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िवदुर नगरपािलका सहकारी ऐन , २०७४
तावनाः
सहकारी मू य, मा यता र िस ा त अनु प थानीय तरमा छ रएर रहेको पँजू ी, िविध तथा ितभालाई वाबल बन र
पार प रकताका आधारमा एक कृ त गद सद यह को आिथक, सामािजक तथा साँ कृ ितक उ नयन गन, समदु ायमा
आधा रत, सद य के ि त, लोकताि क, वाय र सश
ु ािसत संगठनको पमा सहकारी सं थाह को व न गन,
सहकारी खेती, उ ोग, व तु तथा सेवा यवसायका मा यमबाट सामािजक यायका आधारमा आ मिनभर, ती एवं िदगो
पमा थानीय अथत लाई सु ढ तु याउन सहकारी संघ सं थाह को दता, स चालन एवम् िनयमन स ब धी यव था गन
वा छनीय भएकोले,
थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोिजम िवदरु नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
प र छे द –१
ारि भक
१.

सिं

नाम र ार भ :(१) यस ऐनको नाम “िवदुर नगरपािलका सहकारी ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन थानीय राजप मा काशन भएको िमितदेिख लागु हनेछ ।

२.

प रभाषा: िवषय वा सङ्गले अक अथ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “आ त रक कायिविध” भ नाले सहकारी सं थाले दफा १८ बमोिजम बनाएको आ त रक
कायिविध स झनपु छ ।
(ख) “कसरू ” भ नाले दफा ७९ बमोिजमको कसरू स झनपु छ ।
(ग) “तोिकएको” वा “तोिकए बमोिजम” भ नाले यस ऐन अ तगत बनेको िनयममा तोिकएको वा
तोिकए बमोिजम स झनपु छ ।
(घ) “प रवार” भ नाले सद यको पित वा प नी, छोरा, बहु ारी, छोरी, धमपु , धमपु ी, बाब,ु आमा,
सौतेनी आमा र आफूले पालन पोषण गनु पन दाज,ु भाउज,ु भाइ, बहु ारी र िददी, बिहनी स झनपु छ।
तर सो श दले अश
ं ब डा गरीवा मानो छु ई आ-आ नो पेशा यवसाय गरी बसेको
प रवारको सद यलाई जनाउने छै न ।
(ङ) “बचत” भ नाले सद यले सहकारी सं थामा ज मा गरे को रकम स झनपु छ ।
(च) “म ालय” भ नाले सहकारी स ब धी िवषय हेन सघं ीय म ालय स झनपु छ ।
(छ) “मु य कारोबार” भ नाले सं थाले संचालन गरे को यवसाियक ि याकलापह मा पिछ लो
आिथक वषस ममा प रचािलत बचतको दािय व र पिछ लो आिथक वषको सद यतफको ख रद
वा िब कारोवारमा क तीमा तीस ितशतभ दा बढी िह सा भएको कारोवार स झनपु छ ।
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(ज) “रिज ार” भ नाले संघको रिज ार स झनु पछ ।
(झ) “लेखा सपु रीवे ण सिमित” भ नाले दफा ३७ बमोिजमको लेखा सपु रीवे ण सिमित स झनपु छ
(ञ) “िविनयम” भ नाले स बि धत सहकारी सं थाको दफा १७ बमोिजम बनाएको िविनयम स झनपु छ
(ट) “िवभाग” भ नाले संघको सहकारी िवभाग स झनपु छ र सो श दले म ालयले सहकारी िनयमन गन
तोके को महाशाखा समेतलाई जनाउँछ।
(ठ) “शेयर” भ नाले सहकारी सं थाको शेयर पजू ीको अश
ं स झनपु छ ।
(ड) “स चालक” भ नाले सिमितको सद य स झनपु छ र सो श दले सिमितको अ य , उपा य ,
सिचव र कोषा य समेतलाई जनाउँछ ।
(ड) “सद य” भ नाले सहकारी स थाको सद यता ा त गरे का यि स झनपु छ।
(ढ) “सिमित” भ नाले दफा ३० को उपदफा (१) बमोिजमको स चालक सिमित स झनपु छ ।
(ण) “सहकारी मू य” भ नाले वावल वन, व–उ रदािय व, लोकत , समानता, समता, ऐ यव ता,
इमा दारी, खल
ु ापन, सामािजक उ रदािय व तथा अ को हेरचाह लगायत अ तराि य मा यता
ा त सहकारी स ब धी मू य स झनपु छ ।
(त) “सं थाको यवसाय” भ नाले िविनयममा यव था भए बमोिजम स चािलत यवसाियक
ि याकलाप स झनपु छ ।
(थ) “सहकारी िस ा त” भ नाले वैि छक तथाखल
ु ा सद यता, सद य ारा लोकताि क िनय ण,
सद यको आिथक सहभागीता, वाय ता र वत ता, िश ा, तालीम र सचू ना, सहकारीसहकारी बीच पार प रक सहयोग र समदु ाय ितको चासो लगायत अ तराि य मा यता ा त
सहकारी स ब धी िस ा त स झनपु छ ।
(द) "सं था" भ नाले दफा ३ बमोिजम गठन भई दफा ६ बमोिजम दता भएको िवषयगत वा बहउ े यीय
सहकारी सं था स झनु पछ ।
(ध) “साधारण सभा” भ नाले सहकारी सं थाको साधारण सभा स झनपु छ ।
(न) “ ाथिमक पँजू ी कोष” भ नाले शेयर पँजू ी र जगेडा कोष स झनपु छ ।
(प) "दता गन अिधकारी" भ नाले दफा ६९ बमोिजमको दता गन अिधकारी स झनपु दछ ।
(फ) "नगरपािलका" भ नाले िवदरु नगरपािलका स झनपु छ ।
(ब) " मख
ु शासिकय अिधकृ त" भ नाले नगर कायपािलकाको मख
ु शासिकय अिधकृ त स झनपु छ
।
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प र छे द–२
सहकारी सं थाको गठन तथा दता
३.

सं थाको गठन :(१) क तीमा तीस जना नेपाली नाग रकह आपसमा िमली िवषयगत वा वहउ े यीय
सहकारी सं था गठन गन स नेछन् ।
(२)उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन िमक, यवु ा लगायतले आ नो म वा सीपमा
आधा रत भइ यवसाय गन सहकारी सं थाको हकमा प जना नेपाली नाग रकह भए पिन सं था गठन गन
स नेछन् ।
(३) यस दफामा अ य जनु सुकै कुरा लेिखएको भए तापिन नेपाल सरकार, देश सरकार, थानीय तह
वा य ता सरकार वा तहको अनदु ान वा वािम वमा संचािलत िव ालय, िव िव ालय वा संगिठत सं थाबाट
पा र िमक पाउने पदमा वहाल रहेका क तीमा एकसय जना कमचारी, िश क वा ा यापकह ले आपसमा िमली
चिलत काननू बमोिजम दता भएको आ नो पेशागत सगं ठनका आधारमा सद यता, ितिनिध व र सेवा
संचालनमा तोिकए बमोिजमका शत ब देजह पालना गन गरी सं था गठन गन स नेछन् ।
तर एकसय जनाभ दा कम सं या रहेको एउटै कायालयका क तीमा तीसजना कमचारी, िश क वा
ा यापकह ले आपसमा िमली सद यता, ितिनिध व र सेवा संचालनमा तोिकए बमोिजमका शत ब देजह
पालना गन गरी सं था गठन गन स नेछन् ।
(४) यस दफा बमोिजम सं था गठन गदा एक प रवार एक सद यका दरले उपदफा (१) वा(२)मा
उि लिखत सं या पगु क
े ो हनपु नछ ।
तर सं था दता भइसके पिछ एकै प रवारका एकभ दा बढी यि लेसो सं थाको सद यता िलन
बाधापनछै न ।

४.

दता नगरी सहकारी स था संचालन गन नहने: कसैले पिन यस ऐन बमोिजम दता नगरी सहकारी थापना
तथा स चालन गन हँदनै ।

५.

दताको लािग दरखा त िदनु पन :(१) यस ऐन बमोिजम गठन भएका सरकारी सं थाले दताकालािग दता गन
अिधकारी सम अनसु चू ी-१ को ढाँचामा दरखा त िदनपु नछ ।

६.

(२) उपदफा (१) बमोिजमका दरखा त साथ देहाय बमोिजमका कागजातह संल न गनु पनछ :–
(क) सहकारी सं थाको तािवत िविनयम,
(ख) सहकारी सं था स चालनको स भा यता अ ययन ितवेदन,
(ग) सद यले िलन वीकार गरे को शेयर सं या र शेयर रकमको िववरण ।
दता गनु पन :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम ा त दरखा त सिहतको कागजातह छानिवन गदा देहाय
बमोिजम भएको पाइएमा दता गन अिधकारीले दरखा त परे को िमितले तीस िदनिभ य तो सहकारी सं था दता
गरी अनसु चू ी-२ को ढाँचामा दता माणप िदनु पनछ :–
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(क) दरखा त साथ पेश भएको िविनयम यो ऐन तथा यस ऐन अ तगत बनेको िनयम बमोिजम रहेको,
(ख) तािवत सहकारी सं था सहकारी मू य, मा यता र िस ा त अनु प स चालन हन स ने आधार
रहेको,
(ग) सहकारी सं था समदु ायमा आधा रत एवम् सद य के ि त भई संचालन र िनय ण हन स ने प
आधार रहेको ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम छानिवन गदा तािवत सहकारी सं थाको िविनयमको कुनै कुरामा संशोधन
गनपन
ु देिखएमा दता गन अिधकारीले य तो सश
ु यहोरा खल
ु ाई दरखा त ा त भएको िमितले प
ं ोधन गनपन
िदनिभ िनवेदकलाई सचू ना गनु पनछ ।
(३) यस ऐनमा अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन यो ऐन ार भ हँदाका बखत दता भई
स चालनमा रहेका नगरपािलका िभ काय े कायम ग रएका सहकारी सं था यसै ऐन बमोिजम दता भएको
मािनने छ ।
(४) यस दफा बमोिजम सहकारी सं था दता गदा दता गन अिधकारीले य तो सहकारी सं थाले पालना
गनु पन गरी कुनै शत तो न स नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम शत तोिकएकोमा सोको पालना गनु स बि धत सहकारी सं थाको कत य
हनेछ।
७.

दता गन अ वीकार गन स ने :(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उि लिखत अव था नभएमा, सोही दफा
बमोिजम िविनयम संशोधनको लािग सचू ना िदएको अबिध िभ िनवेदकले संशोधन गन अ वीकार गरे मा य तो
सचू ना पाएको िमितले तीस िदनिभ िबिनयम संशोधन नगरे मा वा सचू नामा उ लेख भए बमोिजम हने गरी
िबिनयम सश
ं ोधन नगरे मा दता गन अिधकारीले य तो सहकारी सं था दता गन अ वीकार गन स नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सहकारी सं था दता गन अ वीकार गरे कोमा दता गन अिधकारीले कारण
खल
ु ाई तीन िदन िभ सोको जानकारी स बि धत िनवेदकह लाई िदनु पनछ ।

८.

९.

सहकारी सं था संगिठत सं था हने: (१) सहकारी सं था अिवि छ न उ रािधकारवाला एक वशािसत र
सङ्गिठत सं था हनेछ ।
(२) सहकारी सं थाको काम कारबाहीको लािग एउटा छु ै छाप हनेछ ।
(३) सहकारी सं थाले यस ऐनको अधीनमा रही यि सरह चल अचल स पि ा त, उपभोग, िव
वा अ य यव था गन स नेछ।
(४) सहकारी सं थाले यि सरह आ नो नामबाट नािलस उजरू गन र सो उपर पिन सोही नामबाट
नािलस उजरू ला न स नेछ।
(५) सहकारी सं थाले यि सरह करार गन स नेछ ।
सहकारी सं थाको काय े : (१) दता हँदाका बखत सहकारी सं थाको काय े देहाय बमोिजम हनेछः
(क) बचत तथा ऋणको मु य कारोवार गन सं थाको हकमा एक वडा,
(ख) अ य सं थाको हकमा एक वडा वा देहायका आधारमातीन वडास म :
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(१) सद यह वीच वाबल बनको पार पा रक अ यासको लािग आपसी साझा व धन (कमन
ब ड),
(२)
यवसाियक तरमा सेवा संचालन गन आव यक सद य सं या,
(३) सं था संचालनमा सद यको सहभािगतामल
ू क लोकताि क िनय ण कायम हने गरी पायक
पन थान ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन सं थाले दता भई यवसाियक सेवा ार भ
गरे को दईु वष पिछ देहायको आधारमा जोिडएको भौगोिलक े कायम रहने गरी आ नो काय े थप वडाह मा
िव तार गन स नेछ ।
(क) सं थाको यवसाियक ि याकलापको िवकास ममा सद यता बढाउन थप काय े
आव यक परे को,
(ख) सं थाको काय संचालनमा सद यको य िनय ण कायम रा न रचना मक उपायह
अवल बन ग रएको,
(ग) बचत तथा ऋणको मु य कारोबार गन सहकारी सं थाको हकमा मापद ड अनसु ार भएको ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जनु सुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सं थाको काय े का वडाह मा
यावसाियक सेवा स चालन नभएको वा ज मा कारोबारको तोिकएको रकम वा अनपु ातभ दा कम रकम वा
अनपु ातको यावसाियक सेवा स चालन भएको देिखएको ख डमा दता गन अिधकारीले यावसाियक सेवा
स चालन भएका वडा मा काय े कायम गन गरी िविनयम संशोधन गन िनदशन िदन स नेछ ।
(७) उपदफा (३) बमोिजम दता गन अिधकारीले िनदशन िदएकोमा सहकारी सं थाले एक वषिभ
िविनयम संशोधन गरी आ नो काय े पनु ःिनधारण गनपनछ
ु ।
(८) यस दफामा अ य जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन सहकारी सं थाले वेि छक पमा
जनु सक
ु ै समय काय े घटाउने गरी पनु ःिनधारण गन िविनयम संशोधन गन स नेछ ।
(९) काय े पनु ः िनधारण स ब धी अ य यव था तोिकएबमोिजम हनेछ ।
१०.

जानकारी िदनपु न नगरपािलकाभ दा बढी काय े कायम राखी दता भई स चालनमा रहेका सं थाह ले
नगरपािलकामा सेवा स चालन गदा स चािलत सेवाको िववरण सिहत दता गन अिधकारीलाई जानकारी
िदनपु नछ ।

११.

िवषयगत आधारमा वग करण: (१)सहकारी सं थाको वग करण देहाय बमोिजम हनेछः
(क) उ पादक सं थाः कृ िष,दु ध, िचया,किफ,उख,ु फलफुल र माछापालन िवशेषका िवषयगत र
अगवु ावाली एवम् उ पादनको योजना समेतका आधारमा अ य उ पादनमल
ू क सं था;
(ख) उपभो ा सं थाः उपभो ा भ डार, वचत तथा ऋण,उजा र वा य िवशेषका िवषयगत र
ाथिमक आव यकता एवम् सेवाको योजना समेतका आधारमा अ य उपभोगज य सं था;
(ग) िमक सं थाः ह तकला,खा प रकार,औ ोिगक उ पादन,भोजनालय र म करार िवशेषका
िवषयगत र सीप वा मको िवशेषता एवम् वरोजगारीको योजना समेतका आधारमा अ य ममा
आधा रत सं था;
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१२.

(घ) बहउ े यीय सं थाः उ पादन, उपभोग र म वा सीपमा आधा रत वरोजगारीका सेवा समेत
स चालन गन अ य बहमख
ु ी सं था ।
(२) उपदफा (१) को ख ड (क),(ख)र (ग) मा उ लेिखत िवषयमा िविश ीकरण, आम चलन र अ यासको
िवकास म समेतको आधारमा तोिकएबमोिजमका िवषयह थप गन सिकनेछ ।
(३) उपदफा (१)र (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन उपदफा (१) बमोिजम अ य सं थाह गठन गन
बाधा पनछै न ।
कारोवार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजना स चालन गन स ने : (१) दफा ६ बमोिजम दता माणप ा त
गरे पिछ सं थाले आ नो उ े य ाि का लािग यस ऐन र िविनयमको अधीनमा रही आव यक कारोवार,
यवसाय, उ ोग वा प रयोजना स चालन गन स नेछ ।
(२) चिलत काननू मा जनु सुकै कुरा लेिखएको भएतापिन सं थाले उपदफा (१) बमोिजम कारोवार, यवसाय,
उ ोग वा प रयोजना स चालन गन छु ै सं था दता गनपन
ु छै न ।
तर य तो कारोवार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजना स चालन गन चिलत काननू बमोिजम
अनमु ितप , वीकृ ित वा इजाजतप िलनु पन रहेछ भने सो बमोिजम अनमु ितप , वीकृ ित वा इजाजतप िलएर
मा कारोवार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजना स चालन गनु पनछ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम सं थाले चिलत काननू बमोिजम अिधकार पाएको िनकाय वा अिधकारीबाट
अनमु ितप , वीकृ ित वा इजाजतप ा त गरे मा प िदनिभ सोको जानकारी दता गन अिधकारीलाई िदनु पनछ
।
(४) दईु वा दईु भ दा बढी सं थाले संयु वा साझेदारीमा आ नो उ पादन वा सेवाको बजारीकरणको लािग यस
ऐनको अधीनमा रही आव यक कारोवार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजना स चालन गन स नेछन् ।
(५) उपदफा (५) बमोिजमको कारोवार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजना स चालन गन स ब धी अ य यब था
तोिकए बमोिजम हनेछ ।

१३.

दािय व सीिमत हने :(१) सहकारी सं थाको कारोबारको स ब धमा सद यको दािय व िनजले ख रद गरे को वा
ख रद गन वीकार गरे को शेयरको अिधकतम रकमस म मा सीिमत रहनेछ ।
(२) सहकारी सं थाको नाममा “सहकारी” र नामको अ यमा “िलिमटेड” भ ने श द रा नु पनछ ।

१४.

सहकारीका मू य, मा यता र िस ा त पालना गनु पन: सहकारी सं थाको गठन तथा स चालन गदा
सहकारीका मू य, मा यता र िस ा तको पालना गनु पनछ ।
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१५.
१६.

प र छे द–३
सं थाका उ े य तथा काय
सं थाको उ े य : काय े मा आधा रत र सद य के ि त भई आ ना सद यह को आिथक, सामािजक तथा
साँ कृ ितक उ नयन गनु सं थाको मु य उ े य हनेछ ।
सं थाको काय : सं थाका कायह देहाय बमोिजम हनेछन:् (क) सहकारीका मू य, मा यता र िस ा तह को पालना गनगराउने,
(ख) सद यको िहत व नगन गरी यावसाियक सेवाह दान गन,
(ग) सद यलाई िश ा, सचू ना र तालीम दान गन ,
(ङ) सं थाले गन उ पादन तथा सेवाको मापद ड िनधारण गरी गणु तर सधु ार, आिथक थािय व र
जोिखम यव थापनस ब धी काय गन,
(च) आ त रक िनय ण णाली लागू गन,
(छ) सं थाको यवसाियक व न तथा िवकास स ब धी ि याकलापह स चालन गन,
(ज) म ालय,रिज ार, ादेिशक रिज ार, थानीय तह वादता गन अिधकारीको िनदशन पालना गन
गराउने,
(झ) िविनयममा उि लिखत कायह गन ।
प र छे द–४
िविनयम तथा आ त रक कायिविध

१७.

िविनयम बनाउनु पन : (१) सं थाले यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको िनयम, िनदिशका, मापद ड र
कायिविधको अधीनमा रही आ नो काय स चालनको लािग िविनयम बनाउनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िविनयम दता गन अिधकारीबाट वीकृ त भए पिछ लागू हनेछ ।

१८.

आ त रक कायिविध बनाउन स ने :(१) सं थाले यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको िनयम, िनदिशका,
मापद ड, कायिवधी र िविनयमको अधीनमा रही आव यकता अनसु ार आ नो आ त रक कायिविध बनाउन
स नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको आ त रक कायिविध स बि धत सं थाको साधारणसभाले वीकृ त गरे पिछ
लागू हनेछ ।

१९.

िविनयम र आ त रक कायिविधमा संशोधन :(१) सं थाको साधारणसभाको कुल सद य सं याको
बहमतबाट िविनयम र आ त रक कायिविध संशोधन हन स नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम संशोधन भएको िविनयम वा आ त रक कायिविध दता गन अिधकारीबाट
वीकृ त भएपिछ लागू हनेछ ।
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प र छे द–५
सद यता
२०.

२१.

२२.

सं थाको सद यता: (१) १६ वष उमेर परू ा गरे का देहाय बमोिजमका नेपाली नाग रकह सं थाको सद य हन
स नेछनः्
(ख) सं थाको क तीमा एक शेयर ख रद गरे को,
(ग) सं थाको िविनयममा उि लिखत शतह पालना गन म जरु गरे को,
(घ) सं थाको िज मेवारी पालना गन म जरु भएको,
(ङ) सं थाले गरे को कारोवारसँग ित पधा हने गरी कारोवार नगरे को,
(च) सं थाको सद यता िलन यो य रहेको वघोषणा गरे को ।
(२) यस ऐनमा अ य जनु सुकै कुरा लेिखएको भएतापिन नेपाल सरकार, देश सरकारका िनकायह ,
थानीय तहका साथै सं थाको काय े िभ का सामदु ाियक वा सहकारी िव ालय, गठु ी, थानीय लब, थानीय
तहमा गठन भएका उपभो ा समहू ह सं थाको सद य हन बाधा पन छै न ।
(३) यस दफामा अ य जनु सुकै कुरा लेिखएको भएतापिन वा य सहकारी सं थामा सहकारी सं थाले
सद यता िलन वाधा पन छै न ।
सद यता ा त गन िनवेदन िदनु पन: (१) सं थाको सद यता िलन चाहने स बि धत यि ले सं थाको सिमित
सम िनवेदन िदनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदनपरे को िमितले पतीस िदन िभ सिमितले यो ऐन, यस ऐन अ तगत
बनेको िनयम तथा िविनयमको अधीनमा रही सद यता दान गन वा नगन िनणय गनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम िनणय गदा सिमितले सद यता दान नगन िनणय गरे मा सो को कारण खोली
सात िदनिभ िनवेदकलाई जानकारी गराउनु पनछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम जानकारी पाएको िमितले तीस िदनिभ स बि धत यि ले य तो सं था
दता गन अिधकारीसम उजरू गन स नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम ा तउजरू ी छानिवन गदा िनवेदकलाई सद यता दान गनु पन देिखएमा दता
गन अिधकारीले य तो िनवेदकलाई सद यता दान गनको लािग स बि धत सं थालाई आदेश िदन स नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोिजम आदेश भएमा सो आदेश ा त गरे को सात िदन िभ स बि धत सं थाले
िनवेदकलाई सद यता दान गरी सोको जानकारी दता गन अिधकारीलाई गराउनु पनछ ।
सद य हन नपाउने : (१) कुनै यि एकै कृ ितको एकभ दा वढी सं थाको सद य हन पाउने छै न ।
तर यो ऐन ार भ हनु अिघ कुनै यि एकै कृ ितको एकभ दा बढी सं थाको सद य रहेको भए यो ऐन
ार भ भएको िमितले तीनवष िभ कुनै एक सं थाको मा सद यता कायम रा नु पनछ ।
(२) यो ऐन ार भ हँदाका बखत कुनै सं थामा नेपाल सरकारको िनकाय वा दफा २० को उपदफा
(२) मा उ लेख भएदेिख बाहेकको अ य कुनै कृ ि म यि सद य भएको भए पाँचवष िभ सद यता अ य
गनपनछ
ु ।
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२३.

२४.

२५.

२६.

सद यताको समाि :(१) कुनै सद यको सद यता देहायको अव थामा समा हनेछः—
(क) सद यले आ नो सद यता याग गरे मा,
(ख) लगातार बािषक साधारणसभामा िबना सचू ना तीन पटकस म अनपु ि थत भएमा,
(ग) यो ऐन,यस ऐन अ तगत वनेको िनयम वा िविनयम बमोिजम सद यले पालना गनपन
ु ावधानको
बार बार उ लङ्घन गरे मा,
(घ) सं थाको सद यको हकमा दफा २० बमोिजमको यो यता नभएमा।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन कुनै सद यले सं थाबाट ा त वा भु ान गनु
पन कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएस म वा िनजले िलएको ऋण,ितनु पन कुनै दािय व वा अ य कुनै
सद यको तफबाट िधतो वा जमानत बसेकोमा सोको दािय व फरफारक नभएस म िनजको सद यता समा हने
छै न ।
(३) यस दफामा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन साधारणसभा बोलाउने िनणय भइसके पिछ
साधारणसभा स प न नभएस म कसैलाई पिन सद यताबाट हटाउन सिकने छै न ।
सुिवधा ा त गन नस ने : कुनै सद यले सहकारी सं थालाई ितनु पन कुनै दािय व िनधा रत समयिभ भु ान
नगरे मा वा यो ऐन, यस ऐन अ तगत वनेको िनयम तथा िविनयम बमोिजम सद यले पालन गनपन
ु यव थाको
बार बार उ लंघन गरे मा य तो सद यले अ य सद य सरहको सिु बधा ा त गन स ने छै न ।
प र छे द –६
साधारणसभा, सिमिततथा लेखा सुप रवे ण सिमित
साधारणसभा: (१) सहकारी सं थाको सव च अङ्गको पमा साधारणसभा हनेछ ।
(२) सहकारी सं थाका सबै सद यह साधारणसभाका सद य हने छन् ।
(३) सहकारी सं थाको साधारणसभा देहाय बमोिजम हनेछ:–
(क)
ारि भक साधारणसभा,
(ख)
वािषक साधारणसभा,
(ग)
िवशेष साधारणसभा ।
ारि भक साधारण सभाको काम, कत य र अिधकार: ारि भक साधारणसभाको काम, कत य र अिधकार
देहाय बमोिजम हनेछ :–
(क) ारि भक साधारणसभा हने अिघ लो िदनस मको काम कारबाही र आिथक कारोबारको जानकारी
िलने,
(ख) चालू आिथक वषको लािग वािषक काय म तथा बजेट वीकृ त गन,
(ग) ितवेदन तथा िव ीय िववरण अनमु ोदन गन,
(घ) िविनयममा उ लेख भए बमोिजम सिमित वा लेखा सपु रीवे ण सिमितको िनवाचन गन,
(ङ) आ त रक कायिविध पा रत गन,
(च) लेखा परी कको िनयिु र िनजको पा र िमक िनधारण गन,
(छ) िविनयममा तोिकए बमोिजमका अ य कायह गन ।
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२७.

२८.

२९.

वािषक साधारणसभाको काम, कत य र अिधकार : वािषक साधारणसभाको काम, कत य र अिधकार
देहाय बमोिजम हनेछ :–
(क) वािषक काय म तथा बजेट वीकृ ित गन,
(ख) वािषक लेखा परी ण ितवेदन अनमु ोदन गन,
(ग) सिमित वा लेखा सपु रीवे ण सिमितको िनवाचन तथा िवघटन गन,
(घ) स चालक वा लेखा सपु रीवे ण सिमितको संयोजक वा सद यलाई पदबाट हटाउने,
(ङ) सिमित वा लेखा सपु रीवे ण सिमितको वािषक ितवेदन पा रत गन,
(च) िविनयम संशोधन तथा आ त रक कायिविध पा रत गन,
(छ) लेखा परी कको िनयिु र िनजको पा र िमक िनधारण गन,
(ज) सं था एक करण वा िवघटन स ब धी िनणय गन,
(झ) पा र िमक लगायतका सुिवधा तो ने,
(ञ) ऋण तथा अनदु ान ा गन स ब धमा िनणय गन,
(ट) सद यको दािय व िमनाहा िदने,
(ठ) सिमितलाई आव यक िनदशन िदने,
(ड) िविनयममा तोिकए बमोिजमका अ य कायह गन ।
साधारणसभाको बैठक :(१) सिमितले सहकारी सं था दता भएको िमितले तीन मिहनािभ ारि भक
साधारणसभा बोलाउनु पनछ ।
(२) सिमितले येक आिथक वष समा भएको िमितले छ मिहनािभ वािषक साधारणसभा बोलाउनु
पनछ ।
(३) सिमितले देहायको अव थामा िवशेष साधारण सभा बोलाउनु पनछ :–
(क) सं थाको काम िवशेषले िवशेष साधारण सभा बोलाउनुपन सिमितवाट िनणय भएमा,
(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को ख ड (छ) बमोिजम लेखा सपु रीवे ण सिमितको िसफा रसमा,
(ग) कुनै स चालकले िवशेष साधारणसभा बोलाउन पेश गरे को ताव सिमित ारा पा रत भएमा,
(घ) िवशेष साधारणसभा बोलाउनु पन कारण खल
ु ाइ पि चस ितशत सद यले सिमित सम िनवेदन
िदएमा,
(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोिजम दता गन अिधकारीले िनदशन िदएमा,
(४) उपदफा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन सं थाको स चालक वा यव थापकबाट
आ नो िज मेवारी परू ा नगरी सं था स चालनमा सम या उ प न भएको अव थामा दता गन
अिधकारीलाई जानकारी िदई साधारण सद यह म येबाट बहमत सद य उपि थत भई िवशेष
साधारण सभा गन सिकनेछ ।
िवशेष साधारणसभा बोलाउन िनदशन िदन स ने: (१) सं थाको िनरी ण वा सपु रीवे ण गदा वा कसैको
उजरू ी परी छानिवन गदा देहायको अव था देिखन आएमा दता गन अिधकारीले य तो सहकारी सं थाको
सिमितलाई साधारणसभा बोलाउन िनदशन िदन स नेछ :–
(क) सहकारीको मू य, मा यता तथा िस ा त िवप रत काय गरे मा,
(ख) यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको िनयम, िविनयम तथा आ त रक कायिविध िवपरीत काय गरे मा,
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३०.

(घ) दता गन अिधकारीले िदएको िनदशनको बार बार उ लङ्घन गरे मा,
(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोिजम दता गन अिधकारीले आदेश िदएमा।
(२) उपदफा (१) बमोिजम साधारणसभा बोलाउन िनदशन ा त भएमा सिमितले सो िनदशन ा त
भएको िमितले पतीस िदनिभ साधारणसभाको बैठक बोलाउनु पनछ र साधारणसभाको बैठकमा उजरू ी वा
िनरी णका ममा देिखएका िवषयमा छलफल गरी सोको ितवेदन दता गन अिधकारीसम पेश गनु पनछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा उि लिखत अविधिभ सिमितले साधारणसभा नबोलाएमा दता गन
अिधकारीले य तो साधारणसभा बोलाउन स नेछ ।
(४) सहकारी सं थाको साधारणसभाको लािग गणपरू क सं या त काल कायम रहेको सद य सं याको
एकाउ न ितशत हनेछ ।
तर पिहलो पटक डािकएको साधारण सभामा गणपरु क सं या नपगु मे ा यसको सात िदन िभ दो ो पटक
साधारण सभा बोलाउनु पन र यसरी दो ो पटक बोलाइएको साधारण सभामा संचालक सिमितको बहमत सिहत
एक ितहाई साधारण सद यह को उपि थित भएमा साधारण सभाको गणपरु क सं या पगु क
े ो मािननेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जनु सुकै कुरा लेिखएको भए तापिन दफा २८ को (४) मा भएको यव था
सोहीअनसु ार हनेछ ।
(६) दईु हजार वा सोभ दा बढी सद य भएको सं थाले साधारण सभा गदा समान कायसचू ीमा तोिकए
बमोिजम सद य सं याको आधारमा वडा-वडा वा अ य पायकको थानमा संचालक सद यह लाई पठाई
साधारण सभा गन र य तो सभाको िनणय मािणत गन ितिनिधह छनौट गरी य ता ितिनिधह को
उपि थितको सभाले अि तम िनणय मािणत गन यव था िमलाउन स नेछ ।
स चालक सिमित :(१) सहकारी सं थामा साधारणसभाबाट िनवािचत एक स चालक सिमित रहनेछ ।
तर, एउटै यि लगातार एउटै पदमा दईु पटकभ दा बढी स चालक हन पाउने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको सिमितमा उपल ध भएस म क तीमा ते ीस ितशत मिहला सद यको
ितिनिध व सिु नि त गनु पनछ ।
(३) एउटै प रवारको एकभ दा बढी सद य एकै अविधमा स चालक तथा लेखा सिमितको पदमा
उ मेदवार ब न र िनवािचत हन स ने छै न ।
(४) कुनै सं थाको स चालक सोही सं थाको कमचारी वा आ नो सं थाले सद यता िलएको सहकारी
संघ वा बैङ्कबाहेक अक कुनै सं थाको संचालक ब न पाउने छै न ।
तर वािषक दईु करोड पैयाभ दा कमको कारोवार गन सहकारी सं थाको स चालकले य तो सहकारी
सं थामा कमचारीको पमा काम गन बाधा पन छै न । वािषक दईु करोडभ दा बिढ कारोवार गन सं थामा कुनै
संचालक कमचारी रहेको भए यो ऐन ार भ भएको िमितले दईु वषिभ य तो संचालकले कमचारीको पद याग
गरी अक कमचारीको यव था गनपनछ
ु ।
(६) यो ऐन ार भ हनअ
ु िघ कुनै यि एकभ दा बढी सं थाको स चालक वा सोही वा अक सं थाको
कमचारी भएकोमा यो ऐन ार भ भएको िमितले एक वषिभ कुनै एक सं थाको मा स चालक वा कमचारी
रहनु पनछ ।
(७) सिमितको कायाविध चार वषको हनेछ ।
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३१.

३२.

३३.

स चालक सिमितको िनवाचन :(१) सिमितले आ नो कायाविध समा हनु कि तमा एक मिहना अिघ अक
सिमितको िनवाचन गराउनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमितको िनवाचन नगराएको जानकारी ा त भएमा य तो जानकारी ा त
भएको िमितले छ मिहनािभ सिमितको िनवाचन गराउन दता गन अिधकारीले स बि धत सिमितलाई आदेश िदन
स नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम दता गन अिधकारीले आदेश िदएकोमा स बि धत सिमितले सो आदेश
बमोिजमको समयाविधिभ सिमितको िनवाचन गराई दता गन अिधकारलाई जानकारी गराउनु पनछ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम सिमितको िनवाचन नगराएमा दता गन अिधकारले य तो सं था सद य
रहेको मािथ लो संघ भए सो संघको ितिनिध समेतलाई सहभागीगराई सिमितको िनवाचन स ब धी स पणू काय
गन गराउनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोिजमको िनवाचन कायमा सहयोग पु याउनु स बि धत सिमितका
पदािधकारीह को कत य हनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोिजम िनवाचन गराउँदा लागेको स पणू खच स बि धत सं थाले यहोनु पनछ।
(७) यस दफा बमोिजम सिमितको अक िनवाचन नभएस मको लािग सिमितले िविनयममा यव था भए
बमोिजम आ नो काय स चालन गनछ ।
सिमितको काम, कत य र अिधकार : यस ऐनमा अ य उि लिखत काम, कत य र अिधकारका अित र
सिमितको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ :–
(क) सहकारीका मू य, मा यता र िस ा त बमोिजम सहकारी सं थाको स चालन गन,
(ख) आिथक तथा शासक य काय गन, गराउने,
(ग) ारि भक साधारणसभा, वािषक साधारणसभा तथा िवशेष साधारणसभा बोलाउने,
(घ) साधारणसभाका िनणयह काया वयन गन, गराउने,
(ङ) सं थाको नीित, योजना, बजेट तथा बािषक काय मको तजमा
ु गरी साधारणसभा सम पेश गन,
(च) सं थाको सद यता दान गन तथा सद यताबाट हटाउने,
(छ) शेयर नामसारी तथा िफता स ब धी काय गन,
(ज) स बि धत संघको सद यता िलने,
(झ) िविनयम तथा आ त रक कायिविध तयार गरी साधारणसभामा पेश गन,
(ञ) सं थाको काय े िभ सं थाको कारोबार र यवसायको िहत व नको लािग आव यक काय
गन,गराउने,
स चालक पदमा बहाल नरहने: देहायको कुनै अव थामा स चालक आ नो पदमा बहाल रहन स ने छै न:(क) िनजले िदएको राजीनामा सिमितबाट वीकृ त भएमा,
(ख) िनजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोिजम स चालकबाट हटाउने िनणय भएमा,
(ग) िनज अक सं थाको स चालक रहेमा,
(घ) िनज सोही वा अक सं थाको कमचारी रहेमा,
तर दफा ३० को उपदफा (४) को ितब धा मक वा यांशमा लेिखएको कुरामा सोहीबमोिजम
हनेछ ।
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३५.

३६.

(ङ) िनज सोही वा अक सं थाको लेखा सपु रीवे ण सिमितको पदमा रहेमा
(च) िनजको मृ यु भएमा।
स चालकलाई पदबाट हटाउन स ने: (१) साधारणसभाले वहमतको िनणयबाट देहायको कुनै अव थामा
स चालकलाई सिमितको स चालक पदबाट हटाउन स नेछ :–
(क) आिथक िहनािमना गरी स बि धत सं थालाई हानी नो सानी पु याएमा,
(ख) अनिधकृ त तवरले स बि धत सं थाको कारोबार स ब धी िवषयको गोपिनयता भङ्ग गरे मा,
(ग) स बि धत सं थाको कारोबार र यवसायसँग ित पधा हने गरी समान कृ ितको कारोबार वा
यवसाय गरे मा,
(घ) स बि धत सं थाको अिहत हने कुनै काय गरे मा,
(ङ) िनज शारी रक वा मानिसक पमा काम गन नस ने भएमा,
(च) कुनै स चालकमा यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको िनयम वा िविनयममा उि लिखत यो यता नरहेमा
।
(२) कुनै स चालकलाई सिमितको पदबाट हटाउने िनणय गनु अिघ य तो स चालकलाई साधारणसभा
सम सफाई पेश गन मनािसब मािफकको मौका िदइनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको अविधिभ कुनै स चालकले सफाई पेश नगरे मा वा िनजले पेश गरे को
सफाई स तोषजनक नभएमा साधारणसभाले य तो स चालकलाई पदबाट हटाउन स नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम स चालकको पदबाट हटाइएको सद य सिमितको दईु कायकालस मको
िनवाचनमा उ मेदवार ब न पाउने छै न ।
(५) उपदफा (३) बमोिजम कुनै स चालक पदबाट हटेमा य तो पदमा साधारणसभाले बाँक अविधको
लािग अक स चालकको िनवाचन गनछ ।
िनजी वाथ समावेश भएको िनणय कृयामा संल न हन नहने :(१) स चालकले आ नो िनजी वाथ
समावेश भएको िनणय ि यामा संल न हनहु दँ नै ।
(२) स चालकले आफूलाईमा यि गत फाइदा हनेगरी सं थामा कुनै काय गन गराउन हँदैन ।
(३) कुनै स चालकले उपदफा (१) को िबपरीत हने गरी वा आ नो अिधकार े भ दा बािहर गई कुनै
काम कारबाही गरे गराएमा य तो काम कारबाही ित य तो स चालक यि गत पमा उ रदायी हनेछ र
य तो काम कारबाहीबाट सं थाको, सद य वा अ य कुनै यि लाई हानी नो सानी हन गएको रहेछ भने य तो
हानी नो सानी िनजको जायजेथाबाट असल
ू उपर ग रनेछ ।
सिमितको िवघटन :(१) साधारणसभाले देहायको अव थामा सिमितको िवघटन गन स नेछः–
(क) सिमितको बदिनयतपणू कायबाट सं थाको कारोबार जोिखममा परे मा,
(ख) सं थाले ितनपन
ु दािय व तोिकएको समयिभ भु ान गन नसके मा,
(ग) िविनयममा उि लिखत उ े य र काय िवप रतको काम गरे मा,
(घ) सिमितले आ नो िज मेवारी परू ा नगरे मा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयमावलीमा उि लिखत शत वा दता गन अिधकारीले िदएको
िनदशनको बार बार उ लङ्घन गरे मा ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सिमित िवघटन भएमा साधारणसभाले नयाँ सिमितको िनवाचन गनछ ।
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३७.

३८.

(३) सिमितले यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयम बमोिजम दता गन अिधकारीले िदएको िनदशन
पालना नगरे मा वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको ितवेदन समेतको आधारमा दता गन
अिधकारीले सिमितलाई उजरू ी वा िनरी णको ममा देिखएका िवषयव तक
ु ो गाि भयताको आधारमा बढीमा छ
मिहनाको समय िदई सधु ार गन मौका िदन स नेछ र य तो समयाविध िभ पिन सधु ार नगरे मा य तो सिमित
िवघटन गनछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम सिमित िवघटन भएमा यसरी िवघटन ग रएको िमितले तीन मिहना िभ मा
अक सिमितको िनवाचन स प न गराउन र य तो िनवाचन नभएस म सं थाको दैिनक काय स चालन गन दता
गन अिधकारीले तोिकए बमोिजमको एक तदथ सिमित गठन गनु पनछ ।
(५) यस दफा बमोिजम अक सिमितको िनवाचन गराउँदा लागेको स पणू खच स बि धत सं थाले
यहोनछ ।
लेखा सुपरीवे ण सिमितको गठन :(१) सं थामा आ त रक िनय ण णालीलाई सु ढ गन तोिकए
बमोिजमको यो यता पगु क
े ा एकजना संयोजक र दईु जना सद यह रहने गरी साधारणसभाले िनवाचनबाट लेखा
सपु रीवे ण सिमित गठन गनछ ।
(२) एउटै प रवारको एकभ दा बढी यि एकै अविधमा एउटै सं थाको स चालक वा लेखा
सपु रवे ण सिमितको संयोजक वा सद य पदमा उ मेदवार ब न र िनवािचत हन स ने छै न ।
लेखा सुप रवे ण सिमितको काम, कत य र अिधकार :(१) लेखा सपु रवे ण सिमितको काम, कत य र
अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ :–
(क) येक चौमािसकमा सहकारी सं थाको आ त रक लेखापरी ण गन, गराउने,
(ख) आ त रक लेखापरी ण गदा लेखापरी णका आधारभतू िस ा तको पालना गन, गराउने,
(ग) िव ीय तथा आिथक कारोवारको िनरी ण तथा मू याङ्कन गन, गराउने,
(घ) सिमितको काम कारवाहीको िनयिमत सपु रवे ण गन र सिमितलाई आव यक सझु ाव िदने,
(ङ) साधारणसभाकोिनदशन, िनणय तथा सिमितका िनणय काया वयन भए नभएको अनुगमन गन,
(च) लेखा स ब धी ितवेदन र सिमितको काम कारबाहीको सपु रवे ण स ब धी वािषक ितवेदन
साधारणसभा सम पेश गन,
(छ) आफूले पटक पटक िदएका सझु ाव काया वयन नभएको कारणबाट कुनै सं थाको िहतमा ितकूल
असर परे मा वा य तो सं थाको नगद वा िज सी स पि को यापक पमा िहनािमना वा
अिनयिमतता भएको वा सं था ग भीर आिथक संकटमा पन लागेकोमा सोको कारण खल
ु ाई िवशेष
साधारणसभा बोलाउन सिमित सम िसफा रस गन ।
(ज) आव यक परे मा आ त रक लेखा परी क िनयिु का लािग तीन जनाको नाम स चालक सिमितमा
िसफा रस गन ।
(२) लेखा सपु रवे ण सिमितको सयं ोजक वा सद य सं थाको दैिनक आिथक शासिनक कायमा
सहभागी हन पाउने छै न ।
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प र छे द–७
बचत तथा ऋण प रचालन
३९. सद य के ि त भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनु पन :(१) सं थाले आ ना सद यह को मा बचत
वीकार गन, सोको प रचालन गन र सद यलाई मा ऋण दान गन स नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन बचत तथा ऋणको मु य कारोबार गन गरी दता
भएको सं था बाहेक अ य िवषयगत वा वहउ े यीय सं थाले बचत तथा ऋणको मु य कारोवार गन पाउने छै न।
तर यो ऐन ार भ हनु अिघ बहउ े यीय वा िवषयगत सं थाको पमा दता भई मु य कारोवारको पमा
वचत तथा ऋणको कारोवार गद आएको भए य तो सं थाले तीन वष िभ मा वचत तथा ऋणको मु य कारोवार
नहने गरी दता हँदाका बखतमा उ लेख ग रएको मु य कारोवार गन गरी सं था स चालन गनपनछ
ु ।
(३) सं थाले सद यलाई दान गन ऋणमा सेवा शु क र नवीकरण शु क िलन पाइने छै न ।
(४) बचत र ऋणको याजदर िबचको अ तर छ ितशतभ दा बढी हने छै न ।
(५) सं थाले दान गरे को ऋणमा ला ने याजलाई मल
ू ऋणमा पँजू ीकृ त गरी सोको आधारमा याज
लगाउन पाइने छै न ।
(६)सं थाले कुनैपिन क पनीको शेयर ख रद गन स ने छै न ।
तर
(१) सं थाको दािय व ित ितकूल नहने गरी सं थाले व योजनको लािग अचल स पि खरीद
तथा पवू ाधार िनमाण एवं सं था र सद यह को िहतमा उ पादन र सेवाको े मा ाथिमक पँजू ी
कोष प रचालन गन वाधा पन छै न ।
(२) यो ऐन ार भ हनु अिघ कुनै सं थाले कुनै क पनीको शेयर ख रद गरे को भएमा य तो शेयर यो
ऐन ार भ भएको िमितले एक वष अविधिभ ह ता तरण ग रस नु पनछ ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सुकै कुरा लेिखएको भए तापिनसं थाले यो ऐन ार भ हनुअिघ दता
भएका साना िकसान ारा वि त िव ीय सं थाको शेयर ख रद गन बाधा पनछै न ।
(७) सं थाले शेयर पँजू ी कोषको दश गणु ास म वचत सक
ं लन गन स नेछ ।
(८) सं थाले दता गदाका बखतका सद य बाहेक अ य सद यलाई सद यता ा त गरे को तीन मिहना
अविध यितत नभई ऋण लगानी गन स ने छै न ।
४०. स दभ याजदर स ब धी यव थाः (१) संघीय काननु बमोिजम रिज ारले बचत तथा ऋणको स दभ याजदर
तो न स नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम तोिकएको स दभ याजदर सं थाका लािग िनदशक याजदर हनेछ ।
४१. यि गत बचतको सीमा: सं थामा सद यको यि गत बचतको सीमा तीस लाखस म हनेछ ।
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४२.

४३.

४४.

४५.

प र छे द –९
आिथक ोत प रचालन
शेयर िब तथा िफता स ब धी यब था :(१) सं थाले आ नो सद यलाई शेयर िव गन स नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन सं थाले एकै सद यलाई आ नो कुल शेयर
पँजू ीको बीस ितशतभ दा बढी हने गरी शेयर िब गन स ने छै न ।
तर नेपाल सरकार, देश सरकार वा थानीय तहको पणू वा आिं शक वािम व वा िनय ण भएको
सं था वा िनकायको हकमा यो ब देज लागू हने छै न।
(४) सं थाको शेयरको अंिकत मू य ित शेयर एक सय पैयाँ हनेछ ।
(५) सं थाको शेयरपँूजी िविनयममा उ लेख भए बमोिजम हनेछ ।
(६) सं थाले खल
ु ा बजारमा शेयर िब गन पाउने छै न ।
(७) सं थाको मल
ू धनको पमा रहेको कुनै सद यको शेयर सोही सं थाको ऋण वा दािय व बाहेक अ य
कुनै ऋण वा दािय व वापत िललाम िब ग रने छै न ।
रकम िफता तथा खाता स चालन स ब धी यव था :(१) कुनै सद यले सं थाको सद यता याग गरी रकम
िफता िलन चाहेमा िनजको कुनै दािय व भए य तो दािय व भु ान गरे को िमितले एक मिहनािभ िनजको बाँक
रकम तोिकए बमोिजम िनजलाई िफता गनु पनछ ।
(२) कुनै सद यले सं थामा ज मा गरे को बचत िफता माग गरे मा िनजको कुनै दािय व भए य तो दािय व
क ा गरी बाँक रकम तोिकए बमोिजम िनजलाई िफता गनु पनछ।
(३) सं थाले वचत खाताह मा संचालन गन स नेछ ।
ऋण वा अनदु ान िलन स ने: (१) सं थाले िवदेशी बक वा िव ीय सं था वा अ य िनकायबाट ऋण वा अनदु ान
िलन वा य तो िनकायसँग साझेदारीमा काम गन संघीय काननू वमोिजम वीकृ ती िलनु पन छ ।
(२) उपदफा (१) वमोिजम िवदेशी बैङ्क वा िनकायबाट ऋण वा अनदु ान िलन वीकृ तीको लािग
तोिकएवमोिजमको िववरणह सिहत दता गन अिधकारी सम िनवेदन िदनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) वमोिजम िनवेदन ा भएमा दता गन अिधकारीले नगर कायपािलकामा ताव पेश
गनु पनछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजमको ताव नगर कायपािलकाले उपयु देखमे ा वीकृ तीको लािग म ालयमा
िशफा रस ग र पठाउनेछ ।
नेपाल सरकारको सरु ण ा त गन स ने: (१) सं थाले िवदेशी बैङ्क वा िनकायसँग िलने ऋणमा सरु ण
ा त गनु पन भएमा संघीय काननू वमोिजम वीकृ ितकोलािग दता गन अिधका र सम
ताव सिहत िनवेदन
िदनु पन छ ।
(२) दफा (१) वमोिजम ा ताव उपयु देिखएमा नगर कायपािलकाले संघीय काननु बमोिजम वीकृ ितको
लािग म ालयमा िशफा रस ग र पठाउनु पनछ ।
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४६

४७.

४८.

४९.

५०.

प र छे द –१०
सं थाको कोष
सं थाको कोष : (१) सं थाको कोषमा देहाय बमोिजमको रकम रहनेछ :–
(क) शेयर िब बाट ा त रकम,
(ख) बचतको पमा ा त रकम,
(ग) ऋणको पमा ा त रकम,
(घ) नेपाल सरकारबाट ा त अनदु ान रकम,
(ङ) िवदेशी सरकार वा अ तराि य संघसं थाबाट ा त अनदु ान वा सहायताको रकम,
(च) यवसाियक कायबाट आिजत रकम,
(छ) सद यता वेश शु क,
(ज) सं थाको नाममा ा हने अ य जनु सक
ु ै रकम ।
जगेडा कोष :(१) सं थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा देहाय बमोिजमका रकम रहने छन् :–
(क) आिथक वषको खदू बचत रकमको क तीमा प चीस ितशत रकम,
(ख) कुनै सं था, सघं वा िनकायले दान गरे को पँजू ीगत अनदु ान रकम,
(ग) ि थर स पि िव बाट ा त रकम,
(घ) अ य ोतबाट ा त रकम ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको जगेडा कोष अिवभा य हनेछ ।
सरं ि त पँज
ू ी िफता कोषः (१) सं थामा एक सरं ि त पँजू ी िफता कोष रहनेछ ।
(२) दफा ४७ बमोिजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को ख ड (क) बमोिजमको रकम
छु ् याई बाँक रहेको रकमको क तीमा प चीस ितशत रकम उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा वािषक पमा
ज मा गनु पनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकम सद यले गरे को सघं ीय काननु मा तोिकए बमोिजमको वािषक
कारोवारको आधारमा स बि धत सद यलाई उपल ध गराउनु पनछ ।
सहकारी व न कोषस ब धी यव था: (१) सं थाले सहकारी यवसायको व न गनको लािग दफा ४७
बमोिजम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को ख ड (क) बमोिजमको रकम छुट्याई बाँक रहेको रकमको
शू य दशमलव पाँच ितशतले हन आउने रकम संघीय काननु मा यव था भएबमोिजमको सहकारी व न
कोषमावािषक पमा ज मा गनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको उपयोग संघीय काननु यव था भएबमोिजम हनेछ ।
अ य कोष स ब धी यब थाः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उि लिखत कोषका अित र सं थामा
सहकारी िश ा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तोिकए बमोिजमका अ य कोषह रहन स ने छन् ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको रकम सो कोषको उ े य पिू तका लािग िविनयममा तोिकए
बमोिजम उपयोग गन सिकनेछ ।
तर एक वषको शेयर लाभांशको रकम शेयर पँजू ीको प ितशतभ दा बढी हने छै न ।
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५१.

५२.

५३.

५४.

५५.

प र छे द –११
अिभलेख र सूचना
अिभलेख रा नु पन : (१) सं थाले साधारण सभा, सिमित तथा लेखा सपु रबे ण सिमित बैठकका िनणय तथा
काम कारबाहीको अ ाविधक अिभलेख सरु ि त साथ रा नु पनछ ।
(२) सं थाले कारोबारसँग स बि धत तथा अ य आव यक अिभलेखह तोिकए बमोिजम सरु ि त साथ
रा नु पनछ ।
िववरण उपल ध गराउनु पन :(१) सं थाले देहायका िववरणह सिहतको ितवेदन आ.व. समा भएको तीन
मिहना िभ दता गन अिधकारी सम पेश गनु पनछ :–
(क) कारोबारको चौमािसक र वािषक ितवेदन तथा लेखापरी ण ितवेदन
(ख) बािषक काय म नीित तथा योजना,
(ग) खदु बचत स ब धी नीित तथा योजना,
(घ) स चालकको नाम तथा बाँक कायाविधको सचू ी,
(ङ) साधारणसभाको बैठक स ब धी जानकारी,
(च) शेयर सद य सं या र शेयरपँजू ी,
(छ) स चालक वा सद यले िलएको ऋण ितन बाँक रहेको रकम,
(ज) दता गन अिधकारीले समय समयमा तोिकिदएको अ य िववरण ।
प र छे द – १२
लेखा र लेखापरी ण
कारोबारको लेखा: सं थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा णालीमा आधा रत र कारोबारको यथाथ ि थित
प पमा देिखने गरी संघीय काननू बमोिजम रिज ारले लागू गरे को लेखामान (एकाउि टङ ट्या डड) र यस ऐन
बमोिजम पालना गनपन
ु अ य शत तथा यव था बमोिजम रा नु पनछ ।
लेखापरी ण: (१) सं थाले येक आिथक वषको लेखापरी ण सो आिथक वष समा भएको िमितले तीन
मिहनािभ चिलत काननू बमोिजम इजाजतप ा त लेखापरी क ारा गराउनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको अविध िभ कुनै सं थाले लेखापरी ण नगराएको पाइएमा दता गन
अिधकारीले य तो सं थाको लेखा परी ण इजाजतप ा त लेखापरी कबाट गराउन स नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम लेखापरी ण गराउँदा लेखापरी कलाई िदनु पन पा र िमक लगायतको रकम
स बि धत सं थाले यहोनछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम लेखापरी कले गरे को लेखापरी ण ितवेदन अनुमोदनको लािग
साधारणसभासम पेश गनु पनछ ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम पेश भएको लेखापरी ण ितवेदन साधारणसभाबाट अनमु ोदन हन नसके मा
पनु ः लेखापरी णको लािग साधारणसभाले दफा ५५ को अधीनमा रही अक लेखापरी क िनयु गनछ ।
लेखापरी कको िनयुि :(१) सं थाको लेखापरी ण स ब धी काय गन चिलत काननू बमोिजम इजाजतप
ा त लेखापरी कह म येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापरी क िनयिु गरी पा र िमक समेत तो नेछ ।
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५६.

(२) उपदफा (१) बमोिजम लेखापरी क िनयु गदा एउटै यि , फम वा क पनीलाई लगातार तीन
आिथक वषभ दा बढी हने गरी िनयु गन सिकने छै न ।
लेखापरी कमा िनयु हन नस ने :(१) देहायका यि लेखापरी कमा िनयु हन तथा िनयु भई सके को
भए सो पदमा बहाल रहन स ने छै न :(क) सहकारी सं थाको स चालक,
(ख) स बि धत सं थाको सद य,
(ग) सहकारी सं थाको िनयिमत पा र िमक पाउने गरी िनयु स लाहकार वा कमचारी,
(घ) लेखापरी ण स ब धी कसरू मा सजाय पाएको तीन वषको अविध भु ान नभएको,
(ङ) दामासाहीमा परे को,
(च) ाचार, ठगी वा नैितक पतन हने अ य फौजदारी कसरू मा सजाय पाएको पाँच वष भु ान नभएको,
(ज) स बि धत सं थासँग वाथ बािझएको यि ।
(२) लेखापरी कले आफू िनयु हनअ
ु िघ उपदफा (१) बमोिजम अयो य नभएको कुराको सं था सम
वघोषणा गनपनछ
ु ।
(३) कुनै लेखापरी क आ नो कायकाल समा नहँदै कुनै सं थाको लेखापरी ण गन अयो य भएमा वा
सं थाको लेखापरी कको पदमा कायम रहन नस ने ि थित उ प न भएमा िनजले लेखापरी ण गनु पन वा
ग ररहेको काम त काल रोक सो कुराको जानकारी िलिखत पमा सं थालाई िदनु पनछ ।
(४) यस दफाको ितकूल हनेगरी िनयु भएको लेखापरी कले गरे को लेखापरी ण मा य हने छै न ।

प र छे द – १३
छुट,सुिवधा र सहिलयत
५७. छुट, सुिवधा र सहिलयत: (१) सं थालाई ा हने छुट, सिु वधा र सहिलयत संघीय काननु बमोिजम हनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उ लेिखत छुट, सिु वधा र सहिलयत बाहेक सं थालाई ा हने अ य छुट, सिु वधा र
सहिलयत तोिकए बमोिजम हनेछ ।

५८.

प र छे द—१४
ऋण असुली तथा बाँक ब यौता
ऋण असल
ू गन: (१) कुनै सद यले सं थासँग गरे को ऋण स झौता वा शत कबिु लयतको पालना नगरे मा,
िलखतको भाखािभ ऋणको सावाँ, याज र हजाना चु ा नगरे मा वा ऋण िलएको रकम स बि धत काममा
नलगाई िहनािमना गरे को देिखएमा य तो सद यले ऋण िलंदा राखेको िधतोलाई स बि धत सं थाले िललाम
िब गरी वा अ य कुनै यव था गरी आ नो साँवा, याज र हजाना असूल उपर गन स नेछ। िधतो स बि धत
सं थाले सकारे प ात् पिन ऋणीले साँवा याज दवु ै भु ानी गरी िधतो बापतको स पि िफता िलन चाहेमा िफता
गनपनछ
ु ।
(२) कुनै सद यले सं थामा राखेको िधतो कुनै िकिसमले कसैलाई हक छोिडिदएमा वा अ य कुनै
कारणबाट य तो िधतोको मू य घट्न गएमा य तो ऋणीलाई िनि त याद िदई थप िधतो सरु ण रा न
लगाउन सिकनेछ ।
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५९.

६०.
६१
६२.

६३.

६४.

(३) उपदफा (२) बमोिजम ऋणीले थप िधतो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको िधतोबाट
पिन साँवा, याज र हजानाको रकम असल
ू उपर हन नसके मा य तो ऋणीको हक ला ने अ य जायजेथाबाट पिन
साँवा, याज र हजाना असल
ू उपर गन सिकनेछ ।
(४) यस दफा बमोिजम साँवा, याज र हजना असल
ू उपर गदा लागेको खचको रकम तथा असल
ू उपर
भएको साँवा, याज र हजानाको रकम क ा गरी बाँक रहन आएको रकम स बि धत ऋणीलाई िफता िदनु पनछ ।
(५) यस दफा बमोिजम कुनै सं थाले ऋणीको िधतो वा अ य जायजेथा िललाम िब गदा िललाम
सकान यि को नाममा सो िधतो वा जायजेथा चिलत काननू बमोिजम रिज ेशन वा दािखल खारे ज गनको
लािग स बि धत कायालयमा लेखी पठाउनेछ र स बि धत कायालयले पिन सोही बमोिजम रिज ेशन वा दािखल
खारे ज गरी सोको जानकारी स बि धत सं थालाई िदनु पनछ ।
(६) यस दफा बमोिजम िधतो राखेको स पि िललाम िब गदा कसैले सकार नगरे मा य तो स पि
स बि धत सं था आफले सकार गन स नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोिजम आफले सकार गरे मा य तो स पि स बि धत सं थाको नाममा रिज ेशन
वा दािखल खारे ज गन स बि धत कायालयमा लेखी पठाउनेछ र यसरी लेखी आएमा स बि धत कायालयले
सोही बमोिजम रिज ेशन वा दािखल खारे ज गरी िदनु पनछ ।
कालो सूची स ब धी यव थाः सं थाबाट ऋण िलई रकमको अपचलन गन वा तोिकएको समयाविध िभ
ऋणको साँवा याज िफता नगन यि को नाम नामेशी सिहत कालोसचू ी काशन स ब धी यव था संघीय
काननु बमोिजम हनेछ ।
कजा सूचना के स ब धी यव थाः कजा सचू ना के स ब धी यव था संघीय काननु बमोिजम हनेछ ।
बाँक ब यौता असूल उपर गन : कसैले सं थालाई ितनु बझु ाउनु पन रकम नितरी बाँक राखेमा य तो रकम र
सोको याज समेत दता गन अिधकारीले य तो यि को जायजेथाबाट असल
ू उपर ग रिदन स नेछ ।
रो का रा न लेखी पठाउने: (१) सं था वा दता गन अिधकारीले दफा ५८ र ६१ को योजनको लािग कुनै
यि को खाता, जायजेथाको वािम व ह ता तरण, नामसारी वा िब गन नपाउने गरी रो का रा न स बि धत
िनकायमा लेखी पठाउन स नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम रो काको लािग लेखी आएमा स बि धत िनकायले चिलत काननू बमोिजम
य तो यि को खाता,जाय जेथाको वािम व ह ता तरण, नामसारी वा िब गन नपाउने गरी रो का रा नराखी
िदनु पनछ ।
अ ािधकार रहने: कुनै यि ले सं थालाई ितनु पन ऋण वा अ य कुनै दािय व नितरे मा य तो यि को
जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए यसको लािग रकम छु ाई बाँक रहन आएको रकममा सं थाको
अ ािधकार रहनेछ ।
कायवाही गन वाधा नपन: सं थाले ऋण असल
ु ी गन स ब धमा कुनै यि वा सहकारी सं था उपर चलाएको
कुनै कारवाहीका कारणबाट य तो यि वा सं था उपर यस ऐन तथा चिलत काननू बमोिजमको कुनै कसरू मा
कारवाही चलाउन रोक लगाएको मािनने छै न ।
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प र छे द– १५
एक करण, िबघटन तथा दता खारेज
६५. एक करण तथा िवभाजन स ब धी यब था: (१) यस ऐनको अिधनमा रही दईु वा दईु भ दा बढी सं थाह
एक आपसमा गाभी एक करण गन वा एक सं थालाई भौगोिलक काय े को आधारमा दईु वा दईु भ दा बढी
सं थामा िवभाजन गन सिकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम एक करण वा िवभाजन गदा स बि धत सं थाको कुल कायम रहेका सद य
सं याको दईु ितहाइ बहमतबाट िनणय हनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम एक करण वा िवभाजन गन िनणय गदा एक करण वा िवभाजनका शत र
कायिविध समेत खल
ु ाउनु पनछ।
६६. िवघटन र दता खारेज: (१) कुनै सं थामा देहायको अव था िव मान भएमा साधारण सभाको त काल कायम
रहेका दईु ितहाइ बहमत सद यको िनणयबाट य तो सं थाको िवघटन गन िनणय गरी दता खारे जीको वीकृ ितका
लािग सिमितले दता गन अिधकारी सम िनवेदन िदनस नेछ :–
(क) िविनयममा उि लिखत उ े य तथा काय हािसल गन स भव नभएमा,
(ख) सद यको िहत गन नस ने भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम ा त िनवेदनमा छानिवन गदा य तो सं थाको िवघटन गन उपयु देिखएमा
दता गन अिधकारीले य तो सं थाको दता खारे ज गन स नेछ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन दता गन अिधकारीले देहायको अव थामा मा
सं थाको दता खारे ज गन स नेछ :–
(क) लगातार दईु वषस म कुनै कारोबार नगरी िन कृ य रहेको पाइएमा,
(ख) कुनै सं थाले यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयमावली िवपरीतको काय बार बार गरे मा,
(ग) िविनयममा उि लिखत उ े य िवपरीत काय गरे मा,
(घ) सहकारी मू य, मा यता र िस ा त िवपरीत काय गरे मा ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम दता खारे ज गनु अिघ दता गन अिधकारीले य तो सं थालाई
सनु वु ाईको लािग प िदनको समय िदनु पनछ ।
(५) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सं थाको दता खारे ज भएमा य तो सं था िवघटन भएको मािननेछ ।
(७) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सं थाको दता खारे जी भएमा य तो सं थाको दता माणप वतः
र भएको मािननेछ ।
६७. िल वीडेटरको िनयुि : (१) दफा ६६ बमोिजम कुनै सं थाको दता खारे ज भएमा दता गन अिधकारीले िल वीडेटर
िनयु गनछ ।
(२) उपदफामा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भएतापिन संघीय काननु मा तोिकएको िसमा स मको स पि भएको
सं थाको हकमा दता गन अिधकारीले कुनै अिधकृ त तरका कमचारीलाई िल वीडेटर िनयिु गन स नेछ ।
६८. िल वीडेशन पिछको स पितको उपयोग: कुनै सं थाको िल वीडेशन प ात् सबै दािय व भु ान गरी बाँक रहन
गएको स पि को उपयोग संघीय काननु मा तोिकए बमोिजम हनेछ ।
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प र छे द –१६
दता गन अिधकारी
६९.

७०.

७१.

७२.

दता गन अिधकारी: (१)यस ऐन अ तगत दता गन अिधकारीले गनपन
ु कायह नगरपािलकाको मख
ु
शासिकय अिधकृ तले गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको दता गन अिधकारीले यस ऐन बमोिजम आफूमा रहेको कुनै वा स पणू
अिधकार आफू मातहतको अिधकृ त तरको कमचारीलाई यायोजन गन स नेछ ।
काम, कत य र अिधकार : यस ऐनमा अ य उि लिखत काम, कत य तथा अिधकारको अित र दता गन
अिधकारीको काम, कत य र अिधकार तोिकए बमोिजम हनेछ ।
प र छे द –१७
िनरी ण तथा अनुगमन
िनरी ण तथा अिभलेख जाँच गन: (१) दता गन अिधकारीले सं थाको जनु सक
ु ै वखत िनरी ण तथा
अिभलेख परी ण गन, गराउन स नेछ ।
(२) नेपाल रा बङ्कले जनु सक
ु ै वखत तोिकएको भ दा बढी आिथक कारोवार गन सं थाको िहसाव
िकताव वा िव ीय कारोवारको िनरी ण वा जाँच गन, गराउन स नेछ।
(३) उपदफा (२) को योजनको लािग नेपाल रा बैङ्कले आ ना कुनै अिधकारी वा िवशेष खटाई
आब यक िववरण वा सचू नाह सं थाबाट िझकाई िनरी ण तथा सपु रीवे ण गन स नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२)बमोिजम िनरी ण वा िहसाब जाँच गदा दता गन अिधकारी वा नेपाल रा
बैङ्कको अिधकार ा अिधकृ तले माग गरे को जानकारी स बि धत सं थाले उपल ध गराउनु पनछ ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम िनरी ण वा िहसाब जाँच गदा कुनै सं थाको कामकारबाही यो ऐन,
यस ऐन अ तगत बनेको िनयम, िनदिशका, मापद ड वा कायिविध बमोिजम भएको नपाइएमा दता गन अिधकारी
वा नेपाल रा बैङ्कले स बि धत सं थालाई आव यक िनदशन िदन स नेछ र य तो िनदशनको पालना गनु
य तो सं थाको कत य हनेछ ।
(६) नेपाल रा बैङ्कले यस दफा बमोिजम सं थाको िनरी ण तथा सपु रीवे ण गदा नेपाल रा
बैङ्कले चिलत काननू बमोिजमको अिधकार योग गन स नेछ।
(७) यस दफा बमोिजम सं थाको िनरी ण तथा सपु रीवे ण गदा ा त हन आएको जानकारी नेपाल रा
बैङ्कले नगर कायपािलकालाई उपल ध गराउनु पनछ ।
छानिवन गन स ने :(१) कुनै सं थाको यवसाियक कारोबार स तोषजनक नभएको, सद यको िहत िवपरीत
काम भएको वा सो सं थाको उ े य िवपरीत काय गरे को भनी य तो सं थाको क तीमा वीस ितशत सद यले
छानिवनको लािग िनवेदन िदएमा दता गन अिधकारीले य तो सं थाको छानिवन गन, गराउन स नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम छािनवन गदा माग गरे को िववरण वा कागजात उपल ध गराई सहयोग गनु
स बि धत सिमितको कत य हनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम ग रएको छानिवनको जानकारी स बि धत सं थालाई िलिखत पमा
िदनु पनछ ।
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७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गन सं था को िनरी ण तथा अनगु मन स ब धी िवशेष यव था : (१) बचत
तथा ऋणको मु य कारोबार गन सं थाले तोिकए बमोिजम अनगु मन णाली अवल बन गनु पनछ ।
(२) दता गन अिधकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गन सं थाको तोिकए बमोिजमको अनगु मन
णालीमा आधा रत भई िनरी ण तथा अनगु मन गनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम सं थाको िनरी ण तथा अनगु मन दता गन अिधकारीले आव यकता अनसु ार
नेपाल रा बैङ्क लगायतका अ य िनकायको सहयोग िलन स नेछ ।
७४.वािषक ितवेदन पेश गनपन
ु : (१) दता गन अिधकारीले आिथक वष समा भएको िमितले तीन मिहनािभ
सं थाको िनरी ण स ब धी वािषक ितवेदन नगर कायपािलका सम पेश गनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको ितवेदनमा देहायका िववरणह खल
ु ाउनु पनछ:–
(क) स चालनमा रहेका सं थाको िववरण,
(ख) अनुगमन ग रएका सं थाको सं या तथा आिथक कारोवारको िववरण,
(ग) सं थामा सहकारी िस ा त र यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको िनयम, िविनयम तथा आ त रक
कायिविधको पालनाको अव था,
(घ) सं थाका सद यले ा त गरे को सेवा सिु वधाको अव था,
(ङ) सं थाको ि याकलापमा सद यको सहभािगताको तर अनपु ात,
(च) सं थालाई नगरपािलकाबाट दान ग रएको िव ीय अनदु ान तथा छुट सिु वधाको सदपु योिगताको
अव था,
(छ) सं थाको आिथक ि याकलाप तथा िव ीय अव था स ब धी तोिकए बमोिजमका िववरण,
(ज) सं थामा आ त रक िनय ण णालीको अव था,
(झ) सं थामा सुशासन तथा िज मेवारीको अव था,
(ञ) सं थामा रहेका कोषको िववरण,
(ट) सरं ि त पँजू ी िफता कोष िवतरणको अव था,
(ठ) सहकारीको नीित िनमाणमा सहयोग पु ने आव यक कुराह ,
(ड) सहकारी सं थाको दता, खारे जी तथा िवघटन स ब धी िववरण,
(ढ) सं थाले स चालन गरे को दफा १२ बमोिजमको कारोवार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजनाको
िववरण,
(ण) तोिकए बमोिजमका अ य िववरण ।
७५. आपसी सुर ण सेवा संचालन स ब धी यव थाः (१) सं थाले संघीय काननु मा यव था भएबमोिजम आ ना
सद यह को बालीनाली वा व तभु ाउमा भएको ितको अश
ं पिू त गन गरी आपसी सरु ण सेवा संचालन गन
स नेछ ।
७६. ि थरीकरण कोष स ब धी यव थाः (१) बचत तथा ऋण िवषयगत सं थाह स भािवत जोिखमबाट सरं णका
लािग संघीय काननु मा यव था भएबमोिजम खडा हने ि थरीकरण कोषमा सहभागी हन स नेछन् ।
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प र छे द –१८
सम या त सं थाको यव थापन
७७. सं था सम या त भएको घोषणा गन सिकने: (१) यस ऐन बमोिजम ग रएको िनरी ण वा िहसाब जाँचबाट
कुनै सं थामा देहायको अव था िव मान रहेको देिखएमा कायपािलकाले य तो सं थालाई सम या त
सं थाको पमा घोषणा गन स नेछ:(क) सद यको िहत िवपरीत हने गरी कुनै काय गरे को,
(ख) सं थाले परू ा गनपन
ु िव ीय दािय व परू ा नगरे को वा भु ानी गनपन
ु दािय व भु ानी गन नसके को
वा भु ानी गन नस ने अव था भएको,
(ग) सद यह को बचत िनधा रत शत बमोिजम िफता गन नसके को,
(घ) यो ऐन, यस ऐन अ तगत बनेको िनयम तथा िविनयम िवपरीत हने गरी सं था स चालन भएको,
(ङ) सं था दामासाहीमा पन स ने अब थामा भएको वा उ लेखनीय पमा ग भीर आिथक किठनाई
भोिगरहेको,
(च) कुनै सं थाले सद यको बचत रकम िफता गनु पन अविधमा िफता नगरे को भनी य तो सं थाका
क तीमा वीस ितशत वा वीस जना म ये जनु कम ह छ सो वरावरका सद यह ले दता गन
अिधकारी सम िनवेदन िदएकोमा छानिवन गदा ख ड (क) देिख (ङ) स मको कुनै अव था
िव मान भएको देिखएको ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेिखएको भए तापिन चिलत काननू बमोिजम गठन गरे को आयोगले
कुनै सं थालाई सम या त सं था घोषणा गन िसफा रस गरे मा वा सम या त भनी पिहचान गरे कोमा वा य तो
आयोगमा परे को उजरु ी सं या, औिच य समेतको आधारमा कायपािलकाले य तो सं थालाई सम या त सं था
घोषणा गन स नेछ ।
७८. यव थापन सिमितको गठन: (१) दफा ७७ बमोिजम सम या त सं था घोषणा भएकोमा य तो सं थाको
स पि यव थापन तथा दािय व भु ानी स ब धी कायकालािग यव थापन सिमितको गठन गन दता गन
अिधकारीले कायपािलका सम िसफा रस गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम िशफा रस भई आएमा कायपािलकाले तोिकए वमोिजम यव थापन
सिमितको गठन गन स ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम गिठत यव थापन सिमितको काम, कत य र अिधकार तोिकए बमोिजम
हनेछ ।
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प र छे द–१९
कसूर, द ड ज रवाना तथा पुनराबेदन
७९. कसरू गरेको मािनने : कसैले देहायको कुनै काय गरे मा यस ऐन अ तगतको कसरू गरे को मािननेछ ।
(क) दता नगरी वा खारे ज भएको सं था स चालन गरे मा वा कुनै यि , फम वा क पनीले आ नो
नाममा सहकारी श द वा सो श दको अं ेजी पा तरण राखी कुनै कारोबार, यवसाय, सेवा वाह
वा अ य कुनै काय गरे मा,
(ख) सद यको बचत यस ऐन र यस ऐन अ तगत बनेको िनयम, िविनयम बमोिजम बाहेक अ य कुनै
पिन योजनको लािग योग गरे मा,
(ग) तोिकएको भ दा बढी रकम ऋण दान गदा जमानत वा सरु ण नराखी ऋण दान गरे मा,
(घ) सिमितको सद य, यव थापक वा कमचारीले सं थाको स पि , बचत वा शेयर रकम िहनािमना
गरे मा,
(ङ) ऋण असूल हन नस ने गरी सिमितका कुनै सद य, िनजको नातेदार वा अ य यि वा
कमचारीलाई ऋण िदई रकम िहनािमना गरे मा,
(च) सिमितका कुनै सद यले ए लै वा अ य सद यको िमलोमतोमा सं थाको शेयर वा बचत रकम आफू
खसु ी प रचालन गरी सं थालाई हानी नो सानी पु याएमा,
(छ) झु ा वा गलत िववरण पेश गरी कजा िलएमा, राखेको िधतो क चा भएमा वा ऋण िहनािमना गरे मा,
(ज) सं थाले यस ऐन र यस ऐन अ तगत बनेका िनयम, िविनयम िवप रत लगानी गरे मा वा लगानी गन
उ े यले रकम उठाएमा,
(झ) कृ ि म यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण िलएमा वा िदएमा,
(ञ) िधतोको अ वाभािवक पमा बढी मू याङ्कन गरी ऋण िलएमा वा िदएमा,
(ट) झु ा िववरणको आधारमा प रयोजनाको लागत अ वाभािवक पमा बढाई बढी ऋण िलएमा वा
िदएमा,
(ठ) कुनै यि वा सं थालाई एक पटक िदइसके को सरु ण रीतपवू क फुकुवा नभई वा सो सरु णले
खामेको मू यभ दा बढी हनेगरी सोही सरु ण अ य सं थामा राखी पनु ः ऋण िलए वा िदएमा,
(ड) सं थाबाट जनु योजनको लािग ऋण सिु वधा िलएको हो सोही योजनमा नलगाई अ य योग गरे
वा गराएमा,
(ढ) सं थाको कुनै कागजात वा खातामा लेिखएको कुनै कुरा कुनै त रकाले हटाइ वा उडाइ अक अथ
िन कने यहोरा पारी िमलाई ले ने वा अक िभ नै े ता रा ने ज ता काम गरे बाट आफूलाई वा
अ कसैलाई फाइदा वा हािन नो सानी गन उ े यले क त गन वा अकाको हािन नो सानी गन
उ े यले नगरे वा नभएको झु ा 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,
(ण) ऋणको िधतो व प रािखने चल अचल स पि िललाम िब वा अ य योजनको लािग
मू याङ्कन गदा मू याङ्कनकताले बढी, कम वा गलत मू याङ्कन गरी सं थालाई हानी नो सानी
पु याउने काय गरे वा गराएमा,
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(त) सं थालाई हानी नो सानी पु याउने उ े यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलािहजा गन वा
गराउन, कुनै िकिसमको रकम िलन वा िदन, िबना मू य वा कम मू यमा कुनै माल, व तु वा सेवा
िलन वा िदन, दान, दात य, उपहार वा च दा िलन वा िदन, गलत िलखत तयार गन वा गराउन,
अनवु ाद गन वा गराउन वा गैर काननू ी लाभ वा हानी पु याउने बदिनयतले कुनै काय गरे वा
गराएमा,
(थ) कुनै सं था वा सोको सद य वा बचतकता वा ती म ये कसैलाई हानी नो सानी पु ने गरी लेखा
परी ण गरे गराएमा वा लेखा परी ण गरे को झु ो ितवेदन तयार पारे मा वा पान लगाएमा।
सजायः (१) कसैले दफा ७९ को कसरू गरे मा देहाय बमोिजमको सजाय हनेछ :(क) ख ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसरू मा एक बषस म कै द र एक लाख पै ँयास म ज रवाना,
(ख) ख ड (ठ) को कसरू मा दईु बषस म कै द र दईु लाख पै ँयास म ज रवाना,
(ग) ख ड (ख) को कसरू मा िवगो बराबरको रकम ज रवाना गरी तीन बष स म कै द ,
(घ) ख ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसरू मा िवगो भराई िवगो
बमोिजम ज रवाना गरी देहाय बमोिजमको कै द हनेछ :(१) दश लाख पैयाँस म िबगो भए एक वषस म कै द,
(२) दश लाख पैयाँभ दा बढी पचास लाख पैयाँस म िबगो भए दईु वष देिख तीन
वषस म कै द,
(३) पचास लाख पैयाँभ दा बढी एक करोड पैयाँस म िबगो भए तीन वष देिख चार वषस म कै द,
(४) एक करोड पैयाँभ दा बढी दश करोड पैयास म िबगो भए चार वषदेिख छ वषस म
कै द,
(५) दश करोड पयाँभ दा बढी एक अब पैयाँस म िबगो भए छ वषदेिख आठ वषस म
कै द,
(६) एक अब पैयाँभ दा बढीजितसक
ु ै पैयाँ िबगो भए पिन आठ वषदेिख दश वषस म
कै द,
(ङ) ख ड (ढ) को कसरू मा दश बषस म कै द ।
(२) दफा ७९ को कसरू गन उ ोग गन वा य तो कसरू गन म त पु याउने यि लाई मु य कसरू दारलाई
हने सजायको आधा सजाय हनेछ ।
(३) दफा ७९ को कसरू गन वा य तो कसरू गन म त पु याउनु कुनै िनकाय सं था भए य तो िनकाय
सं थाको मख
ु कायकारी वा पदािधकारी वा कायकारी हैिसयतमा काय स पादन गन यि लाई यस ऐन
बमोिजम हने सजाय हनेछ ।
ज रवाना हने :(१) दफा ८७ बमोिजम कसैको उजरू ी परी वा सं थाको िनरी ण अनगु मन वा िहसाब िकताबको
जाँच गदा वा अ य कुनै यहोराबाट कसैले देहायको कुनै काय गरे को पाइएमा दता गन अिधकारीले य तो
कायको कृ ित र गा भीयको आधारमा य तो काय गन यि लाई पाँच लाख पै ँयास म ज रवाना गनछ :(क) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेका िनयम िवपरीत सद यसँग याज िलएमा,
(ख) सं थाले दान गन बचत र ऋणको याजदर बीचको अ तर छ ितशतभ दा बढी कायम गरे मा,
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(ग) सं थाले दान गरे को ऋणमा ला ने याजलाई मल
ू कजामा पँजू ीकृ त गरी सोको आधारमा याज
लगाएमा,
(घ) कुनै सद यलाई आ नो पँजू ीकोषको तोिकए बमोिजमको ितशतभ दा बढी हने गरी ऋण दान
गरे मा,
(ङ) सं था दता गदाका बखतका सद य बाहेक अ य सद यलाई सद यता ा त गरे को तीन मिहना
अविध यितत नभई ऋण लगानी गरे मा,
(च) ाथिमक पँजू ी कोषको प गणु ा भ दा बढी हने गरी बचत सक
ं लन गरे मा,
(छ) शेयर पँजू ीको १८ ितशतभ दा बढी शेयर लाभांश िवतरण गरे मा,
(ज) सं थाले आ नो काय े बािहर गई कारोबार गरे मा वा गैर सद यसंग कारोवार गरे मा,
(झ) सं थाले यो ऐन िवपरीत कृ ि म यि लाई आ नो सद यता िदएमा ।
(२) उपदफा (१) मा लेिखएको यहोराबाट कसैले देहायको कुनै काय गरे को दता गन
अिधकारीले य तो कायको कृ ित र गा भीयको आधारमा य तो काय गन यि लाई तीन लाख पैयाँस म
ज रवाना गन स नेछः(क) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयम बमोिजम िदएको कुनै िनदशन वा तोिकएको मापद डको
पालना नगरे मा,
(ख) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयम बमोिजम िदनपु न कुनै िववरण, कागजात, ितबेदन,
सचू ना वा जानकारी निदएमा,
(ग) यस ऐन बमोिजम िनवाचन नगरी सिमित तथा लेखा सपु रीवे ण सिमितका पदािधकारीह आफू
खश
ु ी प रवतन गरे मा
(घ) कुनै सं थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोिजमको तोिकएको शत पालन नगरे मा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयम िवप रत अ य काय गरे मा ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको ज रवाना गनु अिघ दता गन अिधकारीले स बि धत यि वा
सं थालाई सफाई पेश गन क तीमा प िदनको समयाविध िदनु पनछ ।
रो का रा ने :(१) दता गन अिधकारीले स बि धत सं थालाई दफा ८१ बमोिजम ज रवाना गनका
ु अित र
तीन मिहनास म य तो सं थाको कारोबार, स पित तथा बैङ्क खाता रो का रा ने तथा स पि रो का रा न
स बि धत िनकायलाई िसफा रस गन स नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िसफा रस ा त भएमा य तो सं थाको कारोबार, स पित वा बैङ्क खाता
रो का राखी सो को जानकारी दता गन अिधकारीलाई िदनु पनछ ।
दो बर ज रवाना हने:(१) दफा ८१ बमोिजम ज रवाना भएको यि वा सं थाले पनु : सोही कसरू गरे मा य तो
यि वा सं थालाई दता गन अिधकारीले दो ो पटकदेिख येक पटकको लािग दो बर ज रवाना गनछ ।
अनुस धानको लािग लेखी पठाउन स ने :दता गन अिधकारी वा नेपाल रा बैङ्कले यस ऐन बमोिजम
आ नो काम, कत य र अिधकारको पालना गदा कसैले दफा ७९ बमोिजमको कसरू गरे को थाहा पाएमा य तो
कसरू का स ब धमा यस ऐन बमोिजम अनसु धान गनको लािग स बि धत िनकायमा लेखी पठाउन स नेछ ।
मु ास ब धी यव थाः दफा ८० बमोिजम सजाय हने कसरू को मु ा स ब धी यव था सघं ीय काननु बमोिजम
हनेछ ।
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मु ा हेन अिधकारी: दफा ८० बमोिजमको सजाय हने कसरू स ब धी मु ाको कारवाही र िकनारा िज ला
अदालतबाट हनेछ ।
उजूरी िदने हद याद :(१) कसैले दफा ८० बमोिजमको सजाय हने कसरू गरे को वा गन लागेको थाहा पाउने
यि ले यसरी थाहा पाएको िमितले न बे िदनिभ दता गन अिधकारी सम उजरू ी िदनु पनछ ।
(२) कसैले दफा ८० बमोिजम ज रवाना हने काय गरे को थाहा पाउने यि ले यसरी थाहा पाएको
िमितले न बे िदन िभ दता गन अिधकारी सम उजरू ीिदनु पनछ ।
पुनरावेदन गन स ने :(१) दफा ६ बमोिजम सं था दता गन अ वीकार गरे को वा दफा 8८ बमोिजम सं था दता
खारे ज गरे कोमा िच नबु नेले सो िनणयको जानकारी पाएको िमितले पतीस िदनिभ दता गन अिधकारीको
िनणयउपर कायपािलकासम पनु रावेदन गन स नेछ ।
(२) दफा ८० बमोिजमको ज रवानामा िच नबु ने यि ले य तो िनणयको जानकारी पाएको िमितले
पतीस िदनिभ देहाय बमोिजम पनु रावेदन गन स नेछ:
(क) दता गन अिधकारी र कायपािलकाले गरे को िनणय उपर स बि धत िज ला अदालतमा,
(ख) नेपाल रा बैङ्कले गरे को िनणय उपरस बि धत उ च अदालतमा ।
असल
ू उपर ग रने : यस प र छे द बमोिजम कुनै यि ले ितनु पन ज रवाना वा कुनै रकम नितरी बाँक रहेकोमा
य तो ज रवाना वा रकम िनजबाट सरकारी बाँक सरह असल
ू उपर ग रनेछ ।
प र छे द–२०
िविवध
मतािधकारको योग : कुनै सद यले सं थाको जितसक
ु ै शेयर ख रद गरे को भए तापिन स बि धत सं थाको
काय स चालनमा एक सद य एक मतको आधारमा आ नो मतािधकारको योग गन स नेछ ।
सामािजक परी ण गराउन स ने :(१) सं थाले िविनयममा उि लिखत उ े य ा त गनका लािग सिमितबाट
भएका िनणय र काय, सद यह ले ा त गरे का सेवा र स तु ीको तर, सेवा ाि तबाट सद यह को जीवन तरमा
आएको आिथक, सामािजक, सां कृ ितक तथा वातावरणीय प मा सकारा मक प रवतन लगायतका िवषयमा
सामािजक परी ण गराउन स नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको सामािजक परी णको ितवेदन छलफलको लािग सिमितले
साधारणसभा सम पेश गनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको सामािजक परी ण ितवेदन छलफल गरी साधारणसभाले
आव यकता अनसु ार सिमितलाई िनदशन िदन स नेछ ।
(४) यस दफा बमोिजमको सामािजक परी ण ितवेदनको एक ित स बि धत सं थाले दता गन
अिधकारी सम पेश गनु पनछ ।
सहकारी िश ाः सहकारी े को वधनको लािग िव ालय तहको पाठय ममा आधारभतू सहकारी स व धी
िवषयव तुलाई समावेश गन सिकनेछ ।
आिथक सहयोग गन नहने: सं थाको रकमवाट सिमितको िनणय वमोिजम सद यह ले आिथक सहयोग िलन
स नेछन् । तर सामािजक कायकोलािग गैर सद य यि वा सं थाह लाई समेत आिथक सहयोग गन वाधा पन
छै न ।
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प ीकरणः यस दफाको योजनको लािग 'सामािजक काय' भ नाले िश ा, वा य, वातावरण संर ण,
मानवीय सहायता, सहका रता ब न स बि ध कायलाई जनाउँछ ।
अ तर सहकारी कारोवार गन स नेः सं थाह ले तोिकए बमोिजम एक आपसमा अ तर सहकारी कारोवार गन
स नेछन् ।
ठे काप ा िदन नहने: सं थाले आ नो सिमितको कुनै स चालक वा लेखा सपु रीवे ण सिमितको संयोजक वा
सद य वा आ नो कमचारीलाई ठे काप ा िदन हदैन ।
सरकारी बाँक सरह असल
ू उपर हने: कुनै सं थाले ा त गरे को सरकारी अनदु ान वा कुनै सेवा सिु वधा
दु पयोग गरे को पाइएमा चिलत काननू बमोिजम सरकारी बाँक सरह असल
ू उपर ग रनेछ।
क पनी स ब धी चिलत ऐन लागू नहने : यस ऐन अ तगत दता भएको सं थाको हकमा क पनी स ब धी
चिलत ऐन लागू हने छै न ।
चिलत कानून बमोिजम कारवाही गन वाधा नपन : यस ऐनमा लेिखएको कुनै कुराले कुनै यि उपर
चिलत काननू बमोिजम अदालतमा मु ा चलाउन बाधा पु याएको मािनने छै न ।
स पि शुि करण िनवारण स ब धी कानुनी यव थाको पालना गनपनः
ु सं थाले स पि शिु करण
िनवारण स ब धी संघीय / देश काननु मा भएका यव थाका साथै तत् स ब धमा म ालयले जारी गरे को
मानद ड र नेपाल रा बकको िव ीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका िनदिशकाह को पालना गनपनछ
ु ।
िनयम बनाउने अिधकार: यस ऐनको काया वयनकोलािग कायपािलकाले आव यक िनयम बनाउन स नेछ ।
मापद ड, िनदिशका वा कायिविध बनाई लागू गन स ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अ तगत बनेको िनयमको
अधीनमा रही सं थाको दता, स चालन, िनरी ण तथा अनगु मन लगायतका काम कारबाहीलाई यवि थत र
भावकारी पमा स चालन गन कायपािलकाले आव यकता अनसु ार मापद ड, िनदिशका वा कायिविध बनाई
लागू गन स नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको मापद ड बनाउँदा आव यकता अनसु ार रिज ार, नेपाल रा बैङ्क,
म ालय र स बि धत अ य िनकायको परामश िलन सिकनेछ ।
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अनसु चू ी -१
एनको दफा ५ को उपदफा (१) संग स वि धत
दता दरखा त
िमित २०... । ...।...
ी ............................. यू ,
....... कायपािलकाको कायालय ।

िवषयः सहकारी सं थाको दता ।
महोदय,
हामी देहायका यि ह देहायका कुरा खोली देहायको सं था दता गरी पाउन िनवेदन गदछौ ँ । उ े यअनु प
सं थाले त काल गन कायह को योजना र तािवत सं थाको िविनयम दईु ित यसै साथ सल
ं न राखी पेस गरे का छौ ँ ।
सं थास ब धी िववरण
(क)
तािवत सं थाको नामः–
(ख) ठे गानाः–
(ग) उ े यः–
(घ) मु य कायः–
(ङ) काय े ः–
(च) दािय वः–
(छ) सद य सङ् याः–
(१) मिहला .........जना
(२) पु ष ............ जना
(छ)
ा सेयर पँजु ीको रकमः— . ....
(ज)
ा वेश शु कको रकमः– . ..... ।
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अनसु चू ी- २
ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) संग स वि धत
सं था दता माण–प
िवदरु नगर कायपािलकाको कायालय ।
सहकारी दता माण–प

दता न.ं
िवदरु नगरपािलका सहकारी ऐन, ... को दफा ... बमोिजम ी ... ... ... ... ... ... ... ... ... लाई सीिमत दािय व भएको
सं थामा दता गरी वीकृ त िविनयमसिहत यो माण–प दान ग रएको छ ।

वग करणः ... ... ... ... ... ... ... ...
दता गरे को िमितः
द तखतः
दता गन अिधकारीको नामः
कायालयको छापः
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