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बेलवारी नगरपाललकाको सहकारी  ऐन, २०७५ 

प्रमाणिकरि लमलत:२०७५।०३।३१ 

प्रस्तावनााः 

सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त अनरुूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको पूूँजी, प्रववलि 
तथा प्रलतभालाई स्वाबलम्बन र पारस्पररकताका आिारमा एकीकृत गदै सदस्यहरूको आलथिक, 
सामाणजक तथा साूँस्कृलतक उन् नलत गनि, समदुायमा आिाररत, सदस्य केणन्ित, लोकताणन्िक, 
स्वायत्त र सशुालसत सङ्गठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्धिन गनि, सहकारी खेती, उद्योग, 
वस्त ु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामाणजक न्यायका आिारमा आत्मलनभिर एवम ् ददगो 
रुपमा स्थानीय अथितन्िलाई सदुृढ तलु्याउन सहकारी सङ्घसंस्थाहरुको दताि, सञ्चालन एवम ्
लनयमन सम्बन्िी व्यवस्था गनि बाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संवविानको िारा २२६ बमोणजम 
बेलबारी नगरपाललकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

पररच्छेद –१ 
प्रारणम्भक 

 
1. संणिप्त नाम र प्रारम्भ:(१) यस ऐनको नाम “बेलबारी नगरपाललकाको सहकारी ऐन, 

२०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन बेलबारी नगरपाललकालभि नगरपाललकाको राजपिमा प्रकाशन 
भएपलछ लागू हनुेछ । 

2. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,– 
(क) “आन्तररक कायिववलि” भन्नाले सहकारी संस्थाले दफा १८ बमोणजम 

बनाएको आन्तररक कायिववलि सम्झनपुछि ।  
(ख) “कसूर” भन्नाले दफा ७९ बमोणजमको कसरु सम्झनपुछि । 
(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोणजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगित बनेको 

लनयम, कायिववलि, मापदण्ड, लनदेणशकामा तोवकएको वा तोवकए 
बमोणजम सम्झनपुछि । 
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(घ) “पररवार” भन्नाले सदस्यको पलत वा पत् नी, छोरा, बहुारी, छोरी, 
िमिपिु, िमिपिुी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषि 
गनुि पने दाज,ु भाउज,ु भाइ, बहुारी र दददी, बवहनी सम्झनपुछि। 

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

(ङ) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकम 
सम्झनपुछि । 

(च) “मन्िालय” भन्नाले स्थानीय तह हेने नेपाल सरकार र प्रदेश 
सरकारको मन्िालय सम्झनपुछि ।  

(छ) “मखु्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले सञ्चालन गरेको व्यवसावयक 
वियाकलापहरूमा पलछल्लो आलथिक वषिसम्ममा पररचाललत बचतको 
दावयत्व र पलछल्लो आलथिक वषिको सेयर खररद वा लबिी कारोवारमा 
कम्तीमा तीस प्रलतशतभन्दा बढी वहस्सा भएको कारोवार सम्झनपुछि ।  

(ज) “प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत” भन्नाले नगरपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृतलाई सम्झनपुछि । 

(झ) “नगरपाललका” भन्नाले बेलबारी नगरपाललकालाई सम्झनपुछि । 
(ञ) “कायिपाललका” भन्नाले बेलबारी नगर कायिपाललकालाई  सम्झनपुछि ।  
(ट) “कायािलय” भन्नाले बेलबारी नगर कायिपाललकाको कायािलयलाई  

सम्झनपुछि। 
(ठ) “एकतह मालथ” भन्नाले वडा सणचव र शाखा प्रमखुको हकमा प्रमखु 

प्रशासकीय अलिकृत, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतको हकमा 
नगरपाललकाको प्रमखु र नगरपाललकाको प्रमखुको हकमा कायिपाललका 
सम्झनपुछि । 

(ड) “नगरपाललकाको प्रमखु” भन्नाले बेलबारी नगरपाललकाको प्रमखु 
सम्झनपुछि । 

(ढ) “लेखा सपुरीवेिि सलमलत” भन्नाले दफा ३७ बमोणजमको लेखा 
सपुरीवेिि सलमलत सम्झनपुछि । 
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(ि) “ववलनयम” भन्नाले यस ऐन बमोणजम प्रमाणित भएको सम्बणन्ित 
सहकारी संस्थाको ववलनयम सम्झनपुछि । सो शब्दले यस ऐन 
बमोणजम संशोलित ववलनयम समेतलाई सम्झनपुछि । 

(त) “नीलत” भन्नाले यो ऐनको दफा १७ बमोणजम बनाएको सम्बणन्ित 
सहकारी संस्थाको नीलत सम्झनपुछि । 

(थ) “सहकारी शाखा” भन् नाले कायािलयको सहकारी िेि हेने शाखा वा 
उपशाखा सम्झनपुछि। 

(द) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूूँजीको अंश सम्झनपुछि ।  
(ि) “सञ्चालक” भन्नाले सञ्चालक सलमलतको सदस्य सम्झनपुछि र सो 

शब्दले सलमलतको अध्यि, उपाध्यि, सणचव, सहसणचव र कोषाध्यि 
समेतलाई जनाउूँछ ।  

(न) “सदस्य” भन्नाले सहकारी संस्थाको सदस्यता प्राप् त गरेका व्यणि 
सम्झनपुछि। 

(ऩ) “सलमलत” भन्नाले दफा ३० को उपदफा (१) बमोणजमको सञ्चालक 
सलमलत सम्झनपुछि ।  

(प) “सहकारी मूल्य मान्यता” भन्नाले सहकायि, सहअणस्तत्व, स्वावलम्वन, 
स्व–उत्तरदावयत्व, लोकतन्ि, समानता, समता, ऐक्यवद्धता, इमान्दारी, 
खलुापन, सामाणजक उत्तरदावयत्व तथा अरुको हेरचाह लगायत 
अन्तरािविय मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी मूल्य सम्झनपुछि । 

(फ) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नाले ववलनयममा व्यवस्था भए बमोणजम 
सञ्चाललत व्यवसावयक वियाकलाप सम्झनपुछि ।  

(ब) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नाले स्वेणच्छक तथा खलुा सदस्यता, सदस्यद्वारा 
लोकताणन्िक लनयन्िि, सदस्यको आलथिक सहभालगता, स्वायत्तता र 
स्वतन्िता, णशिा, तालीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच 
पारस्पररक सहयोग र समदुाय र वातावरि प्रलतको चासो लगायत 
अन्तरािविय मान्यता प्राप् त सहकारी सम्बन्िी लसद्धान्त सम्झनपुछि ।  

(भ) "संस्था" भन्नाले दफा ३ बमोणजम गठन भई दफा ६ बमोणजम दताि 
भएको ववषयगत वा बहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्था सम्झनपुछि । 

(म) “सािारिसभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको सािारिसभा सम्झनपुछि । 
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(य) “प्राथलमक पूूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूूँजी र जगेडा कोष को कुल योग 
लाई  सम्झनपुछि । 

(र) "दताि अलिकारी" भन्नाले दफा ६९ बमोणजमको दताि गने अलिकारी 
सम्झनपुदिछ । 

(ऱ) "पदालिकारी" भन्नाले सहकारी संस्थाको अध्यि, उपाध्यि, सणचव, 
सहसणचव, कोषाध्यि र लेखा सपुररवेिि सलमलतको संयोजकलाई 
सम्झनपुदिछ । 

पररच्छेद–२ 
सहकारी संस्थाको गठन तथा दताि 

3. संस्थाको गठन :(१) कम्तीमा 30 जना नेपाली नागररकहरु आपसमा  लमली ववषयगत वा 
बहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्था गठन गनि सक्नेछन ्।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापलन श्रलमक, यवुा लगायतले 
आफ्नो श्रम वा सीपमा आिाररत भइ व्यवसाय गने सहकारी संस्थाको हकमा पन्रजना 
नेपाली नागररकहरू भए पलन संस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

(३) यस दफामा अन्यि जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापलन नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनदुान वा स्वालमत्वमा 
सञ्चाललत ववद्यालय, ववश्वववद्यालय वा संगदठत संस्थाबाट पाररश्रलमक पाउने पदमा बहाल 
रहेका कम्तीमा १०० जना कमिचारी, णशिक वा प्राध्यापकहरूले आपसमा लमली प्रचललत 
कानून बमोणजम दताि भएको आफ्नो पेशागत संगठनका आिारमा सदस्यता, प्रलतलनलित्व र 
सेवा सञ्चालनमा तोवकए बमोणजमका शति बन्देजहरू पालना गने गरी संस्था गठन गनि 
सक्नेछन ्। 

तर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहेको एउटै कायािलयका कम्तीमा 30 जना 
कमिचारी, णशिक वा प्राध्यापकहरूले आपसमा लमली सदस्यता, प्रलतलनलित्व र सेवा 
सञ्चालनमा तोवकए बमोणजमका शति बन्देजहरू पालना गने गरी संस्था गठन गनि 
सक्नेछन ्। 

(४) उपदफा (१) र (२) बमोणजम संस्था गठन गदाि उणल्लणखत संख्या एक 
पररवार एक सदस्यका दरले पगेुको हनुपुनेछ ।  

तर संस्था दताि भइसकेपलछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्यणिले सो संस्थाको 
सदस्यता ललन बािा पनेछैन । 
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4. दताि नगरी सहकारी सस्था संचालन गनि नहनु:े(१) यस ऐन बमोणजम दताि नगरी सहकारी 

स्थापना तथा सञ् चालन गनि पाइने छैन। २) सहकारी संस्था 
-@_ ;+xsf/L ;+:yf btf{ ;DaGwL k|s[of tf]lsP adf]lhd x'g]5 .  

(दतािको लालग दफा (३) बमोणजमको नागररकहरूले प्रारणम्भक भेला गरी सहकारी 
संस्था दताि सम्बन्िमा छलफल एवं लनििय गनुिपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजमको प्रारणम्भक भेलाले बढीमा ९ जनासम्म संचालक 
रहेको एक तदथि सञ्चालक सलमलत गठन गनुि पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोणजमको सलमलतले प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको दफा (५) 
बमोणजमको कागजात र वववरिहरू तयार गनुि पनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोणजमको सलमलतले तयार गरेको उपदफा (४) बमोणजमको 
कागजात, वववरिहरू, ववलनयम दोस्रो भेला आयोजना गरी सो भेलाबाट अनमुोदन गराउन ु
पनेछ ।   

5. दतािको लालग दरखास्त ददन ुपने :(१) यस ऐन बमोणजम गठन भएका सरकारी संस्थाले 
दतािका लालग दताि अलिकारी समि अनसूुची-१ को ढाूँचामा दरखास्त ददनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमका दरखास्त साथ देहाय बमोणजमका कागजात र 
वववरिहरू संलग्न गनुि पनेछ :– 

(क)  प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको ववलनयम, 
(ख)  सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रलतवेदन, 
(ग) सहकारी संस्था गठन गने सम्बन्िी प्रारणम्भक भेला र दोस्रो भेलाको 

लनिियको प्रमाणित छायाप्रलत, 
(घ)  सदस्यले ललन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको वववरि, 
(ङ)  सहकारी गठनमा संलग्न नागररकहरूको नेपाली नागररकताको छाया 

प्रलत, 
(च)  प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको तदथि सलमलत, तदथि सलमलतको 

सञ्चालकको तीनपसु्ते वववरि, नेपाली नागररकताको प्रमाणित छायाप्रलत 
र सलमलतको लनििय, 

(छ)  प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको दताि सम्बन्िी कायि गने अणख्तयारी, 
(ज)  सम्बणन्ित वडाको लसफाररस । 
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(झ)  तोवकए बमोणजमको अन्य कागजात 
(ञ) ३० जना सदस्यको तीन पसु्ते वववरि 
(ट) आलथिक णजम्मेवारी ललएको कागजात 
(ठ) स्व घोषिा पि (अनसूुणच ३ बमोणजम) 
(ड) वावषिक कायियोजना 

6. दताि गनुि पने: (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोणजम प्राप् त दरखास्त सवहतको 
कागजातहरू छानलबन गदाि देहाय बमोणजम भएको पाइएमा दताि अलिकारीले दरखास्त 
परेको लमलतले तीस ददनलभि त्यस्तो सहकारी संस्था दताि गरी नगरपाललकाले अनसूुची-२ 
को ढाूँचामा दताि प्रमािपि ददन ुपनेछ :– 

(क) दरखास्त साथ पेश भएको ववलनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित 
बनेको लनयम बमोणजम रहेको,  

(ख) प्रस्ताववत सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त अनरुुप 
सञ् चालन हनु सक्ने आिार रहेको, 

(ग) सहकारी संस्था समहु वा समदुायमा आिाररत एवम ्सदस्य केणन्ित भई 
संचालन र लनयन्िि हनु सक्ने स्पष्ट आिार रहेको । 

(घ) तोवकए बमोणजमको अन्य आिारहरु परुा भएको  । 
 (२) उपदफा (१) बमोणजम छानलबन गदाि प्रस्ताववत सहकारी संस्थाको 

ववलनयमको कुनै कुरामा संशोिन गनुिपने देणखएमा दताि गने अलिकारीले त्यस्तो संशोिन 
गनुिपने व्यहोरा खलुाई दरखास्त प्राप् त भएको लमलतले १५ ददनलभि लनवेदकलाई सूचना 
ददन ुपनेछ । 

(३) यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापलन यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका 
बखत प्रचललत कानून बमोणजम दताि भई स्थापना र सञ्चालन भएका र नगरपाललका 
कायि िेिमा सञ् चालनमा रहेका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोणजम दताि भएको मालननेछ 
। 

(४) यस दफा बमोणजम सहकारी संस्था दताि गदाि त्यस्तो सहकारी संस्थाले 
पालना गनुि पने गरी कुनै शति दताि अलिकारीले तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोणजम शति तोवकएकोमा सोको पालना गनुि सम्बणन्ित 
सहकारी संस्थाको कतिव्य हनुेछ। 
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7. दताि गनि अस्वीकार गनि सक्न:े (१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उणल्लणखत अवस्था 
नभएमा, सोही दफाको उपदफा (२) बमोणजम ववलनयम संशोिनको लालग सूचना ददएको 
अवलिलभि लनवेदकले संशोिन गनि अस्वीकार गरेमा वा त्यस्तो सूचना पाएको लमलतले १५ 
ददनलभि ववलनयम संशोिन नगरेमा वा सूचनामा उल्लेख भए बमोणजम ववलनयम संशोिन 
नगरेमा दताि अलिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्था दताि गनि अस्वीकार गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम सहकारी संस्था दताि गनि अस्वीकार गरेमा दताि गने 
अलिकारीले कारि खलुाई 7 ददनलभि सोको जानकारी सम्बणन्ित लनवेदकहरूलाई ददन ु
पनेछ ।  

8. सहकारी संस्था संगदठत संस्था हनु:े (१) सहकारी संस्था अववणच्छन् न उत्तरालिकारवाला एक 
स्वशालसत र सङ्गदठत संस्था हनुेछ । 

(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लालग एउटा छुिै छाप हनुेछ । 
(३) सहकारी संस्थाले यस ऐन र संस्थाको ] ववलनयमको अिीनमा रही व्यणि सरह 

चल अचल सम्पणत्त प्राप् त, उपभोग, लबिी वा अन्य व्यवस्था गनि सक्नेछ।  
(४) सहकारी संस्थाले व्यणि सरह आफ्नो नामबाट नाललस उजरु गनि र सो 

उपर पलन सोही नामबाट नाललस उजरु लाग्न सक्नेछ । 
(५) सहकारी संस्थाले व्यणि सरह करार गनि सक्नेछ । 

9. सहकारी संस्थाको कायिििे: (१) सहकारी संस्थाको कायििेि नगरपाललका िेि लभि 
हनुेछ तर दताि हुूँदाका बखत सहकारी संस्थाको कायििेि देहाय बमोणजम हनुेछाः  

(क) बचत तथा ऋिको मखु्य कारोवार गने संस्थाको हकमा तीन वडा,  

(ख) अन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा देहायका आिारमा पाूँच 
वडासम्म । 

(१)  सदस्यहरूबीच स्वावलम्बन एवं पारस्पाररक सहयोगको 
आिारमा साझा उदे्दश्य परुा गने उदे्दश्य रहेमा, 

(२)  व्यवसावयक स्तरमा सेवा सञ्चालन गनि आवश्यक सदस्य 
संख्या रहेकोमा, 

(३) संस्था संचालनमा सदस्यको सहभालगतामूलक लोकताणन्िक 
लनयन्िि कायम हनुे गरी पायक पने स्थानको आिारमा 
संचालन गनि उपयिु देणखएकोमा । 
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(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापलन संस्था दताि भई 
व्यवसावयक सेवा प्रारम्भ गरेको दईु वषि पलछ देहायको आिारमा जोलडएको भौगोललक 
िेि कायम रहने गरी आफ्नो कायििेि थप वडाहरूमा ववस्तार गनि सक्नेछ ।  

(क)  संस्थाको व्यवसावयक वियाकलापको ववकास िममा सदस्यता 
बढाउन थप कायििेि आवश्यक परेको, 

(ख) संस्थाको कायि संचालनमा सदस्यको प्रत्यि लनयन्िि कायम राख् न 
रचनात्मक उपायहरु अवलम्बन गररएको, 

(ग)  बचत तथा ऋिको मखु्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकमा 
तोवकए बमोणजम भएको । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापलन संस्थाको 
कायििेिका वडाहरूमा व्यावसावयक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको 
तोवकएको रकम वा अनपुात भन्दा कम रकम वा कम अनपुातको व्यावसावयक सेवा 
सञ्चालन भएको देणखएको खण्डमा दताि अलिकारीले व्यावसावयक सेवा सञ्चालन भएका 
वडा माि कायििेि कायम गने गरी ववलनयम संशोिन गनि लनदेशन ददन सक्नछे । 

(४) उपदफा (३) बमोणजम दताि अलिकारीले लनदेशन ददएकोमा सहकारी संस्थाले 
एक वषिलभि ववलनयम संशोिन गरी आफ्नो कायििेि पनुाःलनिािरि गनुिपनेछ ।  

(५) कायििेि पनुाःलनिािरि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोणजम हनुेछ ।   
10. प्रलतवेदन ददनपुने: दताि ठेगाना नगरपाललका भई संचालन भएका र नगरपाललकामा 

कायििेि ववस्तार गरी सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाले आफूले सञ्चालन गरेको सेवा 
सम्बन्िी वववरि सवहतको वावषिक प्रलतवेदन दताि अलिकारीलाई ददनपुनेछ ।  

11. ववषयगत आिारमा वगीकरि: (१) सहकारी संस्थाको वगीकरि देहाय बमोणजम हनुेछाः- 

(क)  उत्पादक संस्था: कृवष, दगु्ि, णचया, कवफ, उख,ु फलफुल र 
माछापालन तथा अन्य पशपंुिी ववशेषका ववषयगत र उत्पादनको 
योजना समेतका आिारमा अन्य उत्पादनमलुक संस्था; 

(ख)  उपभोिा संस्था: उपभोिा, भण्डारि, ऊजाि, lzIff, ko{^g, ;+rf/ 
र स्वास््य  ववशेषका ववषयगत र प्राथलमक आवश्यकता एवम ्
सेवाको योजना समेतका आिारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था; 
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(ग) श्रलमक संस्था: हस्तकला, खाद्य पररकार, औद्योलगक उत्पादन, 
भोजनालय र श्रम करार ववशेषका ववषयगत र सीप वा श्रमको 
ववशेषता एवम ् स्वरोजगारीको योजना समेतका आिारमा अन्य 
श्रममा आिाररत संस्था; 

(घ)  बहउुद्दशे्यीय संस्था: उत्पादन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आिाररत 
स्वरोजगारीका सेवा समेत सञ् चालन गने दईु वा सोभन्दा बढी 
उदे्दश्य भएको संस्था । 

(ङ)  ववणत्तय संस्था: बचत तथा ऋि, रेलमटेन्स सेवा र ववमा सेवा हनुेछन ्
। 

 (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (#_ / (~_  मा उल्लेणखत 
ववषयमा ववणशष्टीकरि, आम प्रचलन र अभ्यासको ववकासिम समेतको आिारमा तोवकए 
बमोणजमका ववषयहरू थप गनि सवकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२)मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापलन उपदफा (१) 
बमोणजम बाहेकका अन्य संस्थाहरू गठन गनि बािा पनेछैन ।  

12. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ् चालन गनि सक्न:े (१) दफा ६ बमोणजम दताि 
प्रमािपि प्राप्त गरेपलछ संस्थाले आफ्नो उदे्दश्य प्रालप्तका लालग यस ऐन र  सस्थाको 
ववलनयमको अिीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन 
गनि सक्नेछ ।  

(२) प्रचललत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापलन संस्थाले उपदफा (१) 
बमोणजम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि छुिै संस्था दताि गनुिपने 
छैन । 

तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि 
प्रचललत कानून बमोणजम अनमुलत, स्वीकृलत वा इजाजत ललनपुने रहेछ भन े
सो बमोणजम अनमुलतपि, स्वीकृलत वा इजाजतपि ललएर माि कारोबार, 
व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजम संस्थाले प्रचललत कानून बमोणजम अलिकार प्राप्त 
लनकाय वा अलिकारीबाट अनमुलतपि, स्वीकृलत वा इजाजतपि प्राप् त गरेमा पन्र ददनलभि 
सोको जानकारी दताि अलिकारीलाई ददन ुपनेछ । 
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(४) दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थाले संयिु वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा 
सेवाको बजारीकरिको लालग यस ऐनको अिीनमा रही आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, 
उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्नेछन ्। 

(५) उपदफा (४) बमोणजमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना 
सञ् चालन गने सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोणजम हनुेछ । 

(६) प्रचललत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापलन संस्थाले उपदफा (१) 
बमोणजम सञ्चालन गने कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको उत्पादन सहकारी 
ब्राण्डमा लबिी ववतरि गनि सक्नेछ र उत्पाददत वस्तकुो प्रमाि पि जारी प्रविया र 
आिार तोवकए बमोणजम हनुेछ । 

13. दावयत्व सीलमत हनु:े (१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्िमा सदस्यको दावयत्व 
लनजले खररद गरेको वा खररद गनि स्वीकार गरेको शेयरको अलिकतम रकमसम्म माि 
सीलमत रहनेछ ।  

(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लललमटेड” भन्ने 
शब्द राख् न ुपनेछ ।  

14. सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त पालना गनुि पने: सहकारी संस्थाको गठन तथा 
सञ्चालन गदाि सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तको पालना गनुि पनेछ ।  

 
पररच्छेद–३ 

संस्थाका उद्दशे्य तथा कायि 

15. संस्थाको उद्दशे्य : कायििेिमा आिाररत र सदस्य केणन्ित भई आफ्ना सदस्यहरूको 
आलथिक, सामाणजक तथा सांस्कृलतक उन् नयन गनुि संस्थाको मखु्य उदे्दश्य हनुेछ ।   

16. संस्थाको कायि : संस्थाका कायिहरू देहाय बमोणजम हनुेछन:्- 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तहरूको पालना गने गराउने, 
(ख) सदस्यको वहत प्रवद्धिन गने गरी व्यावसावयक सेवाहरू प्रदान गने, 
(ग)  सदस्यलाई णशिा, सूचना र तालीम प्रदान गने , 
(घ) संस्थाले गने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड लनिािरि गरी गिुस्तर 

सिुार, आलथिक स्थावयत्व र जोणखम व्यवस्थापन सम्बन्िी कायि गने, 
(ङ) आन्तररक लनयन्िि प्रिाली लागू गने, 
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(च) संस्थाको व्यवसावयक प्रवद्धिन तथा ववकास सम्बन्िी वियाकलापहरू 
सञ्चालन गने, 

(छ) दताि अलिकारीले ददएको लनदेशन पालना गने गराउने, 
(ज)  ववलनयममा उणल्लणखत अन्य कायिहरू गने । 

पररच्छेद–४ 
नीलत तथा आन्तररक कायिववलि 

17. नीलत बनाउन ु पने: (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लनदेणशका, 
मापदण्ड र कायिववलि र ववलनयमको अिीनमा रही आफ्नो कायि सञ् चालनको लालग नीलत 
बनाउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको नीलत सम्बणन्ित संस्थाको सािारिसभाले स्वीकृत 
गरेपलछ लागू हनुेछ । 

18. आन्तररक कायिववलि बनाउन सक्न:े (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, 
लनदेणशका, मापदण्ड, कायिववलि, ववलनयम र नीलतको अिीनमा रही आवश्यकता अनसुार 
आफ्नो आन्तररक कायिववलि बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको आन्तररक कायिववलि सम्बणन्ित संस्थाको सािारि 
सभाले स्वीकृत गरेपलछ लागू हनुेछ । 

19. नीलत र आन्तररक कायिववलिमा संशोिन: संस्थाको सािारिसभाको बहमुतबाट नीलत र 
आन्तररक कायिववलि संशोिन हनु सक्नेछ । 

 
पररच्छेद–५ 
सदस्यता 

20. संस्थाको सदस्यता: (१) सोह्र वषि उमेर परुा गरेका देहाय बमोणजमका नेपाली नागररकहरु 
संस्थाको सदस्य हनु सक्नेछना्ः 

(क) संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खररद गरेको, 
(ख) संस्थाको ववलनयममा उणल्लणखत शतिहरु पालना गनि मन्जरु गरेको, 
(ग) संस्थाको णजम्मेवारी पालना गनि मन्जरु भएको, 
(घ) संस्थाले गरेको कारोबारसूँग प्रलतस्पिाि हनुे गरी कारोबार नगरेको, 
(ङ) संस्थाको सदस्यता ललन योग्य रहेको स्वघोषिा गरेको । 
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(२) यस ऐनमा अन्यि जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापलन संघ, प्रदेश र 
नगरपाललका वा अन्य स्थानीय तहमा प्रचललत कानून बमोणजम दताि भएका संस्था र 
समूहहरू उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ ) र (ङ) बमोणजमको अवस्था 
पूरा भएमा सहकारी संस्थाको सदस्य हनु बािा पने छैन । 

21. सदस्यता प्राप् त गनि लनवेदन ददन ु पने: (१) संस्थाको सदस्यता ललन चाहने सम्बणन्ित 
व्यणिले संस्थाको सलमलत समि लनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम लनवेदन परेको लमलतले पैंतीस ददनलभि सलमलतले यो 
ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम तथा ववलनयमको अिीनमा रही सदस्यता प्रदान गने 
वा नगने लनििय गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजम लनििय गदाि सलमलतले सदस्यता प्रदान नगने लनििय 
गरेमा सो को कारि खोली सात ददनलभि लनवेदकलाई जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोणजम जानकारी पाएको लमलतले तीस ददनलभि सम्बणन्ित 
ब्यणिले त्यस्तो संस्था दताि अलिकारी समि उजरु गनि सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोणजम प्राप् त उजरुी छानलबन गदाि लनवेदकलाई सदस्यता 
प्रदान गनुि पने देणखएमा दताि गने अलिकारीले त्यस्तो लनवेदकलाई सदस्यता प्रदान गनिको 
लालग सम्बणन्ित संस्थालाई आदेश ददन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोणजम आदेश भएमा सो आदेश प्राप् त गरेको सात ददनलभि 
सम्बणन्ित संस्थाले लनवेदकलाई सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताि अलिकारीलाई 
गराउन ुपनेछ ।  

22. सदस्य हनु नपाउन े:(१) कुनै व्यणि एकै उदे्दश्य, कायि र कायििेि भएको एकभन्दा बढी 
संस्थाको सदस्य हनु पाउने छैन ।  

  तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअणघ कुनै व्यणि एकै प्रकृलतको एकभन्दा 
बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतले दईु 
वषिलभि कुनै एक संस्थाको माि सदस्यता कायम राख् न ु पनेछ । तर 
स्वास््य सहकारी संस्थाको सदस्य हनु बािा पने छैन । 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुूँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको लनकाय वा 
दफा २० को उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेणख बाहेकको अन्य कुनै कृलिम व्यणि 
सदस्य भएको भए २ वषिलभि सदस्यता अन्त्य गनुिपनेछ ।  
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23. सदस्यताको समालप्त: (१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्त हनुेछाः- 

(क) सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा, 
(ख)  ववना सूचना लगातार तीन पटकसम्म बावषिक सािारिसभामा 

अनपुणस्थत भएमा, 
(ग) यो ऐन यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम वा ववलनयम बमोणजम 

सदस्यले पालना गनुिपने प्राविानको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 
(घ) दफा २० बमोणजमको योग्यता नभएमा। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापलन कुनै सदस्यले संस्थाबाट 
प्राप् त वा भिुान गनुि पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा लनजले ललएको 
ऋि, लतनुि पने कुनै दावयत्व वा अन्य कुनै सदस्यको तफि बाट लितो वा जमानत बसेकोमा 
सोको दावयत्व फरफारक नभएसम्म लनजको सदस्यता समाप्त हनुे छैन ।  

(३) यस दफामा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापलन सािारिसभा बोलाउने लनििय 
भइसकेपलछ सािारिसभा सम्पन् न नभएसम्म कसैलाई पलन सदस्यताबाट हटाउन सवकन े
छैन । 

24. सवुविा प्राप्त गनि नसक्न:े कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाई लतनुि पने कुनै दावयत्व लनिािररत 
समयलभि भिुान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम तथा ववलनयम 
बमोणजम सदस्यले पालन गनुिपने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लंघन गरेमा त्यस्तो सदस्यले 
अन्य सदस्य सरहको सवुविा प्राप् त गनि सक्ने छैन । 

पररच्छेद –६ 

सािारिसभा, सलमलत तथा लेखा सपुररवेिि सलमलत 
25. सािारिसभा, गिपरुक संख्या र लनििय:(१) सहकारी संस्थाको सवोच्च अङ्गको रुपमा 

सािारिसभा हनुेछ । 

(२)  सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू सािारिसभाका सदस्य हनुे छन ्। 
(३) सहकारी संस्थाको सािारिसभा देहाय बमोणजम हनुेछ:– 

(क) प्रारणम्भक सािारिसभा, 
(ख) वावषिक सािारिसभा, 
(ग) ववशेष सािारिसभा । 

(४) सािारिसभामा पेश गररने प्रस्ताव र प्रलतवेदन मध्ये लेखा सपुररवेिि 
सलमलतले पेश गने प्रलतवेदन बाहेक संचालक सलमलत माफि त पेश गररनेछ । 
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(५)  उपदफा(२) बमोणजमको सदस्यहरूले सािारिसभामा कुनै ववषयमा 
छलफलको लालग प्रस्ताव पेश गनि सक्नेछन ्। 

(६)  उपदफा (४) र (५) बमोणजमको प्रस्ताव र प्रलतवेदन उपर 
सािारिसभामा छलफल गरी लनििय ललन ुपनेछ । 

(७)  सहकारी संस्थाको सािारिसभाको लालग गिपरुक संख्या तत्काल कायम 
रहेको कुल सदस्य संख्याको एकाउन्न प्रलतशत हनुछे ।  

(८) सािारिसभामा उपदफा (७) बमोणजमको गिपरुक संख्या नपगेुमा सरुु 
सूचनाको आिा अवलि ददई अको सािारिसभा बोलाउन ुपनेछ । 

(९)  उपदफा(८) बमोणजम बोलाइएको सािारिसभाको गिपरुक संख्या तत्काल 
कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको चालीस प्रलतशत हनुेछ ।  

(१०) सािारिसभामा उपदफा (९) बमोणजमको गिपरुक संख्या पलन नपगु 
भएमा उपदफा (८) बमोणजमको अवलि ददई पनु अको सािारिसभा बोलाउन ुपनेछ । 

(११) उपदफा (१०) बमोणजम बोलाइएको सािारिसभामा जलतसकैु सदस्य 
उपणस्थत भए पलन गिपूरक संख्या पगेुको मालननेछ ।  

(१२) सािारिसभामा सदस्यहरूको गिपरुक संख्या पगेुपलछ माि प्रलतवेदन र 
प्रस्तावहरू लनिियाथि पेश गनुि पनेछ । 

(१३) उपदफा (१२) बमोणजमा सािारिसभामा पेश गररएको प्रलतवेदन र 
प्रस्तावहरू उपणस्थत सदस्यहरूमध्ये एकाउन्न प्रलतशत सदस्यहरूको रायलाई सो सभाको 
लनििय मालननेछ । तर सहकारी संस्थाको ववलनयम संशोिन गदाि उपणस्थत सदस्यहरूमध्ये 
एकाउन्न प्रलतशत सदस्यहरूको रायलाई सो सभाको लनििय मालननेछ । 

(१४) उपदफा (१३) बमोणजम सािारिसभाबाट भएको लनििय देहाय बमोणजमको 
सदस्यले प्रमाणित गनुि पनेछ । 

(क)  सभाको अध्यि,  
(ख)  संचालक सलमलतको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रलतशत अध्यि 

बाहेकको संचालक सदस्य  
(ग)  उपदफा (१४) को खण्ड (ख) बराबर संख्यामा संचालक सलमलत 

सदस्य बाहेकका सभाका सदस्य । 
(१५) सभाको लनिियहरू उपदफा (१४) बमोणजम प्रमाणित भएपलछ कायिन्वयन 

हनुेछ । 
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तर सहकारी संस्थाको ववलनयम संशोिन सम्बन्िी लनििय उपदफा 
(१४) बमोणजम प्रमाणित भएपलछ दताि  अलिकारीबाट स्वीकृत भएपलछमाि 
कायिन्वयन हनुेछ । 

26. प्रारणम्भक सािारिसभा: (१) तदथि संचालक सलमलतले सहकारी संस्था दताि भएको लमलतले 
तीन मवहनालभि प्रारणम्भक सािारिसभा बोलाउन ुपनेछ । 

(२)  प्रारणम्भक सािारिसभा बोलाउदा काम्तीमा पन्र ददन अणघ सभा हनु े
लमलत, समय र स्थान तोकेर सदस्यहरूलाई सूचना ददन ुपनेछ । 

(३) प्रारणम्भक सािारिसभामा अध्यिता तदथि संचालक सलमलतको अध्यिले 
गनेछन ्। 

(४)  प्रारणम्भक सािारिसभाको काम, कतिव्य र अलिकार देहाय बमोणजम 
हनुेछ:– 

(क) प्रारणम्भक सािारिसभा हनुे अणघल्लो ददनसम्मको काम कारबाही र 
आलथिक कारोबारको जानकारी ललन,े 

(ख) चालू आलथिक वषिको लालग वावषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृत 
गने, 

(ग)  प्रलतवेदन तथा ववत्तीय वववरि अनमुोदन गने, 
(घ) ववलनयममा उल्लेख भए बमोणजम सलमलत र लेखा सपुरीवेिि 

सलमलतको लनवािचन गने, 
(ङ) सभामा पेश भएको नीलत पाररत गने, 
(च) लेखा परीिकको लनयणुि र लनजको पाररश्रलमक लनिािरि गने,  
(छ)  ववलनयममा तोवकए बमोणजमका अन्य कायिहरू गने । 

27. वावषिक सािारिसभा: (१) सलमलतले प्रत्येक आलथिक वषि समाप्त भएको लमलतले छ 
मवहनालभि वावषिक सािारिसभा बोलाउन ुपनेछ । 

(२)  वावषिक सािारिसभा बोलाउदा कम्तीमा तीस ददन अणघ सभा हनुे लमलत, 
समय र स्थान तोकेर सदस्यहरूलाई सूचना ददन ुपनेछ । 

(३)  वावषिक सािारिसभामा अध्यिता सलमलतको अध्यिले गनेछन ्। 
(४) वावषिक सािारिसभाको  काम,  कतिव्य र अलिकार देहाय बमोणजम  

हनुेछ :– 
(क)  सलमलतले वावषिक कायििम तथा बजेट स्वीकृलत गने, 
(ख)  लेखा परीिि प्रलतवेदन अनमुोदन गने, 
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(ग)  सलमलत वा लेखा सपुरीवेिि सलमलतको लनवािचन तथा ववघटन गने, 
(घ) पदीय णजम्मेवारी एवं आचरि पालना नगरेमा सञ्चालक वा लेखा 

सपुरीवेिि सलमलतको संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने, 
तर पदबाट हटाउन ु अणघ लनजलाई आफ्नो सफाई पेश 

गने मौकाबाट बणञ् चत गररने छैन । 
(ङ)  सलमलत वा लेखा सपुरीवेिि सलमलतको वावषिक प्रलतवेदन पाररत गने, 
(च)  ववलनयम संशोिन गने, नीलत पाररत एवं संशोिन गने, 
(छ)  लेखा परीिकको लनयणुि र लनजको पाररश्रलमक लनिािरि गने, 
(ज)  संस्था एकीकरि वा ववघटन सम्बन्िी लनििय गने, 
(झ) संचालक सलमलत र लेखा सपुररवेिि सलमलतको पाररश्रलमक 

लगायतका सेवा सवुविा तोक्ने, 
(ञ)  ऋि तथा अनदुान प्राप्त गने सम्बन्िमा लनििय गने, 
(ट)  सदस्यको दावयत्व लमनाहा ददने, 
(ठ)  सलमलतलाई आवश्यक लनदेशन ददन,े 
(ड)  ववलनयममा तोवकए बमोणजमका अन्य कायिहरू गने । 

28. ववशषे सािारिसभा: (१) सलमलतले देहायको अवस्थामा ववशेष सािारि सभा बोलाउन ु
पनेछ :– 

(क) संस्थाको काम ववशेषले ववशेष सािारि सभा बोलाउनपुने सलमलतबाट 
लनििय भएमा, 

(ख)  दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोणजम लेखा 
सपुरीवेिि सलमलतको लसफाररसमा, 

(ग) कुनै सञ्चालकले ववशेष सािारिसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव 
सलमलतद्वारा पाररत भएमा, 

(घ)  ववशेष सािारिसभा बोलाउन ु पने कारि खलुाइ २५ प्रलतशत 
सदस्यले सलमलत समि लनवेदन ददएमा, 

(ङ)  दफा ५६ को उपदफा (४) बमोणजम भएमा । 
(२)  ववशेष सािारिसभा बोलाउदा काम्तीमा पन्र ददन अणघ सभा हनुे लमलत, 

समय र स्थान तोकेर सदस्यहरूलाई सूचना ददन ुपनेछ । 
(३) ववशेष सािारिसभामा अध्यिता सलमलतको अध्यिले गनेछन ्। 

29. ववशषे सािारिसभा बोलाउन लनदेशन ददन सक्न:े (१) दफा २८ उपदफा (१) बमोणजमको 
अवस्था पूरा हुूँदा पलन सलमलतले ववशेष सािारि सभा नबोलाएको उजरुी दताि 
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अलिकारीसमि पेश भएकोमा छानलबन गदाि पवुष्ट भएमा दताि अलिकारीले त्यस्तो सहकारी 
संस्थाको सलमलतलाई ववशेष सािारिसभा बोलाउन लनदेशन ददन ुपनेछ । 

(२)  सहकारी संस्थाको लनरीिि वा सपुरीवेिि गदाि वा कसैको उजरुी परी 
छानलबन गदाि देहायको अवस्था देणखन आएमा पलन दताि अलिकारीले त्यस्तो सहकारी 
संस्थाको सलमलतलाई ववशेष सािारिसभा बोलाउन लनदेशन ददन ुपनेछ :–   

(क)  सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा लसद्धान्त ववपरीत कायि गरेमा,  
(ख)  यो ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, ववलनयम तथा आन्तररक 

कायिववलि ववपरीत कायि गरेमा, 
(घ)  दताि अलिकारीले ददएको लनदेशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, 
(ङ)  दफा ३१ को उपदफा (२) बमोणजम दताि अलिकारीले आदेश 

ददएमा। 
(३)  उपदफा (१) र (२) बमोणजम ववशेष सािारिसभा बोलाउन लनदेशन प्राप् त 

भएमा सलमलतले सो लनदेशन प्राप् त भएको लमलतले एक मवहनालभि सभा हनुे लमलत, समय र 
स्थान तोकेर ववशेष सािारिसभा बोलाउन ुपनेछ र ववशेष सािारिसभाको बैठकमा बैठक 
बोलाउनको कारि, उजूरी वा लनरीििका िममा देणखएका ववषयमा छलफल गरी सोको 
प्रलतवेदन तयार गरी एक प्रलत दताि अलिकारीसमि पेश गनुि पनेछ । 

(४) उपदफा (३) उणल्लणखत अवलिलभि  सलमलतले ववशेष सािारिसभा 
नबोलाएमा दताि गने अलिकारीले सभा हनुे लमलत, समय र स्थानतोकेर त्यस्तो सभा बोलाई 
ददन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोणजम बोलाएको ववशेष सािारिसभा व्यवस्थापन गनुि 
सम्बणन्ित सलमलतको कतिव्य हनुेछ । 

30. सञ्चालक सलमलत:(१) सहकारी संस्थामा सािारिसभाबाट लनवािणचत बढीमा १३ जना 
संचालक रहेको एक सञ्चालक सलमलत रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजमको संचालक सलमलतको कायिकाल लनवािणचत भएको 
लमलतले बढीमा ४ वषिको  हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजमको कायिकालको अणन्तम वषि यो ऐन बमोणजम वावषिक 
सािारिसभा गनि पाउने अबलिभन्दा अणघ संचालक सलमलतको कायिकाल पूरा भएकोमा 
अणन्तम वषि यो ऐन बमोणजम वावषिक सािारिसभा गनि पाउने अबलिसम्म सञ्चालक 
सलमलतको कायिकाल कायमै रहेको मालननेछ । 
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(४) संचालक सलमलतको अध्यि पदमा एउटै व्यणि लगातार दईु पटकभन्दा 
बढी लनवािणचत हनु पाउने छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोणजमको सलमलतमा कम्तीमा तेत्तीस प्रलतशत मवहला 
सदस्यको प्रलतलनलित्व सलुनश् णचत गनुि पनेछ ।  

(६) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवलिमा सञ्चालक सलमलत तथा 
लेखा सपुरीवेिि सलमलतको पदमा उम्मेदवार बन्न वा लनवािणचत हनु पाउने छैन । 

(७) कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक सलमलत, लेखा सपुररवेिि सलमलत, 
उपसलमलतका पदालिकारी र सदस्यहरूले सोही संस्थाको कमिचारी र कुनै सहकारी 
संस्थाको सञ्चालक सलमलत, लेखा सपुररवेिि सलमलत, उपसलमलतका पदालिकारी र 
सदस्यहरू आफ्नो संस्थाले सदस्यता ललएको सहकारी संघ वा बैङ्क बाहेक अको कुनै 
संस्थाको संचालक र कमिचारी बन्न पाउने छैन । 

तर वावषिक दईु करोड रुपैयाूँ भन्दा कमको कारोबार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो 
सहकारी संस्थामा कमिचारीको रुपमा काम गनि बािा पने छैन । वावषिक दईु करोडभन्दा बढी 
कारोबार गने संस्थामा कुनै संचालक कमिचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतले एक 
वषिलभि त्यस्तो संचालकले कमिचारीको पद त्याग गरी अको कमिचारीको व्यवस्था गनुिपनेछ ।  

(८) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुणघ कुनै व्यणि एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा 
अको संस्थाको कमिचारी वा एउटा संस्थाको कमिचारी अको संस्थाको सञ्चालक भएकोमा 
यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतले एक वषिलभि कुनै एक संस्थाको माि सञ्चालक वा 
कमिचारी रहन ुपनेछ । 

(९) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापलन संचालक सलमलत वा 
संचालक सलमलतको कुनै संचालकले पदीय णजम्मेवारी पूरा नगरेमा, सहकारीको मूल्य, 
मान्यता र लसद्धान्त ववपरीत कायि गरेमा र संस्थालाई आलथिक िलत हनु े कायि गरेमा 
त्यस्तो संचालक सलमलत वा संचालक सलमलतको कुनै संचालकलाई सदस्यहरूले जनुसकैु 
समयमा वावषिक वा ववशेष सािारि सभामाफि त हटाउन सक्नेछन ्। 

(१०) कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा सािारिसभाले बाूँकी अवलिको 
लालग अको सञ्चालकको लनवािचन गनेछ । 

31. सञ्चालक सलमलतको लनवािचन:(१) सलमलतले आफ्नो कायािवलि समाप्त हनुअुणघ अको 
सलमलतको लनवािचन गराउन ुपनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोणजम सलमलतको लनवािचन नगराएको जानकारी प्राप् त भएमा 
वा सदस्यहरूले जानकारी ददएमा त्यस्तो जानकारी प्राप् त भएको लमलतले एक मवहनालभि 
सलमलतको लनवािचन गराउन दताि अलिकारीले सम्बणन्ित सलमलतलाई आदेश ददनपुनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजम दताि अलिकारीले आदेश ददएकोमा सम्बणन्ित 
सलमलतले सो आदेश बमोणजमको समयावलिलभि सलमलतको लनवािचन गराई दताि 
अलिकारलाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोणजम सलमलतको लनवािचन नगराएमा दताि अलिकारीले त्यस्तो 
संस्था सदस्य रहेको मालथल्लो संघ भए सो संघको प्रलतलनलि समेतलाई सहभागी गराई 
सलमलतको लनवािचन सम्बन्िी सम्पूिि कायि गने गराउनेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोणजम लनवािचन नगराउने सलमलतले उपदफा (४) 
बमोणजमको अवलिभर संस्थामा दताि अलिकारीले तोकेको कायि बाहेक अन्य कायि गनि 
पाउने छैन  । 

(६) उपदफा (४) बमोणजमको लनवािचन कायिमा सहयोग परु् याउन ु सम्बणन्ित 
सलमलतका पदालिकारीहरूको कतिव्य हनुेछ ।  

(७) उपदफा (५) बमोणजम लनवािचन गराउूँदा लागेको सम्पूिि खचि सम्बणन्ित 
संस्थाले व्यहोनुि पनेछ। 

(८) यस दफा बमोणजम लनवािणचत सलमलतले अको लनवािचन नभएसम्मको लालग 
ववलनयममा व्यवस्था भए बमोणजम आफ्नो कायि सञ्चालन गनेछ ।  

32. सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार: यस ऐनमा अन्यि उणल्लणखत काम, कतिव्य र 
अलिकारका अलतररि सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार देहाय बमोणजम हनुेछ :– 

(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त बमोणजम सहकारी संस्थाको 
सञ् चालन गने, 

(ख)  आलथिक तथा प्रशासकीय कायि गने गराउने, 
(ग) प्रारणम्भक सािारिसभा, वावषिक सािारिसभा तथा ववशेष 

सािारिसभा बोलाउने, 
(घ) सािारिसभाका लनिियहरू कायािन्वयन गने गराउने, 
(ङ) संस्थाको नीलत, योजना, बावषिक कायििमको तजुिमा गरी 

सािारिसभा समि पेश गने, 
(च)  गत आलथिक वषिको यथाथि आय व्यय, चाल ु आलथिक वषिको 

संशोलित आय व्यय र आगामी आलथिक वषिको अनमुालनत आय 
व्ययको वववरि तयार गरी सािारिसभा समि पेश गने, 
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(छ)  संस्थाको सदस्यता प्रदान गने तथा सदस्यताबाट हटाउने,  
(ज) शेयर नामसारी तथा वफताि सम्बन्िी कायि गने, 
(झ) सहकारी िेिसूँग सम्बणन्ित संघको सदस्यता ललन,े 
(ञ) ववलनयम, नीलत तथा आन्तररक कायिववलि तयार वा संशोिन गरी 

सािारिसभामा पेश गने,  
(ट)  स्वीकृत ववलनयम र पाररत नीलत तथा आन्तररक कायिववलि कायािन्यन 

गने गराउने,  
(ठ) संस्थाको कायििेिलभि संस्थाको कारोबार र व्यवसायको वहत 

प्रवद्धिनको लालग आवश्यक कायि गने गराउन,े 
(ड)  यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लनदेणशका, मापदण्ड, 

कायिववलि, ववलनयम, नीलत र आन्तररक कायिववलि बमोणजमको कायि 
कायिन्वयन गने गराउने, 

(ढ) दताि अलिकारीको लनदेशन कायिन्वयन गने गराउने । 
33. सञ् चालक पदमा बहाल नरहन:े देहायको कुनै अवस्थामा सञ् चालक आफ्नो पदमा कायम 

रहन ेछैन:- 

(क)  लनजले ददएको राजीनामा सलमलतबाट स्वीकृत भएमा, 
(ख) लनजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोणजम सञ् चालकबाट हटाउने 

लनििय भएमा, 
(ग)  लनज अको संस्थाको सञ्चालक रहेमा, 
(घ)  लनज सोही वा अको संस्थाको कमिचारी रहेमा, 

तर दफा ३० को उपदफा (७) को प्रलतबन्िात्मक 
वाक्यांशमा लेणखएको कुरामा सोही बमोणजम हनुेछ । 

(ङ)  लनज सोही वा अको संस्थाको लेखा सपुरीवेिि सलमलतको पदमा 
रहेमा, 

(च)  लनजको मतृ्य ुभएमा, 
(छ)  फौजदारी वा भ्रष्टाचार अलभयोग लालग अदालतबाट कसूरदार 

ठहररएमा ।  
34. सञ् चालकलाई पदबाट हटाउन सक्न:े(१) सािारिसभाले बहमुतको लनिियबाट देहायको 

कुनै अवस्थामा सञ्चालकलाई सलमलतको सञ्चालक पदबाट हटाउन सक्नछे :– 

(क)  आलथिक वहनालमना गरी सम्बणन्ित संस्थालाई हानी नोक्सानी 
परु् याएमा, 

(ख) अनलिकृत तवरले सम्बणन्ित संस्थाको कारोबार सम्बन्िी ववषयको 
गोपनीयता भङ्ग गरेमा, 
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(ग) सम्बणन्ित संस्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग प्रलतस्पिाि हनुे गरी 
समान प्रकृलतको कारोबार वा व्यवसाय गरेमा, 

(घ) सम्बणन्ित संस्थाको अवहत हनुे कुनै कायि गरेमा,  
(ङ)  लनज शारीररक वा मानलसक रुपमा काम गनि नसक्न ेभएमा, 
(च)  कुनै सञ्चालकमा यो ऐन यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम वा 

ववलनयममा उणल्लणखत योग्यता नरहेमा । 
(२) कुनै सञ्चालकलाई सलमलतको पदबाट हटाउने लनििय गनुि अणघ त्यस्तो 

सञ्चालकलाई सािारिसभा समि सफाई पेश गने मनालसब मावफकको मौका ददइनेछ ।  
(३) उपदफा (२) बमोणजमको अवलिलभि कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा 

वा लनजले पेश गरेको सफाई सन्तोषजनक नभएमा सािारिसभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई 
पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोणजम सञ् चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य सलमलतको 
दईु कायिकालसम्मको लनवािचनमा उम्मेद्वार बन् न पाउने छैन ।    

35. लनजी स्वाथि समावेश भएको लनििय प्रवियामा संलग्न हनु नहनु:े (१) सञ्चालकले आफ्नो 
लनजी स्वाथि समावेश भएको लनििय प्रवियामा संलग्न हनुहुुूँदैन । 

(२) सञ्चालकले आफूलाईमाि व्यणिगत फाइदा हनुेगरी संस्थामा कुनै कायि गनि 
गराउन हुूँदैन । 

(३) कुनै सञ् चालकले उपदफा (१) को ववपरीत हनुे गरी वा आफ्नो अलिकार 
िेिभन्दा बावहर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रलत त्यस्तो 
सञ्चालक व्यणिगत रुपमा उत्तरदायी हनुेछ । त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको, 
सदस्य वा अन्य कुनै व्यणिलाई हानी नोक्सानी हनु गएको रहेछ भने त्यस्तो हानी 
नोक्सानी लनजको जायजेथाबाट असूल उपर गररनेछ । 

36. सलमलतको ववघटन : (१) सािारिसभाले देहायको अवस्थामा सलमलतको ववघटन गनि 
सक्नेछाः– 

(क)  सलमलतको बदनीयतपूिि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोणखममा 
परेमा, 

(ख) संस्थाले लतनुिपने दावयत्व तोवकएको समयलभि भिुान गनि नसकेमा, 
(ग) ववलनयममा उणल्लणखत उदे्दश्य र कायि ववपरीतको काम गरेमा,  
(घ) सलमलतले आफ्नो णजम्मेवारी परुा नगरेमा, 
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(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयमावलीमा उणल्लणखत शति 
वा दताि अलिकारीले ददएको लनदेशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम सलमलत ववघटन भएकोमा सािारिसभाले नयाूँ 
सलमलतको लनवािचन गनेछ । 

(३) सलमलतले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम बमोणजम दताि 
अलिकारीले ददएको लनदेशन पालना नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा (३) बमोणजम पेश 
भएको प्रलतवेदन समेतको आिारमा दताि अलिकारीले सलमलतलाई उजरुी वा लनरीििको 
िममा देणखएका ववषयवस्तकुो गाम्भीरताको आिारमा बढीमा छ मवहनाको समय ददइ 
सिुार गने मौका ददन सक्नेछ । त्यस्तो समयावलि सलमलतले ददइएका लनदेशनको 
तोवकएको समयलभि सिुार नगरेमा त्यस्तो सलमलत ववघटन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोणजम सलमलत ववघटन भएमा त्यसरी ववघटन गररएको 
लमलतले तीन मवहनालभि नयाूँ सलमलतको लनवािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो लनवािचन 
नभएसम्म संस्थाको दैलनक कायि सञ्चालन गनि दताि अलिकारीले तोवकए बमोणजमको एक 
तदथि सलमलत गठन गनुि पनेछ । 

(५) यस दफा बमोणजम अको सलमलतको लनवािचन गराउूँदा लागेको सम्पूिि खचि 
सम्बणन्ित संस्थाले व्यहोनुि पनेछ । 

37. लेखा सपुरीवेिि सलमलतको गठन : (१) संस्थामा आन्तररक लनयन्िि प्रिालीलाई सदुृढ 
गनि तोवकए बमोणजमको योग्यता पगेुका एकजना संयोजक र दईुजना सदस्यहरू रहने गरी 
सािारिसभाले लनवािचनबाट लेखा सपुरीवेिि सलमलत गठन गनेछ । 

(२) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी व्यणि एकै अवलिमा एउटै संस्थाको 
सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेिि सलमलतको संयोजक वा सदस्य पदमा उम्मेद्वार बन् न र 
लनवािणचत हनु सक्नेछैन । 

38. लेखा सपुररवेिि सलमलतको काम, कतिव्य र अलिकार : (१)  लेखा सपुररवेिि सलमलतको 
काम, कतिव्य र अलिकार देहाय बमोणजम हनुेछ :– 

(क) प्रत्येक चौमालसकमा सहकारी संस्थाको आन्तररक लेखापरीिि गने 
गराउने, 

(ख) लेखाको आिारभतू लसद्धान्तको पालना गने गराउन,े 
(ग) ववत्तीय तथा आलथिक कारोबारको लनरीिि तथा मूल्याङ्कन गने 

गराउने, 
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(घ) सलमलतको काम कारवाहीको लनयलमत सपुररवेिि गने र सलमलतलाई 
आवश्यक सझुाव ददन,े 

(ङ)  सािारिसभाको लनदेशन, लनििय तथा सलमलतको लनििय कायािन्वयन 
भए नभएको अनगुमन गने, 

(च) लेखा सम्बन्िी प्रलतवेदन र सलमलतको काम कारवाहीको सपुररवेिि 
सम्बन्िी वावषिक प्रलतवेदन सािारिसभा समि पेश गने,  

(छ) आफूले पटक पटक ददएका सझुाव कायािन्वयन नभएको कारिबाट 
संस्थाको वहतमा प्रलतकुल असर परेमा वा त्यस्तो संस्थाको नगद वा 
णजन्सी सम्पणत्तको व्यापक रुपमा वहनालमना वा अलनयलमतता भएको 
वा संस्था गम्भीर आलथिक संकटमा पनि लागेकोमा सोको कारि 
खलुाई ववशेष सािारिसभा बोलाउन सलमलत समि लसफाररस गने । 

(ज) आवश्यक परेमा आन्तररक लेखापरीिक लनयणुिका लालग तीन 
जनाको नाम सञ्चालक सलमलतमा लसफाररस गने । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको कायि गनि लेखा सपुररवेिि सलमलतले ववज्ञको 
परामशि र सहयोग ललन सक्नेछ । 

(३) लेखा सपुररवेिि सलमलतको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दैलनक आलथिक 
प्रशासलनक कायिमा सहभागी हनु पाउने छैन । 

पररच्छेद–७ 

बचत तथा ऋि पररचालन 
39. सदस्य केणन्ित भई बचत तथा ऋिको कारोबार गनुिपने: (१) संस्थाले आफ्ना 

सदस्यहरूको माि बचत स्वीकार गनि, सोको पररचालन गनि र सदस्यलाई माि ऋि 
प्रदान गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापलन बचत तथा ऋिको 
मखु्य कारोबार गने गरी दताि भएको संस्था बाहेक अन्य ववषयगत वा बहउुदे्दश्यीय 
संस्थाले बचत तथा ऋिको मखु्य कारोबार गनि पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रारम्भ हनु ुअणघ बहउुदे्दश्यीय वा ववषयगत संस्थाको रुपमा दताि भई 
मखु्य कारोबारको रुपमा बचत तथा ऋिको कारोबार गदै आएको भए त्यस्तो संस्थाले 
तीन वषि लभिमा बचत तथा ऋिको मखु्य कारोवार नहनुे गरी दताि हुूँदाका बखतमा 
उल्लेख गररएको मखु्य कारोबार गने गरी संस्था सञ्चालन गनुिपनेछ । 
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(३) संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गने ऋिमा ललने सेवा शलु्क र नवीकरि शलु्क 
संस्थाको नीलत र आन्तररक कायिववलिमा तोवकए बमोणजम हनुेछ । 
(४) बचत र ऋिको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी गनि पाईने 
छैन ।  

(५) संस्थाले प्रदान गरेको ऋिमा लाग्ने ब्याजलाई मलु ऋिमा पूूँजीकृत गरी 
सोको आिारमा ब्याज लगाउन पाइने छैन । 

(६) संस्थाले कुनैपलन कम्पनीको शेयर खररद गनि सक्ने छैन ।  

तर  
(१)  संस्थाको दावयत्व प्रलत प्रलतकुल नहनुे गरी संस्थाले 

स्वप्रयोजनको लालग अचल सम्पणत्त खरीद तथा पूवाििार लनमािि एवं संस्था 
र सदस्यहरूको वहतमा उत्पादन र सेवाको िेिमा प्राथलमक पूूँजी कोष 
पररचालन गनि बािा पने छैन । 

(२)  यो ऐन प्रारम्भ हनु ु अणघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको 
शेयर खररद गरेको भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलतले २ 
वषिलभि लबिी गररसक्न ुपनेछ । 

(३)  उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापलन 
संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हनुअुणघ दताि भएका साना वकसानद्वारा प्रववद्धित 
ववत्तीय संस्थाको शेयर खररद गनि बािा पनेछैन । 

(७) संस्थाले प्राथलमक पूूँजी  कोषको पन्र  गिुासम्म बचत संकलन  गनि 
सक्नेछ । 

(८) संस्थाले दताि गदािका बखतका सदस्यबाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप् त 
गरेको तीन मवहना अवलि व्यलतत नभई ऋि लगानी गनि सक्ने छैन । 

40. सन्दभि व्याजदर सम्बन्िी व्यवस्था : (१) संघ, सम्बणन्ित प्रदेश र नगरपाललकाले बचत 
तथा ऋिको सन्दभि व्याजदर तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम तोवकएको सन्दभि ब्याजदर संस्थाका लालग लनदेशक 
ब्याजदर हनुेछ । 

41. व्यणिगत बचतको सीमा: संस्थामा सदस्यको व्यणिगत बचतको सीमा तोवकए बमोणजम 
हनुेछ । 
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 पररच्छेद – ८ 
आलथिक स्रोत पररचालन 

42. शयेर लबिी तथा वफताि सम्बन्िी व्यवस्था : (१) संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर लबिी 
गनि सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापलन संस्थाले एकै सदस्यलाई 
आफ्नो कुल शयेर पूूँजीको बीस प्रलतशतभन्दा बढी हनुे गरी शेयर लबिी गनि सक्ने छैन 
।  

तर संघ, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूिि वा आंणशक स्वालमत्व वा 
लनयन्िि भएको संस्था वा लनकायको हकमा यो बन्देज लागू हनुे छैन। 

(४) संस्थाको शेयरको अंवकत मूल्य प्रलत शेयर एक सय रुपैयाूँ हनुेछ ।  
(५) संस्थाको शेयर पूूँजी ववलनयममा उल्लेख भए बमोणजम हनुेछ । 
(६) संस्थाले खलुा बजारमा शेयर लबिी गनि पाउने छैन । 
(७) संस्थाको मूलिनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋि 

वा दावयत्व बाहेक अन्य कुनै ऋि वा दावयत्व बापत लललाम लबिी गररने छैन । 
43. रकम वफताि तथा खाता सञ्चालन सम्बन्िी व्यवस्था: (२) कुनै सदस्यले संस्थाको सदस्यता 

त्याग गरी शेयर रकम वफताि ललन चाहेमा लनजको कुनै दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व 
भिुान गरेको लमलतले एक मवहनालभि लनजको बाूँकी रकम लनजलाई वफताि गनुि पनेछ । 

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा जम्मा गरेको बचत वफताि माग गरेमा लनजको कुनै 
दावयत्व भए त्यस्तो दावयत्व किा गरी बाूँकी रकम लनजलाई वफताि गनुि पनेछ। तर 
अवलि तोवकएको बचतको वफताि तोवकएको अवलि पलछ माि हनुेछ । 

(३) सहकारी संस्थाले सबै प्रकारका बचत खाताहरू संचालन गनि सक्नेछ ।  
44. ऋि वा अनदुान ललन सक्न:े (१) संस्थाले सस्थाको उदेश्यको प्रलतकुल नहनुे गरी  

स्वदेशी वा ववदेशी बैंक वा ववत्तीय संस्था वा अन्य लनकायबाट ऋि वा अनदुान ललन वा 
त्यस्तो लनकायसूँग साझेदारीमा काम गनि सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापलन संस्थाले ववदेशी बैंक वा 
ववत्तीय संस्था वा अन्य लनकायबाट ऋि वा अनदुान ललन वा त्यस्तो लनकायसूँग 
साझेदारीमा काम गनुि अणघ नगरपाललकाको लसफाररसमा संघीय कानून बमोणजम स्वीकृलत 
ललन ुपनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोणजम ववदेशी बैङ्क वा लनकायबाट ऋि वा अनदुान ललन 
स्वीकृलतको लालग प्रचललत कानून बमोणजमको वववरिहरू सवहत दताि अलिकारी समि 
लनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोणजम लनवेदन प्राप्त भएमा दताि अलिकारीले कायिपाललकामा 
प्रस्ताव पेश गनुि पनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोणजमको प्रस्ताव कायिपाललकाले उपयिु देखेमा स्वीकृलतको 
लालग सम्बणन्ित सङ्घीय मन्िालयमा लसफाररस गरी पठाउनेछ ।  

45. नगरपाललकाको सरुिि प्राप् त गनि सक्न:े (१) संस्थाले ववदेशी बैङ्क वा लनकायसूँग ललन े
ऋिमा सरुिि प्राप् त गनुि पने भएमा तोवकए बमोणजमको वववरिहरू सवहत दताि अलिकारी 
समि लनवेदन ददन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम लनवेदन प्राप्त भएमा दताि अलिकारीले कायिपाललकामा 
प्रस्ताव पेश गनुि पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजम प्राप्त प्रस्ताव उपयिु देणखएमा कायिपाललकाले 
प्रचललत कानून बमोणजम तोवकएको आिारमा सरुिि प्रदान गनि सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद –९ 

संस्थाको कोष 

46. संस्थाको कोष: संस्थाको कोषमा देहाय बमोणजमको रकम रहनेछ :– 

(क) शेयर लबिीबाट प्राप् त रकम, 
(ख) बचतको रुपमा प्राप् त रकम, 
(ग) ऋिको रुपमा प्राप् त रकम, 
(घ) संघ, प्रदेश र नगरपाललकाबाट प्राप् त अनदुान रकम, 
(ङ) ववदेशी सरकार वा अन्तरािविय संघसंस्थाबाट प्राप् त अनदुान वा 

सहायताको रकम, 
(च) व्यवसावयक कायिबाट आणजित रकम, 
(छ) सदस्यता प्रवेश शलु्क, 
(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हनुे अन्य जनुसकैु रकम । 

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

(२) उपदफा (१) बमोणजमको कोषमा देहाय बमोणजमका रकम रहने छन ्
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(क) आलथिक वषिको खदु नाफा रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम,  
(ख) कुनै संस्था, संघ वा लनकायले प्रदान गरेको पुूँजीगत अनदुान रकम, 
(ग) णस्थर सम्पणत्त लबिीबाट प्राप् त रकम, 
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोणजमको जगेडा कोष अववभाज्य हनुेछ । 
48. संरणित पुूँजी वफताि कोष: (१) संस्थामा एक संरणित पुूँजी वफताि कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बमोणजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड 
(क) बमोणजमको रकम छुट् याई बाूँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम 
उपदफा (१) बमोणजमको कोषमा वावषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोणजमको रकम सदस्यले गरेको तोवकए बमोणजमको वावषिक 
कारोबारको आिारमा सम्बणन्ित सदस्यलाई उपलव्ि गराउन ुपनेछ ।  

49. सहकारी प्रवद्धिन कोष सम्बन्िी व्यवस्था:  (१) संस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धिन 
गनिको लालग दफा ४७ बमोणजम जगेडा कोषको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोणजमको 
रकम छुट् याई बाूँकी रहेको रकमको शून्य दशमलव पाूँच प्रलतशतले हनु आउने रकम 
सहकारी प्रवद्धिन कोष खडा गरी सो कोषमा वावषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजमको कोषको उपयोग प्रचललत कानूनको आिारमा 
तोवकए अनसुार हनुेछ । 

50. अन्य कोष सम्बन्िी व्यबस्था: (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उणल्लणखत कोषका 
अलतररि आवश्यिा अनसुार अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको कोषमा वावषिक रुपमा रकम जम्मा र सो कोषको 
उदे्दश्य पूलतिका लालग कोषमा जम्मा भएको रकमको उपयोग ववलनयममा तोवकए बमोणजम 
गनि सवकनेछ ।  

(३) संस्थाका सदस्यहरूलाई लाभांश ववतरि गदाि उपदफा (१) बमोणजमको 
शेयर लाभांश कोषमा बावषिक रुपमा रकम जम्मा गरी सोही कोषबाट लाभांश ववतरि गनुि 
पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोणजम लाभांश ववतरि गदाि एक वषिको शेयर लाभांशको 
रकम शेयर पुूँजीको अठार प्रलतशतभन्दा बढी हनु ुहदैुन । 
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पररच्छेद –१० 
अलभलेख र सूचना 

51. अलभलेख राख् न ु पने: (१) संस्थाले सािारिसभा, सलमलत, लेखा सपुररवेिि सलमलत तथा 
उपसलमलतहरूको बैठकका लनििय तथा काम कारबाहीको अद्यावलिक अलभलेख सरुणित 
साथ राख् न ुपनेछ । 

(२) संस्थाले कारोबारसूँग सम्बणन्ित तथा अन्य आवश्यक अलभलेखहरू तोवकए 
बमोणजम सरुणित साथ राख् न ुपनेछ । 

(३) सदस्यले संस्थामा उपदफा (१) र  (२) बमोणजमका सूचना र लबबरि माग 
गरेमा उपलब्ि गराउन ुपनेछ । 

52. वववरि उपलब्ि गराउन ुपने :(१) संस्थाले देहायका वववरिहरू सवहतको प्रलतवेदन प्रत्येक 
चौमालसक समाप्त भएको सात ददनलभि दताि अलिकारी समि पेश गनुि पनेछ :– 

(क) कारोबारको चौमालसक प्रलतवेदन, 
(ख) तरलताको अवस्था, 
(ग) दताि अलिकारीले समय समयमा तोवकददएको अन्य चौमालसक वववरि  

(२) संस्थाले देहायका वववरिहरू सवहतको प्रलतवेदन आलथिक वषि समाप्त भएको 
तीन मवहनालभि दताि अलिकारी समि पेश गनुि पनेछ :– 

(क) कारोबारको वावषिक प्रलतवेदन र लेखापरीिि प्रलतवेदन 
(ख) बावषिक कायििम नीलत तथा योजना, 
(ग) खदु बचत सम्बन्िी नीलत तथा योजना, 
(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाूँकी कायािवलिको सूची, 
(ङ) सािारिसभाको बैठक सम्बन्िी जानकारी, 
(च) शेयर सदस्य संख्या र शयेरपूूँजी,   
(छ) सञ्चालक वा सदस्यले ललएको ऋि लतनि बाूँकी रहेको रकम, 
(ज) दताि अलिकारीले समय समयमा तोवकददएको अन्य वावषिक वववरि  

 
पररच्छेद – ११ 

लेखा र लेखापरीिि 
53. कारोबारको लेखा: (१) संस्थाको  कारोबारको लेखा दोहोरो अलभलेख प्रिाली  अनसुार 

कारोबारको यथाथि णस्थलत स्पष्ट रुपमा देणखने गरी राख् न ुपनेछ । 
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(२) लेखा अलभलेख गदाि प्रचललत कानून बमोणजमको लेखामान (एकाउणन्टङ 
स्याण्डडि) र तोवकए बमोणजम अवलम्बन गनुिपने र अन्य शति तथा व्यवस्था पालना गनुि 
पनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भएतापलन नगरपाललका 
िेिलभि संचालन भएका संस्थाहरुले नगरपाललकाले मागेको सूचनामा एकरुपता हनुेगरी  
तीन मवहनालभि लेखा प्रिाललको सफ्टवेर व्यवस्थापन गनुि पनेछ । 

54. लेखापरीिि:(१) संस्थाले प्रत्येक आलथिक वषिको लेखापरीिि सो आलथिक वषि समाप्त 
भएको लमलतले तीन मवहनालभि प्रचललत कानून बमोणजम इजाजतपि प्राप् त लेखापरीिकद्वारा 
गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको अवलिलभि कुनै संस्थाले लेखापरीिि नगराएको 
पाइएमा दताि अलिकारीले त्यस्तो संस्थाको लेखापरीिि इजाजतपि प्राप् त 
लेखापरीिकबाट गराउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजम लेखापरीिि गराउूँदा लेखापरीिकलाई ददन ु पने 
पाररश्रलमक लगायतको रकम सम्बणन्ित संस्थाले व्यहोनुि पनेछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोणजम लेखापरीिकले गरेको लेखापरीिि प्रलतवेदन 
अनमुोदनको लालग सािारिसभा समि पेश गनुि पनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोणजम पेश भएको लेखापरीिि प्रलतवेदन सािारिसभाबाट 
अनमुोदन हनु नसकेमा पनुाः लेखापरीििको लालग सािारिसभाले दफा ५५ को अिीनमा 
रही अको लेखापरीिक लनयिु गनेछ । 

55. लेखापरीिकको लनयणुि: (१) संस्थाको लेखापरीिि सम्बन्िी कायि गनि प्रचललत कानून 
बमोणजम इजाजतपि प्राप् त लेखापरीिकहरू मध्येबाट सािारिसभाले एकजना लेखापरीिक 
लनयणुि गरी पाररश्रलमक समेत तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम लेखापरीिक लनयिु गदाि एउटै व्यणि, फमि वा 
कम्पनीलाई लगातार तीन आलथिक वषिभन्दा बढी हनुे गरी लनयिु गनि सवकन ेछैन । 

56. लेखापरीिकमा लनयिु हनु नसक्न े : (१) देहायका व्यणि लेखापरीिकमा लनयिु हनु 
तथा लनयिु भई सकेको भए सो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :- 

(क)  सहकारी संस्थाको सञ्चालक, 
(ख)  सम्बणन्ित संस्थाको सदस्य, 
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(ग)  सहकारी संस्थाको लनयलमत पाररश्रलमक पाउन े गरी लनयिु 
सल्लाहकार वा कमिचारी, 

(घ) लेखापरीिि सम्बन्िी कसरुमा सजाय पाएको तीन वषिको अवलि 
भिुान नभएको,  

(ङ) दामासाहीमा परेको, 
(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैलतक पतन हनुे अन्य फौजदारी कसरुमा सजाय 

पाएको पाूँच वषि भिुान नभएको,  
(ज) सम्बणन्ित संस्थासूँग स्वाथि बाणझएको व्यणि । 

(२) लेखापरीिकले लनयिु हनुअुणघ उपदफा (१) बमोणजम आफू अयोग्य 
नभएको बारे संस्था समि स्वघोषिा गनुि पनेछ ।  

(३) कुनै लेखापरीिक आफ्नो कायिकाल समाप्त नहुूँदै कुनै संस्थाको लेखापरीिि 
गनि अयोग्य भएमा वा संस्थाको लेखापरीिकको पदमा कायम रहन नसक्ने णस्थलत उत्पन्न 
भएमा लनजले लेखापरीिि गनुिपने वा गरररहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको 
जानकारी ललणखत रुपमा संस्थालाई ददन ुपनेछ । 

(४) कुनै संस्थामा उपदफा (३) बमोणजम लेखापरीिि हनु नसकेमा वा लनयिु 
भएको लेखापरीिकको लेखापरीिि कायि सम्पन्न नहुूँदा नै मतृ्य ु भएमा ववशेष 
सािारिसभा माफि त अको लेखापरीिकको लनयणुि गनुि पनेछ । 

(५) यस दफाको प्रलतकूल हनुेगरी लनयिु भएको लेखापरीिकले गरेको 
लेखापरीिि मान्य हनुे छैन ।  

 
पररच्छेद – १२ 

छुट, सवुविा र सहलुलयत 

57. छुट, सवुविा र सहलुलयत: (१) संस्थालाई प्राप्त हनुे छुट, सवुविा र सहलुलयत संघीय 
कानून बमोणजम हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उल्लेणखत छुट, सवुविा र सहलुलयत बाहेक संस्थालाई प्राप्त 
हनुे अन्य छुट, सवुविा र सहलुलयत तोवकए बमोणजम हनुेछ ।  
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पररच्छेद-१३ 
ऋि लगानी, असलुी तथा बाूँकी बक्यौता 

58. ऋि लगानी र असलु गने: (१) संस्थाले ऋि लगानी गदाि पयािप्त लितो वा सरुििको 
सलुनणिता गरी ऋि लगानी गनुि पनेछ। 

(२) संस्थाले ऋि लगानी गनि ऋि लगानी नीलत र आन्तररक कायिववलि बनाई 
सोको कायािन्वयन गनुि पनेछ । 

(३) संस्थाले लगानीमा रहेको ऋि वकस्ता र ब्याज असलुीमा पहल र ताकेता 
गनुि पनेछ । लगानीमा रहेको ऋिअसलुी कायियोजना बनाई कायािन्वयन गनुि पदिछ । 

(४) संस्थाले उन्नचास प्रलतशत भन्दा बढी  संचालकलाई एकै पटक ऋि लगानी 
गनि पाउने छैन । 

(५)  संस्थाले ऋि लगानी गदाि पयािप्त लितो वा सरुििको सलुनणिता नगरी ऋि 
लगानी गरेको देणखएमा दताि अलिकारीले दफा ६१ र ६२ अनसुार गनि बाध्य हनुे   छैन 
। 

(६)  संस्थाले ऋि लगानी गदाि पयािप्त लितो वा सरुििको सलुनणिता नगरी ऋि 
लगानी गरेको अवस्थामा त्यस्तो ऋि असलुी प्रलत ऋि लगानीमा संलग्न संचालक, ऋि 
लगानी उपसलमलत, लितो मूल्याङ्कन सलमलतका पदालिकारी र कायिकारी प्रमखु वा 
व्यवस्थापक णजम्मेवार हनुेछन ्। 

(७) कुनै सदस्यले संस्थासूँग गरेको ऋि सम्झौता वा शति कबलुलयतको पालना 
नगरेमा, ललखतको भाखालभि ऋिको साूँवा, ब्याज र हजािना चिुा नगरेमा त्यस्तो 
सदस्यले ऋि ललंदा राखेको लितोलाई सम्बणन्ित संस्थाले तोवकएको बमोणजम लललाम 
लबिी गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साूँवा, ब्याज र हजािना असलु उपर गनि 
सक्नेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोणजम लितो सम्बणन्ित संस्था आफैले सकारे पिात ् 
ऋिीले साूँवा ब्याज दवैु भिुानी गरी लितो बापतको सम्पणत्त वफताि ललन चाहेमा वफताि 
गनुिपनेछ । 

(९) कुनै सदस्यले संस्थामा राखेको लितो कुनै वकलसमले कसैलाई हक 
छोलडददएमा वा अन्य कुनै कारिबाट त्यस्तो लितोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋिीलाई 
संस्थाले लनणित म्याद ददई थप लितो सरुिि राख् न लगाउन सक्नेछ । 
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(१०) उपदफा (९) बमोणजम ऋिीले थप लितो नराखेमा वा उपदफा (७) वा 
(९) बमोणजमको लितोबाट पलन साूँवा, ब्याज र हजािनाको रकम असलु उपर हनु नसकेमा 
संस्थाले त्यस्तो ऋिीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पलन साूँवा, ब्याज र हजिना असलु 
उपर गनि सक्नेछ ।  

(११) यस दफा बमोणजम लललाम लबिी संस्थामा प्राप्त भएको रकमबाट साूँवा, 
ब्याज र हजिना असलु उपर गदाि असलुउपर गनुि पने साूँवा, व्याज र हजािनाको रकम 
तथा यस प्रवियामा लागेको खचिको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम 
सम्बणन्ित ऋिीलाई वफताि ददन ुपनेछ ।  

(१२) यस दफा बमोणजम कुनै संस्थाले ऋिीको लितो वा अन्य जायजेथा लललाम 
लबिी गदाि लललाम सकाने व्यणिको नाममा सो लितो वा जायजेथा प्रचललत कानून 
बमोणजम रणजिेशन वा दाणखल खारेज गनिको लालग सम्बणन्ित कायािलयमा लेखी 
पठाउनेछ र सम्बणन्ित कायािलयले पलन सोही बमोणजम रणजिेशन वा दाणखल खारेज गरी 
सोको जानकारी सम्बणन्ित संस्थालाई ददन ुपनेछ । 

(१३) यस दफा बमोणजम लितो राखेको सम्पणत्त लललाम लबिी गदाि कसैले सकार 
नगरेमा त्यस्तो सम्पणत्त सम्बणन्ित संस्था आफैं ले सकार गनि सक्नेछ । 

(१४) उपदफा (८) बमोणजम आफैं ले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पणत्त सम्बणन्ित 
संस्थाको नाममा रणजिेशन वा दाणखल खारेज गनि सम्बणन्ित कायािलयमा लेखी पठाउनेछ 
र त्यसरी लेखी आएमा सम्बणन्ित कायािलयले सोही बमोणजम रणजिेशन वा दाणखल खारेज 
गरी ददन ुपनेछ । 

59. कालो सूची सम्बन्िी व्यवस्था: (१) संस्थाबाट ऋि ललई  रकमको अपचलन गने वा 
तोवकएको समयावलि लभि ऋिको साूँवा व्याज वफताि नगने सदस्यको नाम नामेशी सवहत 
कालोसूची प्रकाशन गनि सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम कालोसूची प्रकाशन गने सम्बन्िी अन्य व्यवस्था 
तोवकए बमोणजम हनुेछ। 

60. कजाि सूचना केन्ि सम्बन्िी व्यवस्था: कजाि सूचना केन्ि सम्बन्िी व्यवस्था प्रचललत कानून 
बमोणजम हनुेछ । 

61. बाूँकी बक्यौता असूल उपर गने: कसैले संस्थालाई लतनुि बझुाउन ुपने रकम नलतरी बाूँकी 
राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत दताि अलिकारीले त्यस्तो व्यणिको जायजेथाबाट 
असलु उपर गनि सहयोग गरी ददन ुपनेछ । 
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62. रोक्का राख् नलेखी पठाउन:े (१) संस्था वा दताि अलिकारीले दफा ५८ को उपदफा (७) ८) 
(९) (१०) (११) (१२) (१३) र (१४) तथा दफा ६१ को प्रयोजनको लालग कुनै व्यणिको 
खाता, जायजेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरि, नामसारी वा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख् न 
सम्बणन्ित लनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम रोक्काको लालग लेखी आएमा सम्बणन्ित लनकायले 
प्रचललत कानून बमोणजम त्यस्तो व्यणिको खाता, जायजेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरि, 
नामसारी वा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राखी ददन ुपनेछ । 

63. अग्रालिकार रहन:े कुनै व्यणिले संस्थालाई लतनुि पने ऋि वा अन्य कुनै दावयत्व नलतरेमा 
त्यस्तो व्यणिको जायजेथामा संघ, प्रदेश र नगरपाललकाको कुनै हक दाबी भए त्यसको 
लालग रकम छुट् याई बाूँकी रहन आएको रकममा संस्थाको अग्रालिकार रहनेछ । 

64. कारबाही गनि बािा नपने: संस्थाले ऋि असलुी गने सम्बन्िमा कुनै व्यणि वा सहकारी 
संस्था उपर चलाएको कुनै कारबाहीका कारिबाट त्यस्तो व्यणि वा संस्था उपर यस ऐन 
तथा प्रचललत कानून बमोणजमको कुनै कसूरमा कारवाही चलाउन रोक लगाएको मालनने 
छैन । 

पररच्छेद– १४ 

एकीकरि,  ववघटन तथा दताि खारेज 

65. एकीकरि तथा ववभाजन सम्बन्िी व्यवस्था:(१) यस ऐनको अिीनमा रही दईु वा दईुभन्दा 
बढी संस्थाहरू एक आपसमा गाभीइ एकीकरि गनि वा एक संस्थालाई भौगोललक कायि 
िेिको आिारमा दईु वा दईुभन्दा बढी संस्थामा ववभाजन गनि सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोणजम एकीकरि वा ववभाजनको प्रारम्भ सम्बन्िी लनििय र 
एकीकरि वा ववभाजनको अणन्तम लनििय सािारिसभाबाट हनुेछ।          

(३) उपदफा (२) बमोणजम एकीकरि वा ववभाजन गने लनििय गदाि एकीकरि 
वा ववभाजनका शति र कायिववलि समेत खलुाउन ुपनेछ। 

(४) संस्था एकीकरि हुूँदा संस्थाहरूको सम्पूिि चल अचल सम्पलत नयाूँ बन्ने 
संस्थाको हनुेछ । 

(५) संस्था ववभाजन हुूँदा संस्थाहरूको सम्पूिि चल अचल सम्पलतको ववभाजन 
तोवकए बमोणजम हनुेछ । 
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66. ववघटन र दताि खारेज: (१) कुनै संस्थामा देहायको अवस्था ववद्यमान भएको उल्लेख गरी 
सािारिसभाको तत्काल कायम रहेका दईु लतहाइ बहमुत सदस्यको लनिियबाट त्यस्तो 
संस्थाको ववघटन गने लनििय गरेमा दताि खारेजीको स्वीकृलतका लालग सलमलतले दताि 
अलिकारी समि लनवेदन ददनसक्नेछ :– 

(क) ववलनयममा उणल्लणखत उदे्दश्य तथा कायि हालसल गनि सम्भव 
नभएमा,  

(ख) सदस्यको वहत गनि नसक्न ेभएमा । 
(२) उपदफा (१) बमोणजम प्राप् त लनवेदनमा छानलबन गदाि त्यस्तो संस्थाको 

ववघटन गनि उपयिु देणखएमा दताि अलिकारीले त्यस्तो संस्थाको दताि खारेज गनि 
सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापलन दताि अलिकारीले 
देहायको अवस्थामा माि संस्थाको दताि खारेज गनि सक्नेछ :– 

(क) लगातार दईु वषिसम्म कुनै कारोबार नगरी लनष्कृय रहेको पाइएमा, 
(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयमावली 

ववपरीतको कायि बारम्बार गरेमा, 
(ग) ववलनयममा उणल्लणखत उदे्दश्य ववपरीत कायि गरेमा, 
(घ)  सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त ववपरीत कायि गरेमा, 
(ङ)  दफा ७८ को उपदफा ५ बमोणजमको लसफाररस भएमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोणजम दताि खारेज गनुि अणघ दताि अलिकारीले 
त्यस्तो संस्थालाई सनुवुाईको लालग पन्र ददनको समय ददन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोणजम संस्थाको दताि खारेज भएमा त्यस्तो संस्था 
ववघटन भएको मालननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोणजम संस्थाको दताि खारेजी भएमा त्यस्तो 
संस्थाको दताि प्रमािपि स्वताः रद्द भएको मालननेछ । 

67. ललक्वीडेटरको लनयणुि:(१) दफा ६६ बमोणजम कुनै संस्थाको दताि खारेज गने लनििय 
भएमा दताि अलिकारीले तोवकए बमोणजमको योग्यता भएको ललक्वीडेटर लनयिु गनेछ ।
 (२) उपदफा (१) बमोणजम ललक्वीडेटर लनयिु गदाि तोवकएको लसमा सम्मको सम्पलत 
भएको संस्थाको हकमा दताि अलिकारीको लसफाररशमा प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतले कुनै 
अलिकृतस्तरका कमिचारीलाई ललक्वीडेटर लनयणुि गनि सक्नेछ । 
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(३) उपदफा (१) बमोणजम लनयिु ललक्वीडेटरको काम, कतिव्य र अलिकार, 
पाररश्रलमक, ललक्वीडेसन अवलि र  ललक्वीडेसन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोणजम 
हनुेछ । 

68. ललक्वीडेशन पलछको सम्पलतको उपयोग: कुनै संस्थाको ललक्वीडेशन पिात ् सबै दावयत्व 
भिुान गरी बाूँकी रहन गएको सम्पणत्तको उपयोग नगरपाललकाको हनुेछ । 

पररच्छेद –१५ 

दताि अलिकारी 
 

69. दताि अलिकारी: (१) यस ऐन अन्तगित दताि अलिकारीले गनुिपने कायिहरू प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृतले गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको दताि अलिकारीले यस ऐन बमोणजम आफूमा रहेको 
कुनै वा सम्पूिि अलिकार कायािलयको सहकारी हेने शाखाको अलिकृतस्तरको 
कमिचारीलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजम प्रत्यायोजन गनि सहकारी शाखामा अलिकृत स्तरको 
कमिचारी नभएमा आफू मातहतको अलिकृतस्तरको कमिचारीलाई प्रत्यायोजन गनि 
सक्नेछ। 

70. दताि अलिकारी काम, कतिव्य र अलिकार: (१) दताि गने अलिकारीको काम, कतिव्य तथा 
अलिकार देहाय बमोणजम हनुेछ । 

(क) यस ऐनमा र प्रचललत कानूनमा उणल्लणखत कायि गने, 
(ख) संस्थाको ववलनयम, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लनदेणशका, 

मापदण्ड, कायिववलि र अन्य प्रचललत कानून प्रलतकूल नहनुे गरी 
स्वीकृत गररददने,  

(ग) संस्थाको सािारि सभाबाट पाररत संशोलित ववलनयम यो ऐन, यो 
ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लनदेणशका, मापदण्ड, कायिववलि र अन्य 
प्रचललत कानून प्रलतकूल नहनुे गरी स्वीकृत गररददने,  

(ग) तोवकए बमोणजमको अन्य कायि गने । 
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पररच्छेद –१६ 
लनरीिि तथा अनगुमन 

71. लनरीिि तथा अलभलेख जाूँच गने: (१) दताि अलिकारीले कायियोजना बनाई संस्थाको 
लनयलमत लनरीिि तथा अलभलेख परीिि आफू वा आफ्नो प्रलतलनलि माफि त गनि, गराउन ु
पनेछ ।यस्तो लनरीिि तथा अलभलेख परीिि आकणस्मक रुपमा पलन गनि सवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम लनरीिि वा अलभलेख जाूँच गदाि दताि अलिकारीले 
माग गरेको जानकारी सम्बणन्ित संस्थाले उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(३) लनरीिि वा अलभलेख जाूँच सम्बन्िी सूचकहरू तोवकए बमोणजम  
हनुेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोणजम लनरीिि वा वहसाब जाूँच गदाि कुनै संस्थाको 
कामकारबाही यो ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लनदेणशका, मापदण्ड वा 
कायिववलि बमोणजम भएको नपाइएमा दताि अलिकारीले सम्बणन्ित संस्थालाई आवश्यक 
लनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो लनदेशनको पालना गनुि संस्थाको कतिव्य हनुेछ । 

(६) संस्थामा संघ र प्रदेश कानून बमोणजम हनुे लनरीिि तथा अलभलेख 
परीििलाई यो दफाले बािा परु् याएको मालनने छैन। 

(७) कुनै संस्थामा उपदफा (६) बमोणजम लनरीिि तथा अलभलेख परीिि भएमा 
सोको प्रलतवेदन दताि अलिकारीले लनरीिि तथा अलभलेख परीिि गने लनकायसूँग माग 
गनि सक्नेछ ।   

72. छानलबन गनि सक्न:े (१) कुनै संस्थाको व्यवसावयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, 
सदस्यको वहत ववपरीत काम भएको वा सो संस्थाको उदे्दश्य ववपरीत कायि गरेको भनी 
त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा २५ प्रलतशत सदस्यले छानलबनको लालग लनवेदन ददएमा दताि 
अलिकारीले त्यस्तो संस्थाको छानलबन गनुि, गराउनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम छानलबन गदाि माग गरेको वववरि वा कागजात 
उपलब्ि गराई सहयोग गनुि सम्बणन्ित संस्था वा सलमलतको कतिव्य हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोणजम गररएको छानलबनको जानकारी सम्बणन्ित संस्थालाई 
ललणखत रुपमा ददन ुपनेछ । 

(४) यस दफा बमोणजम गररएको छानलबनबाट आएको प्रलतवेदन अनसुार 
कायिपाललकाले ददएको लनदेशन सम्बणन्ित संस्थाले पालना गनुि पनेछ । 
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73. बचत तथा ऋिको कारोबार गने संस्थाको लनरीिि तथा अनगुमन सम्बन्िी व्यवस्था : 
(१) बचत तथा ऋिको मखु्य कारोबार गने संस्थाले तोवकए बमोणजम अनगुमन प्रिाली 
अवलम्बन गनुि पनेछ । 

(२) दताि अलिकारीले बचत तथा ऋिको कारोबार गने संस्थाको तोवकए 
बमोणजमको अनगुमन प्रिालीमा आिाररत भई लनरीिि तथा अनगुमन गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजम संस्थाको लनरीिि तथा अनगुमन कायिमा दताि 
अलिकारीले आवश्यकता अनसुार अन्य लनकायको सहयोग ललन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोणजम गररएको लनरीिि तथा अनगुमनबाट ददएको सझुाब 
सम्बणन्ित संस्थाले पालना गनुि पनेछ । 

74. वावषिक प्रलतवेदन पेश गनुिपने: (१) दताि अलिकारीले आलथिक वषि समाप्त भएको लमलतले छ 
मवहनालभि संस्थाको लनरीिि सम्बन्िी एकीकृत वावषिक प्रलतवेदन कायिपाललका समि पेश 
गनुि पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको प्रलतवेदनमा देहायका वववरिहरू खलुाउन ु
पनेछ:– 

(क) दताि भएका र सञ्चालनमा रहेका संस्थाको वववरि र सञ्चालनमा 
रहेका संस्थाको कारोबार, 

(ख) अनगुमन गररएका संस्थाको संख्या तथा आलथिक कारोवारको 
वववरि, 

(ग)  संस्थामा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन यस ऐन अन्तगित बनेको 
लनयम, ववलनयम तथा आन्तररक कायिववलिको पालनाको अवस्था, 

(घ) संस्थाका सदस्यले प्राप् त गरेको सेवा सवुविाको अवस्था, 
(ङ)  संस्थाको वियाकलापमा सदस्यको सहभालगताको स्तर अनपुात, 
(च) संस्थालाई नगरपाललकाबाट प्रदान गररएको ववत्तीय अनदुान तथा 

छुट सवुविाको सदपुयोगको अवस्था,  
(छ) संस्थाको आलथिक वियाकलाप तथा ववत्तीय अवस्था सम्बन्िी तोवकए 

बमोणजमका वववरि, 
(ज) संस्थामा आन्तररक लनयन्िि प्रिालीको अवस्था, 
(झ) संस्थामा सशुासन तथा णजम्मेवारीको अवस्था, 
(ञ)  संस्थामा रहेका कोषको वववरि, 
(ट) संरणित पूूँजी वफताि कोष ववतरिको अवस्था, 
(ठ) सहकारीको नीलत लनमाििमा सहयोग पगु्ने आवश्यक कुराहरू, 
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(ड) सहकारी संस्थाको दताि, खारेजी तथा ववघटन सम्बन्िी वववरि, 
(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरेको दफा १२ बमोणजमको कारोवार, व्यवसाय, 

उद्योग वा पररयोजनाको वववरि,  
(ि) तोवकए बमोणजमका अन्य वववरि । 

75. आपसी सरुिि सेवा संचालन सम्बन्िी व्यवस्था : (१) संस्थाले ववमा सलमलतबाट स्वीकृत 
योजनाको शति बन्देज अनसुार आफ्ना सदस्यहरूको बालीनाली वा वस्तभुाउमा भएको 
िलतको लनणित अंशपूलति गने गरी आपसी सरुिि सेवा संचालन गनि सक्नेछ । 

76. णस्थरीकरि कोष सम्बन्िी व्यवस्था: (१) बचत तथा ऋि ववषयगत संस्थाहरूले सम्भाववत 
जोणखमबाट संरििका लालग प्रचललत कानूनमा व्यवस्था भए बमोणजम खडा हनु े
णस्थरीकरि कोषमा सहभागी हनु सक्नेछन ्। 

77. ;xsf/L art tyf shf{ ;'/If0f sf]ifsf] Joj:yf M(१) ;xsf/L ;+:yfxरुsf] 

;xeflutfdf ;+:yfx?n] kl/rfng ug]{ art / k|bfg ug]{ shf{sf] ;'/If0f Joj:yfsf 

nflu Ps ;xsf/L art tyf shf{ ;'/If0f sf]if :yfkgf ul/g]5 .  
(२) ;xsf/L ;+:yfx?n] jflif{s sf/f]jf/af6 v'b gfkmf /sdaf6 hu]8f sf]ifdf 

5'6\ofOPsf] afFsL /x]sf] /sdsf] )=!)Ü jflif{s ?kdf sf]ifdf hDdf ug'{kg]{5 . #_ 

;xsf/L jrt tyf shf{ ;'/If0f sf]if ;+rfng ;DaGwL Joj:yf tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 
78. ;xsf/L ;dGjo ;ldlt ;DaGwL Joj:yf M (१) o; P]gdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] 

ePtfklg gu/ k|d'vsf] cWoIftfdf ;xsf/L ;+:yfx?sf] lgodg tyf cg'udg / 

;dGjosf nflu Ps ;xsf/L ;dGjo ;ldltsf] u7g ul/g]5 .  

  (२) ;xsf/L ;dGjo ;ldlt al9df ( ;b:oLo x'g]5 . 

(३) ;xsf/L ;dGjo ;ldltsf] u7g, sfd, st{Jo / clwsf/ tf]lsP adf]lhd 

x'g]5 . 

 

पररच्छेद –१७ 
समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन 

79. संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषिा गनि सवकन:े (१) यस ऐन बमोणजम गररएको लनरीिि वा 
वहसाब जाूँचबाट कुनै संस्थामा देहायको अवस्था ववद्यमान रहेको देणखएमा दताि 
अलिकारीको लसफाररसमा कायिपाललकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा 
घोषिा गनि सक्नेछ:- 

(क) सदस्यको वहत ववपरीत हनुे गरी कुनै कायि गरेको, 
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(ख) संस्थाले पूरा गनुिपने ववत्तीय दावयत्व परुा नगरेको वा भिुानी गनुिपने 
दावयत्व भिुानी गनि नसकेको वा भिुानी गनि नसक्ने अवस्था 
भएको, 

(ग) सदस्यहरूको बचत लनिािररत शति बमोणजम वफताि गनि नसकेको, 
(घ) यो ऐन र ऐन अन्तगित बनेको लनयम तथा ववलनयम ववपरीत हनुे गरी 

संस्था सञ्चालन भएको, 
(ङ) संस्था दामासाहीमा पनि सक्ने अवस्थामा भएको वा उल्लेखनीय 

रुपमा गम्भीर आलथिक कदठनाई भोलगरहेको, 
(च) कुनै संस्थाले सदस्यको बचत रकम वफताि गनुि पने अवलिमा वफताि 

नगरेको भनी त्यस्तो संस्थाका कम्तीमा २५ प्रलतशत सदस्यहरूले 
दताि अलिकारी समि लनवेदन ददएकोमा छानलबन गदाि खण्ड (क) 
देणख (ङ) सम्मको कुनै अवस्था ववद्यमान भएको,  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापलन प्रचललत कानून 
बमोणजम गठन गरेको आयोगले कुनै संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषिा गनि लसफाररस 
गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पवहचान गरेकोमा वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजरुी संख्या, 
औणचत्य समेतको आिारमा कायिपाललकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषिा 
गनि सक्नेछ । 

80. समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन सलमलतको गठन: (१) दफा ७७ बमोणजम समस्याग्रस्त 
संस्था घोषिा भएकोमा त्यस्तो संस्थाको सम्पणत्त व्यवस्थापन तथा दावयत्व भिुानी 
सम्बन्िी कायिका लालग व्यवस्थापन सलमलतको गठन गनि दताि अलिकारीले कायिपाललका 
समि  लसफाररस गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम लसफाररस भई आएमा कायिपाललकाले तोवकए 
वमोणजम व्यवस्थापन सलमलतको गठन गनि सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजम गदठत व्यवस्थापन सलमलतको काम, कतिव्य र 
अलिकार तोवकए बमोणजम हनुेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोणजम गदठत व्यवस्थापन सलमलतले समस्याग्रस्त संस्थाको 
पनु:संचालनको लालग उपचारात्मक कायिहरू गनुि पनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोणजम उपचारात्मक कायिहरूबाट समस्याग्रस्त संस्थाको पनु: 
संचालनको सम्भावना नभएमा ववघटन वा दताि खारेजीको लालग दताि अलिकारीलाई 
लसफाररस गनुि पनेछ । 
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पररच्छेद– १८ 
कसूर, दण्ड जररवाना तथा पनुरावेदन 

81. कसूर गरेको मालनन:े (१) कसैले देहायको कुनै कायि गरेमा यस ऐन अन्तगितको कसूर 
गरेको मालननेछ:- 

(क) दताि नगरी वा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यणि, 
फमि वा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको 
अंग्रजेी रुपान्तरि राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह  वा 
अन्य कुनै कायि गरेमा, 

(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र ऐन अन्तगित बनेको लनयम, ववलनयम 
बमोणजम बाहेक अन्य कुनैपलन प्रयोजनको लालग प्रयोग गरेमा, 

(ग) तोवकएको भन्दा बढी रकम ऋि प्रदान गरेमा वा ऋि प्रदान गदाि 
जमानत वा सरुिि नराखी ऋि प्रदान गरेमा, 

(घ) सलमलतको सदस्य, व्यवस्थापक वा कमिचारीले संस्थाको सम्पणत्त, 
बचत वा शेयर रकम वहनालमना गरेमा, 

(ङ) ऋि असूल हनु नसक्ने गरी सलमलतका कुनै सदस्य, लनजको 
नातेदार वा अन्य व्यणि वा कमिचारीलाई ऋि ददई रकम वहनालमना 
गरेमा,  

(च) सलमलतका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको लमलोमतोमा 
संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खसुी पररचालन गरी 
संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याएमा,  

(छ) झिुा वा गलत वववरि पेश गरी कजाि ललएमा, राखेको लितो कच्चा 
भएमा वा ऋि वहनालमना गरेमा,  

(ज) संस्थाले यस ऐन र ऐन अन्तगित बनेका लनयम, ववलनयम  ववपरीत 
लगानी गरेमा वा लगानी गने उदे्दश्यले रकम उठाएमा,  

(झ) कृलिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋि ललएमा वा ददएमा, 
(ञ) लितोको अस्वाभाववक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋि ललएमा वा 

ददएमा, 
(ट) झिुा वववरिको आिारमा पररयोजनाको लागत अस्वाभाववक रुपमा 

बढाई बढी ऋि ललएमा वा  ददएमा, 
(ठ) कुनै व्यणि वा संस्थालाई एक पटक ददइसकेको सरुिि रीतपूविक 

फुकुवा नभई वा सो सरुििले खामेको मूल्यभन्दा बढी हनुेगरी 
सोही सरुिि अन्य संस्थामा राखी पनुाः ऋि ललए वा ददएमा, 
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(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको लालग ऋि सवुविा ललएको हो सोही 
प्रयोजनमा नलगाई अन्यि प्रयोग गरे वा गराएमा, 

(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेणखएको कुनै कुरा कुनै 
तररकाले हटाइ वा उडाइ अकै अथि लनस्कने व्यहोरा पारी लमलाई 
लेख् ने वा अको लभन् नै शे्रस्ता राख् ने जस्ता काम गरेबाट आफूलाई वा 
अरु कसैलाई फाइदा वा हालन नोक्सानी गने उदे्दश्यले कीते गनि वा 
अकािको हालन नोक्सानी गने उदे्दश्यले नगरे वा नभएको झिुा कुरा 
गरे वा भएको हो भनी वा लमलत, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी 
सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी 
गरे वा गराएमा,  

(ि) ऋिको लितो स्वरुप राणखने चल अचल सम्पणत्त लललाम लबिी वा 
अन्य प्रयोजनको लालग मूल्याङ्कन गदाि मूल्याङ्कनकतािले बढी, कम वा 
गलत मूल्याङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउने कायि गरे 
वा गराएमा,  

(त) संस्थालाई हानी नोक्सानी परु् याउन े उदे्दश्यले कसैले कुनै काम 
गराउन वा नगराउन, मोलावहजा गनि वा गराउन, कुनै वकलसमको 
रकम ललन वा ददन, लबना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्त ु
वा सेवा ललन वा ददन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा ललन वा 
ददन, गलत ललखत तयार गनि वा गराउन, अनवुाद गनि वा गराउन 
वा गैर कानूनी लाभ वा हानी परु् याउने बदलनयतले कुनै कायि गरे 
वा गराएमा, 

(थ) कुनै संस्था वा सोको सदस्य वा बचतकताि वा तीमध्ये कसैलाई हानी 
नोक्सानी पगु्न े गरी लेखा परीिि गरे गराएमा वा लेखा परीिि 
गरेको झिुो प्रलतवेदन तयार पारेमा वा पानि लगाएमा। 

(२) यो ऐन र ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लनदेणशका, मापदण्ड र कायिववलि र 
ववलनयमको अिीनमा रही असल लनयतले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्िमा 
सहकारी संस्थापक पदालिकारी र कमिचारीले  उपदफा (१) बमोणजमको कसूरको लालग 
व्यणिगत र सामूवहक रुपले जवाफदेही हनुे छैनन ्। 

82. सजाय: (१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरेमा देहाय बमोणजमको सजाय हनुेछ :- 

(क)  खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसूरमा एक बषिसम्म कैद र 
एक लाख रुपैँयासम्म जररवाना, 

(ख)  खण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बषिसम्म कैद र दईु लाख रुपैँयासम्म 
जररवाना, 
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(ग)  खण्ड (ख) को कसूरमा ववगो बराबरको रकम जररवाना गरी तीन 
बषिसम्म कैद, 

(घ)  खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ि) र(त) 
को कसूरमा ववगो भराई ववगो बमोणजम जररवाना गरी देहाय 
बमोणजमको कैद हनुेछ :- 
(१) दश लाख रुपैयाूँसम्म लबगो भए एक वषिसम्म कैद,  
(२) दश लाख रुपैयाूँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँसम्म लबगो 

भए दईु वषि देणख तीन वषिसम्म कैद, 
(३)  पचास लाख रुपैयाूँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म लबगो 

भए तीन वषि देणख चार वषिसम्म कैद, 
(४) एक करोड रुपैयाूँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म लबगो 

भए चार वषि देणख छवषिसम्म कैद, 
(५) दश करोड रुपैंयाूँ भन्दा बढीएक अबि रुपैयाूँसम्म लबगो भए 

छ वषि देणख आठ वषिसम्म कैद, 
(६) एक अबि रुपैयाूँभन्दा बढी जलतसकैु रुपैयाूँ लबगो भए पलन 

आठ वषि देणख दश वषिसम्म कैद, 
(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूरमा दश बषिसम्म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसूर गनि उद्योग गने वा त्यस्तो कसूर गनि मद्दत परु् याउन े
व्यणिलाई मखु्य कसूरदारलाई हनुे सजायको आिा सजाय हनुेछ । 

(३) दफा ७९ को कसूर गने वा त्यस्तो कसूर गनि मद्दत परु् याउन ुकुनै लनकाय 
संस्था भए त्यस्तो लनकाय संस्थाको प्रमखु कायिकारी वा पदालिकारी वा कायिकारी 
हैलसयतमा कायि सम्पादन गने व्यणिलाई यस ऐन बमोणजम हनुे सजाय हनुेछ । 

83. जररवाना हनु:े (१) दफा ८७ बमोणजम कसैको उजूरी परी वा संस्थाको लनरीिि अनगुमन 
वा वहसाब वकताबको जाूँच गदाि वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायि 
गरेको पाइएमा दताि अलिकारीको लसफाररसमा त्यस्तो कायिको प्रकृलत र गम्भीरताको 
आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यणिलाई कायिपाललकाले पाूँच लाख रुपैँयासम्म जररवाना 
गनेछ :- 

(क) यो ऐन वा ऐन अन्तगित बनेका लनयम ववपरीत सदस्यसूँग ब्याज 
ललएमा, 

(ख) संस्थाले प्रदान गने बचत र ऋिको ब्याजदर बीचको अन्तर ५ 
प्रलतशतभन्दा बढी कायम गरेमा, 
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(ग) संस्थाले प्रदान गरेको ऋिमा लाग्न े ब्याजलाई मूल कजािमा 
पूूँजीकृत गरी सोको आिारमा ब्याज लगाएमा, 

(घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूूँजीकोषको तोवकए बमोणजमको 
प्रलतशतभन्दा बढी हनुे गरी ऋि प्रदान गरेमा, 

(ङ) संस्था दताि गदािका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई 
सदस्यता प्राप् त गरेको तीन मवहना अवलि व्यलतत नभई ऋि लगानी 
गरेमा, 

(च) प्राथलमक पूूँजी कोषको पन्र गिुा भन्दा बढी हनुे गरी बचत 
संकलन गरेमा, 

(छ) शेयर पूूँजीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी शेयर लाभांश ववतरि गरेमा,  
(ज) संस्थाले आफ्नो कायिििे बावहर गई कारोबार गरेमा वा गैर 

सदस्यसूँग कारोबार गरेमा, 
(झ) संस्थाले यो ऐन ववपरीत कृलिम ब्यणिलाई आफ्नो सदस्यता ददएमा, 

(२) उपदफा (१) मा लेणखएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायि गरेको 
प्रमाणित भएमा दताि अलिकारीको लसफाररसमा त्यस्तो कायिको प्रकृलत र गम्भीरताको 
आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यणिलाई कायिपाललकाले तीन लाख रुपैयाूँसम्म जररवाना गनि 
सक्नेछाः- 

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम बमोणजम ददएको कुनै 
लनदेशन वा तोवकएको मापदण्डको पालना नगरेमा, 

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम बमोणजम ददनपुने कुनै 
वववरि, कागजात, प्रलतवेदन, सूचना वा जानकारी नददएमा, 

(ग) यस ऐन बमोणजम लनवािचन नगरी सलमलत तथा लेखा सपुरीवेिि 
सलमलतका पदालिकारीहरु आफू खशुी पररवतिन गरेमा  

(घ) कुनै संस्थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोणजमको तोवकएको शति 
पालना नगरेमा, 

(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयम ववपरीत अन्य कायि 
गरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोणजमको जररवाना गनुि अणघ दताि अलिकारीले 
सम्बणन्ित व्यणि वा संस्थालाई सफाई पेश गनि कम्तीमा पन्र ददनको समयावलि ददन ु
पनेछ । 

84. रोक्का राख् न:े (१) दताि अलिकारीले सम्बणन्ित संस्थालाई दफा ८१ बमोणजम जररवाना 
गनुिका अलतररि तीन मवहनासम्म त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पणत्त तथा बैङ्क खाता रोक्का 
राख् न ेतथा सम्पणत्त रोक्का राख् न सम्बणन्ित लनकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोणजमको लसफाररस प्राप् त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, 
सम्पलत वा बैङ्क खाता सम्बणन्ित लनकायले रोक्का राखी सो को जानकारी दताि 
अलिकारीलाई ददन ुपनेछ ।  

85. दोब्बर जररवाना हनु:े (१) दफा ८१ बमोणजम जररवाना भएको व्यणि वा संस्थाले पनु: 
सोही कसूर गरेमा त्यस्तो व्यणि वा संस्थालाई दताि अलिकारीको लसफाररसमा 
कायिपाललकाले दोस्रो पटकदेणख प्रत्येक पटकको लालग दोब्बर जररवाना गनेछ ।  

86. अनसुन्िान र छानववन गने: (१) दताि अलिकारीले यस ऐन बमोणजम आफ्नो काम, कतिव्य 
र अलिकारको पालना गदाि कसैले दफा ७९ को उपदफा (१) बमोणजमको कसूर गरेको 
थाहा पाएमा कायिपाललकालाई जानकारी गराउन ुपदिछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजम त्यस्तो कसूरका सम्बन्िमा कायिपाललकालाई 
जानकारी भएपलछ कायिपाललकाले अनसुन्िान अलिकृत वा अनसुन्िान र छानलबन सलमलत 
गठन गरी कसूरको अनसुन्िान र छानलबन  गराउने छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोणजमको अनसुन्िान अलिकृत वा अनसुन्िान र छानलबन 
सलमलतबाट प्राप्त प्रलतवेदनको आिारमा दफा ८० बमोणजमको सजाय र  दफा ८१ 
बमोणजमको जररवाना हनुे देणखएमा दफा ८५ बमोणजमको मदु्दा सम्बन्िी व्यवस्थाको लालग 
सम्बणन्ित लनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

87. मदु्दासम्बन्िी व्यवस्था: दफा ८० बमोणजम सजाय हनुे कसूरको मदु्दा सम्बन्िी व्यवस्था 
संघीय काननु बमोणजम हनुेछ । 

88. मदु्दा हेने अलिकारी: दफा ८० बमोणजमको सजाय हनुे कसूर सम्बन्िी मदु्दाको कारवाही र 
वकनारा णजल्ला अदालतबाट हनुेछ । 

89. उजूरी ददन ेहदम्याद: (१) कसैले दफा ८० बमोणजमको सजाय हनुे कसूर गरेको वा गनि 
लागेको थाहा पाउने व्यणिले त्यसरी थाहा पाएको लमलतले तीस ददनलभि दताि अलिकारी 
समि उजूरीददन ुपनेछ । 

(२) कसैले दफा ८१ बमोणजम जररवाना हनुे कायि गरेको थाहा पाउने व्यणिले 
त्यसरी थाहा पाएको लमलतले तीस ददन लभि दताि अलिकारी समि उजूरी ददन ुपनेछ ।  

90. पनुरावेदन गनि सक्न:े (१) दफा ७ बमोणजम संस्था दताि गनि अस्वीकार गरेको वा दफा 
६६ बमोणजम संस्था दताि खारेज गरेकोमा णचत्त नबझु्नेले सो लनिियको जानकारी पाएको 
लमलतले पैंतीस ददनलभि दताि अलिकारीको लनििय उपर कायिपाललका समि पनुरावेदन गनि 
सक्नेछ ।  
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(२) दफा ८१ बमोणजमको जररवानामा णचत्त नबझु्ने व्यणिले त्यस्तो लनिियको 
जानकारी पाएको लमलतले पैंतीस ददनलभि देहाय बमोणजम पनुरावेदन गनि सक्नेछ: 

(क) दताि अलिकारीले गरेको लनििय उपर कायिपाललकामा, 

(ख) कायिपाललकाले गरेको लनििय उपर सम्बणन्ित णजल्ला अदालतमा। 

91. असूल उपर गररन े : यस पररच्छेद बमोणजम कुनै व्यणिले लतनुि पने जररवाना वा कुनै 
रकम नलतरी बाूँकी रहेकोमा त्यस्तो जररवाना वा रकम लनजबाट सरकारी बाूँकी सरह 
असूल उपर गररनेछ । 

 
पररच्छेद–१९ 

ववववि 

92. मतालिकारको प्रयोग : कुनै सदस्यले संस्थाको जलतसकैु शेयर खररद गरेको भए तापलन 
सम्बणन्ित संस्थाको कायि सञ्चालनमा एक सदस्य एक मतको आिारमा आफ्नो 
मतालिकारको प्रयोग गनि सक्नेछ । 

93. सामाणजक परीिि गराउन ुपने: (१) संस्थाले ववलनयममा उणल्लणखत उदे्दश्य प्राप् त गनिका 
लालग सलमलतबाट भएका लनििय र कायि, सदस्यहरूले प्राप् त गरेका सेवा र सन्तषु्टीको स्तर, 
सेवा प्राणप् तबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आलथिक, सामाणजक, सांस्कृलतक तथा 
वातावरिीय पिमा सकारात्मक पररवतिन लगायतका ववषयमा तोवकए बमोणजम सामाणजक 
परीिि गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम भएको सामाणजक परीििको प्रलतवेदन छलफलको 
लालग सलमलतले सािारिसभा समि पेश गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजम पेश भएको सामाणजक परीिि प्रलतवेदन छलफल 
गरी सािारिसभाले आवश्यकता अनसुार सलमलतलाई लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोणजमको सामाणजक परीिि प्रलतवेदनको एक प्रलत सम्बणन्ित 
संस्थाले दताि अलिकारी समि पेश गनुि पनेछ । 

94. सहकारी णशिा: नगरपाललकाले सहकारी िेिको प्रवद्धिनको लालग ववद्यालय तहको 
पाठयिममा आिारभतू सहकारी सम्वन्िी ववषयवस्तलुाई समावेश गनि सक्नेछ । 
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95. आलथिक सहयोग: संस्थाको रकमवाट सलमलतको लनििय बमोणजम सदस्यहरुले आलथिक 
सहयोग ललन सक्ने छन ् । साथै सामाणजक कायिको लालग गैर सदस्य व्यणि वा 
संस्थाहरूलाई समेत आलथिक सहयोग गनि बािा पने छैन । 

स्पष्टीकरिाः यस दफाको प्रयोजनको लालग 'सामाणजक कायि' भन्नाले णशिा, 
स्वास््य, वातावरि संरिि, मानवीय सहायता, सहकाररता प्रवद्धिन सम्बन्िी कायिलाई 
जनाउूँछ । 

96. अन्तर सहकारी कारोबार गनि सक्न:े  संस्थाले तोवकए बमोणजम एक आपसमा अन्तर 
सहकारी कारोबार गनि सक्नेछ।  

97. ठेक्कापिा ददन नहनु:े संस्थाले आफ्नो  सलमलतको कुनै सञ्चालक वा लेखा सपुरीवेिि 
सलमलतको संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो कमिचारीलाई ठेक्कापिा ददन हदैुन । 

98. सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हनु:े कुनै संस्थाले प्राप् त गरेको सरकारी अनदुान वा कुनै 
सेवा सवुविा दरुुपयोग गरेको पाइएमा प्रचललत कानून बमोणजम सरकारी बाूँकी सरह असूल 
उपर गररनेछ।  

99. कम्पनी सम्बन्िी प्रचललत ऐन लागू नहनु:े यस ऐन अन्तगित दताि भएको संस्थाको हकमा 
कम्पनी सम्बन्िी प्रचललत ऐन लागू हनुे छैन ।  

100. प्रचललत कानून बमोणजम कारवाही गनि बािा नपने : यस ऐनमा लेणखएको कुनै कुराले कुनै 
व्यणि उपर प्रचललत कानून बमोणजम अदालतमा मदु्दा चलाउन बािा परु् याएको मालनन े
छैन । 

101. असल लनयतले गरेको कुनै काम कारबाहीको बचाऊ: (१) यो ऐन र ऐन अन्तगित बनेको 
लनयम, लनदेणशका, मापदण्ड र कायिववलि अिीनमा रही असल लनयतले गरेको कुनै काम 
कारबाहीको सम्बन्िमा कायािलयको कमिचारी व्यणिगत र सामूवहक रुपले जवाफदेही हनुे 
छैनन ्। 

(२) यो ऐन र ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लनदेणशका, मापदण्ड र कायिववलिको 
अलिकार बदलनयतपूिि प्रयोग गने कायािलयको कमिचारीलाई प्रचललत कानून बमोणजम 
ववभागीय कारबाही गनि यस दफाले बािा गने छैन । 

102. सम्पणत्त शवुद्धकरि लनवारि सम्बन्िी कानूनी व्यवस्थाको पालना गनुिपने : संस्थाले सम्पणत्त 
शवुद्धकरि लनवारि सम्बन्िी संघीय र प्रदेश कानूनमा भएका व्यवस्थाका साथै तत ्
सम्बन्िमा मन्िालयले जारी गरेको मानदण्ड र नेपाल राि बैंकको ववत्तीय जानकारी 
एकाइबाट जारी भएका लनदेणशकाहरूको पालना गनुिपनेछ ।  
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103. सहकारी संस्था संगको सहकायि गनि सवकन े : नगरपाललका र नगरपाललका िेिलभि 
कायििेि भएका सहकारी संस्थाहरुसंग सहकायि गनि सक्नेछ । 

104. प्रोत्साहन गनि सवकन:े सहकारी िेिको प्रवद्धिनका लालग उल्लेखनीय योगदान गने व्यणि, 
सहकारी संस्था वा अन्य लनकायलाई नगरपाललकाले प्रोत्साहन गनि सक्नेछ । 

105. णजम्मेवार र जवाफदेही हनु पने : सहकारी संस्थाको कारोबारमध्ये आफू संलग्न कायिमा 
संस्थाको कायिकारी प्रमखु वा व्यवस्थापक  संचालक सरह णजम्मेवार र जवाफदेही हनुेछ 
। 

106. पल्सि सूचकको प्रयोग गनुि पने: सहकारी संस्थाले आफ्नो ववत्तीय कारोवारको पल्सि 
सूचकको प्रयोग गरी मूल्यांकन र अद्यावलिक गनुिपनेछ । 

107. ऐनको पालना र स्वीकृलत ललन पने: (१) नगरपाललकामा कायि िेि ववस्तार गरी 
सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाले ऐनको पालना र ऐन बमोणजम तोवकए बमोणजमको 
प्रलतवेदन र वववरि दताि अलिकारी समि पेश गनुिपनेछ । 

(२) यो ऐन जारी भए पलछ अको स्थानीय तहमा दताि भएको सहकारी संस्थाले 
नगरपाललकामा कायि िेि ववस्तार गनि दताि अलिकारीबाट तोवकए बमोणजम अनमुलत ललन ु
पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोणजम अनमुलत नललई नगरपाललकामा कायि िेि ववस्तार 
गनि पाईने छैन । 

108. ववलनयममा उल्लेख हनु ु पने ववषयहरू: (१) सहकारी संस्थाको ववलनयमावलीमा देहायका 
कुराहरु उल्लेख भएको हनुपुनेछ :- 

(क) प्रस्ताववत सहकारीको नाम, 
(ख) सहकारीको कायािलय रहन ेठेगाना, 
(ग) सहकारीको उदे्दश्य, 
(घ) सहकारीको उदे्दश्य प्राप्त गनि गररने कामहरु, 
(ङ) सहकारीको प्रकृलत,  
(च) तोवकए बमोणजमको अन्य आवश्यक कुराहरु । 

(२) सहाकारी संस्थाको ववलनयम यो ऐन र ऐन अन्तगित बनेको लनयम, लनदेणशका, 
मापदण्ड र कायिववलिसूँग बाणझएमा बाणझएको हदसम्म स्वताः अमान्य हनुेछ । 

(३) ववलनयमावलीको ढाूँचा तोवकए बमोणजम हनुेछ । 
109. लनयम, मापदण्ड, लनदेणशका, कायिववलि बनाउन ेअलिकार: (१) यस ऐनको कायािन्वयनको 

लालग कायिपाललकाले आवश्यक लनयम, मापदण्ड, लनदेणशका, कायिववलि बनाउन सक्नेछ । 
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(२) यो ऐन र ऐन अन्तगित बनेको लनयमको अिीनमा रही संस्थाको दताि, 
सञ्चालन, लनरीिि तथा अनगुमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवणस्थत र प्रभावकारी 
रुपमा सञ्चालन गनि कायिपाललकाले आवश्यकता अनसुार मापदण्ड, लनदेणशका वा कायिववलि 
बनाई लागू गनि सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोणजम लनयम, मापदण्ड, लनदेणशका वा कायिववलि 
बनाउूँदा आवश्यकता अनसुार सम्बणन्ित अन्य लनकायको परामशि ललन सवकनछे । 

110. अलभलेख दताि गनुि पने : दइु वा दइु भन्दा बढी स्थालनय तह कायििेि भइ बेलबारी 
नगरपाललका िेिमा कायािलय भइ संचालन भएका सहकारी सस्थाहरुले ऐन लागु भएको 
तीन मवहनालभि नगरपाललकामा तोवकएको शलु्क बझुाइ अलभलेख दताि गनुिपनेछ । 

111. खारेजी र बचाउ  : (१) यस अणघ प्रचललत कानून बमोणजम भए गरेका काम कारबाही 
यसै ऐन बमोणजम भएको मालननेछ । 

(२) यो ऐन प्रचललत संघीय र प्रदेश काननुसूँग बाणझएमा बाणझएको हदसम्म 
स्वताः अमान्य हनुेछ । 
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 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

  -!_ dlxnf ======== hgf 

  -@_ k'?if ========= hgf 

 -h_ k|fKt ;]o/ k'FhLsf] /sd M— ?= ====  

 -em_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== . 
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cg';"rL @ 

-bkmf ^ -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

a]nबf/L gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no  

a]nबf/L df]/ª  
 

;xsf/L ;+:yf btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

a]nबf/L gu/kflnsfsf] ;xsf/L P]g, @)&% sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === === === === === === 

=== === nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] ;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod;lxt of] k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 

.  

 

juL{s/0fM === === === ===  

btf{ u/]sf] ldltM  

b:tvtM 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfdM 

sfof{nosf] 5fkM 
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अनसुचुी ३ 
दफा ५ को २ (ठ) संग सम्बन्धित 

स्व घोषिा पि 
हामी देहायका व्यणिहरु देहायका कुरा खोली देहायको संस्था दताि गरी पाउन लनवेदन गदै 
हामी अन्य कुनै पलन एउटै प्रकृलतको उदेश्य भएको सहकारी संस्थामा आबद्ध नभएको 
स्वघोषिा गदिछौ ।  

तपशील 

 


