान आफूलाई प्राप् त अमधकार 
व्यवस्थापन समममतका अध्यि, सदस्य वा कुनै सरकारी कमनचारीले 
प्रयोग तथा पालन गनन पाउने गरी समु्पन सक्नेछ। 

८७. संस्था वा संघको सम्पजत्तबाट व्यहोररने: समस्याग्रस्त संस्था वा 
संघको सम्पजत्त व्यवस्थापन गने मसलमसलामा लाग्ने खचन त्यस्तो 
संस्था वा संघको सम्पजत्तबाट तत्काल व्यहोनन नसवकने भएमा सो 
प्रयोजनको लामग प्रदेश सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

८८. अमधकार स्वतः मनलम्बन हनेु: (१) यस ऐन बमोजजम व्यवस्थापन 
समममत गठन भएको मममतदेजख समस्याग्रस्त संस्था वा संघको समममत, 
व्यवस्थापक तथा कमनचारीको अमधकार व्यवस्थापन समममतले कायन 
प्रारम्भ गरेपमछ स्वतः मनलम्बन हनेुछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पजत्त व्यवस्थापन तथा दावयत्व 
भिुानी सम्बन्धी कायन गननको लामग त्यस्तो संस्था वा संघको 
समममतको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कमनचारीको मनलम्बन फुकुवा 
गरी व्यवस्थापन समममतले काममा खटाउन सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम व्यवस्थापन समममतले काममा 
खटाएकोमा सो बमोजजमको जजम्मेवारी पूरा गनुन सम्बजन्धत व्यजिको 
कतनव्य हनेुछ। 
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८९. दावी पेश गनन सूचना ददन ुपने: व्यवस्थापन समममतले कायन प्रारम्भ 
गरेपमछ समस्याग्रस्त संस्था वा संघका सदस्य, बचतकतान तथा 
साहहुरूलाई आफूले पाउन ुपने रकमको दावी पेश गनन रावष्ट्रयस्तरको 
दैमनक पमरकामा कम्तीमा पन्र ददनको समयावमध ददई सावनजमनक 
सूचना प्रकाशन गनुन पनेछ। 

९०. लेखापरीिण प्रमतवदेन तयार गनुन पने: व्यवस्थापन समममतले कायन 
प्रारम्भ गरेको मममतले छ मवहनामभर त्यस्तो समस्याग्रस्त संस्था वा 
संघको लेखापरीिण गरी सो को प्रमतवेदन तयार गरी सावनजमनक 
गनुन पनेछ। 

९१. उपचारात्मक कायन गनन सक्ने:  यस ऐन बमोजजम भएको लेखापरीिण 
प्रमतवेदनको आधारमा समस्याग्रस्त संस्था वा संघ पनुः सञ्चालन हनु 
सक्छ भने्न आधार र कारण भएमा व्यवस्थापन समममतले देहायका 
उपचारात्मक कायनहरू गनन सक्नेछ:- 

(क) समममतलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन 
गनन आदेश ददने, 

(ख) सम्बजन्धत संस्था वा संघका शेयर सदस्यहरूमध्येबाट 
अन्तररम समममतको गठन गरी व्यवस्थापन वा काम 
कारोबार सञ्चालन गनन लगाउने, 

(ग) समममत ववघटन गरी त्यस्तो संस्था वा संघको साधारण 
सभा बोलाई सो को व्यवस्थापन वा काम कारोबार 
सञ्चालन गनन नयाूँ समममतको गठन गने वा गराउने, 

(घ) सम्बजन्धत संस्था वा संघ सदस्य रहेको केजन्रय 
ववषयगत सहकारी संघ वा रावष्ट्रय सहकारी महासंघले 
समस्याग्रस्त संघ वा संस्थाको पनुः सञ्चालनको 
ववश्वसनीय कायनयोजना पेश गरी पनुः सञ्चालनको 
जजम्मेवारी मलन चाहेमा तोवकए बमोजजमको शतन 
बन्देज सवहत त्यस्तो जजम्मेवारी ददने, 
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(ङ) व्यवस्थापन समममतले उपयिु देखेको अन्य 
सधुारात्मक र उपचारात्मक उपाय अवलम्वन गने। 

९२. व्यवस्थापन समममतले लेखी पठाउन सक्ने: (१) व्यवस्थापन समममतले 
समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पजत्त व्यवस्थापन वा दावयत्व 
भिुानी सम्बन्धी कायन गने मसलमसलामा देहायको कायन गनन 
सम्बजन्धत मनकायसमि लेखी पठाउन सक्नेछ:- 

(क) समममतको सदस्य, व्यवस्थापक तथा कमनचारी वा 
मनजका पररवारको सदस्य वा संस्था वा संघको कुनै 
बैंक वा ववत्तीय संस्थामा भएको आमथनक कारोबार वा 
खाता वा अन्य चल अचल सम्पजत्त रोक्का राख् न, 

(ख) समममतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमनचारीलाई 
राहदानी जारी नगनन वा जारी भई सकेको भए सो 
राहदानी रोक्का राख् न, 

(ग) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको ऋण नमतने सदस्य वा 
व्यजिको नाम कालो सूचीमा समावेश गनन। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम लेखी आएमा सम्बजन्धत 
मनकायले सो बमोजजम गरी गराई सो को जानकारी व्यवस्थापन 
समममतलाई ददन ुपनेछ। 

९३. मसफाररस गनन सक्ने: (१) समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पजत्त 
व्यवस्थापन वा दावयत्व भिुानीको काम कारबाहीमा सहयोग नगने 
वा त्यस्तो काम कारबाहीमा अवरोध मसजनना गने कुनै मनकायको 
पदामधकारी वा कमनचारीलाई ववभागीय कारबाही वा अन्य आवश्यक 
कारबाही गनन व्यवस्थापन समममतले सम्बजन्धत मनकायसमि 
मसफाररस गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम मसफाररस प्राप्तग भएमा 
अजख्तयारवालाले त्यस्तो पदामधकारी वा कमनचारीलाई प्रचमलत कानून 
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बमोजजमको प्रविया पूरा गरी ववभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाही 
गनुन पनेछ। 

(३) व्यवस्थापन समममतले समस्याग्रस्त संस्था वा संघको 
सम्पजत्त व्यवस्थापन वा दावयत्व भिुानी सम्बन्धी काम कारबाही 
गदान दफा ९९ बमोजजमको कसूर भएको ववश्वास गनुन पने मनामसब 
आधार देजखएमा यस ऐन बमोजजम अनसुन्धान तहवककात गरी मदु्दा 
दायर गनन अमधकार प्राप्तब मनकायसमि लेखी पठाउनेछ। 

९४. प्रमतवेदन पेश गनुन पने: व्यवस्थापन समममतले समस्याग्रस्त संस्था वा 
संघको सम्पजत्त व्यवस्थापन वा दावयत्व भिुानी सम्बन्धी कायन 
सम्पन्न गरेको एक मवहनामभर देहायका वववरणहरू खुलाई मन्रालय 
समि प्रमतवदेन पेश गनुन पनेछ:- 

(क) सदस्यको बचत रकम वफतान, 

(ख) भिुानी भएको दावयत्व, 

(ग) बाूँकी रहेको सम्पजत्त तथा दावयत्व सम्बन्धी ववस्ततृ 
वववरण, 

(घ) संस्था वा संघको सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल 
सरकारले अवलम्बन गनुन पने नीमत सम्बन्धी सझुाव, 

(ङ) व्यवस्थापन समममतले उपयिु देखेको अन्य वववरण। 

९५. व्यवस्थापन समममतका अध्यि तथा सदस्यको सेवा शतन: (१) 
व्यवस्थापन समममतका अध्यि तथा सदस्य पूरा समय काम गने 
पदामधकारी हनेुछन।् 

(२) व्यवस्थापन समममतका अध्यि तथा सदस्यको 
पाररश्रममक र सवुवधा प्रदेश सरकारले तोके बमोजजम हनेुछ। 

(३) व्यवस्थापन समममतको अध्यि र सदस्यले आफ्नो 
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पदीय कतनव्य पालनाको मसलमसलामा थाहा पाएको कुनै पमन सूचना 
वा जानकारी अनमधकृत व्यजिलाई ददन ुहुूँदैन। 

९६. सहयोग माग गनन सक्ने: (१) व्यवस्थापन समममतले आफ्नो काम, 

कतनव्य र अमधकार प्रयोग गदान आवश्यकता अनसुार अन्य मनकायको 
सहयोग माग गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम व्यवस्थापन समममतले माग 
गरेको सहयोग उपलब्ध गराउन ुसम्बजन्धत सबैको कतनव्य हनेुछ। 

(३) व्यवस्थापन समममतले समस्याग्रस्त संस्था वा संघको 
सम्पजत्त व्यवस्थापन वा दावयत्व भिुानी गदान सम्बजन्धत 
मनकायहरूसूँग समन्वय गरी आफ्नो काम कारबाही अगामड बढाउन 
सक्नेछ। 

९७. ववशेषज्ञ सेवा मलन सक्ने: (१) व्यवस्थापन समममतले आवश्यकता 
अनसुार सम्बजन्धत ववषयका प्राववमधक वा ववशेषज्ञको सेवा मलन 
सक्नेछ। 

(२) प्राववमधक वा ववशेषज्ञको सेवा मलए वापत व्यवस्थापन 
समममतले सावनजमनक खररद सम्बन्धी प्रचमलत कानून बमोजजमको 
प्रविया पूरा गरी पाररश्रममक तथा सवुवधा प्रदान गनन सक्नेछ। 

९८. व्यवस्थापन समममतका कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था: मन्रालयले 

व्यवस्थापन समममतको सजचवालयको लामग आवश्यक पने जनशजि 
लगायत भौमतक स्रोत साधन उपलब्ध गराउनेछ। 

पररच्छेद- १७ 

कसूर, सजाय तथा पनुरावेदन 

९९. ❖कसूर: दफा १०० को उपदफा (4), (5) र (६) बाहेक 
सहकारीको सम्बन्धमा अदालतबाट मनरोपण हनेु कैद वा कैद र 
जररबाना दवुै हनेु कसूरको ववषय प्रजचलत सङ् घीय सहरकारी कनून 
बमोजजम हनेुछ।  

 
❖ केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७9 द्बारा संशोमधत। 
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१००. सजाय:   (१) ....... 
 (2) ........ 
 (3) ....... 
(4) कसैको उजरुी परी वा सहकारी संस्थाको मनरीिण 

अनगुमन वा वहसाब वकताबको जाूँच गदान वा अन्य कुनै व्यहोराबाट 
कसैले देहायको कुनै कायन गरेको पाइएमा रजजष्ट्रार वा रजजष्ट्रारबाट 
अमधकार प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो कायनको प्रकृमत र गाम्भीयनताको 
आधारमा त्यस्तो कायन गने व्यजिलाई पाूँच लाख रूपैयाूँसम्म 
जररबाना गनेछ:- 

(क)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेका मनयम 
ववपरीत सदस्यसूँग व्याज मलएमा, 

(ख)  सहकारी संस्थाले प्रदान गने बचत र ऋणको 
व्याजदर बीचको अन्तर छ प्रमतशतभन्दा बढी 
कायम गरेमा, 

(ग)  सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने 
व्याजलाई मूल कजानमा पूूँजीकृत गरी सो को 
आधारमा व्याज लगाएमा, 

(घ)  कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूूँजी कोषको तोवकए 
बमोजजमको प्रमतशतभन्दा बढी हनेु गरी ऋण 
प्रदान गरेमा, 

(ङ)  संस्था दतान गदानको बखतका सदस्य बाहेक 
अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन 
मवहना अवमध व्यमतत नभई ऋण लगानी 
गरेमा, 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७9 द्बारा जझवकएको। 
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(च)  प्राथममक पूूँजी कोषको पन्र गणुाभन्दा बढी 
हनेु गरी बचत संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पूूँजीको अठार प्रमतशतभन्दा बढी शेयर 
लाभांश ववतरण गरेमा, 

(ज) सहकारी संस्थाले आफ्नो कायनिेर बावहर गई 
कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसूँग कारोबार 
गरेमा, 

(झ) सहकारी संस्थाले यो ऐन ववपरीत कृमरम 
व्यजिलाई आफ्नो सदस्यता ददएमा।  

(5) उपदफा (4) मा लेजखएको व्यहोराबाट कसैले 
देहायको कुनै कायन गरेको पाइएमा रजजष्ट्रार वा रजजष्ट्रारबाट अमधकार 
प्राप्त अमधकारीले त्यस्तो कायनको प्रकृमत र गाजम्भयनताको आधारमा 
त्यस्तो कायन गने व्यजिलाई तीन लाख रूपैयाूँसम्म जररबाना गनन 
सक्नेछ:- 

(क)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम 
बमोजजम ददएको कुनै मनदेशन वा तोवकएको 
मापदण्डको पालना नगरेमा, 

(ख)   यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम 
बमोजजम ददन ु पने कुनै वववरण, कागजात, 
प्रमतवेदन, सूचना वा जानकारी नददएमा, 

(ग) यस ऐन बमोजजम मनवानचन नगरी समममत तथा 
लेखा सपुररविेण समममतका पदामधकारीहरु 
आफू खुशी पररवतनन गरेमा, 

(घ)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम 
ववपरीत अन्य कायन गरेमा। 
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(6) उपदफा (4) वा (5) बमोजजमको जररबाना गनुन अजघ 
रजजष्ट्रार वा रजजष्ट्रारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले सम्बजन्धत व्यजि 
वा सहकारी संस्थालाई सफाइ पेश गनन कम्तीमा पन्र ददनको 
समयावमध ददन ुपनेछ। 

१०१. रोक्का राख्ने: (1) रजजष्ट्रारले सम्बजन्धत सहकारी संस्थालाई दफा 
१०० को उपदफा (४) बमोजजम जररबाना गनुनका अमतररि तीन 
मवहनासम्म त्यस्तो सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पजत्त तथा बैंक 
खाता रोक्का राखे्न तथा सम्पजत्त रोक्का राख्न सम्बजन्धत मनकायलाई 
मसफाररस गनन सक्नेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोजजमको मसफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो 
सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पजत्त वा बैंक खाता रोक्का राखी सोको 
जानकारी रजजष्ट्रारलाई ददन ुपनेछ। 

१०२. दोब्बर जररबाना हनेु: दफा १०० को उपदफा (४) बमोजजम 
जररबाना भएको व्यजि वा सहकारी संस्थाले पनु: सोही कसूर गरेमा 
त्यस्तो व्यजि वा सहकारी संस्थालाई रजजष्ट्रारले दोस्रो पटकदेजख 
प्रत्येक पटकको लामग दोब्बर जररबाना गनेछ।  

१०३. पनुरावेदन गनन सक्ने: (1) दफा 13 बमोजजम सहकारी संस्था दतान 
गनन अस्वीकार गरेको वा दफा 70 बमोजजम सहकारी संस्था दतान 
खारेज गरेकोमा जचत्त नबझु्नेले सो मनणनयको जानकारी पाएको मममतले 
पैँतीस ददनमभर रजजष्ट्रारको मनणनय उपर मन्रालयको सजचव समि 
पनुरावेदन गनन सक्नेछ। 

  ❖(2) दफा १०० को उपदफा (4) र (5) बमोजजमको 
 जररबानामा जचत्त नबझु्ने पिले त्यस्तो मनणनयको जानकारी पाएको 
 मममतले पैंमतस ददनमभर देहाय बमोजजम पनुरावेदन गनन सक्नेछ:- 

 
❖ केही प्रदेश ऐन संशोधन गन ेऐन, २०७9 द्बारा संशोमधत। 
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(क) रजजष्ट्रारबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीले गरेको मनणनय 
उपर रजजष्ट्रार समि, 

(ख) रजजष्ट्रारले गरेको मनणनय उपर मन्रालयको सजचव 
समि। 

१०४. अनसुन्धानको लामग लेखी पठाउन सक्ने: रजजष्ट्रार वा मन्रालयले 
यस ऐन बमोजजम आफ्नो काम, कतनव्य र अमधकारको पालना गदान 
कसैले सहकारी सम्बन्धी +प्रचमलत सङ् घीय तथा प्रदेश कानून 
बमोजजमको कसूर गरेको पाइएमा त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा यो 
कानून बमोजजम अनसुन्धान गननको लामग सम्बजन्धत मनकायमा लेखी 
पठाउन सक्नेछ।  

पररच्छेद- 1८ 

ववववध 

१०५. मतामधकारको प्रयोग: (१) कुनै सदस्यले सहकारी संस्थाको जमतसकैु 
शेयर खररद गरेको भए तापमन सम्बजन्धत संस्थाको कायन सञ्चालनमा 
एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मतामधकारको प्रयोग गनन 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
संघको हकमा साधारण सभामा भाग मलने प्रयोजनको लामग तोवकए 
बमोजजम एकभन्दा बढी प्रमतमनमध पठाउन सवकनेछ र प्रमतमनमध 
पठाउने सम्बन्धी व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनेुछ।  

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापमन 
एक संस्था वा संघबाट सम्बजन्धत संघको समममत वा लेखा 
सपुररविेण समममतमा एकभन्दा बढी व्यजि मनवानजचत हनु सक्ने 
छैन।  

 
+ केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७9 द्बारा थप। 
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१०६. सामाजजक परीिण गराउन सक्ने: (१) सहकारी संस्थाले  सामाजजक 
परीिण गराउन सक्नेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीिणको 
प्रमतवेदन छलफलको लामग साधारण सभासमि पेश गनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक परीिण 
प्रमतवेदन छलफल गरी साधारण सभाले आवश्यकता अनसुार 
समममतलाई मनदेशन ददन सक्नेछ। 

(४) यस दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण प्रमतवेदनको 
एक प्रमत सम्बजन्धत सहकारी संस्थाले रजजष्ट्रारसमि पेश गनुन पनेछ। 

१०७. आमथनक सहयोग गने: सहकारी संस्थाले जशिा, स्वास््य, वातावरण 
संरिण, मानवीय सहायता सम्बजन्धत आमथनक सहयोग ववमनयममा 
व्यवस्था भए बमोजजम हनेुछ। 

१०८. अन्तर सहकारी कारोबार गनन सक्ने: यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु 
कुरा लेजखएको भए तापमन सहकारी संस्थाहरूले एक आपसमा अन्तर 
सहकारी कारोबार गनन सक्नेछन।्  

१०९. ठेक्कापिा ददन नहनेु: सहकारी संस्थाले आफ्नो समममतको कुनै 
सञ्चालक वा लेखा सपुररविेण समममतको संयोजक वा सदस्य वा 
आफ्नो कमनचारीलाई ठेक्कापिा ददन हुूँदैन। 

११०. वववाद समाधान: सहकारी संस्थाका बीच कुनै वववाद उत्पन्न भएमा 
सो वववाद मनरूपणका लामग तोवकए बमोजजम वववाद मनरूपण 
समममतको गठन गनन सवकनेछ। 

१११. ववभागीय कारबाही हनेु: यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयममा 
उजल्लजखत अमधकारको बदमनयतपूणन प्रयोग गने कमनचारीलाई प्रदेश 
कानून बमोजजम ववभागीय कारबाही हनेुछ।  

११२. सरकारी बाूँकी सरह असलु उपर हनेु: कुनै सहकारी संस्थाले प्राप् त 
गरेको सरकारी अनदुान वा कुनै सेवा सवुवधा दरुूपयोग गरेको 
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पाइएमा प्रदेश कानून बमोजजम सरकारी बाूँकी सरह असलु उपर 
गररनेछ।  

११३. संघीय कानून बमोजजम हनेु: यस ऐनमा संघीय कानून बमोजजम हनेु 
भनी अन्यर उल्लेख भएका व्यवस्थाका अमतररि देहायका ववषयहरू 
सहकारी सम्बन्धी प्रचमलत संघीय कानून बमोजजम हनेुछन्:- 

(क)  सहकारी संस्थालाई प्राप्त हनेु छुट, सवुवधा र सहमुलयत 
सम्बन्धी, 

(ख)  कालो सूचीमा राखे्न सम्बन्धी, 

(ग)  कजान सूचना केन्र सम्बन्धी, 

(घ)  संस्थाले आपसी सरुिण सेवा सञ्चालन गने सम्बन्धी, 

(ङ)  जस्थरीकरण कोषमा सहभागी हनेु सम्बन्धी। 

(च) कैद वा कैद र जररवाना दवुै हनेु कसूर सम्बन्धी 
ववषयको मदु्दा हेने अमधकारी, उजरुी ददने हदम्याद र 
पनुरावेदन गनन सक्ने ववषयहरु।  

११४. कम्पनी सम्बन्धी प्रचमलत ऐन लागू नहनेु: यस ऐन अन्तगनत दतान 
भएको सहकारी संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचमलत ऐन लाग ू
हनेु छैन।  

११५. प्रचमलत कानून बमोजजम कारबाही गनन बाधा नपने: यस ऐनमा 
लेजखएको कुनै कुराले कुनै व्यजि उपर प्रचमलत कानून बमोजजम 
अदालतमा मदु्दा चलाउन बाधा परु् याएको मामनने छैन। 

११६. सम्पजत्त शदु्धीकरण मनवारण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको पालना गनुन 
पने: सहकारी संस्थाले सम्पजत्त शदु्धीकरण मनवारण सम्बन्धी संघीय 
कानूनको वस्थाका साथै तत्सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जारी गरेको 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, 2077 द्वारा थप। 
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मापदण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको ववत्तीय जानकारी इकाईबाट जारी 
भएका मनदेजशकाहरूको पालना गनुन पनेछ। 

११७. साझेदारी गनन सक्ने: सहकारी माफन त आमथनक समवृद्ध प्राप्त गनन दईु 
वा दईुभन्दा बढी संस्था वा संघहरुले सरकारी (प्रदेश, स्थानीय 
सरकार) व्यजि र मनजी (कम्पनीहरु) समेतको संयिु, साझेदारीमा 
आफ्नो उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणको लामग यस ऐनको अमधनमा 
रही व्यवसाय, उद्योग, पररयोजना सञ्चालन गनन सक्नेछन।् 

११८. कायनिम सञ्चालन गनन सक्ने: प्रदेश सरकारले सहकारी संस्थाको 
प्रवद्धनन तथा िमता ववकास गननको लामग आवश्यक कायनिम 
सञ्चालन गनन सक्नेछ।  

११९. ववत्तीय सेवा परु् याउन ु पने: ववषयगत वा बहउुदे्दश्यीय सहकारी 
संस्थाहरुले समदुायमा आधाररत र आमथनक पारदजशनता कायम गनुनका 
साथै उत्पादनमखुी वा उत्पादनमूलक संस्थालाई ववत्तीय सेवा 
परु् याउन ुपनेछ। 

१२०. प्रदेश सहकारी ववकास बोडनको गठन: (१) सहकारी िेरको ववकास, 
व्यवस्थापन, प्रवद्धनन र सम्बद्धनन कायनहरुको लामग देहायका 
पदामधकारी रहने गरी प्रदेश स्तरमा एक प्रदेश सहकारी ववकास 
बोडन रहनेछ:- 

(क) मन्री, भूमम व्यवस्था, कृवष तथा  
सहकारी मन्रालय -अध्यि 

(ख) प्रदेश सरकारबाट सहकारी िेरमा पन्र  
वषन अनभुव प्राप्त व्यजि मध्येबाट मनोनीीत  
एकजना -उपाध्यि 

(ग) सजचव, आमथनक माममला तथा  
योजना मन्रालय  -सदस्य 

(घ) सजचव, उद्योग, पयनटन, वन तथा वातावरण  



 

71 
 

मन्रालय -सदस्य 

(ङ) सजचव, सामाजजक ववकास मन्रालय -सदस्य 

(च) सजचव, भूमम व्यवस्था, कृवष तथा 
 सहकारी मन्रालय -सदस्य  

(छ) अध्यि, प्रदेश सहकारी संघ -सदस्य 

(ज) प्रमतमनमध, प्रदेश नीमत तथा  
योजना आयोग -सदस्य 

(झ) रजजष्ट्रार  -सदस्य 

(झ१) कानून अमधकृत मन्रालय -सदस्य 

(ञ) प्रदेश ववषयगत सहकारी संघका  
अध्यिहरु मध्येबाट मनवानजचत  

एक जना -सदस्य 

(ट) जजल्ला सहकारी संघका अध्यिहरु  
मध्येबाट मनवानजचत एक जना -सदस्य 

(ठ) प्रदेश सरकारबाट मनोनीत कम्तीमा दश  
वषनसम्म सहकारी िेरको नेततृ्व गरेका 
सहकारी सम्बन्धी ववज्ञ दईु जना मवहला  
सवहत तीन जना  -सदस्य 

(ड) प्रदेश सरकारबाट मनोमनत स्नातकोत्तर  
उत्तीणन भई सहकारी िेरमा कम्तीमा  
पाूँच वषन अनभुव भएको व्यजि   -सदस्य-सजचव  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ड) बमोजजमका 
पदामधकारीको पदावमध चार वषनको र खण्ड (ञ), (ट) र (ठ) 
बमोजजमका सदस्यको पदावमध दईु वषनको हनेुछ।            

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, 2077 द्वारा थप। 
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(३) बोडनको प्रमखु कायनकारीको रूपमा उपाध्यि रहनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोजजमको बोडनलाई आवश्यक पने 
कमनचारी प्रदेश सरकारको स्वीकृत दरबन्दी बमोजजम मन्रालयले 
व्यवस्था गनेछ। 

(५) उपदफा (१) बमोजजम बोडनको काम, कतनव्य र 
अमधकार लगायत अन्य व्यवस्था तोवकए बमोजजम हनेुछ। 

१२१. सेवा सवुवधा, काम, कतनव्य र अमधकार: (१) दफा १२० 
बमोजजमको उपाध्यिले प्रदेश सरकारको सजचव सरहको सवुवधा र 
सदस्य सजचवले प्रदेश सरकारको उपसजचव सरहको सेवा सवुवधा 
पाउनेछन।्  

(२) उपाध्यि र सदस्य सजचवको काम, कतनव्य र अमधकार 
तोवकए बमोजजम हनेुछ।  

१२२. पद ररि हनेु अवस्था: देहायको अवस्थामा उपाध्यि र सदस्य 
सजचवको पद ररि भएको मामननेछ:- 

(क)  प्रदेश सरकारसमि मलजखत राजीनामा ददई स्वीकृत 
भएमा,  

(ख)  मन्रालयको मसफाररसमा प्रदेश सरकारले पदबाट 
हटाएमा,  

(ग)  मनजको पदावमध परुा भएमा,  

(घ) नैमतक पतन देजखने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट 
कसूरदार ठहररएमा,  

(ङ)  मनजको मतृ्य ुभएमा। 
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१२३. ❖बोडनको कायानलय: प्रदेश सहकारी ववकास बोडनको कायानलय प्रदेश 

सरकारले तोकेको स्थानमा रहनेछ।   

१२४. प्रमतवेदन: प्रदेश सहकारी ववकास बोडनले सम्पादन गरेका कायनहरुको 
वववरण सवहतको वावषनक प्रमतवेदन मन्रालय माफन त प्रदेश सरकार 
समि पेश गनुन पनेछ। 

१२५. ❖कायानलयको स्थापना: सहकारी संघ संस्थाहरुको मनयमन, अनगुमन, 
प्रवद्धनन तथा सहकारी सम्बन्धी प्रजशिण कायन गननको लामग प्रदेश 
सरकारले प्रदेश सहकारी रजजष्ट्रारको कायानलय स्थापना गनन 
सक्नेछ।  

१२६. ........... 
१२७. मनयम बनाउने अमधकार: यस ऐनको कायानन्वयन गनन प्रदेश 

सरकारले मनयमहरु बनाउन सक्नेछ। 

१२८. मापदण्ड, मनदेजशका वा कायनववमध बनाउन सक्ने: यो ऐन वा यस ऐन 
अन्तगनत बनेको मनयमको अमधनमा रही सहकारी संस्थाको दतान, 
सञ्चालन, मनरीिण तथा अनगुमन लगायतका काम कारबाहीलाई 
व्यवजस्थत र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गनन मन्रालयले आवश्यकता 
अनसुार मापदण्ड, मनदेजशका वा कायनववमध बनाई लागू गनन सक्नेछ।  

१२९. यसै ऐन बमोजजम भए गरेको मामनने: प्रचमलत कानून बमोजजम 
व्यवस्था भई सहकारी सम्बन्धी काम कारबाही प्रदेश सरकारको 
अमधकारिेर मभर पने जमत कुरामा यसै ऐन बमोजजम भए गरेको 
मामननेछ। 

 
❖ केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७9 द्बारा संशोमधत। 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन, २०७9 द्बारा जझवकएको। 
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अनसूुची- 1 

(दफा 11 को उपदफा (१) सूँग सम्बजन्धत) 
दतान दरखास्तको मनवेदनको ढाूँचा  

 

श्री रजजष्ट्रारज्यू,          
मममत:....../.../... 
..........................। 

ववषय: सहकारी संस्था दतान सम्बन्धमा। 

महोदय , 
हामी देहायका व्यजिहरू देहायको सहकारी संस्था दतान गरी पाउन 

तपमसल बमोजजमको वववरण तथा अन्य कागजात सवहत प्रदेश सहकारी ऐन, 
207६ को दफा 11 को उपदफा (१) बमोजजम यो मनवेदन पेश गरेका 
छौँ। उदे्दश्य अनरुूप संस्थाले तत्काल गने कायनहरूको योजना र प्रस्ताववत 
संस्थाको ववमनयम दईु प्रमत यसै साथ संलग्न राखी पेश गरेका छौँ। 

   संस्था सम्बन्धी वववरण  

(क)  प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको नाम: 
(ख)  ठेगाना: 
(ग)  उदे्दश्य: 
(घ)  मखु्य कायन: 
(ङ)  कायनिेर: 
(च)  दावयत्व: 
(छ)  सदस्य संख्या: 

(१)  मवहला .......... जना 
(२)  परुुष ..........  जना 

(ज)  प्राप्त शेयर पूूँजीको रकम: 
(झ)  प्राप्त प्रवेश शलु्कको रकम: 



 

75 
 

अनसूुची- 2 

(दफा 12 को उपदफा (१) सूँग सम्बजन्धत) 
बागमती प्रदेश सरकार 

...... 
.......................... मन्रालय 

......................... कायानलय 

................................. 
सहकारी संस्था दतान प्रमाण-परको ढाूँचा 

 

दतान नं.: 
दतान मममत: 
 

.............. प्रदेश सहकारी ऐन, 207६ को दफा १२ को उपदफा (१) 
बमोजजम .......................... ............. लाई सीममत दावयत्व भएको 
सहकारी संस्था/संघ दतान गरी स्वीकृत ववमनयम सवहत यो प्रमाण-पर प्रदान 
गररएको छ। 

 

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

 

दतान गने अमधकारीको: 
दस्तखत: 
नाम : 
दजान: 
कायानलयको छाप : 

 
 केही प्रदेश ऐन संशोधन गने ऐन,२०७७ द्वारा संशोमधत। 
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अनसूुची- ३ 

(दफा १७ सूँग सम्बजन्धत) 

सहकारी संस्थाको वगीकरण 

(क) उत्पादक तथा प्रशोधन सहकारी संस्था: कृवष (अन्नबाली, तेलहनबाली, 
मसलाबाली, दगु्ध, जचया, कवफ, उखु, फलफूल, तरकारी, 
पशपंुिीपालन, माछा, दूध, मह आदद), जडीवटुी उद्योग, खानी, ऊजान, 
वन पैदावार आदद सम्बन्धी कायन गने  संस्था। 

(ख) सेवा सहकारी संस्था: थोक तथा खुरा, बजार, भण्डारण, ढुवानी, 
यातायात, ववज्ञ परामशन सेवा, सञ्चार, पयनटन, पूवानधार, प्रकाशन, 
ववद्यालय, ववश्वववद्यालय, प्राववमधक जशिालय, जशश ु स्याहार केन्र, 
आदर मनकेतन, तालीम तथा प्रजशिण, स्वास््य सेवा, एम्वलेुन्स सेवा, 
आवास, होटल तथा रेषु्टराूँ, ट्राभल, पाकन  तथा उद्यान, सभास्थल, 
व्यायमशाला, मसूँचाइ, ववद्यतु उत्पादन, प्रसारण र ववतरण, खानेपानी, 
फोहोरमैला व्यवस्थापन, कवाडी सामग्री संकलन तथा मबिी 
लगायतका कायन गने संस्था। 

(ग) ववत्तीय सहकारी संस्था: सहकारी बैंक, बचत तथा ऋणको कारोबार, 
ववप्रेषण सेवा तथा बीमा कारोबार गने संस्था। 

(घ) श्रममक सहकारी संस्था: श्रम तथा सीपमा आधाररत श्रममकहरूको 
स्वाममत्वमा स्थापना भएको सहकारी संस्था। 

(ङ) बहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्था: दईु वा दईु भन्दा बढी ववषयको कारोबार 
गने सहकारी संस्था। 
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अनसूुची- 4 

(दफा 63 को उपदफा (2) सूँग सम्बजन्धत) 
स्वघोषणापरको ढाूँचा 

 

लेखापरीिक म ........................................ प्रमाण पर नं. 
................ ले ....................... सहकारी संस्था मल.................... को 
आ.व .................. को वावषनक लेखापरीिण गनन र लेखा परीिकमा 
मनयजुि हुन सहकारी ऐन तथा प्रचमलत कानून बमोजजम योग्य रहेको 
स्वघोषणा गरी यो स्वघोषणा पर ....................... संस्था मल 
........................... मा पेश गदनछु। 

 
 

लेखा परीिक श्री........................ 
दस्तखत: ................ 
प्र.प.नं.: .................. 
छाप: 

रष्टव्यः मममत २०७८।१०।१७ मा प्रकजशत प्रदेश राजपर सूचना अनसुार 
अनसूुचीहरुमा भएको "प्रदेश सरकार /बागमती प्रदेश "भने्न 

शब्दहरुलाई  "बागमती प्रदेश सरकार "भने्न शब्दहरुमा   
रूपान्तरण  गररएको छ।  

 

 
 
 


