
30 
 

३.  लहान नगरपािलकाको सहकारी ऐन, २०७५ 
प्र तावनाः 

सहकारी मू य,मा यता र िस धा त अनु प थानीय तरमा छिरएर रहेको पँूजी, 
प्रिविध तथा प्रितभालाई वावल बन र पार पिरकताका आधारमा एकीकृत गद सद यह को 
आिथर्क, सामािजक तथा सां कृितक उ  नित गनर्,समुदायमा आधािरत, सद य केि द्रत, 
लोकताि त्रक, वाय  र सशुािसत सङ्गठनको पमा सहकारी सं थाह को प्रव र्धन गनर्, 
सहकारी खेती, उ योग, व तु तथा सेवा यवसायका मा यमबाट सामािजक यायका आधारमा 
आ मिनभर्र, तीब्र एवम ् िदगो पमा थानीय अथर्त त्रलाई सु ढ तु याउन सहकारी 
सङ्घसं थाह को दतार्, स चालन एवम ् िनयमनस ब धी यव था गनर् बा छनीय 
भएकोले,नेपालको सिंवधान २०७२ को धारा २२६ बमोिजम लहान नगरपािलकाको दो ो 
नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ। 

 
पिर छेद –१ 
प्रारि भक 

1. सिंक्ष त नाम र प्रार भ:(१) यस ऐनको नाम “लहाननगरपािलकाकोसहकारी ऐन, 
२०७५” रहेको छ । 

(२) यो ऐन लहान नगरपािलका के्षत्रिभत्र नगरपािलकाको राजपत्रमा 
प्रकाशन भएपिछ लागूहुनेछ । 

2. पिरभाषा: िवषय वा प्रसङ्गले अक  अथर् नलागेमा यस ऐनमा,– 
(क) “आ तिरक कायर्िविध”भ नाले सहकारी सं थाले दफा १८बमोिजम 

बनाएकोआ तिरक कायर्िविध स झनपुछर् ।  
(ख) “कसरू”भ नाले दफा ७९ बमोिजमको कसरू स झनुपछर्। 
(ग) “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ नाले यस ऐन अ तगर्त बनेको 

िनयम, कायर्िविध, मापद ड, िनदिशकामा तोिकएको वा तोिकए बमोिजम 
स झनुपछर् । 

(घ) “पिरवार”भ नाले सद यको पित वा प  नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमर्पुत्र, 
धमर्पुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गनुर् पन दाजु, 
भाउजु,भाइ, बुहारी र िददी, बिहनी स झनुपछर्। 

 तर सो श दले अंशब डा गरीवा मानो छु िटई आ-आ नोपेशा यवसाय गरी 
बसेकोपिरवारकोसद यलाई जनाउने छैन ।  

(ङ) “बचत”भ नाले सद यले सहकारी संघ वा सं थामा ज मा गरेको रकम 
स झनुपछर् । 

(च) “म त्रालय”भ नाले थानीय तह हेन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको 
म त्रालय स झनपुछर् ।  

(छ) “मखु्य कारोबार”भ नाले सं थाले संचालन गरेको यवसाियक 
िक्रयाकलापह मा पिछ लो आिथर्क वषर्स ममा पिरचािलत बचतको दािय व 
र पिछ लो आिथर्क वषर्को सद यतफर् को खिरद वा िबक्री कारोवारमा 
क तीमा तीस प्रितशतभ दा बढी िह सा भएको कारोवार स झनुपछर् ।  
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(ज) “प्रमुख प्रशासकीय अिधकृत”भ नाले नगरपािलकाको प्रमुख प्रशासकीय 
अिधकृतलाई स झनपुछर् । 

(झ) “नगरपािलका”  भ नाले लहान नगरपािलकालाई स झनुपछर् । 
(ञ) “कायर्पािलका”भ नाले लहान नगरकायर्पािलकालाई स झनपुछर्। 
(ट) “कायार्लय”भ नाले लहान नगरकायर्पािलकाको कायार्लयलाई  स झनुपछर्। 
(ठ) “एकतह मािथ” भ नाले वडा सिचव र शाखा प्रमखुको हकमा प्रमुख 

प्रशासकीय अिधकृत, प्रमुख प्रशासकीय अिधकृतको हकमा नगरपािलकाको 
प्रमुख र नगरपािलकाको प्रमखुको हकमा कायर्पािलका स झनुपछर् । 

(ड) “नगरपािलकाको प्रमुख” भ नाले लहान नगरपािलकाको प्रमखु स झनुपछर् । 
(ढ) “लेखा सुपरीवेक्षण सिमित”भ नाले दफा ३७ बमोिजमको लेखा सपुरीवेक्षण 

सिमित स झनुपछर् । 
(ण) “िविनयम” भ नाले यस ऐन बमोिजम प्रमािणत भएको स बि धत सहकारी 

सं थाको िविनयम स झनुपछर् । सो श दले यस ऐन बमोिजम सशंोिधत 
िविनयम समेतलाई स झनुपछर् । 

(त) “नीित”भ नाले स बि धत सहकारी सं थाको दफा १७ बमोिजम बनाएको 
नीित स झनुपछर् । 

(थ) “सहकारी शाखा”भ  नाले कायार्लयको सहकारी क्षेत्र हेन शाखा स झनपुछर्। 
(द) “शयेर”भ नाले सहकारी सघं वा सं थाको शयेर पँूजीको अंश स झनु 

पछर् ।  
(ध) “स चालक”भ नाले स चालक सिमितको सद य स झनुपछर् र सो श दले 

सिमितको अ यक्ष, उपा यक्ष, सिचव, सहसिचव र कोषा यक्ष समेतलाई 
जनाउँछ ।  

(न) “सद य”भ नाले सहकारी सं थाकोसद यता प्रा  त गरेका यिक्त 
स झनुपछर्। 

(ऩ) “सिमित”भ नाले दफा ३० को उपदफा (१) बमोिजमको स चालक सिमित 
स झनुपछर् ।  

(प) “सहकारी मू य मा यता”भ नाले सहकायर्, सहअि त व, वावलबन, व–
उ रदािय व, लोकत त्र, समानता, समता, ऐक्यव धता, इमा दारी, 
खलुापन, सामािजक उ रदािय व तथा अ को हेरचाह लगायत अ तरार्ि ट्रय 
मा यताप्रा  त सहकारी स ब धी मू य 
स झनुपछर् । 

(फ) “सं थाको यवसाय”भ नाले िविनयममा यव था भए बमोिजम स चािलत 
यवसाियक िक्रयाकलाप स झनुपछर् ।  

(ब) “सहकारी िस धा त”भ नाले वेि छक तथा खलुा सद यता, सद य वारा 
लोकताि त्रक िनय त्रण, सद यको आिथर्क सहभािगता, वाय ता र 
वत त्रता, िशक्षा, तालीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पार पिरक 
सहयोग र समदुायप्रितको चासो लगायत अ तरार्ि ट्रय मा यताप्रा  त 
सहकारी स ब धी िस धा त स झनपुछर् ।  
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(भ) "सं था" भ नाले दफा ३ बमोिजम गठन भई दफा ६ बमोिजम दतार् भएको 
िवषयगत वा बहुउ दे यीय सहकारी सं था स झनपुछर् । 

(म) “साधारणसभा”भ नाले सहकारी सं थाको साधारणसभा स झनुपछर् । 
(य) “प्राथिमक पँूजी कोष”भ नाले शेयर पँूजी र जगेडा कोष स झनुपछर् । 
(र) "दतार् अिधकारी" भ नाले दफा ६९ बमोिजमको दतार् गन अिधकारी 

स झनुपछर् । 
पिर छेद–२ 

सहकारी सं थाको गठन तथा दतार् 
 

3. सं थाको गठन :(१) क तीमा तीस जना नेपाली नागिरकह  आपसमा  िमली 
िवषयगत वा बहुउ दे यीय सहकारी सं था गठन गनर् सक्नेछन ्।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन िमक, युवा 
लगायतले आ नो म वा सीपमा आधािरत भइ यवसाय गन सहकारी सं थाको 
हकमा प ध्रजना नेपाली नागिरकह  भए पिन सं था गठन गनर् सक्नेछन ्। 

(३) यस दफामा अ यत्र जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकार, थानीय तह वा य ता सरकार वा तहको अनुदान वा 
वािम वमा सचंािलत िव यालय, िव विव यालय वा संगिठत सं थाबाट 
पािर िमक पाउने पदमा बहाल रहेका क तीमा एकसय जना कमर्चारी, िशक्षक वा 
प्रा यापकह ले आपसमा िमली प्रचिलत कानून बमोिजम दतार् भएको आ नो 
पेशागत संगठनका आधारमा सद यता, प्रितिनिध व र सेवा सचंालनमा तोिकए 
बमोिजमका शतर् ब देजह  पालना गन गरी सं था गठन गनर् सक्नेछन ्। 

तर एकसय जनाभ दा कम संख्या रहेको एउटै कायार्लयका क तीमा 
तीसजना कमर्चारी, िशक्षक वा प्रा यापकह ले आपसमा िमली सद यता, 
प्रितिनिध व र सेवा सचंालनमा तोिकए बमोिजमका शतर् ब देजह  पालना गन 
गरी सं था गठन गनर् सक्नेछन ्। 

(४) उपदफा (१) र (२)बमोिजम सं था गठन गदार् उि लिखत सखं्या 
एक पिरवार एकसद यका दरले पुगेको हुनुपनछ ।  

तर सं था दतार् भइसकेपिछ एकै पिरवारका एकभ दा बढी यिक्तलेसो 
सं थाको सद यता िलन बाधापनछैन । 

4. दतार् नगरी सहकारी स था सचंालन गनर् नहुने : (१) यस ऐन बमोिजम दतार् नगरी 
सहकारी थापना तथा स  चालन गनर् पाइने छैन।  

(२) सहकारी सं था दतार्को लािग दफा (३) बमोिजम नागिरकह ले 
प्रारि भक भेला गरी सहकारी सं था दतार् स ब धमा छलफल एवं िनणर्य गनुर्पनछ 
। 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको प्रारि भक भेलाले बढीमा नौ जनास म 
सचंालक रहेको एक तदथर् संचालक सिमित गठन गनुर् पनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजमको सिमितले प्र तािवत सहकारी सं थाको 
दफा (५)बमोिजमको कागजात र िववरणह  तयार गनुर् पनछ । 
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(५) उपदफा (३) बमोिजमको सिमितले तयार गरेको उपदफा (४) 
बमोिजमको कागजात र िववरणह दो ो भेला आयोजना गरी सो भेलाबाट 
अनुमोदन गराउनु पनछ । 

5. दतार्को लािग दरखा त िदन ुपन : (१) यस ऐन बमोिजम गठन भएका सहकारी 
सं थाले दतार्का लािग दतार् अिधकारी समक्ष अनसूुची-१ को ढाँचामा दरखा त 
िदनुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमका दरखा त साथ देहाय बमोिजमका 
कागजात र िववरणह संलग्न गनुर् पनछ :– 
(क)  प्र तािवत सहकारी सं थाको िविनयम, 
(ख)  सहकारी सं थास चालनको स भा यता अ ययन प्रितवेदन, 
(ग) सहकारी सं था गठन गन स ब धी प्रारि भक भेला र दो ो भेलाको 

िनणर्यको प्रमािणत छायाँप्रित, 
(घ)  सद यले िलन वीकार गरेको शयेर संख्या र शयेर रकमको िववरण, 
(ङ)  सहकारी गठनमा सलंग्न नागिरकह को नेपाली नागिरकताको छायाँ प्रित, 
(च)  प्र तािवत सहकारी सं थाको तदथर् सिमित, तदथर् सिमितको सचंालकको 

तीनपु ते िववरण, नेपाली नागिरकताको प्रमािणत छायाप्रित र सिमितको 
िनणर्य, 

(छ)  प्र तािवतसहकारी सं थाको दतार् स ब धी कायर् गन अिख्तयारी, 
(ज)  तोिकए बमोिजमको अ य कागजात र िववरण । 

6. दतार् गनुर् पन: (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम प्रा  त दरखा त सिहतको 
कागजातह  छानिबन गदार् देहाय बमोिजम भएको पाइएमा दतार् अिधकारीले 
दरखा त परेको िमितले तीस िदनिभत्र य तो सहकारी सं था दतार्का लािग नगर 
प्रमुख  समक्ष पेश गन छ । नगर प्रमखुबाट फायल सदर भएमा दतार् गरी 
अनुसूची-२ को ढाँचामा दतार् प्रमाणपत्र िदनु पनछ, 
(क)  दरखा त साथ पेश भएको िविनयम यो ऐन तथा यस ऐन अ तगर्त बनेको 

िनयम बमोिजमरहेको,  
(ख)  प्र तािवत सहकारी सं थासहकारी मू य,मा यता र िस धा त अनु प 

स  चालन हुन सक्ने आधार रहेको, 
(ग) सहकारी सं थासमूह वा समदुायमा आधािरत एवम ् सद य केि द्रत भई 

सचंालन र िनय त्रण हुन सक्ने प ट आधार रहेको । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम छानिबन गदार् प्र तािवत सहकारी सं थाको 

िविनयमको कुन ै कुरामा सशंोधन गनुर्पन देिखएमा दतार् अिधकारीले य तो 
सशंोधन गनुर्पन यहोरा खलुाई दरखा त प्रा  त भएको िमितले तीस िदनिभत्र 
िनवेदकलाई सूचना िदनु पनछ । 

(३)यस ऐनमा अ यत्र जुनसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन यो ऐन 
प्रार भ हँुदाका 
बखतप्रचिलत कानून बमोिजम दतार् ठेगाना नगरपािलका भई थापना र सचंालन 
भएका र नगरपािलकामा कायर् के्षत्र िव तार गरी स  चालनमा रहेका सहकारी सं था 
यस ैऐन बमोिजम दतार् भएको मािननेछ । 
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(४)यस दफा बमोिजम सहकारी सं था दतार् गदार् य तो सहकारीसं थाले 
पालना गनुर् पन गरी कुनै शतर् दतार् अिधकारीले तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजम शतर् तोिकएकोमासोको पालना गनुर् 
स बि धत सहकारीसं थाको कतर् य हुनेछ। 

7. दतार् गनर् अ वीकार गनर् सक्ने : (१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उि लिखत 
अव था नभएमा, सोही दफाको उपदफा (२) बमोिजम िविनयम संशोधनको लािग 
सचूना िदएको अविधिभत्र िनवेदकले सशंोधन गनर् अ वीकार गरेमा वा य तो 
सचूना पाएको िमितले तीस िदनिभत्र िविनयम सशंोधन नगरेमा वा सचूनामा 
उ लेख भए बमोिजम िविनयम संशोधन नगरेमा दतार् अिधकारीले य तो सहकारी 
सं था दतार् गनर् अ वीकार गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सहकारी सं था दतार् गनर् अ वीकार 
गरेमादतार् गन 
अिधकारीले कारण खलुाई सात िदनिभत्र सोको जानकारी स बि धत 
िनवेदकह लाईिदनु पनछ ।  

8. सहकारी सं था सगंिठत सं था हुने:(१) सहकारी सं था अिवि छ  न उ रािधकार 
रहेको एक वशािसत र सङ्गिठत सं था हुनेछ । 

(२) सहकारी सं थाको काम कारबाहीको लािग एउटा छु टै छाप हुनेछ 
। 

(३) सहकारी सं थाले यस ऐन र िविनयमको अधीनमा रही यिक्त 
सरह चल अचलस पि  प्रा  त, उपभोग, िबक्री वा अ य यव था गनर् सक्नेछ।  

(४) सहकारी सं थाले यिक्त सरह आ नो नामबाट नािलस उजूर गनर् 
र सो उपरपिन सोही नामबाट नािलस उजूर लाग्न सक्नेछ । 

(५) सहकारी सं थाले यिक्त सरह करार गनर् सक्नेछ । 
9. सहकारी सं थाको कायर्क्षेत्र: (१) दतार् हँुदाका बखत सहकारी सं थाको कायर् क्षेत्र 

देहाय बमोिजम हुनेछः 
(क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गन सं थाको हकमा एक वडा,  
(ख) अ य सं थाको हकमा एक वडा वा देहायका आधारमा तीन वडास म। 
(१)  सद यह बीच वावल बन एवं पार पािरक सहयोगको आधारमा साझा 

उ दे य पूरा गन उ दे य रहेमा, 
(२)  यवसाियक तरमा सेवा स चालन गनर् आव यक सद य संख्या रहेकोमा, 
(३) सं था सचंालनमा सद यको सहभािगतामूलक लोकताि त्रक िनय त्रण 

कायमहुनेगरी पायक पन थानको आधारमा सचंालन गनर् उपयुक्त 
देिखएकोमा । 

(२)  उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन सं थाले 
दतार् भई यवसाियक सेवा प्रार भ गरेको दईुवषर् पिछ देहायको आधारमा जोिडएको 
भौगोिलक क्षेत्र कायम रहने गरी आ नो कायर्क्षेत्र थप वडाह मा िव तार गनर् 
सक्नेछ ।  
(क)  सं थाको यवसाियक िक्रयाकलापको िवकास क्रममा सद यता बढाउन थप 

कायर् क्षेत्र आव यक परेको, 



35 
 

(ख) सं थाको कायर् संचालनमा सद यको प्र यक्ष िनय त्रण कायम राख् न 
रचना मक उपायह  अवल बन गिरएको, 

(ग)  बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गन सहकारी सं थाको हकमा तोिकए 
बमोिजम भएको । 
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सं थाको 

कायर्के्षत्रका वडाह मा यावसाियक सेवा स चालन नभएको वा ज मा कारोबारको 
तोिकएको रकम वा अनपुातभ दा कमरकम वा कम अनपुातको यवसाियक सेवा 
स चालन भएको देिखएको ख डमा दतार् अिधकारीले यवसाियक 
सेवास चालनभएका वडा मात्र कायर्क्षेत्र कायम गन गरी िविनयम संशोधन गनर् 
िनदशन िदन सक्नेछ । 

(४)उपदफा (३) बमोिजम दतार् अिधकारीले िनदशन िदएकोमा सहकारी 
सं थाले एक वषर्िभत्र िविनयम संशोधन गरी आ नो कायर्क्षेत्र पुनःिनधार्रण 
गनुर्पनछ ।  

(५) कायर्क्षेत्र पुनःिनधार्रण स ब धी अ य यव था तोिकएबमोिजम 
हुनेछ ।   

10. प्रितवेदन िदनुपन: दतार् ठेगाना नगरपािलका भई सचंालन भएका र नगरपािलकामा 
कायर् क्षेत्र िव तार गरी स चालनमा रहेका सहकारी सं थाले आफूले स चालन 
गरेको सेवा स ब धी िववरण सिहतको प्रितवेदन दतार् अिधकारीलाई िदनुपनछ ।
  

11. िवषयगत आधारमा वगीर्करण: (१) सहकारी सं थाको वगीर्करण देहाय बमोिजम 
हुनेछः- 
(क)  उ पादक सं था: कृिष, दगु्ध, िचया, किफ, उख,ु फलफुल र माछापालन 

िवशषेका िवषयगत र उ पादनको योजना समेतका आधारमा अ य 
उ पादनमूलक सं था; 

(ख)  उपभोक्ता सं था: उपभोक्ता, भ डारण, बचत तथा ऋण, ऊजार् र वा य  
िवशषेका िवषयगत र प्राथिमक आव यकता एवम ्सेवाको योजना समेतका 
आधारमा अ य उपभोगज य सं था; 

(ग) िमक सं था: ह तकला, खा य पिरकार, औ योिगक उ पादन, भोजनालय 
र म करार िवशेषका िवषयगत र सीप वा मको िवशषेता एवम ्
वरोजगारीको योजना समेतका आधारमा अ य ममा आधािरत सं था; 

(घ)  बहुउ े यीय सं था: उ पादन, उपभोग र म वा सीपमा आधािरत 
वरोजगारीका सेवा समेत स  चालन गन दईु वा सोभ दा बढी उ दे य 
भएको सं था । 

(२) उपदफा (१) को ख ड (क), (ख) र (ग) मा उ लेिखत िवषयमा 
िविश टीकरण, आम प्रचलन र अ यासको िवकासक्रम समेतको आधारमा तोिकए 
बमोिजमका िवषयह  थप गनर् सिकनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन उपदफा 
(१) बमोिजम बाहेकका अ य सं थाह  गठन गनर् बाधा पनछैन ।  
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12. कारोवार, यवसाय, उ योग वा पिरयोजना स  चालन गनर् सक्ने: (१) दफा ६ 
बमोिजम दतार् प्रमाणपत्र प्रा  त गरे पिछ सं थाले आ नो उ दे य प्राि तका लािग 
यस ऐन र िविनयमको अधीनमा रही आव यक कारोबार, यवसाय, उ योग वा 
पिरयोजना स चालन गनर् सक्नेछ ।  

(२) प्रचिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापिन सं थाले 
उपदफा (१) 
बमोिजम कारोबार, यवसाय, उ योग वा पिरयोजना स चालन गनर् छु टै सं था 
दतार् गनुर्पन छैन । 

तर य तो कारोवार, यवसाय, उ योग वा पिरयोजना स चालन गनर् 
प्रचिलत कानून बमोिजम अनुमित, वीकृित वा इजाजत िलनु पन रहेछ भने सो 
बमोिजम अनुमितपत्र, वीकृित वा इजाजतपत्र िलएर मात्र कारोबार, यवसाय, 
उ योग वा पिरयोजना स चालन गनुर् पनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सं थाले प्रचिलत काननू बमोिजम अिधकार 
प्रा त िनकाय वा अिधकारीबाट अनुमितपत्र, वीकृित वा इजाजतपत्र प्रा  त गरेमा 
प ध्र िदनिभत्रसोको जानकारी दतार् अिधकारीलाई िदनु पनछ । 

(४) दईु वा दईुभ दा बढी सं थाले संयुक्त वा साझेदारीमा आ नो 
उ पादन वासेवाको बजारीकरणको लािग यस ऐनको अधीनमा रही आव यक 
कारोबार, यवसाय, उ योग वा पिरयोजना स चालन गनर् सक्नेछन ्। 

(५) उपदफा (४) बमोिजमको कारोबार, यवसाय, उ योग वा पिरयोजना 
स  चालन गन स ब धी अ य यव था तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

13. दािय व सीिमत हुने : (१) सहकारी सं थाको कारोबारको स ब धमा सद यको 
दािय व िनजले खिरद गरेको वा खिरद गनर् वीकार गरेको शयेरको अिधकतम 
रकमस म मात्र सीिमत रहनेछ ।  

(२) सहकारी सं थाको नाममा “सहकारी”र नामको अ यमा 
“िलिमटेड”भ ने श दराख् नु पनछ ।  

14. सहकारीका मू य, मा यता र िसद्धा त पालना गनुर् पन: सहकारी सं थाको गठन 
तथा स चालन गदार् सहकारीका मू य, मा यता र िस धा तको पालना गनुर् पनछ 
।  

पिर छेद–३ 
सं थाका उ े य तथा कायर् 

 
15. सं थाको उ े य : कायर्क्षेत्रमा आधािरत र सद य केि द्रत भई आ ना सद यह को 

आिथर्क, सामािजक तथा सां कृितक उ  नयन गनुर् सं थाको मखु्य उ दे य हुनेछ ।   
16. सं थाको कायर् : सं थाका कायर्ह  देहाय बमोिजम हुनेछन,् 

(क) सहकारीका मू य, मा यता र िस धा तह को पालना गन गराउने, 
(ख) सद यको िहत प्रव र्धनगन गरी यावसाियक सेवाह  प्रदान गन, 
(ग)  सद यलाई िशक्षा, सचूना र तालीम प्रदान गन , 
(घ) सं थाले गन उ पादन तथा सेवाको मापद ड िनधार्रण गरी गुण तर सुधार, 

आिथर्क थािय व र जोिखम यव थापनस ब धी कायर् गन, 
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(ङ) आ तिरक िनय त्रण प्रणाली लाग ूगन, 
(च) सं थाको यवसाियक प्रव र्धन तथा िवकास स ब धी िक्रयाकलापह  

स चालन गन, 
(छ) दतार् अिधकारीले िदएको िनदशन पालना गन गराउने, 
(ज)  िविनयममा उि लिखत कायर्ह  गन । 

 
पिर छेद–४ 

नीित तथा आ तिरक कायर्िविध 
 

17. नीित बनाउनु पन : (१) सं थाले यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम, 
िनदिशका, मापद ड र कायर्िविध र िविनयमको अधीनमा रही आ नो कायर् 
स  चालनको लािग नीित बनाउनु पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको नीित स बि धत सं थाको साधारणसभाले 
वीकृत गरेपिछ लाग ूहुनेछ । 

18. आ तिरक कायर्िविध बनाउन सक्ने : (१) सं थाले यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त 
बनेको िनयम, िनदिशका, मापद ड, कायर्िविध, िविनयम र नीितको अधीनमा रही 
आव यकता अनुसार आ नो आ तिरक कायर्िविध बनाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आ तिरक कायर्िविध स बि धत सं थाको 
सचंालक सिमितले वीकृत गरेपिछ लाग ूहुनेछ । 

19. नीित र आ तिरक कायर्िविधमा सशंोधन: सं थाको साधारणसभाको बहुमतबाट 
नीित र आ तिरक कायर्िविध सशंोधन हुन सक्नेछ । 
 

पिर छेद–५ 
सद यता 

 

20. सं थाको सद यता: (१) सो  वषर् उमेर पूरा गरेका देहाय बमोिजमका नेपाली 
नागिरकह  सं थाको सद य हुन सक्नेछनः् 
(क) सं थाको क तीमा एक शेयर खिरद गरेको, 
(ख) सं थाको िविनयममा उि लिखत शतर्ह  पालना गनर् म जुर गरेको, 
(ग) सं थाको िज मेवारी पालना गनर् म जुर भएको, 
(घ) सं थाले गरेको कारोवारसँग प्रित पधार् हुने गरी कारोवार नगरेको, 
(ङ) सं थाको सद यता िलन योग्य रहेको वघोषणा गरेको । 

(२) यस ऐनमा अ यत्र जुनसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन सघं, प्रदेश र 
नगरपािलका वा अ य थानीय तहमा प्रचिलत कानून बमोिजम दतार् भएका सं था 
र समहूह  उपदफा (१) को ख ड (क), (ख), (ग), (घ ) र (ङ) बमोिजमको 
अव था पूरा भएमा सहकारी सं थाको सद य हुन बाधा पन छैन । 

21. सद यता प्रा  त गनर् िनवेदन िदनु पन : (१) सं थाको सद यता िलन चाहने 
स बि धत यिक्तले सं थाको सिमित समक्ष िनवेदन िदनु पनछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन परेको िमितले पतीस िदनिभत्र 
सिमितले यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम तथा िविनयमको अधीनमा रही 
सद यता प्रदान गन वा नगन िनणर्य गनुर् पनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम िनणर्य गदार् सिमितले सद यता प्रदान नगन 
िनणर्य गरेमा सो को कारण खोली सात िदनिभत्र िनवेदकलाई जानकारी गराउनु 
पनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम जानकारी पाएको िमितले तीस 
िदनिभत्रस बि धत यिक्तले य तो सं था दतार् अिधकारी समक्ष उजूर 
गनर्सक्नेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम प्रा  त उजूरी छानिबन गदार् िनवेदकलाई 
सद यताप्रदान गनुर् पन देिखएमा दतार् गन अिधकारीले य तो िनवेदकलाई 
सद यता प्रदान गनर्को लािग स बि धत सं थालाई आदेश िदन सक्नेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोिजम आदेश भएमा सो आदेश प्रा  त गरेको सात 
िदनिभत्र स बि धत सं थाले िनवेदकलाई सद यता प्रदान गरी सोको जानकारी 
दतार् अिधकारीलाई गराउनु पनछ ।  

22. सद य हुन नपाउने : (१) कुनै यिक्त एकै उ दे य, कायर् र कायर्क्षेत्र भएको 
एकभ दा बढी सं थाको सद य एकै पटक हुन पाउने छैन ।  
  तर यो ऐन प्रार भ हुन ुअिघ कुनै यिक्त एकै प्रकृितको 

एकभ दा बढी सं थाको सद य रहेको भए यो ऐन प्रार भ भएको 
िमितले दईु वषर् िभत्र कुन ैएक सं थाको मात्र सद यता कायम राख् नु 
पनछ । 
(२) यो ऐन प्रार भ हँुदाका बखत कुनै सं थामा नेपाल सरकारको 

िनकाय वा दफा २० को उपदफा (२) मा उ लेख भएदेिख बाहेकको अ य कुनै 
कृित्रम यिक्त सद य भएको भए पाचँवषर्िभत्र सद यता अ य गनुर्पनछ ।   

23. सद यताको समाि त: (१) कुनै सद यको सद यता देहायको अव थामा समा त 
हुनेछः- 
(क) सद यले आ नो सद यता याग गरेमा, 
(ख)  िवना सूचना लगातार तीन पटकस मबािषर्क साधारणसभामा अनपुि थत 

भएमा, 
(ग) यो ऐन,यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम वा िविनयम बमोिजम सद यले 

पालना गनुर्पन प्रावधानको बार बार उ लङ्घन गरेमा, 
(घ) दफा २० को बमोिजमको योग्यता नभएमा। 

(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै सद यले 
सं थाबाटप्रा  त वा भकु्तान गनुर् पन कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएस म वा 
िनजले िलएको ऋण,ितनुर् पन कुनै दािय व वा अ यकुन ैसद यको तफर् बाट िधतो 
वा जमानत बसेकोमा सोको दािय व फरफारक नभएस म िनजको सद यता 
समा त हुने छैन ।  
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(३) यस दफामा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन साधारणसभा 
बोलाउने िनणर्य भइसकेपिछ साधारणसभा स प  न नभएस म कसैलाई पिन 
सद यताबाट हटाउन सिकने छैन । 

24. सिुवधा प्रा  त गनर् नसक्ने: कुनै सद यले सहकारी सं थालाई ितनुर् पन कुन ै
दािय व िनधार्िरत समयिभत्र भुक्तान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त बनेको 
िनयम तथा िविनयम बमोिजम सद यले पालन गनुर्पन यव थाको बार बार 
उ लघंन गरेमा य तो सद यले अ य सद य सरहको सिुवधा प्रा  त गनर् सक्ने 
छैन । 

पिर छेद –६ 
साधारणसभा, सिमित तथा लेखा सुपिरवेक्षण सिमित 

25. साधारणसभा, गणपूरक सखं्या र िनणर्य : (१) सहकारी सं थाको सव च अङ्गको 
पमा साधारणसभा हुनेछ । 

(२)  सहकारी सं थाका सबै सद यह  साधारणसभाका सद य हुने 
छन ्। 

(३) सहकारी सं थाको साधारणसभा देहाय बमोिजम हुनेछ:– 
(क) प्रारि भक साधारणसभा, 
(ख) वािषर्क साधारणसभा, 
(ग) िवशेष साधारणसभा । 

(४) साधारणसभामा पेश गिरने प्र ताव र प्रितवेदन म ये लेखा 
सपुिरवेक्षण सिमितले पेश गन प्रितवेदन बाहेक सचंालक सिमित माफर् त पेश 
गिरनेछ । 

(५)  उपदफा(२) बमोिजमको सद यह ले साधारणसभामा कुन ै
िवषयमा छलफलको लािग प्र ताव पेश गनर् सक्नेछन ्। 

(६)  उपदफा(४) र (५) बमोिजमको प्र ताव र प्रितवेदन उपर 
साधारणसभामा छलफल गरी िनणर्य िलनु पनछ । 

(७)  सहकारी सं थाको साधारणसभाको लािग गणपूरक सखं्या 
त काल कायम रहेको कुल सद य सखं्याको एकाउ न प्रितशत हुनेछ ।  

(८) साधारणसभामा उपदफा (७) बमोिजमको गणपूरक सखं्या 
नपुगेमा सु  सूचनाको आधा अविध िदई अक  साधारणसभा बोलाउनु पनछ । 

(९)  उपदफा(८) बमोिजम बोलाइएको साधारणसभाको गणपूरक 
सखं्या त काल कायम रहेको कुल सद य सखं्याको चालीस प्रितशत हुनेछ ।  

(१०) साधारणसभामा उपदफा (९) बमोिजमको गणपूरक सखं्या 
पिन नपुग भएमा उपदफा (८) बमोिजमको अविध िदई पुन अक  साधारणसभा 
बोलाउनु पनछ । 

(११) उपदफा(१०) बमोिजम बोलाइएको साधारणसभामा जितसुकै 
सद य उपि थत भए पिन गणपूरक सखं्या पुगेको मािन छ ।  

(१२) साधारणसभामा सद यह को गणपूरक सखं्या पुगेपिछ मात्र 
प्रितवेदन र प्र तावह  िनणर्याथर् पेश गनुर् पनछ । 
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(१३) उपदफा (१२) बमोिजममा साधारणसभामा पेश गिरएको 
प्रितवेदन र प्र तावह  उपि थत सद यह म ये एकाउ न प्रितशत सद यह को 
रायलाई सो सभाको िनणर्य मािननेछ । तर सहकारी सं थाको िविनयम सशंोधन 
गदार् उपि थत सद यह म ये एकाउ न प्रितशत सद यह को रायलाई सो सभाको 
िनणर्य मिननेछ । 

(१४) उपदफा (१३) बमोिजम साधारणसभाबाट भएको िनणर्य 
देहाय बमोिजमको सद यले प्रमािणत गनुर् पनछ । 

(क)      सभाको अ यक्ष,  
(ख)  सचंालक सिमितको कुल सद य सखं्याको पचास 

प्रितशत अ यक्ष बाहेकको संचालक सद य  
(ग)  उपदफा (१४) को ख ड (ख) बराबर सखं्यामा 

सचंालक सिमित सद य बाहेकका सभाका 
सद य । 

(१५) सभाको िनणर्यह  उपदफा (१४) बमोिजम प्रमािणत भएपिछ 
कायार् वयन हुनेछ । 

तर सहकारी सं थाको िविनयम सशंोधन स ब धी िनणर्य 
उपदफा  

(१४) बमोिजम प्रमािणत भएपिछ दतार्  अिधकारीबाट वीकृत भएपिछ 
मात्र कायार् वयन हुनेछ । 

26. प्रारि भक साधारणसभा: (१) तदथर् संचालक सिमितले सहकारी सं था दतार् भएको 
िमितले तीन मिहनािभत्र प्रारि भक साधारणसभा बोलाउनु पनछ । 

(२)  प्रारि भक साधारणसभा बोलाउदा का तीमा प ध्र िदन अिघ 
सभा हुनेिमित, समय र थान तोकेर सद यह लाई सूचना िदन ुपनछ । 

(३) प्रारि भक साधारणसभामा अ यक्षता तदथर् संचालक 
सिमितको अ यक्षले गनछन ्। 

(४)  प्रारि भक साधारणसभाको काम, कतर् य र अिधकार देहाय 
बमोिजम हुनेछ, 
(क) प्रारि भक साधारणसभा हुने अिघ लो िदनस मको काम कारबाही र 

आिथर्क कारोबारको जानकारी िलने, 
(ख) चालू आिथर्क वषर्को लािग वािषर्क कायर्क्रम तथा बजेट वीकृत गन, 
(ग)  प्रितवेदन तथा िव ीय िववरण अनमुोदन गन, 
(घ) िविनयममा उ लेख भए बमोिजम सिमित र लेखा सपुरीवेक्षण सिमितको 

िनवार्चन गन, 
(ङ) सभामा पेश भएको नीित पािरत गन, 
(च) लेखा परीक्षकको िनयिुक्त र िनजको पािर िमक िनधार्रण गन,  
(छ)  िविनयममा तोिकए बमोिजमका अ य कायर्ह  गन । 

27. वािषर्क साधारणसभा: (१) सिमितले प्र येक आिथर्क वषर् समा त भएको िमितले छ 
मिहनािभत्र वािषर्क साधारणसभा बोलाउनु पनछ । 
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(२)  वािषर्क साधारणसभा बोलाउदा क तीमा तीस िदन अिघ 
सभा हुने िमित, समय र थान तोकेर सद यह लाई सूचना िदन ुपनछ । 

(३)  वािषर्क साधारणसभामा अ यक्षता सिमितको अ यक्षले 
गनछन ्। 

(४) वािषर्क साधारणसभाको  काम,  कतर् य र अिधकार देहाय 
बमोिजम  हुनेछ, 
(क)  सिमितले वािषर्क कायर्क्रम तथा बजेट वीकृित गन, 
(ख)  लेखा परीक्षण प्रितवेदन अनमुोदन गन, 
(ग)  सिमित वा लेखा सुपरीवेक्षण सिमितको िनवार्चन तथा िवघटन गन, 
(घ) पदीय िज मेवारी एवं आचरण पालना नगरेमा स चालक वा लेखा 

सपुरीवेक्षण सिमितको सयंोजक वा सद यलाई पदबाट हटाउने, 
       तर पदबाट हटाउनु अिघ िनजलाई आ नो सफाई पेश गन मौकाबाट 

बि  चत गिरने छैन । 
(ङ)  सिमित वा लेखा सुपरीवेक्षण सिमितको वािषर्क प्रितवेदन पािरत गन, 
(च)  िविनयम संशोधनगन, नीित पािरत एवं संशोधन गन, 
(छ)  लेखा परीक्षकको िनयिुक्त र िनजको पािर िमक िनधार्रण गन, 
(ज)  सं था एकीकरण वा िवघटन स ब धी िनणर्य गन, 
(झ) सचंालक सिमित र लेखा सुपिरवेक्षण सिमितको पािर िमक लगायतका 

सेवा सुिवधा तोक्ने, 
(ञ)  ऋण तथा अनुदान प्रा त गन स ब धमा िनणर्य गन, 
(ट)  सद यको दािय व िमनाहा िदने, 
(ठ)  सिमितलाई आव यक िनदशन िदने, 
(ड)  िविनयममा तोिकए बमोिजमका अ य कायर्ह  गन । 

28. िवशषे साधारणसभा : (१) सिमितले देहायको अव थामा िवशेष साधारण सभा 
बोलाउनु पनछ :– 
(क) सं थाको काम िवशषेले िवशेष साधारण सभा बोलाउनुपन सिमितबाट िनणर्य 

भएमा, 
(ख)  दफा ३८ को उपदफा (१) को ख ड (छ) बमोिजम लेखा सपुरीवेक्षण 

सिमितको िसफािरसमा, 
(ग) कुनै स चालकले िवशषे साधारणसभा बोलाउन पेश गरेको प्र ताव 

सिमित वारा पािरत भएमा, 
(घ)  िवशेष साधारणसभा बोलाउनु पन कारण खलुाइ प चीस प्रितशत सद यले 

सिमित समक्ष िनवेदन िदएमा, 
(ङ)  दफा ५६ को उपदफा (४) बमोिजम भएमा । 

(२) िवशषे साधारणसभा बोलाउदा का तीमा प ध्र िदन अिघ सभा हुने  
िमित, समय र थान तोकेर सद यह लाई सूचना िदन ुपनछ । 

(३) िवशषे साधारणसभामा अ यक्षता सिमितको अ यक्षले गनछन ्। 
29. िवशषे साधारणसभा बोलाउन िनदशन िदन सक्ने: (१) दफा २८ उपदफा (१) 

बमोिजमको अव था पूरा हँुदा पिन सिमितले िवशषे साधारण सभा नबोलाएको 
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उजुरी दतार् अिधकारीसमक्ष पेश भएकोमा छानिबन गदार् पुि ट भएमा दतार् 
अिधकारीले य तो सहकारी सं थाको सिमितलाई िवशषे साधारणसभा बोलाउन 
िनदशन िदन ुपनछ । 

(२)  सहकारी सं थाको िनरीक्षण वा सपुरीवेक्षण गदार् वा कसैको 
उजूरी परी छानिबन गदार् देहायको अव था देिखन आएमा पिन दतार् अिधकारीले 
य तो सहकारी सं थाको सिमितलाई िवशषे साधारणसभा बोलाउन िनदशन िदनु 
पनछ :–   
(क)  सहकारीको मू य, मा यता तथा िस धा त िवपरीत कायर् गरेमा,  
(ख)  यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम, िविनयम तथा आ तिरक 

कायर्िविध िवपरीत कायर् गरेमा, 
(घ)  दतार् अिधकारीले िदएको िनदशनको बार बार उ लङ्घन गरेमा, 
(ङ)  दफा ३१ को उपदफा (२) बमोिजम दतार् अिधकारीले आदेश िदएमा। 

(३)  उपदफा (१) र (२) बमोिजमिवशषे साधारणसभा बोलाउन 
िनदशन प्रा  त भएमा सिमितले सो िनदशन प्रा  त भएको िमितले एक मिहनािभत्र 
सभा हुने िमित, समय र थान तोकेर िवशषे साधारणसभा बोलाउनु पनछ रिवशषे 
साधारणसभाको बैठकमा बैठक बोलाउनको कारण, उजूरी वा िनरीक्षणका क्रममा 
देिखएका िवषयमा छलफल गरी सोको प्रितवेदन तयार गरी एक प्रित दतार् 
अिधकारीसमक्ष पेश गनुर् पनछ । 

(४) उपदफा (३) उि लिखत अविधिभत्र सिमितले िवशषे साधारणसभा 
नबोलाएमा दतार् अिधकारीले सभा हुने िमित, समय र थान तोकेर य तो सभा 
बोलाई िदनु पनछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम बोलाएको िवशेष साधारणसभा यव थापन 
गनुर् स बि धत सिमितको कतर् य हुनेछ । 

30. स चालक सिमित:(१) सहकारी सं थामा साधारणसभाबाट िनवार्िचत बढीमा ते  
जना संचालक रहेको एक स चालक सिमित रहनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको सचंालक सिमितको कायर्काल िनवार्िचत 
भएको िमितले बढीमा तीन वषर्को  हुनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजमको कायर्कालको अि तम वषर् यो ऐन बमोिजम 
वािषर्क साधारणसभा गनर् पाउने अबिधभ दा अिघ संचालक सिमितको कायर्काल 
पूरा भएकोमा अि तम वषर् यो ऐन बमोिजम वािषर्क साधारणसभा गनर् पाउने 
अबिधस म स चालक सिमितको कायर्काल कायम ैरहेको मािननेछ । 

(४) सचंालक सिमितको अ यक्ष पदमा एउटै यिक्त लगातार दईु 
पटकभ दा बढी िनवार्िचत हुन पाउने छैन । 

(५) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा क तीमा ते ीस प्रितशत मिहला 
सद यको प्रितिनिध व सुिन   िचत गनुर् पनछ ।  

(६) एउटै पिरवारको एकभ दा बढी सद य एकै अविधमा स चालक 
सिमित तथा लेखा सुपरीवेक्षण सिमितको पदमा उ मेदवार ब न वािनवार्िचत हुन 
पाउने छैन । 
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(७) कुनै सहकारी सं थाको स चालक सिमित, लेखा सपुिरवेक्षण 
सिमित, उपसिमितका पदािधकारी र सद यह ले सोही सं थाको कमर्चारी र कुनै 
सहकारी सं थाको स चालक सिमित, लेखा सपुिरवेक्षण सिमित, उपसिमितका 
पदािधकारी र सद यह  आ नो सं थाले सद यता िलएको सहकारी संघ वा बैङ्क 
बाहेक अक  कुनै सं थाको सचंालक र कमर्चारी ब न पाउने छैन । 

तर वािषर्क दईु करोड पैयाँ भ दा कमको कारोबार गन 
सहकारीसं थाको स चालकले य तो सहकारी सं थामा कमर्चारीको पमा काम 
गनर् बाधा पन छैन । वािषर्क दईु करोडभ दा बढी कारोबार गन सं थामा कुनै 
सचंालक कमर्चारी रहेको भए यो ऐन प्रार भ भएको िमितले एक वषर्िभत्र य तो 
सचंालकले कमर्चारीको पद याग गरी अक  कमर्चारीको यव था गनुर्पनछ ।  

(८) यो ऐन प्रार भ हुनअुिघ कुनै यिक्त एकभ दा बढी सं थाको 
स चालक वा अक  सं थाको कमर्चारी वा एउटा सं थाको कमर्चारी अक  सं थाको 
स चालक भएकोमा यो ऐन प्रार भ भएको िमितले एक वषर्िभत्र कुन ैएक सं थाको 
मात्र स चालक वा कमर्चारी रहनु पनछ । 

(९) उपदफा (२)मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन सचंालक सिमित 
वा संचालक सिमितको कुनै सचंालकले पदीय िज मेवारी पूरा नगरेमा, सहकारीको 
मू य, मा यता र िस धा त िवपरीत कायर् गरेमा र सं थालाई आिथर्क क्षित हुने 
कायर् गरेमा य तो सचंालक सिमित वा संचालक सिमितको कुनै सचंालकलाई 
सद यह ले जुनसुकै समयमा वािषर्क वा िवशषे साधारण सभामाफर् त हटाउन 
सक्नेछन ्। 

(१०) कुनै स चालक पदबाट हटेमा य तो पदमा साधारणसभाले बाँकी 
अविधको लािग अक  स चालकको िनवार्चन गनछ । 

31. स चालक सिमितको िनवार्चन:(१) सिमितले आ नो कायार्विध समा त हुनअुिघ 
अक  सिमितको िनवार्चन गराउन ुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमितको िनवार्चन नगराएको जानकारी 
प्रा  त भएमा वा सद यह ले जानकारी िदएमा य तो जानकारी प्रा  त भएको 
िमितले एक मिहनािभत्र सिमितको िनवार्चन गराउन दतार् अिधकारीले स बि धत 
सिमितलाई आदेश िदनुपनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम दतार् अिधकारीले आदेश िदएकोमा स बि धत 
सिमितले सो आदेश बमोिजमको समयाविधिभत्र सिमितको िनवार्चन गराई दतार् 
अिधकारीलाई जानकारी गराउनु पनछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम सिमितको िनवार्चन नगराएमा दतार् 
अिधकारीले य तो सं थासद य रहेको मािथ लो सघं भए सो सघंको प्रितिनिध 
समेतलाई सहभागीगराई सिमितको िनवार्चन स ब धी स पूणर् कायर् गन गराउनेछ 
। 

(५) उपदफा (३) बमोिजम िनवार्चन नगराउने सिमितले उपदफा (४) 
बमोिजमको अविधभर सं थामा दतार् अिधकारीले तोकेको कायर् बाहेक अ य कायर् 
गनर् पाउने छैन  । 
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(६) उपदफा (४)बमोिजमको िनवार्चन कायर्मा सहयोग पुर् याउनु 
स बि धतसिमितकापदािधकारीह को कतर् य हुनेछ ।  

(७) उपदफा (५) बमोिजम िनवार्चन गराउँदा लागेको स पूणर् 
खचर्स बि धत सं थाले यहोनुर् पनछ।  

(८) यस दफा बमोिजम िनवार्िचत सिमितले अक  िनवार्चन 
नभएस मको लािग िविनयममा यव था भए बमोिजम आ नो कायर् स चालन 
गनछ ।  

32. सिमितको काम, कतर् य र अिधकार: यस ऐनमा अ यत्र उि लिखत काम, कतर् य 
र अिधकारका अितिरक्त सिमितको काम, कतर् य र अिधकार देहाय बमोिजम 
हुनेछ :– 
(क) सहकारीका मू य, मा यता र िस धा त बमोिजम सहकारी सं थाको 

स  चालन गन, 
(ख)  आिथर्क तथा प्रशासकीय कायर् गन गराउने, 
(ग) प्रारि भक साधारणसभा, वािषर्क साधारणसभा तथा िवशषे साधारणसभा 

बोलाउने, 
(घ) साधारणसभाका िनणर्यह  कायार् वयन गन गराउने, 
(ङ) सं थाको नीित, योजना, बािषर्क कायर्क्रमको तजुर्मा गरी साधारणसभा 

समक्ष पेश गन, 
(च)  गत आिथर्क वषर्को यथाथर् आय यय, चालु आिथर्क वषर्कोसशंोिधत आय 

यय र आगामी आिथर्क वषर्को अनमुािनत आय ययको िववरण तयार 
गरी साधारणसभा समक्ष पेश गन, 

(छ)  सं थाको सद यता प्रदान गन तथा सद यताबाट हटाउने,  
(ज) शयेर नामसारी तथा िफतार् स ब धी कायर् गन, 
(झ) सहकारी क्षेत्रसँग स बि धत संघको सद यता िलने, 
(ञ) िविनयम, नीित तथा आ तिरक कायर्िविध तयार वा सशंोधन गरी 

साधारणसभामा पेश गन,  
(ट)  वीकृत िविनयम र पािरत नीित तथा आ तिरक कायर्िविध कायार् यन गन 

गराउने,  
(ठ) सं थाको कायर्क्षेत्रिभत्र सं थाको कारोबार र यवसायको िहत प्रव र्धनको 

लािग आव यककायर् गन गराउने, 
(ड)  यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम, िनदिशका, मापद ड, कायर्िविध, 

िविनयम, नीित र आ तिरक कायर्िविध बमोिजमको कायर् कायार् वयन गन 
गराउने, 

(ढ) दतार् अिधकारीको िनदशन कायर् वयन गन गराउने । 
33. स  चालक पदमा बहाल नरहने: देहायको कुनै अव थामा स  चालक आ नो पदमा 

कायम रहने छैन:- 
(क)  िनजले िदएको राजीनामा सिमितबाट वीकृत भएमा, 
(ख) िनजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोिजम स  चालकबाट हटाउने िनणर्य 

भएमा, 
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(ग)  िनज अक  सं थाको स चालक रहेमा, 
(घ)  िनज सोही वा अक  सं थाको कमर्चारी रहेमा, 
तर दफा ३० को उपदफा (७) को प्रितब धा मक वाक्यांशमा लेिखएको कुरामा 

सोहीबमोिजम हुनेछ । 
(ङ)  िनजसोही वा अक  सं थाको लेखा सपुरीवेक्षण सिमितको पदमा रहेमा, 
(च)  िनजको मृ यु भएमा, 
(छ)  फौजदारी वा भ्र टाचार अिभयोग लािग अदालतबाट कसूरदार ठहिरएमा ।  

34. स  चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने :(१) साधारणसभाले बहुमतको िनणर्यबाट 
देहायको कुनै अव थामा स चालकलाई सिमितको स चालक पदबाट हटाउन 
सक्नेछ :– 
(क)  आिथर्क िहनािमना गरी स बि धत सं थालाई हानी नोक्सानी पुर् याएमा, 
(ख) अनिधकृत तवरले स बि धत सं थाको कारोबार स ब धी िवषयको 

गोपनीयता भङ्ग गरेमा, 
(ग) स बि धत सं थाको कारोबार र यवसायसँग प्रित पधार् हुने गरी समान 

प्रकृितको कारोबार वा यवसाय गरेमा, 
(घ) स बि धत सं थाको अिहत हुने कुनै कायर् गरेमा,  
(ङ)  िनज शारीिरक वा मानिसक पमा काम गनर् नसक्ने भएमा, 
(च)  कुनै स चालकमायो ऐन, यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम वा िविनयममा 

उि लिखत योग्यता नरहेमा । 
(२) कुनै स चालकलाई सिमितको पदबाट हटाउने िनणर्य गनुर् 

अिघ य तो स चालकलाई साधारणसभा समक्ष सफाई पेश गन मनािसब 
मािफकको मौका िदइनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको अविधिभत्र कुनै स चालकले सफाई पेश 
नगरेमा वा िनजले पेश गरेको सफाई स तोषजनक नभएमा साधारणसभाले य तो 
स चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम स  चालकको पदबाट हटाइएको सद य 
सिमितको दईु कायर्कालस म िनवार्चनमा उ मेदवार ब  न पाउने छैन ।    

35. िनजी वाथर् समावेश भएको िनणर्य प्रिक्रयामा सलंग्न हुन नहुने: (१) स चालकले 
आ नो िनजी वाथर् समावेश भएको िनणर्य प्रिक्रयामा संलग्न हुनुहँुदैन । 

(२) स चालकले आफूलाई मात्र यिक्तगत फाइदा हुनेगरी सं थामा कुनै 
कायर् गनर् गराउन हँुदैन । 

(३) कुनै स  चालकले उपदफा (१) को िवपरीत हुने गरी वा आ नो 
अिधकारक्षेत्रभ दा बािहर गई कुन ै काम कारबाही गरे गराएमा य तो काम 
कारबाही प्रित य तो स चालक यिक्तगत पमा उ रदायी हुनेछ । य तो काम 
कारबाहीबाट सं थाको, सद य वा अ य कुनै यिक्तलाई हानी नोक्सानी हुन 
गएको रहेछ भने य तो हानी नोक्सानी िनजको जायजेथाबाट असलू उपर गिरनेछ 
। 

36. सिमितको िवघटन : (१) साधारणसभाले देहायको अव थामा सिमितको िवघटन 
गनर् सक्नेछः– 



46 
 

(क)  सिमितको बदनीयतपूणर् कायर्बाट सं थाको कारोबार जोिखममा परेमा, 
(ख) सं थाले ितनुर्पन दािय व तोिकएको समयिभत्र भकु्तान गनर् नसकेमा, 
(ग) िविनयममा उि लिखत उ दे य र कायर् िवपरीतको काम गरेमा,  
(घ) सिमितले आ नो िज मेवारी परूा नगरेमा, 
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयमावलीमा उि लिखत शतर् वा 

दतार्अिधकारीले िदएको िनदशनको बार बार उ लङ्घन गरेमा । 
(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमित िवघटन भएकोमा साधारणसभाले 

नयाँ सिमितको िनवार्चन गनछ । 
(३) सिमितले यो ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम बमोिजम 

दतार् अिधकारीले िदएको िनदशन पालना नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा (३) 
बमोिजम पेश भएको प्रितवेदन समेतको आधारमा दतार् अिधकारीले सिमितलाई 
उजूरी वा िनरीक्षणको क्रममा देिखएका िवषयव तुको ग भीरताको आधारमा बढीमा 
छ मिहनाको समय िदइ सधुार गन मौका िदन सक्नेछ । य तो समयाविध िभत्र 
िदइएको िनदशन अनुसार सिमितले नगरेमा य तो सिमित नगरपािलकाले िवघटन 
गनर् सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम सिमित िवघटन भएमा यसरी िवघटन 
गिरएको िमितले तीन मिहना िभत्रनयाँ सिमितको िनवार्चन स प न गराउन र 
य तो िनवार्चन नभएस म सं थाको दैिनक कायर् स चालन गनर् दतार् अिधकारीले 
तोिकए बमोिजमको एक तदथर् सिमित गठन गनुर् पनछ । 

(५) यस दफा बमोिजम अक  सिमितको िनवार्चन गराउँदा लागेको 
स पूणर् खचर् स बि धत सं थाले यहोनुर् पनछ । 

37. लेखा सपुरीवेक्षण सिमितको गठन : (१) सं थामा आ तिरक िनय त्रण प्रणालीलाई 
सु ढ गनर् तोिकए बमोिजमको योग्यता पुगेका एकजना संयोजक र दईुजना 
सद यह  रहने गरी साधारणसभाले िनवार्चनको मा यमबाट लेखा सुपरीवेक्षण 
सिमित गठन गनछ । 

(२) एउटै पिरवारको एकभ दा बढी यिक्त एकै अविधमा एउटै 
सं थाको स चालक वा लेखा सुपरीवेक्षण सिमितको सयंोजक वा सद य पदमा 
उ मेदवारब  न र िनवार्िचत हुन सक्नेछैन । 

38. लेखा सपुिरवेक्षण सिमितको काम, कतर् य र अिधकार : (१)  लेखा सपुिरवेक्षण 
सिमितको काम, कतर् य र अिधकार देहाय बमोिजम हुनेछ :– 

(क) प्र येक चौमािसकमा सहकारी सं थाको आ तिरक लेखापरीक्षण गनगराउने, 
(ख) लेखाको आधारभतू िस धा तको पालना गनगराउने, 
(ग) िव ीय तथा आिथर्क कारोबारको िनरीक्षण तथा मू याङ्कन गन गराउने, 
(घ) सिमितको काम कारवाहीको िनयिमत सपुिरवेक्षण गन गरी सिमितलाई 

आव यक सझुाव िदने, 
(ङ)  साधारणसभाको िनदशन, िनणर्य तथा सिमितको िनणर्य कायार् वयन भए 

नभएको अनुगमन गन, 
(च) लेखा स ब धी प्रितवेदन र सिमितको काम कारवाहीको सुपिरवेक्षण 

स ब धी वािषर्क प्रितवेदन साधारणसभा समक्ष पेश गन,  
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(छ) आफूले पटक पटक िदएका सझुाव कायार् वयन नभएको कारणबाट सं थाको 
िहतमा प्रितकूल असर परेमावा य तो सं थाको नगद वा िज सी 
स पि को यापक पमा िहनािमना वा अिनयिमतता भएको वा सं था 
ग भीर आिथर्क सकंटमा पनर् लागेकोमासोको कारण खुलाई िवशषे 
साधारणसभा बोलाउनसिमितसमक्ष िसफािरस गन । 

(ज) आव यक परेमा आ तिरक लेखापरीक्षक िनयुिक्तका लािग तीन जनाको 
नाम स चालक सिमितमा िसफािरस गन । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कायर् गनर् लेखा सुपिरवेक्षण सिमितले 
िवज्ञको परामशर् र सहयोग िलन सक्नेछ । 

(३) लेखा सपुिरवेक्षण सिमितको सयंोजक वा सद य सं थाको दैिनक 
आिथर्क प्रशासिनक कायर्मा सहभागी हुन पाउने छैन । 

 
पिर छेद–७ 

बचत तथा ऋण पिरचालन 
 

39. सद य केि द्रत भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुर्पन : (१) सं थाले आ ना 
सद यह को मात्र बचत वीकार गनर्, सोको पिरचालन गनर् र सद यलाई मात्र 
ऋण प्रदान गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन बचत तथा 
ऋणको मुख्य कारोबार गन गरी दतार् भएको सं था बाहेक अ य िवषयगत वा 
बहुउ दे यीय सं थाले बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गनर् पाउने छैन।  

तर यो ऐन प्रार भ हुन ु अिघ बहुउ दे यीय वा िवषयगत सं थाको 
पमा दतार् भई मुख्य कारोबारको पमा बचत तथा ऋणको कारोबार गद आएको 
भए य तो सं थाले तीन वषर् िभत्रमा बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार नहुने 
गरी दतार् हँुदाका बखतमा उ लेख गिरएको मखु्य कारोबार गन गरी सं था 
स चालन गनुर्पनछ । 

(३) सं थाले सद यलाई प्रदान गन ऋणमा िलने सेवा शु क र 
नवीकरण शु क सं थाको नीित र आ तिरक कायर्िविधमा तोिकए बमोिजम हुनेछ 
। 

(४) बचत र ऋणको याजदर बीचको अ तर पाँच प्रितशतभ दा बढी 
गनर् पाईने छैन ।  

(५) सं थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने याजलाई मूल ऋणमा 
पँूजीकृत गरी सोको आधारमा याज लगाउन पाइने छैन । 

(६)सं थाले कुनैपिन क पनीको शेयर खिरद गनर् सक्ने छैन ।  
तर  

(१)  सं थाको दािय वप्रितकूल नहुने गरी सं थाले 
वप्रयोजनको लािग अचल स पि  खरीद तथा 
पूवार्धार िनमार्ण एवं सं था र सद यह को िहतमा 
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उ पादन र सेवाको क्षेत्रमा प्राथिमक पँूजी कोष 
पिरचालन गनर् बाधा पन छैन । 

(२)  यो ऐन प्रार भ हुनु अिघ कुनै सं थाले कुनै क पनीको 
शयेर खिरद गरेको भएमा य तो शयेर यो ऐन 
प्रार भ भएको िमितले एक वषर् िभत्र िबक्री गिरसक्नु 
पनछ । 

(३)  उपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन 
सं थाले यो ऐन प्रार भ हुनुअिघ दतार् भएका साना 
िकसान वारा प्रव र्िधत िव ीय सं थाको शेयर खिरद 
गनर् बाधा पनछैन । 

(७) सं थाले प्राथिमक पँूजी कोषको प ध्र  गुणास म बचत सकंलन 
गनर् सक्नेछ । 

(८)सं थाले दतार् गदार्का बखतका सद य बाहेक अ य सद यलाई 
सद यता प्रा  त गरेको तीन मिहना अविध यितत नभई ऋण लगानी गनर् सक्ने 
छैन । 

40. स दभर् याजदर स ब धी यव था : (१) सघं, प्रदेश र नगरपािलकाले बचत तथा 
ऋणको स दभर् याजदर तोक्न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको स दभर् याजदर सं थाका लािग 
िनदशक याजदर हुनेछ । 

41. यिक्तगत बचतको सीमा: सं थामा सद यको यिक्तगत बचतको सीमा तोिकए 
बमोिजम हुनेछ । 

      पिर छेद – ८ 
आिथर्क ोत पिरचालन 

 
42. शयेर िबक्री तथा िफतार् स ब धी यव था :(१) सं थाले आ नो सद यलाई शयेर 

िबक्री गनर् सक्नेछ।  
(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन सं थाले एकै 

सद यलाई आ नो कुल शेयर पँूजीको वीस प्रितशतभ दा बढी हुने गरी शेयर िबक्री 
गनर् सक्नेछैन ।  

तर सघं, प्रदेश सरकार वा थानीय तहको पूणर् वा आंिशक वािम व 
वा िनय त्रण भएको सं था वा िनकायको हकमा यो ब देज लागू हुने छैन। 

(३) सं थाको शयेरको अंिकत मू य प्रित शेयर एक सय पैयाँ हुनेछ ।  
(४) सं थाको शयेरपूँजी िविनयममा उ लेख भए बमोिजम हुनेछ । 
(५) सं थाले खुला बजारमा शयेर िबक्री गनर् पाउने छैन । 
(६) सं थाको मलूधनको पमा रहेको कुन ै सद यको शेयर सोही 

सं थाको ऋण वा दािय व बाहेक अ य कुन ैऋण वा दािय व बापत िललाम िबक्री 
गिरने छैन । 

43. रकम िफतार् तथा खाता स चालन स ब धी यव था: (२) कुनै सद यले सं थाको 
सद यता याग गरी शयेर रकम िफतार् िलन चाहेमा िनजको कुन ै दािय व भए 
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य तो दािय व भकु्तान गरेको िमितले एक मिहनािभत्र िनजको बाँकी रकम 
िनजलाई िफतार् गनुर् पनछ । 

(२) कुनै सद यले सं थामा ज मा गरेको बचत िफतार् माग गरेमा 
िनजको कुन ैदािय व भए य तो दािय व क टा गरी बाँकी रकमिफतार् गनुर् पनछ। 
तर अविध तोिकएको बचतको िफतार् तोिकएको अविध पिछ मात्र हुनेछ । 

(३) सहकारी सं थाले सबै प्रकारका बचत खाताह संचालन गनर् सक्नेछ 
।  

44. ऋण वा अनुदान िलन सक्ने: (१) सं थाले वदेशी वा िवदेशी बक वा िव ीय 
सं था वा अ य िनकायबाट ऋण वा अनुदान िलन वा य तो िनकायसँग 
साझेदारीमा काम गनर् सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुन सकैु कुरा लेिखएको भए तापिन सं थाले 
िवदेशी बक वा िव ीय सं था वा अ य िनकायबाट ऋण वा अनदुान िलन वा 
य तो िनकायसँग साझेदारीमा काम गनर् अिघ नगरपािलकाको िसफािरशमा सघंीय 
काननू बमोिजम वीकृित िलनु पनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम िवदेशी बैङ्क वा िनकायबाट ऋण वा 
अनुदान िलन वीकृितको लािग प्रचिलत कानून बमोिजमको िववरणह  सिहत दतार् 
अिधकारी समक्ष िनवेदन िदनु पनछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोिजम िनवेदन प्रा त भएमा दतार् अिधकारीले 
कायर्पािलकामा प्र ताव पेश गनुर् पनछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोिजमको प्र ताव कायर्पािलकाले उपयुक्त देखेमा 
वीकृितको लािग स बि धत सङ्घीय म त्रालयमा िसफािरस गरी पठाउन सक्नेछ 
। 

 
45. नगरपािलकाको सरुक्षण प्रा  त गनर् सक्ने: (१) सं थाले िवदेशी बैङ्क वा िनकायसँग 

िलने ऋणमा सुरक्षण प्रा  त गनुर् पन भएमा तोिकए बमोिजमको िववरणह  सिहत 
दतार् अिधकारी समक्ष िनवेदन िदनु पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन प्रा त भएमा दतार् अिधकारीले 
नगरप्रमखु समक्ष पेश गनुर् पनछ कायर्पािलकामा प्र ताव पेश गनुर्पनछ ।  

(३)उपदफा (२) बमोिजम प्रा त प्र ताव उपयुक्त देिखएमा नगरप्रमखुले 
कायर्पािलक माफर् त प्रचिलत कानून बमोिजम तोिकएको आधारमा सरुक्षण प्रदान 
गनर् सक्नेछ ।  

पिर छेद –९ 
सं थाको कोष 

46. सं थाको कोष: सं थाको कोषमा देहाय बमोिजमको रकम रहनेछ :– 
(क) शयेर िबक्रीबाट प्रा  त रकम, 
(ख) बचतको पमा प्रा  त रकम, 
(ग) ऋणको पमा प्रा  त रकम, 
(घ) सघं वा प्रदेश सरकार वा नगरपािलकाबाट प्रा  त अनदुान रकम, 
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(ङ) िवदेशी सरकार वा अ तरार्ि ट्रय संघसं थाबाट प्रा  त अनदुान वा सहायताको 
रकम, 

(च) यवसाियक कायर्बाट आिजर्त रकम, 
(छ) सद यता प्रवेश शु क, 
(ज) सं थाको नाममा प्रा त हुने अ य जुनसकैु रकम । 

47. जगेडा कोष: (१) सं थामा एक जगेडा कोष रहनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहाय बमोिजमका रकम रहने छन ्

(क) आिथर्क वषर्को खदू नाफा रकमको क तीमा प चीस प्रितशत रकम,  
(ख) कुनै सं था, सघं वा िनकायले प्रदान गरेको पुँजीगत अनुदान रकम, 
(ग) ि थर स पि  िबक्रीबाट प्रा  त रकम, 
(घ) अ य ोतबाट प्रा  त रकम । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको जगेडा कोष अिवभा य हुनेछ । 
48. सरंिक्षत पँुजी िफतार् कोष: (१) सं थामा एक संरिक्षत पँुजी िफतार् कोष रहनेछ । 

(२) दफा ४७ बमोिजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को 
ख ड (क) बमोिजमको रकम छु  याई बाँकी रहेको रकमको क तीमा प चीस 
प्रितशत रकम उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा वािषर्क पमा ज मा गनुर् पनछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकम सद यले गरेको तोिकए बमोिजमको 
वािषर्क कारोबारको आधारमा स बि धत सद यलाई उपल ध गराउनु पनछ ।  

49. सहकारी प्रवद्धर्न कोषस ब धी यव था: (१) सं थाले सहकारी यवसायको प्रव र्धन 
गनर्को लािग दफा ४७ बमोिजम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को ख ड 
(क) बमोिजमको रकम छु  याई बाँकी रहेको रकमको शू य दशमलव पाँच 
प्रितशतले हुन आउने रकम सहकारी प्रव र्धन कोष खडा गरी सो कोषमा 
वािषर्क पमाज मागनुर् पनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको उपयोग प्रचिलत कानूनको 
आधारमा तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

50. अ य कोष स ब धी यब था: (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उि लिखत कोषका 
अितिरक्त सं थामा सहकारी िशक्षा कोष, शयेर लाभांश कोष लगायत तोिकए 
बमोिजमका अ य कोषह  रहन सक्ने छन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा वािषर्क पमा रकम ज मा र सो 
कोषको उ दे य पूित र्का लािग कोषमा ज मा भएको रकमको उपयोग िविनयममा 
तोिकए बमोिजम गनर् सिकनेछ ।  

(३) सं थाका सद यह लाई लाभांश िवतरण गदार् उपदफा (१) 
बमोिजमको शयेर लाभांश कोषमा बािषर्क पमा रकम ज मागरी सोही कोषबाट 
लाभांश िवतरण गनुर् पनछ । 

(४) उपदफा (३) बमोिजम लाभांश िवतरण गदार् एक वषर्को शयेर 
लाभांशको रकम शयेर पुँजीको प ध्र प्रितशतभ दा बढी हुनु हुदैन । 

 
पिर छेद –१० 

अिभलेख र सचूना 
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51. अिभलेख राख् नु पन: (१) सं थाले साधारणसभा, सिमित, लेखा सपुिरवेक्षण सिमित 

तथा उपसिमितह को बैठकका िनणर्य तथा काम कारबाहीको अ याविधक अिभलेख 
सरुिक्षत साथ राख् नु पनछ । 

(२) सं थाले कारोबारसँग स बि धत तथा अ य आव यक 
अिभलेखह  तोिकएबमोिजम सरुिक्षत साथ राख् नु पनछ । 

(३) सद यले सं थामा उपदफा (१) र  (२) सचूना र िबबरण माग 
गरेमा उपल ध गराउनु पनछ । 

52. िववरण उपल ध गराउनु पन : (१) सं थाले देहायका िववरणह  सिहतको 
प्रितवेदन प्र येक चौमािसक समा त भएको सात िदनिभत्र दतार् अिधकारी समक्ष 
पेश गनुर् पनछ :– 
(क) कारोबारको चौमािसक प्रितवेदन, 
(ख) तरलताको अव था, 
(ग) दतार् अिधकारीले समय समयमा तोिकिदएको अ य चौमािसक िववरण  

(२) सं थाले देहायका िववरणह  सिहतको प्रितवेदन आिथर्क वषर् 
समा त भएको तीन मिहना िभत्र दतार् अिधकारी समक्ष पेश गनुर् पनछ :– 
(क)  कारोबारको वािषर्क प्रितवेदन र लेखापरीक्षण प्रितवेदन 
(ख) बािषर्क कायर्क्रम नीित तथा योजना, 
(ग) खदु बचत स ब धी नीित तथा योजना, 
(घ) स चालकको नाम तथा बाँकी कायार्विधको सचूी, 
(ङ) साधारणसभाको बैठक स ब धी जानकारी, 
(च) शयेर सद य सखं्या र शयेरपँुजी,   
(छ) स चालक वा सद यले िलएको ऋण ितनर् बाँकी रहेको रकम, 
(ज) दतार् अिधकारीले समय समयमा तोिकिदएको अ य वािषर्क िववरण  

 
पिर छेद – ११ 

लेखा र लेखापरीक्षण 
 

53. कारोबारको लेखा: (१) सं थाको  कारोबारको लेखा दोहोरो अिभलेख प्रणाली 
(प्रो  भावी आधािरत लेखािबिध) अनुसार कारोबारको यथाथर् ि थित प ट पमा 
देिखने गरी राख् नु पनछ । 

(२) लेखा अिभलेख गदार् प्रचािलत कानून बमोिजमको लेखामान 
(एकाउि टङ या डडर्) र तोिकए बमोिजम अवल बन गनुर्पन र अ य शतर् तथा 
यव था पालना गनुर् पनछ । 

54. लेखापरीक्षण : (१) सं थाले प्र येक आिथर्क वषर्को लेखापरीक्षण सो आिथर्क वषर् 
समा त भएको िमितले तीन मिहनािभत्र प्रचिलत काननू बमोिजम इजाजतपत्र 
प्रा  त लेखापरीक्षक वारा गराउनु पनछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको अविधिभत्र कुनै सं थाले लेखापरीक्षण 
नगराएको पाइएमा दतार् अिधकारीले य तो सं थाको लेखापरीक्षण इजाजतपत्र 
प्रा  त लेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम लेखापरीक्षण गराउँदा लेखापरीक्षकलाई िदनु 
पन पािर िमक लगायतको रकम स बि धत सं थाले यहोनुर् पनछ ।  

(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण 
प्रितवेदन अनुमोदनको लािग साधारणसभासमक्ष पेश गनुर् पनछ । 

(५) उपदफा (४) बमोिजम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रितवेदन 
साधारणसभाबाट अनमुोदन हुन नसकेमा पुनः लेखापरीक्षणको लािग साधारणसभाले 
दफा ५५ को अधीनमा रही अक  लेखापरीक्षक िनयुक्त गनछ । 

55. लेखापरीक्षकको िनयिुक्त : (१) सं थाको लेखापरीक्षण स ब धी कायर् गनर् प्रचिलत 
काननू बमोिजम इजाजतपत्र प्रा  त लेखापरीक्षकह  म येबाट साधारणसभाले 
एकजना लेखापरीक्षक िनयिुक्त गरी पािर िमक समेत तोक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम लेखापरीक्षक िनयुक्त गदार् एउटै यिक्त, 
फमर् वा क पनीलाई लगातार तीन आिथर्क वषर्भ दा बढी हुने गरी िनयुक्त गनर् 
सिकने छैन । 

56. लेखापरीक्षकमा िनयुक्त हुन नसक्ने : (१) देहायका यिक्त लेखापरीक्षकमा 
िनयुक्त हुन तथा िनयकु्त भई सकेको भए सो पदमा बहाल रहन सक्ने छैन :- 
(क)  सहकारी सं थाको स चालक, 
(ख)  स बि धत सं थाको सद य, 
(ग)  सहकारी सं थाको िनयिमत पािर िमक पाउने गरी िनयुक्त स लाहकार वा 

कमर्चारी, 
(घ) लेखापरीक्षण स ब धी कसरूमा सजाय पाएको तीन वषर्को अविध भुक्तान 

नभएको,  
(ङ) दामासाहीमा परेको, 
(च) भ्र टाचार, ठगी वा नैितक पतन हुने अ य फौजदारी कसरूमा सजाय पाएको 

पाँच वषर् भुक्तान नभएको,  
(ज) स बि धत सं थासँग वाथर् बािझएको यिक्त । 

(२)लेखापरीक्षकले िनयुक्त हुनअुिघ उपदफा (१) बमोिजम आफू अयोग्य 
नभएको बारे सं था समक्ष वघोषणा गनुर् पनछ ।  

(३) कुनै लेखापरीक्षक आ नो कायर्काल समा त नहँुदै कुनै सं थाको 
लेखापरीक्षण गनर् अयोग्य भएमा वा सं थाको लेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन 
नसक्ने ि थित उ प न भएमा िनजलेलेखापरीक्षण गनुर्पन वा गिररहेको काम 
त काल रोकी सो कुराको जानकारी िलिखत पमा सं थालाई िदन ुपनछ । 

(४) कुनै सं थामा उपदफा (३) बमोिजम लेखापरीक्षण हुन नसकेमा वा 
िनयुक्त भएको लेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण कायर् स प न नहँुदा नै मृ यु भएमा 
िवशषे साधारण सभा माफर् त अक  लेखापरीक्षकको िनयुिक्त गनुर् पनछ । 

(५) यस दफाको प्रितकूल हुनेगरी िनयुक्त भएको लेखापरीक्षकले गरेको 
लेखापरीक्षण मा य हुने छैन ।  
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पिर छेद – १२ 

छुट,सिुवधा र सहुिलयत 
 

57. छुट, सिुवधा र सहुिलयत: (१) सं थालाई प्रा त हुने छुट, सिुवधा र सहुिलयत 
सघंीय वा प्रदेश काननू बमोिजम हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा उ लेिखत छुट, सिुवधा र सहुिलयत बाहेक 
सं थालाई प्रा त हुने अ य छुट, सिुवधा र सहुिलयत तोिकए बमोिजम हुनेछ ।  

 
पिर छेद-१३ 

ऋण लगानी, असुली तथा बाँकी बक्यौता 
 

58. ऋण लगानी र असूल गन: (१) सं थाले ऋण लगानी गदार् पयार् त िधतो वा 
सरुक्षणको सुिनि चता गरी ऋण लगानी गनुर् पनछ। 

(२) सं थाले ऋण लगानी गनर् ऋण लगानी नीित र आ तिरक 
कायर्िविध बनाई सोको कायार् वयन गनुर् पनछ । 

(३) सं थाले लगानीमा रहेको ऋण िक ता र याज असुलीमा पहल र 
ताकेता गनुर् पनछ । लगानीमा रहेको ऋण असूली कायर्योजना बनाई कायार् वयन 
गनुर् पदर्छ । 

(४) सं थाले उ पचास प्रितशत भ दा बढी सचंालकलाई एकै पटक ऋण 
लगानी गनर् पाउने छैन । 

(५)  सं थाले ऋण लगानी गदार् पयार् त िधतो वा सरुक्षणको सुिनि चता 
नगरी ऋण लगानी गरेको देिखएमा दतार् अिधकारी दफा ६१ र ६२ अनसुार गनर् 
बा य हुने छैन । 

(६)  सं थाले ऋण लगानी गदार् पयार् त िधतो वा सरुक्षणको सुिनि चता 
नगरी ऋण लगानी गरेको अव थामा य तो ऋण असूली प्रित ऋण लगानीमा 
सलंग्न सचंालक, ऋण लगानी उपसिमित, िधतो मू याङ्कन सिमितका पदािधकारी 
र कायर्कारी प्रमखु वा यव थापक िजमेवार हुनेछन ्। 

(७) कुनै सद यले सं थासँग गरेको ऋण स झौता वा शतर् कबुिलयतको 
पालना नगरेमा, िलखतको भाखािभत्र ऋणको सावाँ, याज र हजार्ना चुक्ता नगरेमा 
य तो सद यले ऋण िलदंा राखेको िधतोलाई तोिकए बमोिजम स वि धत 
सं थाले िललाम िबक्री गरी वा अ य कुन ै यव था गरी आ नो साँवा, याज र 
हजार्ना असलू उपर गनर् सक्नेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोिजम िधतो स बि धत सं था आफैले सकारे 
प चात ् ऋणीले साँवा याज दवैु भकु्तानी गरी िधतो बापतको स पि  िफतार् िलन 
चाहेमा िफतार् गनुर्पनछ । 

(९) कुनै सद यले सं थामा राखेको िधतो कुनै िकिसमले कसैलाई हक 
छोिडिदएमा वा अ य कुनै कारणबाट य तो िधतोको मू य घ न गएमा य तो 
ऋणीलाई सं थाले िनि चत याद िदई थप िधतो सरुक्षण राख् न लगाउन सक्नेछ । 
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(१०) उपदफा (९) बमोिजम ऋणीले थप िधतो नराखेमा वा उपदफा (७) 
वा (९) बमोिजमको िधतोबाट पिन सावँा, याज र हजार्नाको रकम असलू उपर हुन 
नसकेमा सं थाले य तो ऋणीको हक लाग्ने अ य जायजेथाबाट पिन साँवा, याज 
र हजर्नाअसूल उपर गनर् सक्नेछ ।  

(११) यस दफा बमोिजम िललाम िबक्री गरी सं थामा प्रा त भएको 
रकमबाट सावँा, याज र हजर्ना असूल उपर गदार् असलूउपर गनुर् पन साँवा, याज 
र हजार्नाको रकम तथा यस प्रिक्रयामा लागेको खचर्को रकम क टा गरी बाँकी 
रहन आएको रकम स बि धत ऋणीलाई िफतार् िदन ुपनछ ।  

(१२) यस दफा बमोिजम कुनै सं थाले ऋणीको िधतो वा अ य 
जायजेथािललाम िबक्री गदार् िललाम सकान यिक्तको नाममा सो िधतो वा 
जायजेथा प्रचिलत कानून बमोिजम रिज टे्रशन वा दािखल खारेज गनर्को लािग 
स बि धत कायार्लयमा लेखी पठाउनेछ र स बि धत कायार्लयले पिन सोही 
बमोिजम रिज टे्रशन वा दािखल खारेज गरी सोको जानकारी स बि धत सं थालाई 
िदनु पनछ । 

(१३) यस दफा बमोिजम िधतो राखेको स पि  िललाम िबक्री गदार् 
कसलेै सकार नगरेमा य तो स पि  स बि धत सं था आफले सकार गनर् 
सक्नेछ । 

(१४) उपदफा (८) बमोिजम आफले सकार गरेमा य तो स पि  
स बि धत सं थाको नाममा रिज टे्रशन वा दािखल खारेज गनर् स बि धत 
कायार्लयमा लेखी पठाउनेछ र यसरी लेखी आएमा स बि धत कायार्लयले सोही 
बमोिजम रिज टे्रशन वा दािखल खारेज गरी िदनु पनछ । 

59. कालो सचूी स ब धी यव था: (१) सं थाबाट ऋण िलई रकमको अपचलन गन 
वा तोिकएको समयाविध िभत्र ऋणको साँवा याज िफतार् नगन सद यको नाम 
नामेशी सिहत कालोसूची प्रकाशन गनर् सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम कालोसूची प्रकाशन गन स ब धी अ य 
यव था तोिकए बमोिजम हुनेछ। 

60. कजार् सचूना के द्र स ब धी यव था: कजार् सचूना के द्र स ब धी यव था 
प्रचिलत कानून बमोिजम हुनेछ । 

61. बाँकी बक्यौता असूल उपर गन: कसैले सं थालाई ितनुर् बुझाउन ुपन रकम नितरी 
बाकँी राखेमा य तो रकम र सोको याज समेत दतार् अिधकारीले य तो 
यिक्तको जायजेथाबाट असलू उपर गनर् सहयोग गरी िदन ुपनछ । 

62. रोक्का राख् न लेखी पठाउने: (१) सं था वा दतार् अिधकारीले दफा ५८ को उपदफा 
(७) ८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) र (१४) तथा दफा ६१ को प्रयोजनको लािग कुनै 
यिक्तको खाता, जायजेथाको वािम व ह ता तरण, नामसारी वा िबक्री गनर् 
नपाउने गरी रोक्का राख् न स बि धत िनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम रोक्काको लािग लेखी आएमा स बि धत 
िनकायले प्रचिलत कानून बमोिजम य तो यिक्तको खाता,जायजेथाको वािम व 
ह ता तरण, नामसारी वा िबक्री गनर् नपाउने गरी रोक्का राखी िदनु पनछ । 
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63. अग्रािधकार रहने: कुनै यिक्तले सं थालाई ितनुर् पन ऋण वा अ य कुनै दािय व 
नितरेमा य तो यिक्तको जायजेथामा संघ, प्रदेश र नगरपािलकाको कुनै हक 
दाबी भए यसको लािग रकम छु  याई बाँकी रहन आएको रकममा सं थाको 
अग्रािधकार रहनेछ । 

64. कारबाही गनर् बाधा नपन: सं थाले ऋण असलूी गन स ब धमा कुनै यिक्त वा 
सहकारी सं था उपर चलाएको कुन ै कारबाहीका कारणबाट य तो यिक्त वा 
सं था उपर यस ऐन तथा प्रचिलत कानून बमोिजमको कुनै कसरूमा कारबाही 
चलाउन रोक लगाएको मािनने छैन । 



56 
 

पिर छेद– १४ 
एकीकरण,  िवघटन तथा दतार् खारेज 

65. एकीकरण तथा िवभाजन स ब धी यव था : (१) यस ऐनको अधीनमा रही दईु 
वा दईुभ दा बढी सं थाह  एक आपसमा गािभइ एकीकरण गनर् वा एक सं थालाई 
भौगोिलक कायर् के्षत्रको आधारमा दईु वा दईुभ दा बढी सं थामा िवभाजन गनर्  
सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम एकीकरण वा िवभाजनको प्रार भ स ब धी 
िनणर्य र एकीकरण वा िवभाजनको अि तम िनणर्य साधारण सभाबाट हुनेछ।         

(३) उपदफा (२) बमोिजम एकीकरण वा िवभाजन गन िनणर्य गदार् 
एकीकरण वा िवभाजनका शतर् र कायर्िविध समेत खुलाउन ुपनछ। 

(४) सं था एकीकरण हँुदा सं थाह को स पूणर् चल अचल स पित नयाँ 
ब ने सं थाको हुनेछ । 

(५) सं था िवभाजन हँुदा सं थाह को स पूणर् चल अचल स पितको 
िवभाजन तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

66. िवघटन र दतार् खारेज: (१) कुनै सं थामा देहायको अव था िव यमान भएको 
उ लेख गरी साधारणसभाको त काल कायम रहेका दईु ितहाइ बहुमत सद यको 
िनणर्यबाट य तो सं थाको िवघटन गन िनणर्य गरेमा दतार् खारेजीको वीकृितका 
लािग सिमितले दतार् अिधकारी समक्ष िनवेदन िदनसक्नेछ :– 
(क) िविनयममा उि लिखत उ दे य तथा कायर् हािसल गनर् स भव नभएमा,  
(ख) सद यको िहत गनर् नसक्ने भएमा । 

(२)उपदफा (१) बमोिजम प्रा  त िनवेदनमा छानिबन गदार् य तो 
सं थाको िवघटन गनर् उपयकु्त देिखएमा दतार् अिधकारीले य तो सं थाको दतार् 
खारेज गनर् सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन दतार् 
अिधकारीले देहायको अव थामा मात्र सं थाको दतार् खारेज गनर् सक्नेछ :– 
(क) लगातार दईु वषर्स म कुनै कारोबार नगरी िन कृय रहेको पाइएमा, 
(ख) कुनै सं थाले यो ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयमावली िवपरीतको 

कायर् बार बार गरेमा, 
(ग) िविनयममा उि लिखत उ दे य िवपरीत कायर् गरेमा, 
(घ)  सहकारी मू य, मा यता र िस धा त िवपरीत कायर् गरेमा, 
(ङ)  दफा ७८ को उपदफा ५ बमोिजमको िसफािरस भएमा । 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम दतार् खारेज गनुर् अिघ दतार् 
अिधकारीले य तो सं थालाई सनुुवाईको लािग प ध्र िदनकोसमय िदनु पनछ । 

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सं थाको दतार् खारेज भएमा 
य तोसं था िवघटन भएको मािननेछ ।  

(७) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सं थाको दतार् खारेजी भएमा य तो 
सं थाको दतार् प्रमाणपत्र वतः र द भएको मािननेछ । 

67. िलक्वीडटेरको िनयुिक्त : (१) दफा ६६ बमोिजम कुनै सं थाको दतार् खारेज गन 
िनणर्य भएमा दतार् अिधकारीले तोिकए बमोिजमको योग्यता भएको िलक्वीडटेर 
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िनयुक्त गनछ । (२) उपदफा (१) बमोिजम िलक्वीडटेर िनयुक्त गदार् 
तोिकएको सीमास मको स पित भएको सं थाको हकमा दतार् अिधकारीको 
िसफािरशमा प्रमुख प्रशासकीय अिधकृतले कुनै अिधकृत तरका कमर्चारीलाई 
िलक्वीडटेर िनयुिक्त गनर् सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोिजम िनयुक्तिलक्वीडटेरको काम, कतर् य र 
अिधकार, पािर िमक, िलक्वीडसेन अविध र  िलक्वीडसेन स ब धी अ य यव था 
तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

68. िलक्वीडशेन पिछको स पितको उपयोग: कुनै सं थाको िलक्वीडशेन प चात ्सबै 
दािय व भुक्तान गरी बाँकी रहन गएको स पि को उपयोगतोिकए बमोिजम हुनेछ 
। 

पिर छेद –१५ 
दतार् अिधकारी 

 
69. दतार् अिधकारी:(१) यस ऐन अ तगर्त दतार् अिधकारीले गनुर्पन कायर्ह  प्रमखु 

प्रशासकीय अिधकृतले गनछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको दतार् अिधकारीले यस ऐन बमोिजम 

आफूमा रहेको कुन ै वा स पूणर् अिधकार कायार्लयको सहकारी हेन शाखाको 
अिधकृत तरको कमर्चारीलाई प्र यायोजन गनर् सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम प्र यायोजन गनर् सहकारी शाखामा अिधकृत 
तरको कमर्चारी नभएमा आफू मातहतको अिधकृत तरको कमर्चारीलाई 
प्र यायोजन गनर् सक्नेछ। 

70. दतार् अिधकारी काम, कतर् य र अिधकार: (१) दतार् गन अिधकारीको काम, कतर् य 
तथा अिधकार देहाय बमोिजम हुनेछ । 
(क) यस ऐनमा र प्रचिलत कानूनमा उि लिखत कायर् गन, 
(ख) सं थाको िविनयम, यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम, िनदिशका, मापद ड, 

कायर्िविध र अ य प्रचिलत कानून प्रितकूल नहुने गरी वीकृत गिरिदने,  
(ग) सं थाको साधारण सभाबाट पािरत संशोिधत िविनयम यो ऐन, यो ऐन 

अ तगर्त बनेको िनयम, िनदिशका, मापद ड, कायर्िविध र अ य प्रचिलत 
काननू प्रितकूल नहुने गरी वीकृत गिरिदने,  

(ग) तोिकए बमोिजमको अ य कायर् गन । 
 



58 
 

पिर छेद –१६ 
िनरीक्षण तथा अनुगमन 

71. िनरीक्षण तथा अिभलेख जाँच गन:(१) दतार् अिधकारीले कायर्योजना बनाई सं थाको 
िनयिमत िनरीक्षण तथा अिभलेख परीक्षण आफू वा आ नो प्रितिनिध माफर् त गनर्, 
गराउनु पनछ ।य तो िनरीक्षण तथा अिभलेख परीक्षण आकि मक पमा पिन गनर् 
सिकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िनरीक्षण वा अिभलेख जाँच गदार् दतार् 
अिधकारीले माग गरेको जानकारी स बि धत सं थाले उपल ध गराउनु पनछ ।  

(३) िनरीक्षण वा अिभलेख जाँच स ब धी सचूकह  तोिकएबमोिजम  
हुनेछ ।  

(४) उपदफा (१)बमोिजम िनरीक्षण वा िहसाब जाँच गदार् कुनै सं थाको 
काम कारबाही यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम, िनदिशका, मापद ड वा 
कायर्िविध बमोिजम भएको नपाइएमा दतार् अिधकारीले स बि धत सं थालाई 
आव यक िनदशन िदन सक्नेछ र य तो िनदशनको पालना गनुर् य तो सं थाको 
कतर् य हुनेछ । 

(५) सं थामा संघ र प्रदेश कानून बमोिजम हुने िनरीक्षण तथा 
अिभलेख परीक्षणलाई यो दफाले बाधा पुर् याएको मािनने छैन। 

(६) कुनै सं थामा उपदफा (५) बमोिजम िनरीक्षण तथा अिभलेख 
परीक्षण भएमा सोको प्रितवेदन दतार् अिधकारीले िनरीक्षण तथा अिभलेख परीक्षण 
गन िनकायसँग माग गनर् सक्नेछ ।   

72. छानिबन गनर् सक्ने : (१) कुनै सं थाको यवसाियक कारोबार स तोषजनक 
नभएको, सद यको िहत िवपरीत काम भएको वा सो सं थाको उ दे य िवपरीत 
कायर् गरेको भनी य तो सं थाको क तीमा पाँच प्रितशत सद यले छानिबनको 
लािग िनवेदन िदएमा दतार् अिधकारीले य तो सं थाको छानिबन गनुर्, 
गराउनुपनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम छानिबन गदार् माग गरेको िववरण वा 
कागजात उपल ध गराई सहयोग गनुर् स बि धत सं था वा सिमितको कतर् य 
हुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोिजम गिरएको छानिबनको जानकारी स बि धत 
सं थालाई िलिखत पमा िदन ुपनछ । 

(४) यस दफा बमोिजम गिरएको छानिबनबाट िदएको सझुाब 
स बि धत सं थाले पालना गनुर् पनछ । 

73. बचत तथा ऋणको कारोबार गन सं थाको िनरीक्षण तथा अनुगमन स ब धी 
िवशषे यव था : (१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गन सं थाले तोिकए 
बमोिजम अनुगमन प्रणाली अवल बन गनुर् पनछ । 

(२) दतार् अिधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गन सं थाको तोिकए 
बमोिजमको अनगुमन प्रणालीमा आधािरत भई िनरीक्षण तथा अनुगमन गनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम सं थाको िनरीक्षण तथा अनुगमन कायर्मा 
दतार् अिधकारीले आव यकता अनुसार अ य िनकायको सहयोग िलन सक्नेछ । 
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(४) यस दफा बमोिजम गिरएको िनरीक्षण तथा अनुगमनबाट िदएको 
सझुाब स बि धत सं थाले पालना गनुर् पनछ । 

74. वािषर्क प्रितवेदन पेश गनुर्पन: (१) दतार् अिधकारीले आिथर्क वषर् समा त भएको 
िमितले छ मिहनािभत्र सं थाको िनरीक्षण स ब धीएकीकृत वािषर्क प्रितवेदन 
कायर्पािलका समक्ष पेश गनुर् पनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको प्रितवेदनमा देहायका िववरणह  खलुाउन ु
पनछ:– 
(क) दतार् भएका र स चालनमा रहेका सं थाको िववरण र स चालनमा रहेका 

सं थाको कारोबार, 
(ख) अनुगमन गिरएका सं थाको संख्या तथा आिथर्क कारोबारको िववरण, 
(ग)  सं थामा सहकारी िस धा त र यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम, 

िविनयम तथा आ तिरक कायर्िविधको पालनाको अव था, 
(घ) सं थाका सद यले प्रा  त गरेको सेवा सिुवधाको अव था, 
(ङ)  सं थाको िक्रयाकलापमा सद यको सहभािगताको तर अनुपात, 
(च) सं थालाई नगरपािलकाबाट प्रदान गिरएको िव ीय अनुदान तथा छूट 

सिुवधाको सदपुयोगको अव था,  
(छ) सं थाको आिथर्क िक्रयाकलाप तथा िव ीय अव था स ब धी तोिकए 

बमोिजमका िववरण, 
(ज) सं थामा आ तिरक िनय त्रण प्रणालीको अव था, 
(झ) सं थामा सुशासन तथा िज मेवारीको अव था, 
(ञ)  सं थामा रहेका कोषको िववरण, 
(ट) सरंिक्षत पँूजी िफतार् कोषिवतरणको अव था, 
(ठ) सहकारीको नीित िनमार्णमा सहयोग पुग्ने आव यक कुराह , 
(ड) सहकारी सं थाको दतार्, खारेजी तथा िवघटन स ब धी िववरण, 
(ढ) सं थाले स चालन गरेको दफा १२ बमोिजमको कारोबार, यवसाय, 

उ योग वा पिरयोजनाको िववरण,  
(ण) तोिकए बमोिजमका अ य िववरण । 

75. आपसी सुरक्षण सेवा सचंालन स ब धी यव था : (१) सं थाले वीमा सिमितबाट 
वीकृत योजनाको शतर् ब देज अनसुार आ ना सद यह को बालीनाली वा 
व तुभाउमा भएको क्षितको िनि चत अंशपूितर् गन गरी आपसी सरुक्षण सेवा 
सचंालन गनर् सक्नेछ । 

76. ि थरीकरण कोष स ब धी यव था: (१) बचत तथा ऋण िवषयगत सं थाह ले 
स भािवतजोिखमबाट संरक्षणका लािग प्रचिलत कानूनमा यव था भए बमोिजम 
खडा हुने ि थरीकरण कोषमा सहभागी हुन सक्नेछन ्। 

पिर छेद –१७ 
सम याग्र त सं थाको यव थापन 

77. सं था सम याग्र त भएको घोषणा गनर् सिकने: (१) यस ऐन बमोिजम गिरएको 
िनरीक्षण वा िहसाब जाँचबाट कुन ै सं थामा देहायको अव था िव यमान रहेको 
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देिखएमादतार् अिधकारीको िसफािरसमा कायर्पािलकाले य तो सं थालाई 
सम याग्र त सं थाको पमा घोषणा गनर् सक्नेछ:, 

(क) सद यको िहत िवपरीत हुने गरी कुनै कायर् गरेको, 
(ख) सं थाले पूरा गनुर्पन िव ीय दािय व पूरा नगरेको 

वा भुक्तानी गनुर्पन दािय व भकु्तानी गनर् नसकेको 
वा भकु्तानी गनर् नसक्ने अव था भएको, 

(ग) सद यह को बचत िनधार्िरत शतर् बमोिजम िफतार् 
गनर् नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम तथा 
िविनयम िवपरीत हुने गरी सं था स चालन भएको, 

(ङ) सं था दामासाहीमा पनर् सक्ने अव थामा भएको वा 
उ लेखनीय पमा ग भीर आिथर्क किठनाई 
भोिगरहेको, 

(च) कुनै सं थाले सद यको बचत रकम िफतार् गनुर् पन 
अविधमा िफतार् नगरेको भनी य तो 
सं थाकाक तीमा बीस प्रितशत वा वीस जना म ये 
जुन कम हु छ सो बराबरकासद यह ले दतार् 
अिधकारीसमक्ष िनवेदन िदएकोमाछानिबन गदार् 
ख ड (क) देिख (ङ) स मको कुन ै अव था 
िव यमान भएको,  

(२) उपदफा(१) मा जुनसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन प्रचिलत कानून 
बमोिजम गठन गरेको आयोगले कुनै सं थालाई सम याग्र त सं था घोषणा गनर् 
िसफािरस गरेमा वा सम याग्र त भनी पिहचान गरेकोमा वा य तो आयोगमा 
परेको उजुरी सखं्या, औिच य समेतको आधारमा कायर्पािलकाले य तो सं थालाई 
सम याग्र त सं था घोषणा गनर् सक्नेछ । 

78. सम याग्र त सं थाको यव थापन सिमितको गठन: (१) दफा ७७ बमोिजम 
सम याग्र त सं था घोषणा भएकोमा य तो सं थाको स पि  यव थापन तथा 
दािय व भुक्तानी स ब धी कायर्का लािग यव थापन सिमितको गठन गनर् दतार् 
अिधकारीले कायर्पािलका समक्ष  िसफािरस गनछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम िसफािरस भई आएमा कायर्पािलकाले तोिकए 
वमोिजम यव थापन सिमितको गठन गनर् सक्ने छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजम गिठत यव थापन सिमितको काम, कतर् य 
र अिधकार तोिकए बमोिजम हुनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोिजम गिठत यव थापन सिमितले सम याग्र त 
सं थाको पुन:सचंालनको लािग उपचारा मक कायर्ह  गनुर्पनछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम उपचारा मक कायर्ह बाट सम याग्र त 
सं थाको पुन: सचंालनको स भावना नभएमा िवघटन वा दतार् खारेजीको लािग 
दतार् अिधकारीलाई िसफािरस गनुर् पनछ । 
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पिर छेद– १८ 
कसरू, द ड जिरवाना तथा पुनरावेदन 

79. कसरू गरेको मािनने: (१) कसलेै देहायको कुनै कायर् गरेमा यस ऐन अ तगर्तको 
कसरू गरेको मािननेछ:- 
(क) दतार् नगरी वा खारेज भएको सं था स चालन गरेमा वा कुनै यिक्त, फमर् 

वाक पनीले आ नो नाममा सहकारी श द वा सो श दको अंगे्रजी 
पा तरण राखी कुनै कारोबार, यवसाय, सेवा प्रवाह  वा अ य कुनै कायर् 
गरेमा, 

(ख) सद यको बचतयस ऐन र यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम, 
िविनयमबमोिजम बाहेक अ य कुनैपिन प्रयोजनको लािग प्रयोग गरेमा, 

(ग) तोिकएकोभ दा बढी रकम ऋण प्रदान गरेमा वा ऋण प्रदान गदार् जमानत 
वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, 

(घ) सिमितको सद य, यव थापकवा कमर्चारीले सं थाको स पि , बचत वा 
शयेर रकम िहनािमना गरेमा, 

(ङ) ऋणअसलू हुन नसक्ने गरी सिमितका कुनै सद य, िनजकोनातेदार वा 
अ य यिक्त वा कमर्चारीलाई ऋण िदई रकम िहनािमना गरेमा,  

(च) सिमितका कुनै सद यले एक्लै वा अ य सद यको िमलोमतोमा सं थाको 
शयेर वा बचत रकम आफू खुसी पिरचालन गरी सं थालाई हानी नोक्सानी 
पुर् याएमा,  

(छ) झु टा वा गलत िववरण पेश गरीकजार् िलएमा, राखेको िधतो क चा भएमा 
वाऋण िहनािमना गरेमा,  

(ज) सं थाले यस ऐन र यस ऐन अ तगर्त बनेका िनयम, िविनयम  िवपरीत 
लगानी गरेमा वा लगानी गन उ दे यले रकम उठाएमा,  

(झ)   कृित्रम यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण िलएमा वा िदएमा, 
(ञ)   िधतोको अ वाभािवक पमा बढी मू याङ्कन गरी ऋण िलएमा वा िदएमा, 
(ट)   झु टा िववरणको आधारमा पिरयोजनाको लागत अ वाभािवक पमा बढाई 

बढी ऋण िलएमा वा  िदएमा, 
(ठ)   कुनै यिक्त वा सं थालाई एक पटक िदइसकेको सरुक्षण रीतपूवर्क फुकुवा 

नभई वा सो सरुक्षणले खामेको मू यभ दा बढी हुनेगरी सोही सरुक्षण 
अ य सं थामा राखी पुनः ऋण िलए वा िदएमा, 

(ड)   सं थाबाट जुन प्रयोजनको लािग ऋण सुिवधा िलएको हो सोही प्रयोजनमा 
नलगाई अ यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा, 

(ढ)   सं थाको कुन ैकागजात वा खातामा लेिखएको कुनै कुरा कुन ैतिरकाले हटाइ 
वा उडाइ अक अथर् िन कन े यहोरा पारी िमलाई लेख् ने वा अक  िभ  नै 
े ता राख् ने ज ता काम गरेबाट आफूलाई वा अ  कसलैाई फाइदा वा 

हािन नोक्सानी गन उ दे यले कीत गनर् वा अकार्को हािन नोक्सानी गन 
उ दे यले नगरे वा नभएको झु टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा िमित, 
अङ्क वा यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा 
बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,  
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(ण)   ऋणको िधतो व प रािखने चल अचल स पि  िललाम िबक्री वा अ य 
प्रयोजनको लािग मू याङ्कन गदार् मू याङ्कनकतार्ले बढी, कम वा गलत 
मू याङ्कन गरी सं थालाई हानी नोक्सानी पुर् याउने कायर् गरे वा गराएमा,  

(त) सं थालाई हानी नोक्सानी पुर् याउने उ दे यले कसलेै कुनै काम गराउन वा 
नगराउन, मोलािहजा गनर् वा गराउन, कुनै िकिसमको रकम िलन वा िदन, 
िवना मू य वा कम मू यमा कुन ैमाल, व तु वा सेवा िलन वा िदन, दान, 
दात य, उपहार वा च दा िलन वा िदन, गलत िलखत तयार गनर् वा 
गराउन, अनुवाद गनर् वा गराउन वा गरै कानूनी लाभ वा हानीपुर् याउने 
बदिनयतले कुन ैकायर् गरे वा गराएमा, 

(थ)   कुनैसं था वा सोको सद य वा बचतकतार् वा तीम ये कसलैाई हानी 
नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा वा लेखा परीक्षण गरेको 
झु टो प्रितवेदन तयार पारेमा वा पानर् लगाएमा। 

(२) यो ऐन र यो ऐन अ तगर्त बनेको िनयम, िनदिशका, मापद ड, 
कायर्िविध र िविनयमको अधीनमा रही असल िनयतले गरेको कुनै काम 
कारबाहीको स ब धमा सहकारी सं थापक पदािधकारी र कमर्चारीले  उपदफा (१) 
बमोिजमको कसरूको लािग यिक्तगत र सामिूहक पले जवाफदेही हुने छैनन ्। 

80. सजाय : (१) कसैले दफा ७९ को कसरू गरेमा देहाय बमोिजमको सजाय हुनेछ :- 
(क)  ख ड (क),(ग),(ड) र (थ)को कसरूमा एक बषर्स म कैद र एकलाख 

पयास म जिरवाना, 
(ख)  ख ड (ठ) को कसूरमा दईु बषर्स म कैद र दईु लाख पयास म जिरवाना, 
(ग)  ख ड (ख) को कसूरमा िवगो बराबरको रकम जिरवाना गरी तीन बषर् स म 

कैद , 
(घ)  ख ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र(त) को कसूरमा 

िवगो भराई िवगो बमोिजम जिरवाना गरी देहाय बमोिजमको कैद हुनेछ :- 
(१) दश लाख पैयाँस म िबगो भए एक वषर्स म कैद,  
(२) दश लाख पैयाँभ दा बढी पचास लाख पैयासँ म िबगो भए दईु 

वषर्देिख तीन वषर्स म कैद, 
(३)  पचास लाख पैयाँभ दा बढी एक करोड पैयाँस म िबगो भए 

तीन वषर्देिख चार वषर्स म कैद, 
(४) एक करोड पैयाँभ दा बढी दश करोड पैयास म िबगो भए चार 

वषर्देिख ६ वषर्स म कैद, 
(५) दश करोड पयाँ भ दा बढी एक अबर् पैयाँस म िबगो भए छ 

वषर्देिख आठ वषर्स म कैद, 
(६) एक अबर् पैयाँभ दा बढी जितसकैु पैयाँ िबगो भए पिन आठ 

वषर्देिख दश वषर्स म कैद, 
(ङ) ख ड (ढ) को  कसरूमादश बषर्स म कैद । 

(२) दफा ७९ को कसरू गनर् उ योग गन वा य तो कसूर गनर् म दत 
पुर् याउने यिक्तलाई मुख्य कसरूदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ । 
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(३) दफा ७९ कोकसरू गन वा य तो कसरू गनर् म दत पुर् याउने कुनै 
िनकाय सं था भए य तो िनकाय सं थाको प्रमखु कायर्कारी वा पदािधकारी वा 
कायर्कारी हैिसयतमा कायर् स पादन गन यिक्तलाई यस ऐन बमोिजम हुने सजाय 
हुनेछ । 

81. जिरवाना हुने : (१) दफा ८७ बमोिजम कसकैो उजरूी परी वा सं थाको िनरीक्षण 
अनुगमन वा िहसाब िकताबको जाँच गदार् वा अ य कुनै यहोराबाट कसैले देहायको 
कुनै कायर् गरेको पाइएमा दतार् अिधकारीले य तो कायर्को प्रकृित र ग भीरताको 
आधारमा य तो कायर् गन यिक्तलाई पाँच लाख पयास म जिरवाना गनछ :- 
(क) यो ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेका िनयम िवपरीत सद यसँग याज 

िलएमा, 
(ख) सं थाले प्रदान गन बचत र ऋणको याजदरबीचको अ तर छ प्रितशतभ दा 

बढी कायम गरेमा, 
(ग) सं थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने याजलाई मूल कजार्मा पँूजीकृत गरी 

सोको आधारमा याज लगाएमा, 
(घ) कुनै सद यलाई आ नो पूँजीकोषको तोिकए बमोिजमको प्रितशतभ दा बढी 

हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, 
(ङ) सं था दतार् गदार्का बखतका सद य बाहेक अ य सद यलाई सद यता प्रा  त 

गरेको तीन मिहना अविध यितत नभई ऋण लगानी गरेमा, 
(च) प्राथिमक पँूजी कोषको प ध्र गुणा भ दा बढीहुने गरी बचत सकंलन गरेमा, 
(छ) शयेर पँूजीको प ध्र प्रितशतभ दा बढी शयेर लाभांश िवतरण गरेमा,  
(ज) सं थाले आ नो कायर्क्षेत्र बािहर गई कारोबार गरेमा वा गैर सद यसँग 

कारोबार गरेमा, 
(झ) सं थाले यो ऐन िवपरीत कृित्रम यिक्तलाई आ नो सद यता िदएमा, 

(२) उपदफा (१) मा लेिखएको यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कायर् 
गरेको प्रमािणत भएमा दतार् अिधकारीले य तो कायर्को प्रकृित र ग भीरताको 
आधारमा य तो कायर् गन यिक्तलाई तीन लाख पैयाँस म जिरवाना गनर् 
सक्नेछः- 
(क) यो ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम बमोिजम िदएको कुनै िनदशन 

वा तोिकएकोमापद डको पालना नगरेमा, 
(ख) यो ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम बमोिजमिदनुपन कुनै िववरण, 

कागजात, प्रितवेदन, सचूना वा जानकारी निदएमा, 
(ग) यस ऐन बमोिजम िनवार्चन नगरी सिमित तथा लेखा सपुरीवेक्षण सिमितका 

पदािधकारीह  आफू खशुी पिरवतर्न गरेमा  
(घ) कुनै सं थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोिजमको तोिकएको शतर् पालन 

नगरेमा, 
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयम िवपरीत अ य कायर् गरेमा । 

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको जिरवाना गनुर् अिघ दतार् 
अिधकारीले स बि धत यिक्त वा सं थालाई सफाई पेश गनर् क तीमा प ध्र 
िदनको समयाविध िदनु पनछ । 
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82. रोक्का राख् ने: (१) दतार् अिधकारीले स बि धत सं थालाई दफा ८१ बमोिजम 
जिरवाना गनुर्का अितिरक्त तीन मिहनास म य तो सं थाको कारोबार, स पि  
तथा बैङ्क खाता रोक्का राख् ने तथा स पि  रोक्का राख् न स बि धत िनकायलाई 
लेखी पठाउन सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको िसफािरस प्रा  त भएमा य तो सं थाको 
कारोबार, स पित वा बैङ्क खाता स बि धत िनकायले रोक्का राखी सो को 
जानकारी दतार् अिधकारीलाई िदनु पनछ ।  

83. दो बर जिरवाना हुने: (१) दफा ८१ बमोिजम जिरवाना भएको यिक्त वा 
सं थालेपुन: सोही कसरू गरेमा य तो यिक्त वा सं थालाई दतार् अिधकारीले 
दो ो पटकदेिख प्र येक पटकको लािग दो बर जिरवाना गनछ ।  

84. अनुस धान र छानिवन गन: (१) दतार् अिधकारी यस ऐन बमोिजम आ नो काम, 
कतर् य र अिधकारको पालना गदार् कसलेै दफा ७९ को उपदफा (१) बमोिजमको 
कसरू गरेको थाहा पाएमा कायर्पािलकालाई जानकारी गराउन ुपदर्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम य तो कसूरका स ब धमा कायर्पािलकालाई 
जानकारी भएिछ कायर्पािलकाले अनुस धान अिधकृत वा अनुस धान र छानिबन 
सिमित गठन गरी कसूरको अनसु धान र छानिबन  गराउनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोिजमको अनसु धान अिधकृत वा अनुस धान र 
छानिबन सिमितबाट प्रा त प्रितवेदनको आधारमा दफा ८० बमोिजमको सजाय र  
दफा ८१ बमोिजमको जिरवाना हुने देिखएमा दफा ८५ बमोिजमको मु दा स ब धी 
यव थाको लािग स बि धत िनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।  

85. मु ास ब धी यव था: दफा ८० बमोिजम सजाय हुने कसूरको मु दा स ब धी 
यव था संघीय काननु बमोिजम हुनेछ । 

86. मु ा हेन अिधकारी: दफा ८० बमोिजमको सजाय हुने कसरू स ब धी मु दाको 
कारवाही र िकनारा िज ला अदालतबाट हुनेछ । 

87. उजूरी िदने हद याद: (१) कसलेै दफा ८० बमोिजमको सजाय हुने कसरू गरेको वा 
गनर् लागेको थाहा पाउने यिक्तले यसरी थाहा पाएको िमितले तीस िदनिभत्र दतार् 
अिधकारी समक्ष उजूरीिदन ुपनछ । 

(२) कसलेै दफा ८१ बमोिजम जिरवाना हुने कायर् गरेको थाहा पाउने 
यिक्तले यसरी थाहा पाएको िमितले तीस िदनिभत्र दतार् अिधकारी समक्ष 
उजूरीिदनु पनछ ।  

88. पुनरावेदन गनर् सक्ने: (१) दफा ७ बमोिजम सं था दतार् गनर् अ वीकार गरेको वा 
दफा ६६ बमोिजम सं था दतार् खारेज गरेकोमा िच  नबु नलेे सो िनणर्यको 
जानकारी पाएको िमितले पतीस िदनिभत्र दतार् अिधकारीको िनणर्य उपर 
कायर्पािलका समक्ष पुनरावेदन गनर् सक्नेछ ।  

(२) दफा ८१ बमोिजमको जिरवानामा िच  नबु ने यिक्तले य तो 
िनणर्यको जानकारी पाएको िमितले पतीस िदनिभत्र देहाय बमोिजम पुनरावेदन गनर् 
सक्नेछ: 
(क) दतार् अिधकारीले गरेको िनणर्य उपर कायर्पािलकामा, 
(ख) कायर्पािलकाले गरेको िनणर्य उपर स बि धत िज ला अदालतमा। 



65 
 

89. असलू उपर गिरने : यस पिर छेद बमोिजम कुनै यिक्तले ितनुर् पन जिरवाना वा 
कुनै रकम नितरी बाँकी रहेकोमा य तो जिरवाना वा रकम िनजबाट सरकारी 
बाँकी सरह असलू उपर गिरनेछ । 
 

पिर छेद–१९ 
िविवध 

 
90. मतािधकारको प्रयोग : कुनै सद यले सं थाको जितसुकै शयेर खिरद गरेको भए 

तापिन स बि धत सं थाको कायर् स चालनमा एक सद य एक मतको आधारमा 
आ नो मतािधकारको प्रयोग गनर् सक्नेछ । 

91. सामािजक परीक्षण गराउन सक्ने: (१) सं थाले िविनयममा उि लिखत उ दे य 
प्रा  त गनर्का लािग सिमितबाट भएका िनणर्य र कायर्, सद यह ले प्रा  त गरेका 
सेवा र स तु टीको तर, सेवा प्राि  तबाट सद यह को जीवन तरमा आएको 
आिथर्क, सामािजक, सां कृितक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारा मक पिरवतर्न 
लगायतका िवषयमा तोिकए बमोिजम सामािजक परीक्षण गराउन ुपनछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको सामािजक परीक्षणको प्रितवेदन 
छलफलको लािग सिमितले साधारणसभासमक्ष पेश गनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको सामािजक परीक्षण प्रितवेदन 
छलफल गरी साधारणसभाले आव यकता अनसुार सिमितलाई िनदशन िदन 
सक्नेछ । 

(४) यस दफा बमोिजमको सामािजक परीक्षण प्रितवेदनको एक प्रित 
स बि धत सं थाले दतार् अिधकारी समक्ष पेश गनुर् पनछ । 

92. सहकारी िशक्षा: नगरपािलकाले सहकारी क्षेत्रको प्रव र्धनको लािग िव यालयतहको 
पाठयक्रममा आधारभतू सहकारी स व धी िवषयव तुलाई समावेश गनर् सक्नेछ । 

93. आिथर्क सहयोग स व धी: सं थाको रकमवाट सिमितको िनणर्य बमोिजम 
सद यह ले आिथर्क सहयोग िलन सक्नेछन ् । 

तर सामािजक कायर्को लािग गैर सद य यिक्त वा सं थाह लाई 
समेत आिथर्क सहयोग गनर् बाधा पन छैन । 
प टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लािग 'सामािजक कायर्' भ नाले िशक्षा, 
वा य, वातावरण संरक्षण, मानवीय सहायता, सहकािरता प्रव र्धन स ब धी 
कायर्लाई जनाउँछ । 

94. अ तर सहकारी कारोबार गनर् सक्ने:  सं थाह ले तोिकए बमोिजम एक आपसमा 
अ तर सहकारी कारोबार गनर् सक्नेछन ्।  

95. ठेक्कापट्टा िदन नहुने: सं थाले आ नो  सिमितको कुनै स चालक वा लेखा 
सपुरीवेक्षण सिमितको सयंोजक वा सद य वा आ नो कमर्चारीलाई ठेक्काप टा 
िदन हुदैन । 

96. सरकारी बाँकी सरह असूल उपर हुने: कुनै सं थाले प्रा  त गरेको सरकारी अनदुान 
वा कुनै सेवा सुिवधा दु पयोग गरेको पाइएमा प्रचिलत कानून बमोिजम सरकारी 
बाँकी सरह असलू उपर गिरनेछ।  
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97. क पनी स ब धी प्रचिलत ऐन लागू नहुने: यस ऐन अ तगर्त दतार् भएको 
सं थाको हकमा क पनी स ब धी प्रचिलत ऐन लागू हुने छैन ।  

98. प्रचिलत कानून बमोिजम कारवाही गनर् बाधा नपन : यस ऐनमा लेिखएको कुनै 
कुराले कुनै यिक्त उपर प्रचिलत कानून बमोिजम अदालतमा मु दा चलाउन बाधा 
पुर् याएको मािनने छैन । 

99. असल िनयतले गरेको कुनै कम कारबाहीको बचाऊ: (१) यो ऐन र यो ऐन 
अ तगर्त बनेको िनयम, िनदिशका, मापद ड र कायर्िविधको अधीनमा रही असल 
िनयतले गरेको कुन ैकम कारबाहीको स ब धमा कायार्लयको कमर्चारी यिक्तगत 
र सामूिहक पले जवाफदेही हुने छैनन ्। 

(२) यो ऐन र यो ऐन अ तगर्त बनेको िनयम, िनदिशका, मापद ड र 
कायर्िविध अिधकारको बदिनयतपूणर् प्रयोग गन कायार्लयको कमर्चारीलाई प्रचिलत 
काननू बमोिजम िवभागीय कारबाही गनर् यस दफाले बाधा गन छैन । 

100. स पि त शुिद्धकरण िनवारण स ब धी कानूनी यव थाको पालना गनुर्पन : 
सं थाले स पि  शु िधकरण िनवारण स ब धी संघीय र प्रदेश कानूनमा भएका 
यव थाका साथै तत ्स ब धमा म त्रालयले जारी गरेको मानद ड र नेपाल रा ट्र 
बकको िव ीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका िनदिशकाको पालना गनुर्पनछ ।  

101. प्रो साहन गनर् सिकने: नगरपािलकालेसहकारी क्षेत्रको प्रव र्धनका लािग उ लेखनीय 
योगदान गन यिक्त, सहकारी सं था वा अ य िनकायलाई कायर्पािलकाले प्रो सान 
गनर् सक्नेछ । 

102. िज मेवार र जवाफदेही हुन पन : सहकारीसं थाको कारोबार म ये आफू संलग्न 
कायर्मा सं थाको कायर्कारी प्रमुख वा यव थापक सचंालकसरह िज मेवार र 
जवाफदेही हुनेछ। 

103. प सर् सचूकको प्रयोग गनर् पन: सहकारी सं थाले आ नो िव ीय कारोवारको प सर् 
सचूकको प्रयोग गरी मू यांकन र अ याविधक गद लजैानु पनछ । 

104. यस ऐनको पालना र वीकृित िलन पन: (१) नगरपािलकामा कायर् क्षेत्र िव तार 
गरी स चालनमा रहेका सहकारी सं थाले यस ऐनको पालना र यस ऐन बमोिजम 
तोिकए बमोिजमको प्रितवेदन र िववरण दतार् अिधकारी समक्ष पेश गनुर् पनछ । 

(२) यो ऐन जारी भए पिछ अक  थानीय तहमा दतार् भएको सहकारी 
सं थाले नगरपािलकामा कायर् क्षेत्र िव तार गनर् दतार् अिधकारीबाट तोिकए 
बमोिजम अनुमित िलनु पनछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम अनुमित निलई नगरपािलकामा कायर् क्षेत्र 
िव तार गनर् पाईने छैन । 

105. िविनयममा उ लेख हुन ु पन िवषयह : (१) सहकारी सं थाको िविनयमावलीमा 
देहायका कुराह  उ लेख भएको हुनुपनछ :- 
(क) प्र तािवत सहकारीको नाम, 
(ख) सहकारीको कायार्लय रहने ठेगाना, 
(ग) सहकारीको उ दे य, 
(घ) सहकारीको उ दे य प्रा त गनर् गिरने कामह , 
(ङ) सहकारीको प्रकृित,  



67 
 

(च) तोिकए बमोिजमको अ य आव यक कुराह  । 
(२) सहाकारी सं थाको िविनयम यो ऐन, यो ऐन अ तगर्त बनेको 

िनयम, िनदिशका, मापद ड र कायर्िविधसँग बािझएमा बािझएको हदस म वतः 
अमा य हुनेछ । 

(३) िविनयमावलीको ढाँचा तोिकए बमोिजम हुनेछ । 
106. िनयम, मापद ड, िनदिशका, कायर्िविध बनाउने अिधकार: (१) यस ऐनको 

कायार् वयनको लािग कायर्पािलकाले आव यक िनयम, मापद ड, िनदिशका, 
कायर्िविध बनाउन सक्नेछ । 

(२) यो ऐन वा यस ऐन अ तगर्त बनेको िनयमको अधीनमा रही 
सं थाको दतार्, स चालन, िनरीक्षण तथा अनुगमन लगायतका काम कारबाहीलाई 
यवि थत र प्रभावकारी पमा स चालन गनर् कायर्पािलकाले आव यकता अनुसार 
मापद ड, िनदिशका वा कायर्िविध बनाई लाग ूगनर् सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजम िनयम, मापद ड, िनदिशका वा 
कायर्िविध बनाउँदा आव यकता अनुसारस बि धत अ य िनकायको परामशर् िलन 
सिकनेछ । 

107. खारेजी र बचाउ  :(१) यस अिघ प्रचिलत कानून बमोिजम भए गरेका काम 
कारबाही यस ैऐन बमोिजम भएको मािननेछ । 

(२) यो ऐन प्रचिलत संघीय र प्रदेश काननुसँग बािझएमा बािझएको 
हदस म वतः अमा य हुनेछ । 
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cg';"rL १ 
-bkmf % -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

िमित २०....।....।.... 
>L btf{ clwsf/L Ho", 
nxfg gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no,  
nxfg, l;/xf  . 

 
ljifo M ;xsf/L ;+:yfsf] btf{ u/L kfpFm . 

dxf]bo, 
 xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ u/L kfpg lgj]bg ub{5f}F . p2]Zo 
cg'¿k ;+:yfn] tTsfn ug]{ sfo{x¿sf] of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} ;fy ;+nUg /fvL 
k]; u/]sf 5f}F . 

 ;+:yf ;DaGwL ljj/0f M– 
 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 
 -v_ 7]ufgf M– 
 -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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nxfg gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no  
nxfg, l;/xf  . 

 
;xsf/L ;+:yf btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 
nxfg 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{ clwsf/Lsf] gfdM 
sfof{nosf] 5fkM 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


