सूर्योदर्य राजपत्र
सूर्योदर्य नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित
खण्ड (२) फिक्कि, इिाम, १ नं. प्रदे ि, नेपाि, माघ १० गते, २०७५ साि, संख्र्या ७

भाग –१
ने पालको सं विधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोविम गठन भएको यस सू योदय
नगरपावलकाको नगरसभाले बनाएको तल ले विए बमोविमको ऐन सिव साधारणको
िानकारीका लावग प्रकाशन गररएको छ ।

सूर्योदर्य नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ िाई
संसोधन गनि बनेको विधेर्यक, २०७५

प्रस्तावना:
सूर्योदर्य नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ मा राजश्ि संकिन सम्बन्धी व्र्यिस्था
संशोधन गरी कार्यािन्िर्यन गनि िाञ्छनीर्य भएकोिे सूर्योदर्य नगरपालिकाको चौथो
नगर सभािे र्यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्यस ऐनको नाम "सूर्योदर्य नगरपालिकाको आर्थिक
ऐन (प्रथम संशोधन), २०७५" रहनेछ ।
(२) र्यो ऐन नगर सभाबाट पाररत भई सर्य
ू ोदर्य राजपत्रमा प्रकालशत भएको
लमततदे खि िागु हुनेछ ।

२. दफा ९(क) थप गररएको: दफा ९ पतछ दे हार्य अनस
ु ारको दफा ९(क) थप
गररएको छ:
९(क) साववजननक ननजी साझेदारी: (१) सूर्योदर्य नगरपालिका र सूर्योदर्य
नगर उद्र्योग िाखिज्र्य संघबीच आपसी समझदारी गरी
साििजतनक तनजी साझेदारी अिधारिा अनरु
ु प सर्य
ू ोदर्य नगर
उद्र्योग िाखिज्र्य संघको सहर्योग र सहजीकरिमा िावषिक

िक्ष्र्य अनुरुप व्र्यिसार्य दताि तथा निीकरि कर असि
ु गनि
सककनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम िावषिक िक्ष्र्य अनरु
ु प व्र्यिसार्य दताि तथा
निीकरि कर असि
ु ी कार्यिमा सहर्योग र सहजीकरि गरे बापत
सूर्योदर्य नगरपालिकािे कार्यिविर्ध र मापदण्ड बनाई तोककएको
प्रततशतिे हुने रकम सूर्योदर्य नगर उद्र्योग िाखिज्र्य संघिाई
उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजमको रकम नगरपालिका क्षेत्रको पर्यिटन प्रिद्िधन,
उद्र्योग व्र्यिसार्य प्रिद्िधन, पशु बधशािा तनमािि, साििजतनक
उद्र्यान, बाि उद्र्यान तनमािि जस्ता कार्यिक्रम सञ्चािनका
िार्ग पेश भएको प्रस्ताि नगर कार्यिपालिकाबाट स्िीकृत
गराएर िचि गनिप
ु नेछ ।
३. दफा १८ मा संशोधन: दफा १८ मा दे हार्य अनुसार संशोधन गररएको छ:
१८. (१) र्यस आर्थिक ऐनमा छुट भएका राजश्ि करको क्षेत्र (श्रोत),
दार्यरा र दरका सम्बन्धमा नगर कार्यिपालिकाको बैठकबाट तनििर्य
गरी िागु गनि सककनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम कुनैपतन विषर्यका दररे टहरु तत्काि तनधािरि
गनुिपने भएमा लमल्दोजुल्दो अको विषर्यको दररे टिाई आधार मानी
दर कार्यम गररनेछ ।

४. दफा १९ थप गररएको: दफा १८ पतछ दे हार्य बमोजजमको दफा १९ थप गररएको
छ:

१९. कर संशोधन: (१) संघीर्य आर्थिक ऐन, २०७५ संशोधन भई एकीकृत
सम्पवि कर िागु हुने बाटो िुल्िा भएको अिस्थामा एकीकृत सम्पवि
कर िागु गनि बाधा पने छै न ।
(२) नगर कार्यिपालिकाको एकीकृत सम्पवि कर सम्बन्धी कार्यिविर्ध बनाई
िागु गनि सक्नेछ ।

५. अनस
ु च
ू ी -१० मा संशोधन: (१) अनस
ु च
ू ीको प्रकरि (क) मालसक फोहरमैिा
व्र्यिस्थापन शुल्क िगाइने क्षेत्रहरुमा दे हार्यका क्षेत्रहरु थप गररएको छ:
•
•
•
•

सू.न.पा. ४ जस्थत अन्तु पोिरी र अन्तु भञ्ज्र्याङ,
सू.न.पा. ५ जस्थत अन्तड
ु ााँडा
िडा नं. ३ को तीनिुट्टे
िडा नं. ९ को बरबोटे

(२) अनस
ु च
ू ीको प्रकरि (ठ) को ६ पतछ दे हार्य अनस
ु ार ७ थप गररएको
छ:
७ सहकारी संघ/संस्थाको प्रमािपत्रको प्रततलिपी दस्तुर रु. ५००
(आ.ि. २०७५/७६)

६. अनुसच
ू ी - ११ मा संशोधन: अनस
ु ूची ११ को प्रकरि (त) पतछ दे हार्यअनुसार
प्रकरि (थ) र (द) थप गररएको छ:
(थ) नक्सा पास नामसारी दस्तरु

बााँसको बारबेर गरी माटोको लिउन गरे को /नगरे को र प्िाफिक

300

/खर/कककटपाताको छानो भएको
ईँटा/ढं गा-माटोको जोडाई-बााँस/काठ/लसमेन्टिे बारबेर गरी

350

प्िाफिक/खर/कककट पाताको छाना िगाएको
स्टीि फ्रेम स्रक्चर, जस्तापाताको छाना तथा बेरा भएको

400

कककटपाताको छानो भएको ईंटा/ढं गा-लसमेन्टको जोडाई भएको

500

आर.लस.लस. लसमेन्ट प्िास्टर भएको कककट पाता वा ढिान छानो

550

भएको
२००० वगक फि. भन्दा कम

600

२००० वगक फि. दे शख ४००० वगक फि. सम्म

1000

४००० वगक फि. भन्दा मालथ

2000

(द) नक्सापास प्रमािपत्र दस्तुर
१००० वगक फिटभन्दा कम भएका घर

१००० वगक फिटभन्दा मालथ भएका घर

रु.
१०००/रु.
२०००/-

७. अनुसच
ू ी - १२ मा संशोधन: अनुसच
ू ी – १२ को प्रकरि (ग) पतछ
दे हार्यअनुसारको प्रकरि (घ) थप गररएको छ:
(घ) सर्य
ू ोदर्य नगरपालिका क्षेत्रलभत्रको साििजतनक तथा ऐिानी पती
जग्गामा घरटहरा बनाई अस्थार्यी रुपिे बसोबास गने घरधनी तथा
व्र्यिसार्यीहरुबाट असि
ु गररने िहाि विटौरी करको दर देहार्य बमोजजम
हुनेछ :
एक तिा भएको घरटहरा - रु. १० प्रतत िगिकफट
दई
ु तिा भएको घरटहरा – रु. १५ प्रतत िगिकफट

सूर्योदर्य नगरपालिकाको वितनर्योजन ऐन, २०७५
िाई संसोधन गनि बनेको विधेर्यक, २०७५

प्रस्तावना:
स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७१(८) बमोजजम पुरक
बजेट ल्र्याई आ.ि. २०७५/७६ को िावषिक बजेट संशोधन गरी सजञ्चत कोषमा
प्राप्त रकम िचि गनि िान्छनीर्य भएकोिे सूर्योदर्य नगरपालिकाको चौथो नगर
सभािे र्यो ऐन बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्यस ऐनको नाम " सूर्योदर्य नगरपालिकाको
वितनर्योजन ऐन (प्रथम संसोधन), २०७५" रहनेछ ।
(२) र्यो ऐन नगर सभाबाट पाररत भई सूर्योदर्य राजपत्रमा प्रकालशत भएको
लमततदे खि िागु हुनेछ ।
२. दफा २ मा संसोधन:
२. आर्थवक वर्व २०७५/७६ को लार्ग सञ्चचत कोर्बाट रकम खचव गने
अर्धकार
आर्थिक िषि २०७५/७६ को िार्ग नगर कार्यिपालिका, िडा सलमतत,
विषर्यगत शािािे गने सेिा र कार्यिहरुको तनलमि चािु िचि, पूाँजीगत
िचि र वििीर्य व्र्यिस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु.
८८,५४,६२,७९५.७७ अक्षरे पी अठासी करोड चौिन्न िाि बैसठ्ठी हजार

सात सर्य पञ्चानब्बे पैसा सतहिर मात्रमा नबढाई तनर्दिष्ट गररएबमोजजम
सजञ्चत कोषबाट िचि गनि सककनेछ ।
३. अनस
ु च
ू ी -१ मा संशोधन: सजञ्चत कोषमा प्राप्त हुने राजश्ि तथा अनद
ु ानको
अनुमानमा दे हार्यका रकम थप
क्र.सं.

आयको श्रोत

गररएको

अनम
ु ाननत रकम

छ ।

संशोर्धत आय

थप अनम
ु ान

अनम
ु ान
१

प्रदेश सरकार

१,००,००,०००.00

१,35,00,000.00

35,00,000.00

0.00

1,40,00,000.00

1,40,00,000.00

0.00

1,38,00,000.00

1,38,00,000.00

2,42,90,000.00

2,57,50,400.00

14,60,400.00

8,23,46,000.00

17,02,१0,५१0.५४

8,78,64,510.54

०.00

85,68,795.77

85,68,795.77

सशति
अनद
ु ान
२

संघीर्य
तनिािचन क्षेत्र
पूिािधार
कार्यिक्रम

३

प्रदेश
तनिािचन क्षेत्र
पूिािधार
कार्यिक्रम

४

आन्तररक
आर्य

५

गत

िषिको

जजम्मेिारी
६

जजल्िा
समन्िर्य

सलमततबाट
प्राप्त हुने
जम्मा

12,91,93,706.3१

४. अनस
ु च
ू ी थप: दफा ३ बमोजजम थप हुने राजश्ि तथा अनद
ु ानको रकमबाट
व्र्यहोररने कक्रर्याकिापगत वितनर्योजनको अनुसच
ू ी – ७(क) थप गररएको छ ।

अनस
ु च
ू ी -७(क)
क्रक्रयाकलापगत ववननयोजन
(रकम रु. हजारमा)
सस
.

खचव

कायवक्रम/

ववननयोज

नं

शीर्वक

क्रक्रयाकलापको नाम

न बजेट

स्रोत

कैक्रफयत

राजस्ि

गत वितनर्योजनमा

बााँडफााँड

घटाईएको

.
१

२११११

पाररश्रलमक कमिचारी

(२६०४.५)

सूचना प्रिािी तथा
२

२२४१२

सफ्टिेर्यर संचािन
िचि

५००.०

राजस्ि
बााँडफााँड

गत वितनर्योजनमा थप

सस
.

खचव

कायवक्रम/

ववननयोज

नं

शीर्वक

क्रक्रयाकलापको नाम

न बजेट

स्रोत

कैक्रफयत

.

३

२२४१३

करार सेिा शुल्क

५००.०

उपभोक्ता
४

२२५१२

सलमततहरुको

२००.०

तालिम

राजस्ि
बााँडफााँड
आन्तररक
श्रोत

गत वितनर्योजनमा थप

गत वितनर्योजनमा थप

सम्पततकर असुिी
सम्बजन्ध कार्यिशािा
५

२२५१२

तालिम गोष्ठी तथा

४००.०

अलभमुिीकरि िडा

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

तथा नगर स्तररर्य
सहकारी संघ
संस्थाहरुको सहकारी
िेिा व्र्यिस्थापन
सहकारी
६

२२५१२

व्र्यिस्थापन सहकारी

६००.०

अलभिेि

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

व्र्यिस्थापन
सम्बन्धी तालिम
(ततन िटा ६ र्दने )

७

२२५१२

प्राङ्गाररक मि
उत्पादन सम्बन्धी
तालिम सचेतना

२८००.०

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

सस
.

खचव

कायवक्रम/

ववननयोज

नं

शीर्वक

क्रक्रयाकलापको नाम

न बजेट

स्रोत

कैक्रफयत

.
तथा प्रविर्ध
हस्तान्तरि
उन्नतत आर्थिक
बद्
ृ र्ध कार्यिक्रम
८

२२५२२

अन्तरगत अगािनीक

१४३८.०

र्चर्या उत्पादन

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

सम्बन्धी कृर्याकिाप
३ िषे राजश्ि सुधार
९

२२५२२

र्योजना तथा
स्थातनर्य राजश्ि

४५०.०

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

एन तनमािि
१
०

१
१

ऐन तनर्यम
२२५२२

कार्यिविर्ध तनमािि

१५०.०

िचि
फोहोरमैिा
२२५२२

व्र्यिस्थापन

२०००.०

कार्यिक्रम

आन्तररक
श्रोत

आन्तररक
श्रोत

गत वितनर्योजनमा थप

गत वितनर्योजनमा थप

िडा नं. १ गोिेमा
१
२

२२५२२

बर्थिङ सेन्टर
सञ्चािनका िार्ग
सामग्री व्र्यिस्थापन

१०००.०

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

सस
.

खचव

कायवक्रम/

ववननयोज

नं

शीर्वक

क्रक्रयाकलापको नाम

न बजेट

स्रोत

कैक्रफयत

.
सू न पा क्षेत्र लभत्र
रहे को साििजतनक
सरकारी जग्गा
ऐिानी पती जग्गा
अततक्रलमत िन क्षेत्र
१
३

िगार्यतको
२२५२२

साििजतनक अन्र्य

५००.०

स्थि आर्दको

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

र्यककन गरी अस्थार्यी
बसोबास गने
व्र्यजक्तहरुको िगत
संकिन गने
कार्यिक्रम
१
४
१
५
१
६
१
७

२७२१३

२८१४२

२८२११

३१११२

औषधी िररद िचि

घर भाडा

राजश्ि कफताि

कन्र्यामको
बहुउपर्योगी

१५००.०

४०४.५

२००.०

१००००.०

आन्तररक
श्रोत
राजस्ि
बााँडफााँड
राजस्ि
बााँडफााँड
आन्तररक
श्रोत

गत वितनर्योजनमा थप

गत वितनर्योजनमा थप

गत वितनर्योजनमा थप

थप वितनर्योजन

सस
.

खचव

कायवक्रम/

ववननयोज

नं

शीर्वक

क्रक्रयाकलापको नाम

न बजेट

स्रोत

कैक्रफयत

आन्तररक

जज स स बाट प्राप्त

श्रोत

हुने

.
कम्पिेक्स भिन
तनमािि
१
८

१
९

२
०
२
१

२
२

िडा नं १० र १२
३१११२

को िडा कार्याििर्य

८५६८.८

भिन तनमािि
िडा नं ६ र ८ को
३१११२

िडा कार्याििर्य भिन

५०००.०

तनमािि
िौद्दधाम मा वि
३१११२

३१११३

भौततक पूिािधार

िडा नं ३ कार्याििर्य
भिन रङ्गरोगन

५००.०

१५०.०

चमेना गह
ृ अगाडी
३१११३

पानी तनकासको ड्रेन

५००.०

र प्रोटे क्सन पिािि

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

प्रदे श सरकार

प्रदे श तनिािचन क्षेत्र

अन्र्य

पूिािधार विकास

अनुदान

कार्यिक्रम १ (ि)

आन्तररक
श्रोत

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

थप वितनर्योजन

प्रशासकीर्य भिनको
२
३

नितनलमित दोश्रो र
३१११३

तेश्रो तिामा
ईन्टरकम र ईन्रानेट
जडान

२००.०

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

सस
.

खचव

कायवक्रम/

ववननयोज

नं

शीर्वक

क्रक्रयाकलापको नाम

न बजेट

स्रोत

कैक्रफयत

.
न्र्यातर्यक सलमतत
ईजिास कक्ष
तनमािि,नगर
२
४

प्रमुि/उपप्रमुिको
३१११३

बैठक कक्ष तनमािि

१५००.०

उपल्िो भिनको

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

कार्याििर्य कोठा तथा
शौचािर्य तनमािि
व्र्यिस्थापन
सूर्योदर्य
नगरपालिका
२
५

३१११३

कफक्कि बजारमा
र्चर्याको प्रततक

६५०.०

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

रहे को स्ट्र्याचु
तनमािि
नपा लभत्रको
२
६

३१११३

विद्र्यािहरुमा
विधुततर्य हाजजरी र

४००.०

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

ईन्टरनेट जडान
२
७

३१११३

विद्र्यािर्य ममित
संभार कार्यिक्रम

१५००.०

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

सस
.

खचव

कायवक्रम/

ववननयोज

नं

शीर्वक

क्रक्रयाकलापको नाम

न बजेट

स्रोत

कैक्रफयत

.
मलिम शहरी
२
८

स्िास््र्य केन्र
३१११३

झ्र्याि ढोकामा

५००.०

आल्मुतनर्यम

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

चौकोसको काम
प्रशासकीर्य भिनको
नितनलमित दोश्रो र
२
९

तेश्रो तिामा
३१११५

फतनिलसङ डेकोरेसन

५०००.०

तथा पाटे सन

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

कार्याििर्य
व्र्यिस्थापन
मेलशनरी तथा
३
०

३११२२

औजार

राजस्ि
१०००.०

बााँडफााँड –
संघीर्य

गत वितनर्योजनमा थप

सरकार
सरसफाई
३
१

३११२२

प्रर्योजनका िार्ग
सक्सन मेलसन

४०००.०

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

िररद
३
२

३११३१

पशुहरुको कृततम
गभािधानका िागी

२००.०

आन्तररक
श्रोत

गत वितनर्योजनमा थप

सस
.

खचव

कायवक्रम/

ववननयोज

नं

शीर्वक

क्रक्रयाकलापको नाम

न बजेट

स्रोत

कैक्रफयत

.
नाईरोजन ग्र्यााँस
िरीद
३
३

३११३१

कृषकहरुको गोठ
सुधार कार्यिक्रम

१४००.०

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

सूर्योदर्य नगर- िडा
३
४

३११५१

नं १० को कार्याििर्य
भिन जाने सडक

१०००.०

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

तनमािि
३
५

३
६

कफक्कि बसपाकि
३११५१

डडवपआर तथा

१००००.०

कािोपत्रे
गोिे बजार
३११५१

डडवपआर तथा

७०००.०

कािोपत्रे

आन्तररक
श्रोत

आन्तररक
श्रोत

थप वितनर्योजन

थप वितनर्योजन

रुङसुङ लभम ज्र्योतत
३
७

दे िी गोिे आचार्यि
३११५१

बैदाङ गाउाँ हुदै
मानेडााँडा सडक
बबस्तार

नेपाि
१०००.०

सरकार अन्र्य
अनुदान

संतघर्य पूिािधार विकास
साझेदारी कार्यिक्रम

सस
.

खचव

कायवक्रम/

ववननयोज

नं

शीर्वक

क्रक्रयाकलापको नाम

न बजेट

स्रोत

कैक्रफयत

.

३
८

बौद्दधाम कटे बुङ
३११५१

लसद्र्दिोिा श्री

नेपाि
२०००.०

अन्तु सडक विस्तार

सरकार अन्र्य
अनुदान

संतघर्य पूिािधार विकास
साझेदारी कार्यिक्रम

कन्र्याम र्चर्या
फ्र्याक्री हुदै िड्का
३
९

३११५१

गाउाँ लसगम
विररङिोिा सम्म

नेपाि
१५००.०

सरकार अन्र्य
अनुदान

जोड्ने सडक

संतघर्य पूिािधार विकास
साझेदारी कार्यिक्रम

बबस्तार
हकिटे रम्र्याङ
४
०

३११५१

सिकपूर हुदै तनन्दा
जोड्ने सडक

नेपाि
१५००.०

अनुदान

स्तरोन्नती
४
१

४
२

छघरे माने
३११५१

३११५१

सरकार अन्र्य

संतघर्य पूिािधार विकास
साझेदारी कार्यिक्रम

प्रदे श सरकार

प्रदे श तनिािचन क्षेत्र

अन्र्य

पूिािधार विकास

स्तरोन्नती

अनुदान

कार्यिक्रम १ (ि)

टााँसी गाउाँ र्चत्रेमाने

प्रदे श सरकार

प्रदे श तनिािचन क्षेत्र

अन्र्य

पूिािधार विकास

अनुदान

कार्यिक्रम १ (ि)

िाङ्गीनडााँडा सडक

मानेभञ्र्याङ स८क
स्तरोन्नती

८००.०

१३००.०

सस
.

खचव

कायवक्रम/

ववननयोज

नं

शीर्वक

क्रक्रयाकलापको नाम

न बजेट

स्रोत

कैक्रफयत

प्रदे श सरकार

प्रदे श तनिािचन क्षेत्र

अन्र्य

पूिािधार विकास

िडा नं २

अनुदान

कार्यिक्रम १ (ि)

सुन्तिे लभत्री सडक

प्रदे श सरकार

प्रदे श तनिािचन क्षेत्र

अन्र्य

पूिािधार विकास

अनुदान

कार्यिक्रम १ (ि)

प्रदे श सरकार

प्रदे श तनिािचन क्षेत्र

अन्र्य

पूिािधार विकास

अनुदान

कार्यिक्रम १ (क)

प्रदे श सरकार

प्रदे श तनिािचन क्षेत्र

अन्र्य

पूिािधार विकास

अनुदान

कार्यिक्रम १ (क)

प्रदे श सरकार

प्रदे श तनिािचन क्षेत्र

अन्र्य

पूिािधार विकास

अनुदान

कार्यिक्रम १ (क)

प्रदे श सरकार

प्रदे श तनिािचन क्षेत्र

अन्र्य

पूिािधार विकास

अनुदान

कार्यिक्रम १ (क)

.

४
३

४
४

४
५

४
६

िौद्दधाम छविसे
३११५१

३११५१

बाटो स्तरोन्नती

स्तरोन्नती

१०००.०

१०००.०

तीन िल्क शल्िेरी
३११५१

सडक स्तरोन्नती

८००.०

जुठ्ठी अम्बीटार
३११५१

सडक स्तरोन्नती

८००.०

पािटागी लसद्र्दगाउाँ
४
७

३११५१

लसद्र्दिोिा
घाटजाने सडक

१०००.०

स्तरोन्नती
राम डााँडा पल्िो
४
८

३११५१

गाउाँ हुदै घट्टा
जोड्ने सडक
स्तरोन्नती

१०००.०

सस
.

खचव

कायवक्रम/

ववननयोज

नं

शीर्वक

क्रक्रयाकलापको नाम

न बजेट

स्रोत

कैक्रफयत

.

४
९
५
०

विधुततकरि
३११५३

सूर्योदर्य

नेपाि
५०००.०

नगरपालिका

३११५६

िानेपानी तनमािि
तथा ममित संभार

अनुदान

१०००.०

स्िच्छ िानेपानी
५
१

३११५६

मुहान तथा
िातािरि संरक्षि

१०००.०

२

५
३

५
४

साईट सडक

५७०.०

व्र्यिस्थापन
पुष्पिाि मागिको
३११५९

बरबोटे दे िी

१५०.०

विपासना केन्र DPR
फोहोरमैिा
३११५९

व्र्यिस्थापन पूिािधार
तनमािि

श्रोत

सरकार अन्र्य
अनुदान

राईटोि डजम्पङ
३११५९

आन्तररक

नेपाि

िडा नं ९

५

सरकार अन्र्य

आन्तररक
श्रोत

आन्तररक
श्रोत
नेपाि

२०००.०

सरकार अन्र्य
अनुदान

संतघर्य पूिािधार विकास
साझेदारी कार्यिक्रम

थप वितनर्योजन

संतघर्य पूिािधार विकास
साझेदारी कार्यिक्रम

थप वितनर्योजन

थप वितनर्योजन

संतघर्य पूिािधार विकास
साझेदारी कार्यिक्रम

सस
.

खचव

कायवक्रम/

ववननयोज

नं

शीर्वक

क्रक्रयाकलापको नाम

न बजेट

स्रोत

कैक्रफयत

प्रदे श सरकार

प्रदे श तनिािचन क्षेत्र

अन्र्य

पूिािधार विकास

अनुदान

कार्यिक्रम १ (ि)

प्रदे श सरकार

प्रदे श तनिािचन क्षेत्र

अन्र्य

पूिािधार विकास

तनमािि

अनुदान

कार्यिक्रम १ (क)

श्री कृष्िाश्रम उच्च

प्रदे श सरकार

प्रदे श तनिािचन क्षेत्र

अन्र्य

पूिािधार विकास

पूिािधार तनमािि

अनुदान

कार्यिक्रम १ (क)

करफोक विद्र्यािर्य

प्रदे श सरकार

प्रदे श तनिािचन क्षेत्र

अन्र्य

पूिािधार विकास

पूिािधार

अनुदान

कार्यिक्रम १ (क)

ज्र्योती मा वि

प्रदे श सरकार

प्रदे श तनिािचन क्षेत्र

अन्र्य

पूिािधार विकास

अनुदान

कार्यिक्रम १ (क)

प्रदे श सरकार

प्रदे श तनिािचन क्षेत्र

अन्र्य

पूिािधार विकास

अनुदान

कार्यिक्रम १ (क)

.

५
५

५
६

५
७

५
८

५
९

६
०

स्िामीगाउाँ पर्यिटन
३११५९

पूिािधार विकास

१५००.०

सरस्िती तन मा वि
३११५९

३११५९

३११५९

३११५९

भौततक पूिािधार

मा वि भौततक

९००.०

८००.०

िेिमैदान भौततक

भौततक पूिािधार

१०००.०

८००.०

गिेश्िरी मा वि
३११५९

भौततक पूिािधार

जम्मा

६००.०

९८१२६.८

५. अनुसूची – ९ मा संशोधन : (१) नगरपालिकाका प्रमुि, उपप्रमुि, िडाध्र्यक्ष,
कार्यिपालिका सदस्र्य र िडा सदस्र्यको सेिा सुविधा सम्बन्धमा बनेको अनुसच
ू ी
िारे ज गरी प्रदे श सभािे बनाएको गाउाँ तथा नगर सभाका सदस्र्यहरुिे पाउने
सुविधाको सम्बन्धमा व्र्यिस्था गनि बनेको ऐन, २०७५ बमोजजम हुने व्र्यिस्था
गररएको छ ।
(२) नगर कार्यिपालिका तथा िडा सलमततको बैठकका सहभागीहरुिाई उपिब्ध
गराउने भिा सम्बन्धमा सूर्योदर्य नगरपालिकाको तेश्रो नगर सभाबाट
पाररत भिाको दर िारे ज गरी प्रदेश सभाको कानून बमोजजम हुने
व्र्यिस्था गररएको छ ।
(३) नगर सभाको बैठकका सहभागीहरुिाई पेश भएकै लमततबाट िागु हुने गरी
उपिब्ध गराउने भिाको दर तनम्नानुसार हुनेछ:
(क) नगर प्रमुि

रु. १५००/-

(ि) नगर उपप्रमुि

रु. १२००/-

(ग) नगर सभा सदस्र्य

रु. १०००/-

(४) नगर प्रमुि तथा उपप्रमि
ु बाहेकका नगर सभाका सदस्र्यहरुको हकमा
दे हार्य बमोजजम र्यातार्यात िचि र बास िचिको व्र्यिस्था गररएको छ ।
(क) नगर सभा र्यातार्यात िचि रु. ५००/-,
(ि) बास बस्नप
ु ने भएमा मात्र बास िचि रु. १०००/(५) प्रततर्दन िाना िाजा िचि िारे ज गररएको छ ।

(६) िण्ड नं. २ मा नगर सभाको प्रतत बैठक सञ्चािनमा सहर्योग गने
कमिचारीहरुको सुविधा सम्बन्धी व्र्यिस्था दे हार्यअनस
ु ार हुनेगरी संशोधन
गररएको छ:

क्र.स.

वििरण

बैठक भत्ता प्रवि बैठक

१

नगर सभाका सविि (प्रमुख प्रशासकीय अविकृ ि)

१,०००.०

२

अविकृ ि स्िरको कममिारी (९/१० िह)

९००.०

३

अविकृ ि स्िरको कममिारी (६/७/८ िह)

८००.०

४

सहायक स्िरको कममिारी (४/५ िह)

६००.०

५

कायामलय सहयोगी (श्रेणीविवहन)

५००.०

(७) खण्ड ३ को नगर सभाको ियारीका लावग बस्ने बैठकको भत्ता सम्बन्िी
व्यिस्था खारे ज गररएको छ ।
(८) सो अनसु ूिीको "नगर कायमपावलकामा कायमरि प्राविविक िथा सिारी
िालकलाई विइने मावसक विल्ड भत्ता" को िरलाई िेहायअनसु ार सश
ं ोिन
गररएको छ:
नगर कायमपावलकामा कायमरि प्राविविक िथा सिारी िालकलाई विइने मावसक
विल्ड भत्ता र स्थानीय भत्ता (सयं क्त
ु रुपमा) को िर

मावसक भत्ता
कै वियि
सुवििाको िर (रु.)

क्र.सं. पि/िह
१

वस.वड.
इवजजवनयर ९,०००/(९/१० िह)

२

इवजजवनयर (६/७/८ िह)

३

सि-इवजजवनयर, सिेयर ७,०००/(५ िह)

४

अवसस्टेण्ट
सि- ६,०००/इवजजवनयर, अवमन (४
िह)

५

सिारी
(श्रेणीविवहन)

८,०००/-

िालक ३,०००/-

(९) सोही अनसु ूिीको "नगर कायमपावलकामा कायमरि कममिारीलाई विइने मावसक
स्थानीय भत्ता सम्बन्िी व्यिस्था" लाई िेहाय अनुसार संशोिन गररएको छ ।
क्र.सं. पि/िह
१

प्रमुख
अविकृ ि

मावसक भत्ता
सुवििाको िर (रु.)
प्रशासकीय १०,०००/-

कै वियि

क्र.सं. पि/िह

मावसक भत्ता
सुवििाको िर (रु.)

२

अविकृ ि स्िर (९/१० ८,५००/िह)

३

अविकृ ि स्िर (६/७/८ ८,०००/िह)

४

सहायक स्िर (५ िह)

७,०००/-

५

सहायक स्िर (४ िह)

६,०००/-

६

कायामलय
सहयोगी ३,०००/(श्रेणीविवहन)

कै वियि

(१०) उपििा (६),(८) र (९) मा उल्लेवखि पि/िहहरुको सम्बन्िमा नेपाल
सरकारका श्रेणीगि कममिारीहरु िहगि रुपमा समायोजन नभएसम्म नेपाल
सरकारको कममिारी समायोजन ऐन, २०७५ मा भएको समान िहको
व्यिस्थालाई आिार मावननेछ ।
(११) सो अनसु िू ीमा व्यिस्था भएको अनगु मन सवमविका पिाविकारी िथा
सिस्यलाई उपलब्ि गराउने अनगु मन मल्ु याक
ं न खिम सम्बन्िी व्यिस्था
खारे ज गररएको छ ।
(१२) न्यावयक सवमविको बैठक भत्ता सम्बन्िी व्यिस्था थप गररएको: न्यावयक
सवमविको बैठक भत्ता "प्रिेश सभाले बनाएको गाउँ िथा नगर सभाका

सिस्यहरुले पाउने सुवििाको सम्बन्िमा व्यिस्था गनम बनेको ऐन, २०७५" मा
व्यिस्था भएबमोवजम हुने गरी अनुसिू ी-९ मा थप गररएको छ ।
(१३) मावथ उल्लेवखि सेिासवु ििाको व्यिस्था िौथो नगर सभाबाट स्िीकृ ि
भएको वमविबाट लागु हुनेछ ।

६. अनुसिू ी – ११ मा संशोिन : नगरपावलकाको कममिारी िरबन्िी वििरणमा िेहायका
िरबन्िी सश
ं ोिन गररएको छ :
(१) १ जना प्रहरी सहायक वनरीक्षक, १ जना प्रहरी हिल्िार, २ जना मवहला
प्रहरी जिान र ६ जना प्रहरी जिान समेि १० जना थप
(२) अविकृ ि छै टौँ रा.प. िृिीय सिू ना प्रविवि अविकृ ि १ जना थप
(३) सहायक पाँिौ िा सो सरह सामुिावयक सहजकिाम (सुपरभाइजर) २ जना
थप
(४) सामावजक पररिालक सहायक स्िर पाँिौ १ जना थप
(५) सहायक िौथो िा सो सरह सामुिावयक सहजकिाम १ जना थप
(६) सयू ोिय नगर कायमपावलकाको कायामलयको लावग कायामलय सहयोगी १
जना थप

सूयोिय नगरपावलकाका के ही ऐन संशोिन, समायोजन एिम् खारेजी गनम बनेको
वििेयक, २०७५
प्रस्िािना:
स्थानीय सरकारले वनमामण गरेको स्थानीय कानूनहरु सघं ीय कानून र प्रिेश कानून साथै
नेपालको सवं ििानसँग बाविएमा बाविएको हिसम्म बिर हुने संिैिावनक व्यिस्था
अनुरुप सूयोिय नगरपावलकाका के ही ऐनहरु सश
ं ोिन, समायोजन एिम् खारे जी गनम
िान्छवनय भएकोले सयू ोिय नगरपावलकाको िौथो नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सयू ोिय नगरपावलकाका के ही ऐन
संशोिन, समायोजन एिम् खारे जी गनम बनेको ऐन, २०७५" रहनेछ ।
(२) यो ऐन नगर सभाबाट पाररि भई सयू ोिय राजपत्रमा प्रकावशि भएको
वमवििेवख लागु हुनेछ ।
२. सयू ोिय नगरपावलका न्यावयक सवमवि (कायमविवि सम्बन्िी) ऐन, २०७५ मा
संशोिन:
ििा ५९ को उपििा (१) (घ) मा "४० घण्टा" भन्ने शब्िको सट्टा "४८ घण्टा"
भन्ने शब्ि रावखएको छ ।

३. खारे जी र बिाउ (१) नगर सभा सजिालन कायमविवि, २०७४ खारे ज गररएको छ ।

(२) यस कायमविवि बमोवजम यसअवघ भएगरेका कायमहरु प्रिेश सभाले
बनाएको "गाउँ सभा र नगर सभा सजिालनको लावग व्यिस्था गनम बनेको ऐन,
२०७५" बमोवजम नै भएको मावननेछ ।

सूयोदय नगरपावलकाको सहकारी विधेयक, २०७५
प्रस्तािनााः सहकारी मूल्य, मान्यिा र वसद्धान्ि अनुरूप स्थानीय स्िरमा, कृ षक, कावलगढ,
श्रवमक, न्यून आय समूह, सीमान्िकृ ि समूह एिम् सिमसािारणमा छररएर रहेको पूँजी, प्रविवि
िथा प्रविभालाई स्िाबलम्बन र पारस्पररकिाका आिारमा एकीकृ ि गिै सिस्यहरूको
आवथमक, सामावजक िथा साँस्कृ विक उन्नयन गनम, समुिायमा आिाररि, सिस्य के वन्िि,
लोकिावन्त्रक, स्िायत्त र सुशावसि संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रिद्धमन गनम,
सहकारी खेिी, उद्योग, िस्िु िथा सेिा व्यिसायका माध्यमबाट सामावजक न्यायका आिारमा
आत्मवनभमर, िीब्र एिं विगो रुपमा स्थानीय अथमिन्त्रलाई सुदृढ िुल्याउन सहकारी संघ
संस्थाहरुको ििाम, सजिालन एिम् वनयमन सम्बन्िी व्यिस्था गनम िाजछनीय भएकोले,
नेपालको संवििान, २०७२ को िारा २२६ को अनुसूिी ८ र ९ िथा स्थानीय सरकार
सजिालन ऐन, २०७४ को ििा १०२ मा व्यिस्था भएबमोवजम सूयोिय नगरपावलकाको
नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द –१
प्रारवभभक
१.
संविप्त नाम र प्रारभभ :(१) यस ऐनको नाम “सूयोिय नगरपावलकाको सहकारी
ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
२.
पररभाषा: विषय िा प्रसङ् गले अको अथम नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “नगर प्रमुख” भन्नाले सूयोिय नगरपावलकाको नगर प्रमुख भन्ने सम्िनुपछम ।
(ख) “नगर उपप्रमुख” भन्नाले सूयोिय नगरपावलकाको नगर उपप्रमुख भन्ने
सम्िनुपछम ।
(ग) “विषयगि सवमवि” भन्नाले नगर सभाबाट गठन भएको कृ वष, पयमटन, पूिामिार
िथा प्राकृ विक श्रोि सवमवि भन्ने सम्िनुपछम ।
(घ) “आन्िररक कायमविवि” भन्नाले सहकारी संस्थाले ििा १८ बमोवजम
बनाएको आन्िररक कायमविवि सम्िनुपछम ।
(ङ) “कसूर” भन्नाले ििा ७९ बमोवजमको कसूर सम्िनुपछम ।
(ि) “िोवकएको” िा “िोवकए बमोवजम” भन्नाले यस ऐन अन्िगमि बनेको
वनयममा िोवकएको िा िोवकए बमोवजम सम्िनुपछम ।

(छ) “पररिार” भन्नाले सिस्यको पवि िा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, िममपुत्र,
िममपुत्री, बाबु, आमा, सौिेनी आमा र आिूले पालन पोषण गनुम पने िाजु,
भाउजु, भाइ, बुहारी र वििी, बवहनी सम्िनुपछम । िर सो शब्िले अंशबण्डा
गरीिा मानो छुरट्टई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय गरी बसेको पररिारको
सिस्यलाई जनाउने छै न ।
(ज) “बिि” भन्नाले सिस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरे को रकम सम्िनुपछम ।
(ि) “मन्त्रालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्िी विषय हेने संघीय मन्त्रालय सम्िनुपछम
।
(ञ) “सहकारी शाखा” भन्नाले सूयोिय नगर कायमपावलकाको कायामलय
अन्िगमिको सहकारी सम्बन्िी कायम गने शाखा सम्िनुपछम ।
(ट) “मुख्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संिालन गरे को व्यिसावयक
वक्रयाकलापहरुमा पवछल्लो आवथमक िषमसम्ममा पररिावलि बििको िावयत्ि
र पवछल्लो आवथमक िषमको सिस्यििम को खररि िा वबक्री कारोिारमा
कम्िीमा ७० प्रविशिभन्िा बढी वहस्सा भएको कारोिार सम्िनुपछम ।
(ठ) “रवजष्ट्रार” भन्नाले संघीय सहकारी ऐनमा व्यिस्था भएअनुरुपको रवजष्ट्रार
सम्िनु पछम ।
(ड) “लेखा सुपरीिेक्षण सवमवि” भन्नाले ििा ३७ बमोवजमको लेखा सुपरीिेक्षण
सवमवि सम्िनुपछम ।
(ढ) “विवनयम” भन्नाले सम्बवन्िि सहकारी सस्ं थाको ििा १७ बमोवजम बनाएको
विवनयम सम्िनपु छम ।
(ण) “विभाग” भन्नाले सघं को सहकारी विभाग सम्िनपु छम र सो शब्िले मन्त्रालयले
सहकारी वनयमन गनम िोके को महाशाखा समेिलाई जनाउँछ।
(ि) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूँँजीको विभावजि अंश
सम्िनुपछम ।
(थ) “सजिालक” भन्नाले सवमविको सिस्य सम्िनुपछम र सो शब्िले सवमविको
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सविि र कोषाध्यक्ष समेिलाई जनाउँछ ।
(ि) “सिस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सिस्यिा प्राप्ि गरे का व्यवक्त सम्िनुपछम ।
(ि) “सवमवि” भन्नाले ििा ३० को उपििा (१) बमोवजमको सजिालक सवमवि
सम्िनुपछम ।

(न) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्िािलम्िन, स्ि–उत्तरिावयत्ि, लोकिन्त्र,
समानिा, समिा, ऐक्यिद्धिा, इमान्िारी, खुलापन, सामावजक उत्तरिावयत्ि
िथा अरुको हेरिाह लगायि अन्िरामवष्ट्रय मान्यिा प्राप्ि सहकारी सम्बन्िी
मूल्य सम्िनुपछम ।
(प) “संस्थाको व्यिसाय” भन्नाले विवनयममा व्यिस्था भए बमोवजम सजिावलि
व्यिसावयक वक्रयाकलाप सम्िनुपछम ।
(ि) “सहकारी वसद्धान्ि” भन्नाले स्िैवछछक, खुला सिस्यिा, सिस्यद्वारा
लोकिावन्त्रक वनयन्त्रण, सिस्यको आवथमक सहभागीिा, स्िायत्तिा र
स्ििन्त्रिा, वशक्षा, िालीम र सूिना, सहकारी-सहकारी बीि पारस्पररक
सहयोग र समुिायप्रविको िासो लगायि अन्िरामवष्ट्रय मान्यिा प्राप्ि सहकारी
सम्बन्िी वसद्धान्ि सम्िनुपछम ।
(ब) "संस्था" भन्नाले ििा ३ बमोवजम गठन भई ििा ६ बमोवजम ििाम भएको
विषयगि िा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सम्िनु पछम ।
(भ) “सािारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको सािारण सभा सम्िनुपछम ।
(म) “प्राथवमक पूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूँजी र जगेडा कोष सम्िनुपछम ।
(य) "ििाम गने अविकारी" भन्नाले ििा ६९ बमोवजमको ििाम गने अविकारी
सम्िनुपिमछ ।
(र) "विवशष्टीकृ ि सहकारी सघं " भन्नाले सूयोिय नगरपावलका क्षेत्रवभत्र
सजिावलि न्यूनिम २५ िटा प्रारवम्भक सस्ं थाहरु वमली गठन भएको सहकारी
सघं भन्ने बवु िन्छ ।

३.

पररच्छे द–२
सहकारी संस्थाको गठन तथा दताव
संस्थाको गठन :(१) कम्िीमा िीस जना नेपाली नागररकहरु आपसमा वमली
विषयगि िा िहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गनम सक्नेछन् ।
(२)उपििा (१) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भएिापवन श्रवमक, युिा,
िवलि, लोपोन्मुख लगायिले आफ्नो श्रम िा सीपमा आिाररि भइ व्यिसाय गने
सहकारी संस्थाको हकमा पन्रजना नेपाली नागररकहरु भए पवन संस्था गठन गनम
सक्नेछन् ।
(३) यस ििामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेवखएको भए िापवन नेपाल
सरकार, प्रिेश सरकार, स्थानीय िह िा त्यस्िा सरकार िा िहको अनुिान िा

४.
५.

६.

स्िावमत्िमा संिावलि विद्यालय, विश्वविद्यालय िा संगवठि संस्थाबाट पाररश्रवमक
पाउने पिमा िहाल रहेका कम्िीमा एकसय जना कममिारी, वशक्षक िा
प्राध्यापकहरुले आपसमा वमली प्रिवलि कानून बमोवजम ििाम भएको आफ्नो
पेशागि संगठनका आिारमा सिस्यिा, प्रविवनवित्ि र सेिा संिालनमा िोवकए
बमोवजमका शिम बन्िेजहरु पालना गने गरी संस्था गठन गनम सक्नेछन् ।
िर एकसय जनाभन्िा कम संख्या रहेको एउटै कायामलयका कम्िीमा
बीसजना कममिारी, वशक्षक िा प्राध्यापकहरुले आपसमा वमली सिस्यिा,
प्रविवनवित्ि र सेिा संिालनमा िोवकए बमोवजमका शिम बन्िेजहरु पालना गने गरी
संस्था गठन गनम सक्नेछन् ।
(४) यस ििा बमोवजम संस्था गठन गिाम एक पररिार एक सिस्यका
िरले उपििा (१) िा(२)मा उवल्लवखि संख्या पुगेको हुनुपनेछ ।
िर संस्था ििाम भइसके पवछ एकै पररिारका एकभन्िा बढी व्यवक्तले सो
संस्थाको सिस्यिा वलन बािा पनेछैन ।
दताव नगरी सहकारी सस्था संचालन गनव नहुने: कसैले पवन यस ऐन बमोवजम
ििाम नगरी सहकारी स्थापना िथा सजिालन गनम हुँिैन।
दतावको लावग दरिास्त वदनु पने :(१) यस ऐन बमोवजम गठन भएका सरकारी
सस्ं थाले ििामकालावग ििाम गने अविकारी समक्ष अनुसूिी-१ को ढाँिामा िरखास्ि
विनुपनेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजमका िरखास्ि साथ िेहाय बमोवजमका
कागजािहरू सल
ं ग्न गनमु पनेछ :–
(क) सहकारी सस्ं थाको प्रस्िाविि विवनयम,
(ख) सहकारी सस्ं था सजिालनको सम्भाब्यिा अध्ययन प्रवििेिन,
(ग) सिस्यले वलन स्िीकार गरे को शेयर सख्ं या र शेयर रकमको
वििरण ।
(घ) िोवकए बमोवजम अन्य वििरण
दताव गनवु पने :(१) ििा ५ को उपििा (१) बमोवजम प्राप्ि िरखास्ि सवहिको
कागजािहरु छानविन गिाम िेहाय बमोवजम भएको पाइएमा ििाम गने अविकारीले
िरखास्ि परे को वमविले िीस विनवभत्र त्यस्िो सहकारी संस्था ििाम गरी अनुसूिी-२
को ढाँिामा ििाम प्रमाणपत्र विनु पनेछ :–

७.

(क) िरखास्ि साथ पेश भएको विवनयम यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगमि
बनेको वनयम बमोवजम रहेको,
(ख) प्रस्िाविि सहकारी संस्था सहकारी मूल्य, मान्यिा र वसद्धान्ि
अनुरुप सजिालन हुन सक्ने आिार रहेको,
(ग) सहकारी संस्था समुिायमा आिाररि एिम् सिस्य के वन्िि भई
संिालन र वनयन्त्रण हुन सक्ने स्पष्ट आिार रहेको ।
(2) उपििा (१) बमोवजम छानविन गिाम प्रस्िाविि सहकारी संस्थाको
विवनयमको कुनै कुरामा संशोिन गनुमपने िेवखएमा ििाम गने अविकारीले त्यस्िो
संशोिन गनुमपने व्यहोरा खुलाई िरखास्ि प्राप्ि भएको वमविले पन्र विनवभत्र
वनिेिकलाई सूिना गनुम पनेछ ।
(3) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेवखएको भएिापवन यो ऐन प्रारम्भ
हुँिाका बखि ििाम भई सजिालनमा रहेका सूयोिय नगरपावलका वभत्र कायमक्षेत्र
कायम गररएका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोवजम ििाम भएको मावनने छ ।
(४) यस ििा बमोवजम सहकारी संस्था ििाम गिाम ििाम गने अविकारीले
त्यस्िो सहकारी संस्थाले पालना गनुम पने गरी कुनै शिम िोक्न सक्नेछ ।
(५) उपििा (४) बमोवजम शिम िोवकएकोमा सोको पालना गनुम
सम्बवन्िि सहकारी सस्ं थाको किमव्य हुनेछ।
(६) विवशष्टीकृ ि सहकारी सघं : नगरपावलका क्षेत्रवभत्र सजिावलि
िोवकएबमोवजमका प्रारवम्भक सस्ं थाहरु वमली एक विवशष्टीकृ ि सहकारी सघं गठन
गनम सक्नेछन् ।
दताव गनव अस्िीकार गनव सक्ने :(१) ििा ६ को उपििा (१) मा उवल्लवखि
अिस्था नभएमा, सोही ििा बमोवजम विवनयम संशोिनको लावग सूिना विएको
अबवि वभत्र वनिेिकले संशोिन गनम अस्िीकार गरे मा त्यस्िो सिू ना पाएको वमविले
िीस विनवभत्र वबवनयम संशोिन नगरे मा िा सूिनामा उल्लेख भए बमोवजम हुने गरी
वबवनयम संशोिन नगरे मा ििाम गने अविकारीले त्यस्िो सहकारी संस्था ििाम गनम
अस्िीकार गनम सक्नेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजम सहकारी संस्था ििाम गनम अस्िीकार गरे कोमा
ििाम गने अविकारीले कारण खुलाई िीन विन वभत्र सोको जानकारी सम्बवन्िि
वनिेिकहरूलाई विनु पनेछ ।

८.

सहकारी संस्था संगवठत संस्था हुने: (१) सहकारी संस्था अविवछछन्न
उत्तराविकारिाला एक स्िशावसि र सङ् गवठि संस्था हुनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लावग एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अिीनमा रही व्यवक्त सरह िल अिल
सम्पवत्त प्राप्ि, उपभोग, विक्री िा अन्य व्यिस्था गनम सक्नेछ।
(४) सहकारी संस्थाले व्यवक्त सरह आफ्नो नामबाट नावलस उजूर गनम र
सो उपर पवन सोही नामबाट नावलस उजूर लाग्न सक्नेछ।
(५) सहकारी संस्थाले व्यवक्त सरह करार गनम सक्नेछ ।
९.
सहकारी संस्थाको कायविेत्र : (१) ििाम हुँिाका बखि सहकारी संस्थाको कायम
क्षेत्र िेहाय बमोवजम हुनेछः
(क)
बिि िथा ऋणको मुख्य कारोिार गने संस्थाको हकमा संघीय
सहकारी ऐनमा व्यिस्था भएबमोवजम एक िडा,
(ख) अन्य संस्थाको हकमा एक िडा िा िेहायका आिारमा िीन
िडासम्म :
(१)
सिस्यहरुिीि स्िाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लावग
आपसी सािा िन्िन (कमन बण्ड),
(२)
व्यिसावयक स्िरमा सेिा सिं ालन गनम आिश्यक सिस्य
सख्ं या,
(३)
सस्ं था सि
ं ालनमा सिस्यको सहभावगिामूलक लोकिावन्त्रक
वनयन्त्रण कायम हुने गरी पायक पने स्थान ।

(२)
उपििा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भएिापवन सस्ं थाले
ििाम भई व्यिसावयक सेिा प्रारम्भ गरे को िईु िषम पवछ िेहायको आिारमा जोवडएको
भौगोवलक क्षेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कायमक्षेत्र थप िडाहरूमा विस्िार गनम
सक्नेछ ।
(क) संस्थाको व्यिसावयक वक्रयाकलापको विकास क्रममा
सिस्यिा बढाउन थप कायम क्षेत्र आिश्यक परे को,
(ख) संस्थाको कायम संिालनमा सिस्यको प्रत्यक्ष वनयन्त्रण कायम
राख्न रिनात्मक उपायहरु अिलम्बन गररएको,

(ग) बिि िथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सहकारी संस्थाको
हकमा मापिण्ड अनुसार भएको ।
(३)
उपििा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए िापवन
संस्थाको कायमक्षेत्रका िडाहरूमा व्यािसावयक सेिा सजिालन नभएको िा जम्मा
कारोबारको िोवकएको रकम िा अनुपािभन्िा कम रकम िा अनुपािको
व्यािसावयक सेिा सजिालन भएको िेवखएको खण्डमा ििाम गने अविकारीले
व्यािसावयक सेिा सजिालन भएका िडा मात्र कायमक्षेत्र कायम गने गरी विवनयम
संशोिन गनम वनिेशन विन सक्नेछ ।
(७)
उपििा (३) बमोवजम ििाम गने अविकारीले वनिेशन विएकोमा
सहकारी संस्थाले एक िषमवभत्र विवनयम संशोिन गरी आफ्नो कायमक्षेत्र पुनःवनिामरण
गनुमपनेछ ।
(८)
यस ििामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेवखएको भए िापवन
सहकारी संस्थाले स्िेवछछक रूपमा जुनसुकै समय कायमक्षेत्र घटाउने गरी
पुनःवनिामरण गनम विवनयम संशोिन गनम सक्नेछ ।
(९)
कायमक्षेत्र पुनः वनिामरण सम्बन्िी अन्य व्यिस्था
िोवकएबमोवजम हुनेछ ।
१०.
िानकारी वदनुपने: सूयोिय नगरपावलकाभन्िा बढी कायमक्षेत्र कायम राखी ििाम
भई सजिालनमा रहेका सस्ं थाहरूले सूयोिय नगरपावलकामा सेिा सजिालन गिाम सजिावलि
सेिाको वििरण सवहि ििाम गने अविकारीलाई जानकारी विनुपनेछ ।
११.

विषयगत आधारमा िगीकरण: (१)सहकारी सस्ं थाको िगीकरण िेहाय
बमोवजम हुनेछः
(क) उत्पादक संस्थााः कृ वष, िग्ु ि, विया, कवि, उखु, िलिुल र
माछापालन विशेषका विषयगि र अगुिािाली एिम्
उत्पािनको योजना समेिका आिारमा अन्य उत्पािनमूलक
संस्था;
(ख) उपभोक्ता संस्थााः उपभोक्ता भण्डार, ििि िथा ऋण, उजाम र
स्िास््य विशेषका विषयगि र प्राथवमक आिश्यकिा एिम्
सेिाको योजना समेिका आिारमा अन्य उपभोगजन्य संस्था;

(ग) श्रवमक संस्थााः हस्िकला,खाद्य पररकार,औद्योवगक
उत्पािन,भोजनालय र श्रम करार विशेषका विषयगि र सीप िा
श्रमको विशेषिा एिम् स्िरोजगारीको योजना समेिका
आिारमा अन्य श्रममा आिाररि संस्था;
(घ) बहुउद्देश्यीय संस्थााः उत्पािन, उपभोग र श्रम िा सीपमा
आिाररि स्िरोजगारीका सेिा समेि सजिालन गने अन्य
बहुमुखी संस्था ।
(२) उपििा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्लेवखि विषयमा विवशष्टीकरण,
आम प्रिलन र अभ्यासको विकासक्रम समेिको आिारमा िोवकए
बमोवजमका विषयहरु थप गनम सवकनेछ ।
(३) उपििा (१)र (२) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए िापवन उपििा (१)
बमोवजम अन्य संस्थाहरु गठन गनम बािा पनेछैन ।
१२.

कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोिना सञ्चालन गनव सक्ने :(१)
ििा ६ बमोवजम ििाम प्रमाणपत्र प्राप्ि गरे पवछ संस्थाले आफ्नो उद्देश्य
प्रावप्तका लावग यस ऐन र विवनयमको अिीनमा रही आिश्यक कारोिार,
व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सजिालन गनम सक्नेछ ।
(३) प्रिवलि कानूनमा जुनसुकै कुरा लेवखएको भएिापवन
सस्ं थाले उपििा (१) बमोवजम कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना
सजिालन गनम छुट्टै सस्ं था ििाम गनमपु ने छै न ।
िर त्यस्िो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सजिालन
गनम प्रिवलि काननू बमोवजम अनमु विपत्र, स्िीकृ वि िा इजाजिपत्र वलनु पने
रहेछ भने सो बमोवजम अनुमविपत्र ,स्िीकृ वि िा इजाजिपत्र वलएर मात्र
कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सजिालन गनुम पनेछ।
(४) उपििा (३) बमोवजम संस्थाले प्रिवलि कानून बमोवजम
अविकार पाएको वनकाय िा अविकारीबाट अनुमविपत्र, स्िीकृ वि िा
इजाजिपत्र प्राप्ि गरे मा पन्र विनवभत्र सोको जानकारी ििाम गने
अविकारीलाई विनु पनेछ ।

१३.

१४.

१५.

१६.

(५) िईु िा िईु भन्िा बढी संस्थाले संयुक्त िा सािेिारीमा आफ्नो
उत्पािन िा सेिाको बजारीकरणको लावग यस ऐनको अिीनमा रही
आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सजिालन गनम
सक्नेछन् ।
(६) उपििा (५) बमोवजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा
पररयोजना सजिालन गने सम्बन्िी अन्य व्यबस्था िोवकए बमोवजम हुनेछ
।
दावयत्ि सीवमत हुने :(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्िमा सिस्यको
िावयत्ि वनजले खररि गरे को िा खररि गनम स्िीकार गरे को शेयरको अविकिम
रकमसम्म मात्र सीवमि रहनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा
“वलवमटेड” भन्ने शब्ि राख्नु पनेछ ।
सहकारीका मूल्य, मान्यता र वसद्धान्त पालना गनवु पने: सहकारी संस्थाको
गठन िथा सजिालन गिाम सहकारीका मूल्य, मान्यिा र वसद्धान्िको पालना गनुम
पनेछ ।
पररच्छे द–३
सस्ं थाका उद्देश्य तथा कायव
सस्ं थाको उद्देश्य : कायमक्षेत्रमा आिाररि र सिस्य के वन्िि भई आफ्ना
सिस्यहरूको आवथमक, सामावजक िथा साँस्कृ विक उन्नयन गनुम सस्ं थाको मुख्य
उद्देश्य हुनेछ ।
सस्ं थाको कायव : सस्ं थाका कायमहरू िेहाय बमोवजम हुनेछन्:(क) सहकारीका मल्ू य, मान्यिा र वसद्धान्िहरूको पालना गने गराउने,
(ख) सिस्यको वहि प्रिद्धमन गने गरी व्यािसावयक सेिाहरू प्रिान गने ,
(ग) सिस्यलाई वशक्षा, सूिना र िालीम प्रिान गने ,
(ङ) संस्थाले गने उत्पािन िथा सेिाको मापिण्ड वनिामरण गरी गुणस्िर
सुिार, आवथमक स्थावयत्ि र जोवखम व्यिस्थापन सम्बन्िी कायम
गने,
(ि) आन्िररक वनयन्त्रण प्रणाली लागू गने,
(छ) संस्थाको व्यिसावयक प्रिद्धमन िथा विकास सम्बन्िी
वक्रयाकलापहरू सजिालन गने,

(ज) मन्त्रालय,रवजष्ट्रार, प्रािेवशक रवजष्ट्रार, स्थानीय िह िा ििाम गने
अविकारीको वनिेशन पालना गने गराउने,
(ि) विवनयममा उवल्लवखि कायमहरू गने ।

१७.

१८.

१९.

२०.

पररच्छे द–४
विवनयम तथा आन्तररक कायवविवध
विवनयम बनाउनु पने : (१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्िगमि बनेको वनयम,
वनिेवशका, मापिण्ड र कायमविविको अिीनमा रही आफ्नो कायम सजिालनको लावग
विवनयम बनाउनु पनेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजमको विवनयम ििाम गने अविकारीबाट स्िीकृ ि
भए पवछ लागू हुनेछ ।
आन्तररक कायवविवध बनाउन सक्ने :(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्िगमि
बनेको वनयम, वनिेवशका, मापिण्ड, कायमवििी र विवनयमको अिीनमा रही
आिश्यकिा अनुसार आफ्नो आन्िररक कायमविवि बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजमको आन्िररक कायमविवि सम्बवन्िि संस्थाको
सािारणसभाले स्िीकृ ि गरे पवछ लागू हुनेछ ।
विवनयम र आन्तररक कायवविवधमा संशोधन :(१) सस्ं थाको सािारणसभाको
कुल सिस्य सख्ं याको बहुमिबाट विवनयम र आन्िररक कायमविवि सश
ं ोिन हुन
सक्नेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजम सश
ं ोिन भएको विवनयम िा आन्िररक
कायमविवि ििाम गने अविकारीबाट स्िीकृ ि भएपवछ लागू हुनेछ ।
पररच्छे द–५
सदस्यता
संस्थाको सदस्यता: (१) सो िषम उमेर पूरा गरे का िेहाय बमोवजमका नेपाली
नागररकहरु संस्थाको सिस्य हुन सक्नेछन्ः
(क)
संस्थाको कायमक्षेत्रवभत्र बसोबास गरे को,
(ख) संस्थाको कम्िीमा एक शेयर खररि गरे को,
(ग)
संस्थाको विवनयममा उवल्लवखि शिमहरु पालना गनम मन्जुर
गरे को,
(घ)
संस्थाको वजम्मेिारी पालना गनम मन्जुर भएको,

(ङ)

संस्थाले गरे को कारोिारसँग प्रविस्पिाम हुने गरी कारोिार

नगरे को,

२१.

२२.

(ि) संस्थाको सिस्यिा वलन योग्य रहेको स्िघोषणा गरे को ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेवखएको भएिापवन नेपाल सरकार,
प्रिेश सरकारका वनकायहरु, स्थानीय िहका साथै संस्थाको कायमक्षेत्र वभत्रका
सामुिावयक िा सहकारी विद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय िहमा गठन
भएका उपभोक्ता समूहहरु संस्थाको सिस्य हुन बािा पने छै न ।
(३) यस ििामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेवखएको भएिापवन स्िास््य
सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सिस्यिा वलन िािा पने छै न ।
सदस्यता प्राप्त गनव वनिेदन वदनु पने: (१) संस्थाको सिस्यिा वलन िाहने
सम्बवन्िि व्यवक्तले संस्थाको सवमवि समक्ष वनिेिन विनु पनेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजम वनिेिन परे को वमविले पैंिीस विन वभत्र
सवमविले यो ऐन, यस ऐन अन्िगमि बनेको वनयम िथा विवनयमको अिीनमा रही
सिस्यिा प्रिान गने िा नगने वनणमय गनुम पनेछ ।
(३) उपििा (२) बमोवजम वनणमय गिाम सवमविले सिस्यिा प्रिान नगने
वनणमय गरे मा सो को कारण खोली साि विनवभत्र वनिेिकलाई जानकारी गराउनु
पनेछ ।
(४) उपििा (३) बमोवजम जानकारी पाएको वमविले िीस विनवभत्र
सम्बवन्िि ब्यवक्तले त्यस्िो सस्ं था ििाम गने अविकारीसमक्ष उजूर गनम सक्नेछ।
(५) उपििा (४) बमोवजम प्राप्ि उजरू ी छानविन गिाम वनिेिकलाई
सिस्यिा प्रिान गनमु पने िेवखएमा ििाम गने अविकारीले त्यस्िो वनिेिकलाई
सिस्यिा प्रिान गनमको लावग सम्बवन्िि सस्ं थालाई आिेश विन सक्नेछ।
(६) उपििा (५) बमोवजम आिेश भएमा सो आिेश प्राप्ि गरे को साि
विन वभत्र सम्बवन्िि संस्थाले वनिेिकलाई सिस्यिा प्रिान गरी सोको जानकारी ििाम
गने अविकारीलाई गराउनु पनेछ ।
सदस्य हुन नपाउने : (१) कुनै व्यवक्त एकै प्रकृ विकँो एकभन्िा िढी संस्थाको
सिस्य हुन पाउने छै न ।
िर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अवघ कुनै व्यवक्त एकै प्रकृ विको एकभन्िा बढी
संस्थाको सिस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको वमविले िीनिषम वभत्र कुनै एक
संस्थाको मात्र सिस्यिा कायम राख्नु पनेछ ।

(२)
यो ऐन प्रारम्भ हुँिाका बखि कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको
वनकाय िा ििा २० को उपििा (२) मा उल्लेख भएिेवख बाहेकको अन्य कुनै
कृ वत्रम व्यवक्त सिस्य भएको भए पाँििषम वभत्र सिस्यिा अन्त्य गनुमपनेछ ।
२३.
सदस्यताको समावप्त:(१) कुनै सिस्यको सिस्यिा िेहायको अिस्थामा समाप्त
हुनेछः—
(क) सिस्यले आफ्नो सिस्यिा त्याग गरे मा,
(ख) लगािार बावषमक सािारण सभामा वबना सूिना िीन पटकसम्म
अनुपवस्थि भएमा,
(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्िगमि िनेको वनयम िा विवनयम बमोवजम
सिस्यले पालना गनुमपने प्राििानको बारम्बार उल्लङ् घन गरे मा,
(घ) संस्थाको सिस्यको हकमा ििा २० बमोवजमको योग्यिा नभएमा।
(२) उपििा (१) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए िापवन कुनै सिस्यले
संस्थाबाट प्राप्ि िा भुक्तान गनुम पने कुनै रकम भएमा सो िरिारक नभएसम्म िा
वनजले वलएको ऋण,विनुम पने कुनै िावयत्ि िा अन्य

२४.

कुनै सिस्यको ििम बाट वििो िा जमानि बसेकोमा सोको िावयत्ि िरिारक
नभएसम्म वनजको सिस्यिा समाप्त हुने छै न ।
(३) यस ििामा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए िापवन सािारणसभा
बोलाउने वनणमय भइसके पवछ सािारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पवन
सिस्यिाबाट हटाउन सवकने छै न ।
सवु िधा प्राप्त गनव नसक्ने : कुनै सिस्यले सहकारी सस्ं थालाई विनमु पने कुनै िावयत्ि
वनिामररि समयवभत्र भक्त
ु ान नगरे मा िा यो ऐन, यस ऐन अन्िगमि िनेको वनयम िथा
विवनयम बमोवजम सिस्यले पालन गनुमपने व्यिस्थाको बारम्बार उल्लंघन गरे मा
त्यस्िो सिस्यले अन्य सिस्य सरहको सुवबिा प्राप्ि गनम सक्ने छै न ।

पररच्छे द –६
साधारणसभा, सवमवत तथा लेिा सुपरव िेिण सवमवत
२५.

२६.

२७.

साधारणसभा: (१) सहकारी संस्थाको सिोछि अङ् गको रुपमा सािारणसभा
हुनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाका सबै सिस्यहरू सािारणसभाका सिस्य हुने छन् ।
(३) सहकारी संस्थाको सािारणसभा िेहाय बमोवजम हुनेछ:–
(क)
प्रारवम्भक सािारणसभा,
(ख)
िावषमक सािारणसभा,
(ग)
विशेष सािारणसभा ।
प्रारवभभक साधारण सभाको काम, कतवव्य र अवधकार: प्रारवम्भक
सािारणसभाको काम, किमव्य र अविकार िेहाय बमोवजम हुनेछ :–
(क) प्रारवम्भक सािारणसभा हुने अवघल्लो विनसम्मको काम कारबाही
र आवथमक कारोबारको जानकारी वलने,
(ख) िालू आवथमक िषमको लावग िावषमक कायमक्रम िथा बजेट स्िीकृ ि
गने,
(ग) प्रवििेिन िथा वित्तीय वििरण अनुमोिन गने,
(घ) विवनयममा उल्लेख भए बमोवजम सवमवि िा लेखा सुपरीिेक्षण
सवमविको वनिामिन गने,
(ङ) आन्िररक कायमविवि पाररि गने,
(ि) लेखा परीक्षकको वनयवु क्त र वनजको पाररश्रवमक वनिामरण गने,
(छ) विवनयममा िोवकए बमोवजमका अन्य कायमहरू गने ।
िावषवक साधारणसभाको काम, कतवव्य र अवधकार : िावषमक सािारणसभाको
काम, किमव्य र अविकार िेहाय बमोवजम हुनेछ :–
(क) िावषमक कायमक्रम िथा बजेट स्िीकृ वि गने,
(ख) िावषमक लेखा परीक्षण प्रवििेिन अनुमोिन गने,
(ग) सवमवि िा लेखा सुपरीिेक्षण सवमविको वनिामिन िथा विघटन
गने,
(घ) सजिालक िा लेखा सुपरीिेक्षण सवमविको संयोजक िा
सिस्यलाई पिबाट हटाउने,
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(ङ) सवमवि िा लेखा सुपरीिेक्षण सवमविको िावषमक प्रवििेिन पाररि
गने,
(ि) विवनयम संशोिन िथा आन्िररक कायमविवि पाररि गने,
(छ) लेखा परीक्षकको वनयुवक्त र वनजको पाररश्रवमक वनिामरण गने,
(ज) संस्था एकीकरण िा विघटन सम्बन्िी वनणमय गने,
(ि) पाररश्रवमक लगायिका सुवििा िोक्ने,
(ञ) ऋण िथा अनुिान प्राप्त गने सम्बन्िमा वनणमय गने,
(ट) सिस्यको िावयत्ि वमनाहा विने,
(ठ) सवमविलाई आिश्यक वनिेशन विने ,
(ड) विवनयममा िोवकए बमोवजमका अन्य कायमहरू गने ।
साधारणसभाको बैठक :(१) सवमविले सहकारी संस्था ििाम भएको वमविले िीन
मवहनावभत्र प्रारवम्भक सािारणसभा बोलाउनु पनेछ ।
(२) सवमविले प्रत्येक आवथमक िषम समाप्त भएको वमविले छ मवहनावभत्र
िावषमक सािारणसभा बोलाउनु पनेछ ।
(३) सवमविले िेहायको अिस्थामा विशेष सािारण सभा बोलाउनु पनेछ
:–
(क) सस्ं थाको काम विशेषले विशेष सािारण सभा बोलाउनुपने
सवमवििाट वनणमय भएमा,
(ख) ििा ३८ को उपििा (१) को खण्ड (छ) बमोवजम लेखा
सपु रीिेक्षण सवमविको वसिाररसमा,
(ग) कुनै सजिालकले विशेष सािारणसभा बोलाउन पेश गरे को प्रस्िाि
सवमविद्धारा पाररि भएमा,
(घ) विशेष सािारणसभा बोलाउनु पने कारण खुलाइ १५ प्रतिशि
सिस्यले सवमवि समक्ष वनिेिन विएमा,
(ङ) ििा २९ को उपििा (१) बमोवजम ििाम गने अविकारीले वनिेशन
विएमा,
(४) उपििा (३) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए िापवन संस्थाको
सजिालक िा व्यिस्थापकबाट आफ्नो वजम्मेिारी पूरा नगरी
संस्था सजिालनमा समस्या उत्पन्न भएको अिस्थामा ििाम गने
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अविकारीलाई जानकारी विई सािारण सिस्यहरू मध्येबाट
बहुमि सिस्य उपवस्थि भई विशेष सािारण सभा गनम सवकनेछ ।
विशेष साधारणसभा बोलाउन वनदेशन वदन सक्ने: (१) संस्थाको वनरीक्षण िा
सुपरीिेक्षण गिाम िा कसैको उजूरी परी छानविन गिाम िेहायको अिस्था िेवखन
आएमा ििाम गने अविकारीले त्यस्िो सहकारी संस्थाको सवमविलाई सािारणसभा
बोलाउन वनिेशन विन सक्नेछ :–
(क) सहकारीको मूल्य, मान्यिा िथा वसद्धान्ि विपररि कायम गरे मा,
(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्िगमि बनेको वनयम, विवनयम िथा आन्िररक
कायमविवि विपरीि कायम गरे मा,
(घ) ििाम गने अविकारीले विएको वनिेशनको बारम्बार उल्लङ् घन गरे मा,
(ङ) ििा ३१ को उपििा (२) बमोवजम ििाम गने अविकारीले आिेश
विएमा।
(२) उपििा (१) बमोवजम सािारणसभा बोलाउन वनिेशन प्राप्ि भएमा
सवमविले सो वनिेशन प्राप्ि भएको वमविले पैंिीस विनवभत्र सािारणसभाको बैठक
बोलाउनु पनेछ र सािारणसभाको बैठकमा उजूरी िा वनरीक्षणका क्रममा िेवखएका
विषयमा छलिल गरी सोको प्रवििेिन ििाम गने अविकारीसमक्ष पेश गनुम पनेछ ।
(३) उपििा (१) िा (२) मा उवल्लवखि अिविवभत्र सवमविले
सािारणसभा नबोलाएमा ििाम गने अविकारीले त्यस्िो सािारणसभा बोलाउन
सक्नेछ ।
(४) सहकारी सस्ं थाको सािारणसभाको लावग गणपरू क सख्ं या ित्काल
कायम रहेको सिस्य संख्याको एकाउन्न प्रविशि हुनेछ ।
िर पवहलो पटक डावकएको सािारण सभामा गणपरु क संख्या नपगु ेमा
त्यसको साि विन वभत्र िोस्रो पटक सािारण सभा बोलाउनु पने र यसरी िोस्रो पटक
बोलाइएको सािारण सभामा संिालक सवमविको बहुमि सवहि एक विहाई
सािारण सिस्यहरुको उपवस्थवि भएमा सािारण सभाको गणपुरक संख्या पुगेको
मावननेछ ।
(५) उपििा (४) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए िापवन ििा २८ को
(४) मा भएको व्यिस्था सोहीअनुसार हुनेछ ।
(६) िईु हजार िा सोभन्िा बढी सिस्य भएको संस्थाले सािारण सभा
गिाम समान कायमसूिीमा िोवकए बमोवजम सिस्य संख्याको आिारमा िडा-िडा िा
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अन्य पायकको स्थानमा संिालक सिस्यहरुलाई पठाई सािारण सभा गनम र त्यस्िो
सभाको वनणमय प्रमावणि गनम प्रविवनविहरु छनौट गरी त्यस्िा प्रविवनविहरुको
उपवस्थविको सभाले अवन्िम वनणमय प्रमावणि गने व्यिस्था वमलाउन सक्नेछ ।
सञ्चालक सवमवत :(१) सहकारी संस्थामा सािारणसभाबाट वनिामविि एक
सजिालक सवमवि रहनेछ ।
िर, एउटै व्यवक्त लगािार एउटै पिमा िईु पटकभन्िा बढी सजिालक हुन
पाउने छै न ।
(२) उपििा (१) बमोवजमको सवमविमा उपलब्ि भएसम्म कम्िीमा
िेत्तीस प्रविशि मवहला सिस्यको प्रविवनवित्ि सुवनविि गनुम पनेछ ।
(३) एउटै पररिारको एकभन्िा बढी सिस्य एकै अिविमा सजिालक
िथा लेखा सवमविको पिमा उम्मेििार बन्न र वनिामविि हुन सक्ने छै न ।
(४) कुनै संस्थाको सजिालक सोही संस्थाको कममिारी िा आफ्नो
संस्थाले सिस्यिा वलएको सहकारी संघ िा बैङ्क बाहेक अको कुनै संस्थाको
संिालक बन्न पाउने छै न ।
िर िावषमक िईु करोड रुपैयाभन्िा कमको कारोिार गने सहकारी संस्थाको
सजिालकले त्यस्िो सहकारी संस्थामा कममिारीको रुपमा काम गनम बािा पने छै न
। िावषमक िईु करोडभन्िा बवढ कारोिार गने सस्ं थामा कुनै सिं ालक कममिारी रहेको
भए यो ऐन प्रारम्भ भएको वमविले िईु िषमवभत्र त्यस्िो सिं ालकले कममिारीको पि
त्याग गरी अको कममिारीको व्यिस्था गनुमपनेछ ।
(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु वघ कुनै व्यवक्त एकभन्िा बढी सस्ं थाको
सजिालक िा सोही िा अको सस्ं थाको कममिारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको
वमविले एक िषमवभत्र कुनै एक सस्ं थाको मात्र सजिालक िा कममिारी रहनु पनेछ ।
(७) सवमविको कायामिवि िार िषमको हुनेछ ।
सञ्चालक सवमवतको वनिावचन :(१) सवमविले आफ्नो कायामिवि समाप्त हुनु
कवम्िमा एक मवहना अवघ अको सवमविको वनिामिन गराउनु पनेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजम सवमविको वनिामिन नगराएको जानकारी प्राप्ि
भएमा त्यस्िो जानकारी प्राप्ि भएको वमविले छ मवहनावभत्र सवमविको वनिामिन
गराउन ििाम गने अविकारीले सम्बवन्िि सवमविलाई आिेश विन सक्नेछ ।
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(३) उपििा (२) बमोवजम ििाम गने अविकारीले आिेश विएकोमा
सम्बवन्िि सवमविले सो आिेश बमोवजमको समयािविवभत्र सवमविको वनिामिन
गराई ििाम गने अविकारलाई जानकारी गराउनु पनेछ।
(४) उपििा (३) बमोवजम सवमविको वनिामिन नगराएमा ििाम गने
अविकारले त्यस्िो संस्था सिस्य रहेको मावथल्लो संघ भए सो संघको प्रविवनवि
समेिलाई सहभागी गराई सवमविको वनिामिन सम्बन्िी सम्पूणम कायम गने गराउनेछ ।
(५) उपििा (४) बमोवजमको वनिामिन कायममा सहयोग पुर्याउनु
सम्बवन्िि सवमविका पिाविकारीहरूको किमव्य हुनेछ ।
(६) उपििा (५) बमोवजम वनिामिन गराउँ िा लागेको सम्पूणम खिम
सम्बवन्िि संस्थाले व्यहोनुम पनेछ।
(७) यस ििा बमोवजम सवमविको अको वनिामिन नभएसम्मको लावग
सवमविले विवनयममा व्यिस्था भए बमोवजम आफ्नो कायम सजिालन गनेछ ।
सवमवतको काम, कतवव्य र अवधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उवल्लवखि काम,
किमव्य र अविकारका अविररक्त सवमविको काम, किमव्य र अविकार िेहाय
बमोवजम हुनेछ :–
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यिा र वसद्धान्ि बमोवजम सहकारी संस्थाको
सजिालन गने,
(ख) आवथमक िथा प्रशासकीय कायम गने, गराउने ,
(ग) प्रारवम्भक सािारणसभा, िावषमक सािारणसभा िथा विशेष
सािारणसभा बोलाउने,
(घ) सािारणसभाका वनणमयहरू कायामन्ियन गने, गराउने,
(ङ) सस्ं थाको नीवि, योजना, बजेट िथा बावषमक कायमक्रमको िजममु ा गरी
सािारणसभा समक्ष पेश गने,
(ि) संस्थाको सिस्यिा प्रिान गने िथा सिस्यिाबाट हटाउने,
(छ) शेयर नामसारी िथा वििाम सम्बन्िी कायम गने ,
(ज) सम्बवन्िि संघको सिस्यिा वलने,
(ि) विवनयम िथा आन्िररक कायमविवि ियार गरी सािारणसभामा पेश
गने,
(ञ) संस्थाको कायमक्षेत्रवभत्र संस्थाको कारोबार र व्यिसायको वहि
प्रिद्धमनको लावग आिश्यक कायम गने,गराउने,
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सञ्चालक पदमा बहाल नरहने: िेहायको कुनै अिस्थामा सजिालक आफ्नो
पिमा बहाल रहन सक्ने छै न:(क) वनजले विएको राजीनामा सवमविबाट स्िीकृ ि भएमा,
(ख) वनजलाई ििा ३४ उपििा (१) बमोवजम सजिालकबाट हटाउने
वनणमय भएमा,
(ग) वनज अको संस्थाको सजिालक रहेमा,
(घ) वनज सोही िा अको संस्थाको कममिारी रहेमा,
िर ििा ३० को उपििा (४) को प्रविबन्िात्मक िाक्यांशमा
लेवखएको कुरामा सोहीबमोवजम हुनेछ ।
(ङ) वनज सोही िा अको संस्थाको लेखा सुपरीिेक्षण सवमविको पिमा
रहेमा
(ि) वनजको मृत्यु भएमा।
सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने : (१) सािारणसभाले िहुमिको
वनणमयबाट िेहायको कुनै अिस्थामा सजिालकलाई सवमविको सजिालक पिबाट
हटाउन सक्नेछ :–
(क) आवथमक वहनावमना गरी सम्बवन्िि संस्थालाई हानी नोक्सानी
पुर्याएमा,
(ख) अनविकृ ि ििरले सम्बवन्िि सस्ं थाको कारोबार सम्बन्िी विषयको
गोपवनयिा भङ् ग गरे मा,
(ग) सम्बवन्िि सस्ं थाको कारोबार र व्यिसायसँग प्रविस्पिाम हुने गरी
समान प्रकृ विको कारोबार िा व्यिसाय गरे मा,
(घ) सम्बवन्िि सस्ं थाको अवहि हुने कुनै कायम गरे मा,
(ङ) वनज शारीररक िा मानवसक रुपमा काम गनम नसक्ने भएमा,
(ि) कुनै सजिालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्िगमि बनेको वनयम िा
विवनयममा उवल्लवखि योग्यिा नरहेमा ।
(२) कुनै सजिालकलाई सवमविको पिबाट हटाउने वनणमय गनुम अवघ
त्यस्िो सजिालकलाई सािारणसभा समक्ष सिाई पेश गने मनावसब माविकको
मौका विइनेछ ।

(३) उपििा (२) बमोवजमको अिविवभत्र कुनै सजिालकले सिाई पेश
नगरे मा िा वनजले पेश गरे को सिाई सन्िोषजनक नभएमा सािारणसभाले त्यस्िो
सजिालकलाई पिबाट हटाउन सक्नेछ ।
(४) उपििा (३) बमोवजम सजिालकको पिबाट हटाइएको सिस्य
सवमविको िईु कायमकालसम्मको वनिामिनमा उम्मेििार बन्न पाउने छै न ।
(५) उपििा (३) बमोवजम कुनै सजिालक पिबाट हटेमा त्यस्िो पिमा
सािारणसभाले बाँकी अिविको लावग अको सजिालकको वनिामिन गनेछ ।
३५.
वनिी स्िाथव समािेश भएको वनणवय प्रकृ यामा संलग्न हुन नहुने :(१)
सजिालकले आफ्नो वनजी स्िाथम समािेश भएको वनणमय प्रवक्रयामा संलग्न हुनुहुँिैन
।
(२) सजिालकले आिूलाईमात्र व्यवक्तगि िाइिा हुनेगरी संस्थामा कुनै
कायम गनम गराउन हुँिैन ।
(३) कुनै सजिालकले उपििा (१) को वबपरीि हुने गरी िा आफ्नो
अविकार क्षेत्रभन्िा बावहर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्िो काम
कारबाही प्रवि त्यस्िो सजिालक व्यवक्तगि रूपमा उत्तरिायी हुनेछ र त्यस्िो काम
कारबाहीबाट संस्थाको, सिस्य िा अन्य कुनै व्यवक्तलाई हानी नोक्सानी हुन गएको
रहेछ भने त्यस्िो हानी नोक्सानी वनजको जायजेथाबाट असूल उपर गररनेछ ।
३६.
सवमवतको विघटन :(१) सािारणसभाले िेहायको अिस्थामा सवमविको विघटन
गनम सक्नेछः–
(क) सवमविको बिवनयिपूणम कायमबाट सस्ं थाको कारोबार जोवखममा
परे मा,
(ख) सस्ं थाले विनमपु ने िावयत्ि िोवकएको समयवभत्र भक्त
ु ान गनम नसके मा,
(ग) विवनयममा उवल्लवखि उद्देश्य र कायम विपररिको काम गरे मा,
(घ) सवमविले आफ्नो वजम्मेिारी पूरा नगरे मा,
(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगमि बनेको वनयमािलीमा उवल्लवखि शिम
िा ििाम गने अविकारीले विएको वनिेशनको बारम्बार उल्लङ् घन
गरे मा ।
(२) उपििा (१) बमोवजम सवमवि विघटन भएमा सािारणसभाले नयाँ
सवमविको वनिामिन गनेछ ।

३७.

३८.

(३) सवमविले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगमि बनेको वनयम बमोवजम ििाम
गने अविकारीले विएको वनिेशन पालना नगरे मा िा ििा २९ को उपििा (२)
बमोवजम पेश भएको प्रवििेिन समेिको आिारमा ििाम गने अविकारीले
सवमविलाई उजूरी िा वनरीक्षणको क्रममा िेवखएका विषयिस्िुको गावम्भयमिाको
आिारमा बढीमा छ मवहनाको समय विई सुिार गने मौका विन सक्नेछ र त्यस्िो
समयािवि वभत्र पवन सुिार नगरे मा त्यस्िो सवमवि विघटन गनेछ ।
(४) उपििा (३) बमोवजम सवमवि विघटन भएमा त्यसरी विघटन
गररएको वमविले िीन मवहना वभत्रमा अको सवमविको वनिामिन सम्पन्न गराउन र
त्यस्िो वनिामिन नभएसम्म संस्थाको िैवनक कायम सजिालन गनम ििाम गने
अविकारीले िोवकए बमोवजमको एक ििथम सवमवि गठन गनुम पनेछ ।
(५) यस ििा बमोवजम अको सवमविको वनिामिन गराउँिा लागेको
सम्पूणम खिम सम्बवन्िि संस्थाले व्यहोनेछ ।
लेिा सुपरीिेिण सवमवतको गठन :(१) संस्थामा आन्िररक वनयन्त्रण
प्रणालीलाई सुदृढ गनम िोवकए बमोवजमको योग्यिा पुगेका एकजना संयोजक र
िईु जना सिस्यहरू रहने गरी सािारणसभाले वनिामिनबाट लेखा सुपरीिेक्षण सवमवि
गठन गनेछ ।
(२) एउटै पररिारको एकभन्िा बढी व्यवक्त एकै अिविमा एउटै सस्ं थाको
सजिालक िा लेखा सुपरवँिेक्षण सवमविको सयं ोजक िा सिस्य पिमा उम्मेििार
बन्न र वनिामविि हुन सक्ने छै न ।
लेिा सपु ररिेिण सवमवतको काम, कतवव्य र अवधकार :(१) लेखा
सपु ररिेक्षण सवमविको काम, किमव्य र अविकार िेहाय बमोवजम हुनेछ :–
(क) प्रत्येक िौमावसकमा सहकारी सस्ं थाको आन्िररक लेखापरीक्षण
गने, गराउने,
(ख) आन्िररक लेखापरीक्षण गिाम लेखापरीक्षणका आिारभूि
वसद्धान्िको पालना गने, गराउने,
(ग) वित्तीय िथा आवथमक कारोिारको वनरीक्षण िथा मूल्याङ् कन गने,
गराउने,
(घ) सवमविको काम कारिाहीको वनयवमि सुपरवँिेक्षण गने र
सवमविलाई आिश्यक सुिाि विने,

३९.

(ङ) सािारणसभाको वनिेशन, वनणमय िथा सवमविका वनणमय कायामन्ियन
भए नभएको अनुगमन गने,
(ि) लेखा सम्बन्िी प्रवििेिन र सवमविको काम कारबाहीको
सुपरवँिेक्षण सम्बन्िी िावषमक प्रवििेिन सािारणसभा समक्ष पेश
गने,
(छ) आिूले पटक पटक विएका सुिाि कायामन्ियन नभएको कारणबाट
कुनै संस्थाको वहिमा प्रविकूल असर परे मा िा त्यस्िो संस्थाको
नगि िा वजन्सी सम्पवत्तको व्यापक रूपमा वहनावमना िा
अवनयवमििा भएको िा संस्था गम्भीर आवथमक संकटमा पनम
लागेकोमा सोको कारण खुलाई विशेष सािारणसभा बोलाउन
सवमवि समक्ष वसिाररस गने ।
(ज) आिश्यक परे मा आन्िररक लेखा परीक्षक वनयुवक्तका लावग िीन
जनाको नाम सजिालक सवमविमा वसिाररस गने ।
(२) लेखा सुपरवँिेक्षण सवमविको संयोजक िा सिस्य संस्थाको िैवनक
आवथमक प्रशासवनक कायममा सहभागी हुन पाउने छै न ।
पररच्छे द–७
बचत तथा ऋण पररचालन
सदस्य के वन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनवु पने :(१) सस्ं थाले आफ्ना
सिस्यहरूको मात्र बिि स्िीकार गनम, सोको पररिालन गनम र सिस्यलाई मात्र ऋण
प्रिान गनम सक्नेछ ।
(२) उपििा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भएिापवन बिि िथा
ऋणको मख्ु य कारोबार गने गरी ििाम भएको सस्ं था बाहेक अन्य विषयगि िा
िहुउद्देश्यीय सस्ं थाले बिि िथा ऋणको मख्ु य कारोिार गनम पाउने छै न।
िर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अवघ बहुउद्देश्यीय िा विषयगि संस्थाको रुपमा
ििाम भई मुख्य कारोिारको रुपमा ििि िथा ऋणको कारोिार गिै आएको भए
त्यस्िो संस्थाले िीन िषम वभत्रमा ििि िथा ऋणको मुख्य कारोिार नहुने गरी ििाम
हुँिाका बखिमा उल्लेख गररएको मुख्य कारोिार गने गरी संस्था सजिालन
गनुमपनेछ ।
(३) संस्थाले सिस्यलाई प्रिान गने ऋणमा सेिा शुल्क र निीकरण शुल्क
वलन पाइने छै न ।

(४) बिि र ऋणको ब्याजिर बीिको अन्िर ६ प्रविशिभन्िा बढी हुने
छै न ।
(५) संस्थाले प्रिान गरे को ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूँजीकृ ि
गरी सोको आिारमा ब्याज लगाउन पाइने छै न ।
(६)संस्थाले कुनैपवन कम्पनीको शेयर खररि गनम सक्ने छै न ।
िर
(१) सँंस्थाको िावयत्िप्रवि प्रविकूल नहुने गरी संस्थाले
स्िप्रयोजनको लावग अिल सम्पवत्त खरीि िथा पूिामिार वनमामण
एिं संस्था र सिस्यहरुको वहिमा उत्पािन र सेिाको क्षेत्रमा
प्राथवमक पूँजी कोष पररिालन गनम िािा पने छै न ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अवघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर
खररि गरे को भएमा त्यस्िो शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको वमविले
एक िषम अिविवभत्र हस्िान्िरण गररसक्नु पनेछ ।
(३) उपििा (२) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए िापवन संस्थाले
यो ऐन प्रारम्भ हुनुअवघ ििाम भएका साना वकसानद्वारा प्रिवद्धमि
वित्तीय संस्थाको शेयर खररि गनम बािा पनेछैन ।
(७) सस्ं थाले शेयर पूँजी कोषको िश गुणासम्म ििि सक
ं लन गनम सक्नेछ
।
(८) सस्ं थाले ििाम गिामका बखिका सिस्य बाहेक अन्य सिस्यलाई
सिस्यिा प्राप्ि गरे को िीन मवहना अिवि व्यविि नभई ऋण लगानी गनम सक्ने छै न
।
४०. सन्दभव व्यािदर सभबन्धी व्यिस्थााः (१) सघं ीय कानुन बमोवजम रवजष्ट्रारले बिि
िथा ऋणको सन्िभम व्याजिर िोक्न सक्नेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजम िोवकएको सन्िभम ब्याजिर संस्थाका लावग वनिेशक
ब्याजिर हुनेछ ।
४१.
व्यवक्तगत बचतको सीमा: संस्थामा सिस्यको व्यवक्तगि बििको सीमा सहकारी
संस्थाको प्रस्िाविि विवनयम अनुसार हुनेछ ।

४२.

४३.

४४.

पररच्छे द –९
आवथवक स्रोत पररचालन
शेयर वबक्री तथा विताव सभबन्धी व्यबस्था :(१) संस्थाले आफ्नो सिस्यलाई
शेयर विक्री गनम सक्नेछ।
(२) उपििा (१) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए िापवन संस्थाले एकै
सिस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूँजीको बीस प्रविशिभन्िा बढी हुने गरी शेयर वबक्री
गनम सक्ने छै न ।
िर नेपाल सरकार, प्रिेश सरकार िा स्थानीय िहको पूणम िा आंवशक
स्िावमत्ि िा वनयन्त्रण भएको संस्था िा वनकायको हकमा यो बन्िेज लागू हुने छै न।
(४) संस्थाको शेयरको अंवकि मूल्य प्रवि शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ ।
(५) संस्थाको शेयरपूँजी विवनयममा उल्लेख भए बमोवजम हुनेछ ।
(६) संस्थाले खुला बजारमा शेयर वबक्री गनम पाउने छै न ।
(७) संस्थाको मूलिनको रुपमा रहेको कुनै सिस्यको शेयर सोही
संस्थाको ऋण िा िावयत्ि बाहेक अन्य कुनै ऋण िा िावयत्ि िापि वललाम वबक्री
गररने छै न ।
रकम विताव तथा िाता सञ्चालन सभबन्धी व्यिस्था :(1) कुनै सिस्यले
सस्ं थाको सिस्यिा त्याग गरी रकम वििाम वलन िाहेमा वनजको कुनै िावयत्ि भए
त्यस्िो िावयत्ि भुक्तान गरे को वमविले एक मवहनावभत्र वनजको बाँकी रकम िोवकए
बमोवजम वनजलाई वििाम गनुम पनेछ ।
(२) कुनै सिस्यले सस्ं थामा जम्मा गरे को बिि वििाम माग गरेमा वनजको
कुनै िावयत्ि भए त्यस्िो िावयत्ि कट्टा गरी बाँकी रकम िोवकए बमोवजम वनजलाई
वििाम गनमु पनेछ।
(३) सस्ं थाले ििि खािाहरु मात्र संिालन गनम सक्नेछ ।
ऋण िा अनुदान वलन सक्ने: (१) संस्थाले वििेशी बैंक िा वित्तीय संस्था िा
अन्य वनकायबाट ऋण िा अनुिान वलन िा त्यस्िो वनकायसँग सािेिारीमा काम
गनम संघीय कानून िमोवजम स्िीकृ िी वलनु पने छ ।
(२) उपििा (१) िमोवजम वििेशी बैङ्क िा वनकायबाट ऋण िा
अनुिान वलन स्िीकृ िीको लावग िोवकए बमोवजमको वििरणहरु सवहि ििाम गने
अविकारी समक्ष वनिेिन विनु पनेछ ।

(३) उपििा (२) िमोवजम वनिेिन प्राप्त भएमा ििाम गने अविकारीले
गाउँ\नगर कायमपावलकामा प्रस्िाि पेश गनुम पनेछ ।
(४) उपििा (३) बमोवजमको प्रस्िाि नगर कायमपावलकाले उपयुक्त
िेखेमा स्िीकृ िीको लावग मन्त्रालयमा वशिाररस गरर पठाउनेछ ।
४५.
नेपाल सरकारको सुरिण प्राप्त गनव सक्ने: (१) संस्थाले वििेशी बैङ्क िा
वनकायसँग वलने ऋणमा सुरक्षण प्राप्ि गनुम पने भएमा संघीय कानून िमोवजम
स्िीकृ विकोलावग ििाम गने अविकारर समक्ष प्रस्िाि सवहि वनिेिन विनु पने छ ।
(२) ििा (१) िमोवजम प्राप्त प्रस्िाि उपयुक्त िेवखएमा नगर कायमपावलकाले संघीय कानुन
बमोवजम स्िीकृ विको लावग मन्त्रालयमा वशिाररस गरर पठाउनु पनेछ ।

४६

४७.

पररच्छे द –१०
संस्थाको कोष
संस्थाको कोष : (१) संस्थाको कोषमा िेहाय बमोवजमको रकम रहनेछ :–
(क) शेयर वबक्रीबाट प्राप्ि रकम,
(ख) बििको रुपमा प्राप्ि रकम,
(ग) ऋणको रुपमा प्राप्ि रकम,
(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्ि अनुिान रकम,
(ङ) वििेशी सरकार िा अन्िरामवष्ट्रय सघं सस्ं थाबाट प्राप्ि अनुिान िा
सहायिाको रकम,
(ि) व्यिसावयक कायमबाट आवजमि रकम,
(छ) सिस्यिा प्रिेश शल्ु क,
(ज) सस्ं थाको नाममा प्राप्त हुने अन्य जुनसक
ु ै रकम ।
िगेडा कोष :(१) सस्ं थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजमको कोषमा िेहाय बमोवजमका रकम रहने छन्
:–
(क) आवथमक िषमको खूि बिि रकमको कम्िीमा पछिीस
प्रविशि रकम,
(ख) कुनै संस्था, संघ िा वनकायले प्रिान गरे को पूँजीगि अनुिान
रकम,
(ग) वस्थर सम्पवत्त विक्रीबाट प्राप्ि रकम,
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(घ) अन्य स्रोिबाट प्राप्ि रकम ।
(३) उपििा (१) बमोवजमको जगेडा कोष अविभाज्य हुनेछ ।
संरवित पूूँिी विताव कोषाः (१) संस्थामा एक संरवक्षि पूँजी वििाम कोष रहनेछ ।
(२) ििा ४७ बमोवजमको जगेडा कोषमा सो ििाको उपििा (२) को
खण्ड (क) बमोवजमको रकम छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकमको कम्िीमा पछिीस
प्रविशि रकम उपििा (१) बमोवजमको कोषमा िावषमक रुपमा जम्मा गनुम पनेछ ।
(३) उपििा (१) बमोवजमको रकम सिस्यले गरे को संघीय कानुनमा
िोवकए बमोवजमको िावषमक कारोिारको आिारमा सम्बवन्िि सिस्यलाई उपलव्ि
गराउनु पनेछ ।
सहकारी प्रिद्धवन कोषसभबन्धी व्यिस्था: (१) संस्थाले सहकारी व्यिसायको
प्रिद्धमन गनमको लावग ििा ४७ बमोवजम जगेडा कोषमा सो ििाको उपििा (२) को
खण्ड (क) बमोवजमको रकम छुट् याई बाँकी रहेको रकमको शून्य दशमलि पाूँच
प्रवतशतले हुन आउने रकम संघीय कानुनमा व्यिस्था भएबमोवजमको सहकारी
प्रिद्धमन कोषमा िावषमक रुपमा जम्मा गनुम पनेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजमको कोषको उपयोग संघीय कानुन व्यिस्था
भएबमोवजम हुनेछ ।
अन्य कोष सभबन्धी व्यबस्थााः (१) ििा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उवल्लवखि
कोषका अविररक्त सस्ं थामा सहकारी वशक्षा कोष, शेयर लाभाश
ं कोष लगायि
िोवकए बमोवजमका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन् ।
(२) उपििा (१) बमोवजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पवू िमका
लावग विवनयममा िोवकए बमोवजम उपयोग गनम सवकनेछ ।
िर एक िषमको शेयर लाभाश
ं को रकम शेयर पँजू ीको अठार प्रविशिभन्िा
बढी हुने छै न ।
पररच्छे द –११
अवभलेि र सूचना
अवभलेि राख्नु पने : (१) संस्थाले सािारण सभा, सवमवि िथा लेखा
सुपररबेक्षण सवमवि बैठकका वनणमय िथा काम कारबाहीको अद्यािविक अवभलेख
सुरवक्षि साथ राख्नु पनेछ ।
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(२) संस्थाले कारोबारसँग सम्बवन्िि िथा अन्य आिश्यक
अवभलेखहरू िोवकए बमोवजम सुरवक्षि साथ राख्नु पनेछ ।
वििरण उपलब्ध गराउनु पने :(१) संस्थाले िेहायका वििरणहरू सवहिको
प्रवििेिन आ.ि. समाप्त भएको तीन मवहना वभत्र ििाम गने अविकारी समक्ष पेश
गनुम पनेछ :–
(क) कारोबारको िौमावसक र िावषमक प्रवििेिन िथा लेखापरीक्षण
प्रवििेिन
(ख) बावषमक कायमक्रम नीवि िथा योजना,
(ग) खुि बिि सम्बन्िी नीवि िथा योजना,
(घ) सजिालकको नाम िथा बाँकी कायामिविको सूिी,
(ङ) सािारणसभाको बैठक सम्बन्िी जानकारी,
(ि) शेयर सिस्य संख्या र शेयरपूँजी,
(छ) सजिालक िा सिस्यले वलएको ऋण विनम बाँकी रहेको रकम,
(ज) ििाम गने अविकारीले समय समयमा िोवकविएको अन्य वििरण ।
पररच्छे द – १२
लेिा र लेिापरीिण
कारोबारको लेिा: सस्ं थाको कारोबारको लेखा िोहोरो लेखा प्रणालीमा
आिाररि र कारोबारको यथाथम वस्थवि स्पष्टरुपमा िेवखने गरी संघीय कानून
बमोवजम रवजष्ट्रारले लागू गरे को लेखामान (एकाउवन्टङ स्ट् याण्डडम) र यस ऐन
बमोवजम पालना गनमपु ने अन्य शिम िथा व्यिस्था बमोवजम राख्नु पनेछ ।
लेिापरीिण: (१) सस्ं थाले प्रत्येक आवथमक िषमको लेखापरीक्षण सो आवथमक
िषम समाप्त भएको वमविले िीन मवहनावभत्र प्रिवलि काननू बमोवजम इजाजिपत्र
प्राप्ि लेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पनेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजमको अिवि वभत्र कुनै संस्थाले लेखापरीक्षण
नगराएको पाइएमा ििाम गने अविकारीले त्यस्िो संस्थाको लेखा परीक्षण
इजाजिपत्रप्राप्ि लेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ।
(३) उपििा (२) बमोवजम लेखापरीक्षण गराउँिा लेखापरीक्षकलाई विनु
पने पाररश्रवमक लगायिको रकम सम्बवन्िि संस्थाले व्यहोनेछ ।
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(४) उपििा (१) िा (२) बमोवजम लेखापरीक्षकले गरे को लेखापरीक्षण
प्रवििेिन अनुमोिनको लावग सािारणसभासमक्ष पेश गनुम पनेछ ।
(५) उपििा (४) बमोवजम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रवििेिन
सािारणसभाबाट अनुमोिन हुन नसके मा पुनः लेखापरीक्षणको लावग
सािारणसभाले ििा ५५ को अिीनमा रही अको लेखापरीक्षक वनयुक्त गनेछ ।
लेिापरीिकको वनयुवक्त :(१) संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्िी कायम गनम
प्रिवलि कानून बमोवजम इजाजिपत्र प्राप्ि लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट
सािारणसभाले एकजना लेखापरीक्षक वनयुवक्त गरी पाररश्रवमक समेि िोक्नेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजम लेखापरीक्षक वनयुक्त गिाम एउटै व्यवक्त, िमम
िा कम्पनीलाई लगािार िीन आवथमक िषमभन्िा बढी हुने गरी वनयुक्त गनम सवकने छै न
।
लेिापरीिकमा वनयुक्त हुन नसक्ने :(१) िेहायका व्यवक्त लेखापरीक्षकमा
वनयुक्त हुन िथा वनयुक्त भई सके को भए सो पिमा बहाल रहन सक्ने छै न :(क) सहकारी संस्थाको सजिालक,
(ख) सम्बवन्िि संस्थाको सिस्य,
(ग) सहकारी संस्थाको वनयवमि पाररश्रवमक पाउने गरी वनयुक्त
सल्लाहकार िा कममिारी,
(घ) लेखापरीक्षण सम्बन्िी कसूरमा सजाय पाएको िीन िषमको अिवि
भुक्तान नभएको,
(ङ) िामासाहीमा परे को,
(ि) भ्रष्टािार, ठगी िा नैविक पिन हुने अन्य िौजिारी कसरू मा सजाय
पाएको पाँि िषम भक्त
ु ान नभएको,
(ज) सम्बवन्िि सस्ं थासँग स्िाथम बाविएको व्यवक्त ।
(२) लेखापरीक्षकले आिू वनयुक्त हुनुअवघ उपििा (१) बमोवजम
अयोग्य नभएको कुराको संस्था समक्ष स्िघोषणा गरँ्नुपनेछ ।
(३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कायमकाल समाप्त नहुँिै कुनै संस्थाको
लेखापरीक्षण गनम अयोग्य भएमा िा संस्थाको लेखापरीक्षकको पिमा कायम रहन
नसक्ने वस्थवि उत्पन्न भएमा वनजले लेखापरीक्षण गनुम पने िा गरररहेको काम
ित्काल रोकी सो कुराको जानकारी वलवखि रुपमा संस्थालाई विनु पनेछ ।

(४) यस ििाको प्रविकूल हुनेगरी वनयुक्त भएको लेखापरीक्षकले गरे को
लेखापरीक्षण मान्य हुने छै न ।
पररच्छे द – १३
छुट,सुविधा र सहुवलयत
५७. छुट, सुविधा र सहुवलयत: (१) संस्थालाई प्राप्त हुने छुट, सुवििा र सहुवलयि संघीय
कानुन बमोवजम हुनेछ ।
(२) उपििा (१) मा उल्लेवखि छुट, सुवििा र सहुवलयि बाहेक संस्थालाई प्राप्त
हुने अन्य छुट, सुवििा र सहुवलयि िोवकए बमोवजम हुनेछ ।

५८.

पररच्छे द—१४
ऋण असुली तथा बाूँकी बक्यौता
ऋण असूल गने: (१) कुनै सिस्यले संस्थासँग गरे को ऋण सम्िौिा िा शिम
कबुवलयिको पालना नगरे मा, वलखिको भाखावभत्र ऋणको सािाँ, ब्याज र हजामना
िुक्ता नगरे मा िा ऋण वलएको रकम सम्बवन्िि काममा नलगाई वहनावमना गरे को
िेवखएमा त्यस्िो सिस्यले ऋण वलंिा राखेको वििोलाई सम्बवन्िि संस्थाले
वललाम वबक्री गरी िा अन्य कुनै व्यिस्था गरी आफ्नो साँिा, ब्याज र हजामना असूल
उपर गनम सक्नेछ। वििो सम्बवन्िि सस्ं थाले सकारे पिाि् पवन ऋणीले साँिा ब्याज
ििु ै भुक्तानी गरी वििो बापिको सम्पवत्त वििाम वलन िाहेमा वििाम गनुमपनेछ ।
(२) कुनै सिस्यले सस्ं थामा राखेको वििो कुनै वकवसमले कसैलाई हक
छोवडविएमा िा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्िो वििोको मूल्य घट् न गएमा त्यस्िो
ऋणीलाई वनविि म्याि विई थप वििो सरु क्षण राख्न लगाउन सवकनेछ ।
(३) उपििा (२) बमोवजम ऋणीले थप वििो नराखेमा िा उपििा (१)
िा (२) बमोवजमको वििोबाट पवन साँिा, ब्याज र हजामनाको रकम असूल उपर हुन
नसके मा त्यस्िो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पवन साँिा, ब्याज र
हजमँाना असूल उपर गनम सवकनेछ ।
(४) यस ििा बमोवजम साँिा, ब्याज र हजमना असूल उपर गिाम लागेको
खिमको रकम िथा असूल उपर भएको साँिा, व्याज र हजामनाको रकम कट्टा गरी
बाँकी रहन आएको रकम सम्बवन्िि ऋणीलाई वििाम विनु पनेछ ।

(५) यस ििा बमोवजम कुनै संस्थाले ऋणीको वििो िा अन्य जायजेथा
वललाम वबक्री गिाम वललाम सकाने व्यवक्तको नाममा सो वििो िा जायजेथा
प्रिवलि कानून बमोवजम रवजष्ट्रेशन िा िावखल खारे ज गनमको लावग सम्बवन्िि
कायामलयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बवन्िि कायामलयले पवन सोही बमोवजम
रवजष्ट्रेशन िा िावखल खारे ज गरी सोको जानकारी सम्बवन्िि संस्थालाई विनु पनेछ
।
(६) यस ििा बमोवजम वििो राखेको सम्पवत्त वललाम वबक्री गिाम कसैले
सकार नगरे मा त्यस्िो सम्पवत्त सम्बवन्िि संस्था आिैं ले सकार गनम सक्नेछ ।
(७) उपििा (६) बमोवजम आिैं ले सकार गरे मा त्यस्िो सम्पवत्त
सम्बवन्िि संस्थाको नाममा रवजष्ट्रेशन िा िावखल खारे ज गनम सम्बवन्िि
कायामलयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बवन्िि कायामलयले सोही
बमोवजम रवजष्ट्रेशन िा िावखल खारे ज गरी विनु पनेछ ।
५९. कालो सूची सभबन्धी व्यिस्थााः संस्थाबाट ऋण वलई रकमको अपिलन गने िा
िोवकएको समयािवि वभत्र ऋणको साँिा व्याज वििाम नगने व्यवक्तको नाम नामेशी
सवहि कालोसूिी प्रकाशन सम्बन्िी व्यिस्था संघीय कानुन बमोवजम हुनेछ ।
६०.
किाव सूचना के न्द्र सभबन्धी व्यिस्थााः कजाम सूिना के न्ि सम्बन्िी व्यिस्था
सघं ीय कानुन बमोवजम हुनेछ ।
६१
बाूँकी बक्यौता असूल उपर गने : कसैले सस्ं थालाई विनुम बुिाउनु पने रकम नविरी
बाँकी राखेमा त्यस्िो रकम र सोको ब्याज समेि ििाम गने अविकारीले त्यस्िो
व्यवक्तको जायजेथाबाट असल
ू उपर गररविन सक्नेछ ।
६२. रोक्का राख्न लेिी पठाउने: (१) सस्ं था िा ििाम गने अविकारीले ििा ५८ र ६१ को
प्रयोजनको लावग कुनै व्यवक्तको खािा, जायजेथाको स्िावमत्ि हस्िान्िरण,
नामसारी िा वबक्री गनम नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बवन्िि वनकायमा लेखी पठाउन
सक्नेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजम रोक्काको लावग लेखी आएमा सम्बवन्िि
वनकायले प्रिवलि कानून बमोवजम त्यस्िो व्यवक्तको खािा,जाय जेथाको स्िावमत्ि
हस्िान्िरण, नामसारी िा वबक्री गनम नपाउने गरी रोक्का राख्नराखी विनु पनेछ ।
६३.
अग्रावधकार रहने: कुनै व्यवक्तले संस्थालाई विनुम पने ऋण िा अन्य कुनै िावयत्ि
नविरे मा त्यस्िो व्यवक्तको जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक िाबी भए त्यसको
लावग रकम छुट्टाई बाँकी रहन आएको रकममा संस्थाको अग्राविकार रहनेछ ।

६४.

६५.

६६.

कायविाही गनव िाधा नपने: संस्थाले ऋण असुली गने सम्बन्िमा कुनै व्यवक्त िा
सहकारी संस्था उपर िलाएको कुनै कारिाहीका कारणबाट त्यस्िो व्यवक्त िा संस्था
उपर यस ऐन िथा प्रिवलि कानून बमोवजमको कुनै कसूरमा कारिाही िलाउन रोक
लगाएको मावनने छै न ।
पररच्छे द– १५
एकीकरण, वबघटन तथा दताव िारेि
एकीकरण तथा विभािन सभबन्धी व्यबस्था: (१) यस ऐनको अविनमा रही िईु
िा िईु भन्िा बढी संस्थाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरण गनम िा एक संस्थालाई
भौगोवलक कायम क्षेत्रको आिारमा िईु िा िईु भन्िा बढी संस्थामा विभाजन गनम
सवकनेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजम एकीकरण िा विभाजन गिाम सम्बवन्िि
संस्थाको कुल कायम रहेका सिस्य संख्याको िईु विहाइ बहुमिबाट वनणमय हुनु पनेछ
।
(३) उपििा (२) बमोवजम एकीकरण िा विभाजन गने वनणमय गिाम
एकीकरण िा विभाजनका शिम र कायमविवि समेि खुलाउनु पनेछ।
विघटन र दताव िारेि: (१) कुनै संस्थामा िेहायको अिस्था विद्यमान भएमा
सािारण सभाको ित्काल कायम रहेका िईु विहाइ बहुमि सिस्यको वनणमयबाट
त्यस्िो सस्ं थाको विघटन गने वनणमय गरी ििाम खारे जीको स्िीकृ विका लावग
सवमविले ििाम गने अविकारी समक्ष वनिेिन विनसक्नेछ :–
(क) विवनयममा उवल्लवखि उद्देश्य िथा कायम हावसल गनम सम्भि
नभएमा,
(ख) सिस्यको वहि गनम नसक्ने भएमा ।
(२) उपििा (१) बमोवजम प्राप्ि वनिेिनमा छानविन गिाम त्यस्िो सस्ं थाको
विघटन गनम उपयुक्त िेवखएमा ििाम गने अविकारीले त्यस्िो संस्थाको ििाम खारे जीका
लावग नगर कायमपावलकामा पेश गरी वनणमय भएबमोवजम ििाम खारे जी गनम सक्नेछ ।
(३) उपििा (२) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए िापवन ििाम गने अविकारीले
िेहायको अिस्थामा मात्र संस्थाको ििाम खारे ज गनम सक्नेछ :–
(क) लगािार िईु िषमसम्म कुनै कारोबार नगरी वनष्ट्कृय रहेको
पाइएमा,

(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगमि बनेको वनयमािली
विपरीिको कायम बारम्बार गरे मा,
(ग) विवनयममा उवल्लवखि उद्देश्य विपरीि कायम गरे मा,
(घ) सहकारी मूल्य, मान्यिा र वसद्धान्ि विपरीि कायम गरे मा ।
(४) उपििा (२) िा (३) बमोवजम ििाम खारे ज गनुम अवघ ििाम गने अविकारीले
त्यस्िो संस्थालाई सुनुिाईको लावग पन्र विनको समय विनु पनेछ ।
(५) उपििा (२) िा (३) बमोवजम संस्थाको ििाम खारे ज भएमा त्यस्िो संस्था
विघटन भएको मावननेछ ।
(६) उपििा (२) िा (३) बमोवजम संस्थाको ििाम खारे जी भएमा त्यस्िो
संस्थाको ििाम प्रमाणपत्र स्ििः रद्द भएको मावननेछ ।
(७) विषयगि सवमविले अनुगमन गिाम उपििा (३) बमोवजमको अिस्था
रहेको पाइएमा त्यस्िो संस्थाको ििाम खारे जीको प्रवक्रया अवघ बढाउन वनिेशन विन
सक्नेछ ।
६७. वलक्िीडेटरको वनयुवक्त: (१) ििा ६६ बमोवजम कुनै संस्थाको ििाम खारे ज भएमा ििाम
गने अविकारीले वलक्िीडेटर वनयुक्त गनेछ ।
(२) उपििामा (१) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भएिापवन संघीय कानुनमा िोवकएको वसमा
सम्मको सम्पवत्त भएको सस्ं थाको हकमा ििाम गने अविकारीले कुनै अविकृ िस्िरका
कममिारीलाई वलक्िीडेटर वनयुवक्त गनम सक्नेछ ।
६८. वलक्िीडेशन पवछको सभपवतको उपयोग: कुनै सस्ं थाको वलक्िीडेशन पिाि् सबै
िावयत्ि भक्त
ु ान गरी बाँकी रहन गएको सम्पवत्तको उपयोग सघं ीय कानुनमा िोवकए बमोवजम
हुनेछ ।
पररच्छे द –१६
दताव गने अवधकारी
६९.

दताव गने अवधकारी: (१)यस ऐन अन्िगमि ििाम गने अविकारीले गनुमपने कायमहरू
सूयोिय नगरपावलकाको प्रमुख प्रशासकीय अविकृ िले गनेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजमको ििाम गने अविकारीले यस ऐन बमोवजम
आिूमा रहेको कुनै िा सम्पूणम अविकार आिू मािहिको अविकृ िस्िरको
कममिारीलाई प्रत्यायोजन गनम सक्नेछ ।

७०.

७१.

७२.

काम, कतवव्य र अवधकार : यस ऐनमा अन्यत्र उवल्लवखि काम, किमव्य िथा
अविकारको अविररक्त ििाम गने अविकारीको काम, किमव्य र अविकार िोवकए
बमोवजम हुनेछ ।
पररच्छे द –१७
वनरीिण तथा अनुगमन
वनरीिण तथा अवभलेि िाूँच गने: (१) ििाम गने अविकारीले संस्थाको जुनसुकै
िखि वनरीक्षण िथा अवभलेख परीक्षण गनम, गराउन सक्नेछ ।
(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जुनसुकै िखि िोवकएको भन्िा बढी आवथमक
कारोिार गने संस्थाको वहसाि वकिाि िा वित्तीय कारोिारको वनरीक्षण िा जाँि
गनम, गराउन सक्नेछ।
(३) उपििा (२) को प्रयोजनको लावग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै
अविकारी िा विशेषज्ञ खटाई आबश्यक वििरण िा सूिनाहरू संस्थाबाट विकाई
वनरीक्षण िथा सुपरीिेक्षण गनम सक्नेछ ।
(४) उपििा (१) िा (२)बमोवजम वनरीक्षण िा वहसाब जाँि गिाम ििाम
गने अविकारी िा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अविकार प्राप्त अविकृ िले माग गरे को
जानकारी सम्बवन्िि सस्ं थाले उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
(५) उपििा (१) िा (२) बमोवजम वनरीक्षण िा वहसाब जाँि गिाम कुनै
सस्ं थाको कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्िगमि बनेको वनयम, वनिेवशका,
मापिण्ड िा कायमविवि बमोवजम भएको नपाइएमा ििाम गने अविकारी िा नेपाल
राष्ट्र बैङ्कले सम्बवन्िि सस्ं थालाई आिश्यक वनिेशन विन सक्नेछ र त्यस्िो
वनिेशनको पालना गनमु त्यस्िो सस्ं थाको किमव्य हुनेछ ।
(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ििा बमोवजम सस्ं थाको वनरीक्षण िथा
सुपरीिेक्षण गिाम नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रिवलि कानून बमोवजमको अविकार प्रयोग
गनम सक्नेछ।
(७) यस ििा बमोवजम संस्थाको वनरीक्षण िथा सुपरीिेक्षण गिाम प्राप्ि
हुन आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नगर कायमपावलकालाई उपलब्ि गराउनु
पनेछ ।
छानविन गनव सक्ने :(१) कुनै संस्थाको व्यिसावयक कारोबार सन्िोषजनक
नभएको, सिस्यको वहि विपरीि काम भएको िा सो संस्थाको उद्देश्य विपरीि कायम

गरे को भनी त्यस्िो संस्थाको कम्िीमा िीस प्रविशि सिस्यले छानविनको लावग
वनिेिन विएमा ििाम गने अविकारीले त्यस्िो संस्थाको छानविन गनम, गराउन सक्नेछ
।
(२) उपििा (१) बमोवजम छावनिन गिाम माग गरे को वििरण िा
कागजाि उपलब्ि गराई सहयोग गनुम सम्बवन्िि सवमविको किमव्य हुनेछ ।
(३) उपििा (१) िा (२) बमोवजम गररएको छानविनको जानकारी
सम्बवन्िि संस्थालाई वलवखि रुपमा विनु पनेछ ।
७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने संस्था को वनरीिण तथा अनुगमन सभबन्धी
विशेष व्यिस्था :(१) बिि िथा ऋणको मुख्य कारोबार गने संस्थाले िोवकए
बमोवजम अनुगमन प्रणाली अिलम्बन गनुम पनेछ ।
(२) ििाम गने अविकारीले बिि िथा ऋणको कारोबार गने संस्थाको
िोवकए बमोवजमको अनुगमन प्रणालीमा आिाररि भई वनरीक्षण िथा अनुगमन
गनेछ ।
(३) उपििा (२) बमोवजम संस्थाको वनरीक्षण िथा अनुगमन ििाम गने
अविकारीले आिश्यकिा अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायिका अन्य वनकायको
सहयोग वलन सक्नेछ ।
७४.िावषवक प्रवतिेदन पेश गनवपु ने : (१) ििाम गने अविकारीले आवथमक िषम समाप्त भएको
वमविले िीन मवहनावभत्र सस्ं थाको वनरीक्षण सम्बन्िी िावषमक प्रवििेिन नगर
कायमपावलका समक्ष पेश गनमु पनेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजमको प्रवििेिनमा िेहायका वििरणहरू
खल
ु ाउनु पनेछ:–
(क) सजिालनमा रहेका सस्ं थाको वििरण,
(ख) अनुगमन गररएका संस्थाको संख्या िथा आवथमक कारोिारको
वििरण,
(ग) संस्थामा सहकारी वसद्धान्ि र यो ऐन, यस ऐन अन्िगमि बनेको वनयम,
विवनयम िथा आन्िररक कायमविविको पालनाको अिस्था,
(घ) संस्थाका सिस्यले प्राप्ि गरे को सेिा सुवििाको अिस्था,
(ङ) संस्थाको वक्रयाकलापमा सिस्यको सहभावगिाको स्िर अनुपाि,

(ि) संस्थालाई नगरपावलकाबाट प्रिान गररएको वित्तीय अनुिान िथा
छुट सुवििाको सिपु योवगिाको अिस्था,
(छ) संस्थाको आवथमक वक्रयाकलाप िथा वित्तीय अिस्था सम्बन्िी
िोवकए बमोवजमका वििरण,
(ज) संस्थामा आन्िररक वनयन्त्रण प्रणालीको अिस्था,
(ि) संस्थामा सुशासन िथा वजम्मेिारीको अिस्था,
(ञ) संस्थामा रहेका कोषको वििरण,
(ट) संरवक्षि पूँजी वििाम कोष वििरणको अिस्था,
(ठ) सहकारीको नीवि वनमामणमा सहयोग पुग्ने आिश्यक कुराहरू,
(ड) सहकारी संस्थाको ििाम, खारे जी िथा विघटन सम्बन्िी वििरण,
(ढ) संस्थाले सजिालन गरे को ििा १२ बमोवजमको कारोिार,
व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजनाको वििरण,
(ण) िोवकए बमोवजमका अन्य वििरण ।
७५. आपसी सुरिण सेिा संचालन सभबन्धी व्यिस्थााः (१) संस्थाले संघीय कानुनमा
व्यिस्था भएबमोवजम आफ्ना सिस्यहरुको बालीनाली िा िस्िुभाउमा भएको
क्षविको अंशपूविम गने गरी आपसी सुरक्षण सेिा संिालन गनम सक्नेछ ।
७६. वस्थरीकरण कोष सभबन्धी व्यिस्थााः (१) बिि िथा ऋण विषयगि सस्ं थाहरू
सम्भाविि जोवखमबाट सरं क्षणका लावग सघं ीय कानुनमा व्यिस्था भएबमोवजम खडा
हुने वस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
पररच्छे द –१८
समस्याग्रस्त सस्ं थाको व्यिस्थापन
७७.
सस्ं था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गनव सवकने: (१) यस ऐन बमोवजम गररएको
वनरीक्षण िा वहसाब जाँिबाट कुनै सस्ं थामा िेहायको अिस्था विद्यमान रहेको
िेवखएमा कायमपावलकाले त्यस्िो संस्थालाई समस्याग्रस्ि संस्थाको रुपमा घोषणा
गनम सक्नेछ:(क) सिस्यको वहि विपरीि हुने गरी कुनै कायम गरे को,
(ख) संस्थाले पूरा गनुमपने वित्तीय िावयत्ि पूरा नगरे को िा भुक्तानी गनुमपने
िावयत्ि भुक्तानी गनम नसके को िा भुक्तानी गनम नसक्ने अिस्था
भएको,
(ग) सिस्यहरूको बिि वनिामररि शिम बमोवजम वििाम गनम नसके को,

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्िगमि बनेको वनयम िथा विवनयम विपरीि हुने
गरी संस्था सजिालन भएको,
(ङ) संस्था िामासाहीमा पनम सक्ने अबस्थामा भएको िा उल्लेखनीय
रुपमा गम्भीर आवथमक कवठनाई भोवगरहेको,
(ि) कुनै संस्थाले सिस्यको बिि रकम वििाम गनुम पने अिविमा वििाम
नगरे को भनी त्यस्िो संस्थाका कम्िीमा िीस प्रविशि िा िीस
जना मध्ये जुन कम हुन्छ सो िरािरका सिस्यहरूले ििाम गने
अविकारी समक्ष वनिेिन विएकोमा छानविन गिाम खण्ड (क) िेवख
(ङ) सम्मको कुनै अिस्था विद्यमान भएको िेवखएको ।
(२) उपििा (१) मा जुनसुकै कुरा लेवखएको भए िापवन प्रिवलि कानून
बमोवजम गठन गरे को आयोगले कुनै संस्थालाई समस्याग्रस्ि संस्था घोषणा गनम
वसिाररस गरे मा िा समस्याग्रस्ि भनी पवहिान गरे कोमा िा त्यस्िो आयोगमा परे को
उजुरी संख्या, औवित्य समेिको आिारमा कायमपावलकाले त्यस्िो संस्थालाई
समस्याग्रस्ि संस्था घोषणा गनम सक्नेछ ।
७८. व्यिस्थापन सवमवतको गठन: (१) ििा ७७ बमोवजम समस्याग्रस्ि संस्था घोषणा
भएकोमा त्यस्िो संस्थाको सम्पवत्त व्यिस्थापन िथा िावयत्ि भुक्तानी सम्बन्िी
कायमकालावग व्यिस्थापन सवमविको गठन गनम ििाम गने अविकारीले कायमपावलका
समक्ष वसिाररस गनेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजम वशिाररस भई आएमा कायमपावलकाले
िोवकए िमोवजम व्यिस्थापन सवमविको गठन गनम सक्ने छ ।
(३) उपििा (२) बमोवजम गवठि व्यिस्थापन सवमविको काम, किमव्य र
अविकार िोवकए बमोवजम हुनेछ ।
पररच्छे द–१९
कस ूर, दण्ड िररिाना तथा पुनराबेदन
७९. कस ूर गरेको मावनने : कसैले िेहायको कुनै कायम गरे मा यस ऐन अन्िगमिको कसँूर
गरे को मावननेछ ।
(क) ििाम नगरी िा खारे ज भएको संस्था सजिालन गरे मा िा कुनै व्यवक्त,
िमम िा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्ि िा सो शब्िको

अंग्रेजी रुपान्िरण राखी कुनै कारोबार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह िा
अन्य कुनै कायम गरे मा,
(ख) सिस्यको बिि यस ऐन र यस ऐन अन्िगमि बनेको वनयम, विवनयम
बमोवजम बाहेक अन्य कुनै पवन प्रयोजनको लावग प्रयोग गरे मा,
(ग) िोवकएको भन्िा बढी रकम ऋण प्रिान गिाम जमानि िा सुरक्षण
नराखी ऋण प्रिान गरे मा,
(घ) सवमविको सिस्य, व्यिस्थापक िा कममिारीले संस्थाको सम्पवत्त,
बिि िा शेयर रकम वहनावमना गरे मा,
(ङ) ऋण असूल हुन नसक्ने गरी सवमविका कुनै सिस्य, वनजको नािेिार
िा अन्य व्यवक्त िा कममिारीलाई ऋण विई रकम वहनावमना गरे मा,
(ि) सवमविका कुनै सिस्यले एक्लै िा अन्य सिस्यको वमलोमिोमा
संस्थाको शेयर िा बिि रकम आिू खुसी पररिालन गरी
संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा,
(छ) िट्टु ा िा गलि वििरण पेश गरी कजाम वलएमा, राखेको वििो कछिा
भएमा िा ऋण वहनावमना गरे मा,
(ज) सस्ं थाले यस ऐन र यस ऐन अन्िरग् ि बनेका वनयम, विवनयम
विपररि लगानी गरे मा िा लगानी गने उद्देश्यले रकम उठाएमा,
(ि) कृ वत्रम व्यिसाय खडा गरी िा गराई ऋण वलएमा िा विएमा,
(ञ) वििोको अस्िाभाविक रुपमा बढी मल्ू याङ् कन गरी ऋण वलएमा िा
विएमा,
(ट) िट्टु ा वििरणको आिारमा पररयोजनाको लागि अस्िाभाविक रुपमा
बढाई बढी ऋण वलएमा िा विएमा,
(ठ) कुनै व्यवक्त िा संस्थालाई एक पटक विइसके को सुरक्षण रीिपूिमक
िुकुिा नभई िा सो सुरक्षणले खामेको मूल्यभन्िा बढी हुनेगरी
सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुनः ऋण वलए िा विएमा,
(ड) संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लावग ऋण सुवििा वलएको हो सोही
प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे िा गराएमा,
(ढ) संस्थाको कुनै कागजाि िा खािामा लेवखएको कुनै कुरा कुनै
िररकाले हटाइ िा उडाइ अकै अथम वनस्कने व्यहोरा पारी वमलाई

८०.

लेख्ने िा अको वभन्नै श्रेस्िा राख्ने जस्िा काम गरे बाट आिूलाई
िा अरु कसैलाई िाइिा िा हावन नोक्सानी गने उद्देश्यले कीिे गनम
िा अकामको हावन नोक्सानी गने उद्देश्यले नगरे िा नभएको िुट्टा
कुरा गरे िा भएको हो भनी िा वमवि, अङ् क िा व्यहोरा िरक पारी
सहीछाप गरी गराई कागजाि बनाई िा बनाउन लगाई जालसाजी
गरे िा गराएमा,
(ण) ऋणको वििो स्िरुप रावखने िल अिल सम्पवत्त वललाम वबक्री िा
अन्य प्रयोजनको लावग मूल्याङ् कन गिाम मूल्याङ् कनकिामले बढी,
कम िा गलि मूल्याङ् कन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने
कायम गरे िा गराएमा,
(ि) सँंस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम
गराउन िा नगराउन, मोलावहजा गनम िा गराउन, कुनै वकवसमको
रकम वलन िा विन, वबना मूल्य िा कम मूल्यमा कुनै माल, िस्िु
िा सेिा वलन िा विन, िान, िािव्य, उपहार िा िन्िा वलन िा विन,
गलि वलखि ियार गनम िा गराउन, अनुिाि गनम िा गराउन िा गैर
कानूनी लाभ िा हानी पुर्याउने बिवनयिले कुनै कायम गरे िा
गराएमा,
(थ) कुनै सस्ं था िा सोको सिस्य िा बििकिाम िा िी मध्ये कसैलाई
हानी नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा िा लेखा
परीक्षण गरे को िट्टु ो प्रवििेिन ियार पारे मा िा पानम लगाएमा।
सिायाः (१) कसैले ििा ७९ को कसरू गरे मा िेहाय बमोवजमको सजाय हुनेछ :(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसरू मा एक बषमसम्म कै ि र एक
लाख रुपै ँयासम्म जररिाना,
(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा िईु बषमसम्म कै ि र िईु लाख रुपै ँयासम्म
जररिाना,
(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा विगो बराबरको रकम जररिाना गरी िीन बषम
सम्म कै ि ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (ि), (छ), (ज), (ि), (ञ), (ट), (ण) र (ि) को
कसूरमा विगो भराई विगो बमोवजम जररिाना गरी िेहाय
बमोवजमको कै ि हुनेछ :-
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(१) िश लाख रुपैयाँसम्म वबगो भए एक िषमसम्म कै ि,
(२) िश लाख रुपैयाँभन्िा बढी पिास लाख रुपैयाँसम्म वबगो भए िईु
िषम िेवख िीन िषमसम्म कै ि,
(३) पिास लाख रुपैयाँभन्िा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म वबगो भए
िीन िषम िेवख िार िषमसम्म कै ि,
(४) एक करोड रुपैयाँभन्िा बढी िश करोड रुपैयासम्म वबगो भए िार
िषमिेवख छ िषमसम्म कै ि,
(५) िश करोड रुपैंयाँभन्िा बढी एक अबम रुपैयाँसम्म वबगो भए छ
िषमिेवख आठ िषमसम्म कै ि,
(६) एक अबम रुपैयाँभन्िा बढीजविसुकै रुपैयाँ वबगो भए पवन आठ
िषमिेवख िश िषमसम्म कै ि,
(ङ) खण्ड (ढ) को कसूरमा िश बषमसम्म कै ि ।
(२) ििा ७९ को कसूर गनम उद्योग गने िा त्यस्िो कसूर गनम मद्दि पुर्याउने
व्यवक्तलाई मुख्य कसूरिारलाई हुने सजायको आिा सजाय हुनेछ ।
(३) ििा ७९ को कसूर गने िा त्यस्िो कसूर गनम मद्दि पुर्याउनु कुनै
वनकाय संस्था भए त्यस्िो वनकाय संस्थाको प्रमुख कायमकारी िा पिाविकारी िा
कायमकारी हैवसयिमा कायम सम्पािन गने व्यवक्तलाई यस ऐन बमोवजम हुने सजाय
हुनेछ ।
िररिाना हुने :(१) ििा ८७ बमोवजम कसैको उजूरी परी िा सस्ं थाको वनरीक्षण
अनगु मन िा वहसाब वकिाबको जाँि गिाम िा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले िेहायको
कुनै कायम गरे को पाइएमा ििाम गने अविकारीले त्यस्िो कायमको प्रकृ वि र गाम्भीयमको
आिारमा त्यस्िो कायम गने व्यवक्तलाई पाँि लाख रुपै ँयासम्म जररिाना गनेछ :(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगमि बनेका वनयम विपरीि सिस्यसँग ब्याज
वलएमा,
(ख) संस्थाले प्रिान गने बिि र ऋणको ब्याजिर बीिको अन्िर छ
प्रविशिभन्िा बढी कायम गरे मा,
(ग) संस्थाले प्रिान गरे को ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कजाममा पूँजीकृ ि
गरी सोको आिारमा ब्याज लगाएमा,
(घ) कुनै सिस्यलाई आफ्नो पूँजीकोषको िोवकए बमोवजमको
प्रविशिभन्िा बढी हुने गरी ऋण प्रिान गरे मा,
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(ङ) सस्ं था ििाम गिामका बखिका सिस्य बाहेक अन्य सिस्यलाई
सिस्यिा प्राप्ि गरे को िीन मवहना अिवि व्यविि नभई ऋण
लगानी गरे मा,
(ि) प्राथवमक पूँजी कोषको िश गुणा भन्िा बढीहुने गरी बिि संकलन
गरे मा,
(छ) शेयर पूँजीको अठार प्रविशिभन्िा बढी शेयर लाभांश वििरण गरे मा,
(ज) सँंस्थाले आफ्नो कायमक्षेत्र बावहर गई कारोबार गरे मा िा गैर
सिस्यसंग कारोिार गरे मा,
(ि) सँंस्थाले यो ऐन विपरीि कृ वत्रम ब्यवक्तलाई आफ्नो सिस्यिा
विएमा ।
(२) उपििा (१) मा लेवखएको व्यहोराबाट कसैले िेहायको
कुनै कायम गरे को ििाम गने अविकारीले त्यस्िो कायमको प्रकृ वि र गाम्भीयमको
आिारमा त्यस्िो कायम गने व्यवक्तलाई िीन लाख रुपैयाँसम्म जररिाना गनम सक्नेछः(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगमि बनेको वनयम बमोवजम विएको कुनै
वनिेशन िा िोवकएको मापिण्डको पालना नगरे मा,
(ख) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगमि बनेको वनयम बमोवजम विनुपने कुनै
वििरण, कागजाि, प्रविबेिन, सूिना िा जानकारी नविएमा,
(ग) यस ऐन बमोवजम वनिामिन नगरी सवमवि िथा लेखा सुपरीिेक्षण
सवमविका पिाविकारीहरु आिू खुशी पररििमन गरे मा
(घ) कुनै सस्ं थाले ििा ६ को उपििा (४) बमोवजमको िोवकएको शिम
पालन नगरे मा,
(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगमि बनेको वनयम विपररि अन्य कायम
गरे मा ।
(३) उपििा (१) िा (२) बमोवजमको जररिाना गनुम अवघ ििाम गने
अविकारीले सम्बवन्िि व्यवक्त िा संस्थालाई सिाई पेश गनम कम्िीमा पन्र विनको
समयािवि विनु पनेछ ।
रोक्का राख्ने :(१) ििाम गने अविकारीले सम्बवन्िि संस्थालाई ििा ८१ बमोवजम
जररिाना गनुमका अविररक्त िीन मवहनासम्म त्यस्िो संस्थाको कारोबार, सम्पवि िथा
बैङ्क खािा रोक्का राख्ने िथा सम्पवत्त रोक्का राख्न सम्बवन्िि वनकायलाई
वसिाररस गनम सक्नेछ ।

८३.

८४.

८५.
८६.
८७.

८८.

(२) उपििा (१) बमोवजमको वसिाररस प्राप्ि भएमा त्यस्िो संस्थाको
कारोबार, सम्पवि िा बैङ्क खािा रोक्का राखी सो को जानकारी ििाम गने
अविकारीलाई विनु पनेछ ।
दोब्बर िररिाना हुने:(१) ििा ८१ बमोवजम जररिाना भएको व्यवक्त िा संस्थाले
पुन: सोही कसूर गरे मा त्यस्िो व्यवक्त िा संस्थालाई ििाम गने अविकारीले िोस्रो
पटकिेवख प्रत्येक पटकको लावग िोब्बर जररिाना गनेछ ।
अनुसन्धानको लावग लेिी पठाउन सक्ने :ििाम गने अविकारी िा नेपाल राष्ट्र
बैङ्कले यस ऐन बमोवजम आफ्नो काम, किमव्य र अविकारको पालना गिाम कसैले
ििा ७९ बमोवजमको कसूर गरे को थाहा पाएमा त्यस्िो कसूरका सम्बन्िमा यस ऐन
बमोवजम अनुसन्िान गनमको लावग सम्बवन्िि वनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
मुद्दासभबन्धी व्यिस्थााः ििा ८० बमोवजम सजाय हुने कसूरको मुद्दा सम्बन्िी
व्यिस्था संघीय कानुन बमोवजम हुनेछ ।
मुद्दा हेने अवधकारी: ििा ८० बमोवजमको सजाय हुने कसूर सम्बन्िी मुद्दाको
कारिाही र वकनारा वजल्ला अिालिबाट हुनेछ ।
उिूरी वदने हद भयाद :(१) कसैले ििा ८० बमोवजमको सजाय हुने कसूर गरे को
िा गनम लागेको थाहा पाउने व्यवक्तले त्यसरी थाहा पाएको वमविले नब्बे विनवभत्र
ििाम गने अविकारी समक्ष उजूरी विनु पनेछ ।
(२) कसैले ििा ८० बमोवजम जररिाना हुने कायम गरे को थाहा पाउने
व्यवक्तले त्यसरी थाहा पाएको वमविले नब्बे विन वभत्र ििाम गने अविकारी समक्ष
उजरू ीविनु पनेछ ।
पनु रािेदन गनव सक्ने :(१) ििा ६ बमोवजम सस्ं था ििाम गनम अस्िीकार गरे को िा
ििा 8८ बमोवजम सस्ं था ििाम खारे ज गरे कोमा वित्त नबझ्ु नेले सो वनणमयको
जानकारी पाएको वमविले पैंिीस विनवभत्र ििाम गने अविकारीको वनणमयउपर
कायमपावलकासमक्ष पुनरािेिन गनम सक्नेछ ।
(२) ििा ८० बमोवजमको जररिानामा वित्त नबुझ्ने व्यवक्तले त्यस्िो
वनणमयको जानकारी पाएको वमविले पैंिीस विनवभत्र िेहाय बमोवजम पुनरािेिन गनम
सक्नेछ:
(क) ििाम गने अविकारी र कायमपावलकाले गरे को वनणमय उपर सम्बवन्िि
वजल्ला अिालिमा,

८९.

९०.

९१.

९२.
९३.

(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरे को वनणमय उपरसम्बवन्िि उछि
अिालिमा ।
असूल उपर गररने : यस पररछछे ि बमोवजम कुनै व्यवक्तले विनुम पने जररिाना िा
कुनै रकम नविरी बाँकी रहेकोमा त्यस्िो जररिाना िा रकम वनजबाट सरकारी बाँकी
सरह असूल उपर गररनेछ ।

पररच्छे द–२०
विविध
मतावधकारको प्रयोग : कुनै सिस्यले संस्थाको जविसुकै शेयर खररि गरे को भए
िापवन सम्बवन्िि संस्थाको कायम सजिालनमा एक सिस्य एक मिको आिारमा
आफ्नो मिाविकारको प्रयोग गनम सक्नेछ ।
सामाविक परीिण गराउन सक्ने :(१) संस्थाले विवनयममा उवल्लवखि उद्देश्य
प्राप्ि गनमका लावग सवमविबाट भएका वनणमय र कायम, सिस्यहरूले प्राप्ि गरे का सेिा
र सन्िुष्टीको स्िर, सेिा प्रावप्िबाट सिस्यहरूको जीिनस्िरमा आएको आवथमक,
सामावजक, सांस्कृ विक िथा िािािरणीय पक्षमा सकारात्मक पररििमन लगायिका
विषयमा सामावजक परीक्षण गराउन सक्नेछ ।
(२) उपििा (१) बमोवजम भएको सामावजक परीक्षणको प्रवििेिन
छलिलको लावग सवमविले सािारणसभा समक्ष पेश गनेछ ।
(३) उपििा (२) बमोवजम पेश भएको सामावजक परीक्षण प्रवििेिन
छलिल गरी सािारणसभाले आिश्यकिा अनुसार सवमविलाई वनिेशन विन
सक्नेछ ।
(४) यस ििा बमोवजमको सामावजक परीक्षण प्रवििेिनको एक प्रवि
सम्बवन्िि संस्थाले ििाम गने अविकारी समक्ष पेश गनुम पनेछ ।
सहकारी वशिााः सहकारी क्षेत्रको प्रििमनको लावग विद्यालय िहको पाठयक्रममा
आिारभूि सहकारी सम्िन्िी विषयिस्िुलाई समािेश गनम सवकनेछ ।
आवथवक सहयोग गनव नहुने: संस्थाको रकमिाट सवमविको वनणमय िमोवजम
सिस्यहरुले आवथमक सहयोग वलन सक्नेछन्
िर सामावजक कायमकोलावग गैर सिस्य व्यवक्त िा संस्थाहरुलाई समेि आवथमक
सहयोग गनम िािा पने छै न ।

स्पष्टीकरणः यस ििाको प्रयोजनको लावग 'सामावजक कायम' भन्नाले
वशक्षा, स्िास््य, िािािरण संरक्षण, मानिीय सहायिा, सहकाररिा प्रबद्धमन
सम्बवन्ि कायमलाई जनाउँछ ।
९४. अन्तर सहकारी कारोिार गनव सक्नेाः संस्थाहरुले िोवकए बमोवजम एक आपसमा
अन्िर सहकारी कारोिार गनम सक्नेछन् ।
९५.
ठे क्कापट्टा वदन नहुने: संस्थाले आफ्नो सवमविको कुनै सजिालक िा लेखा
सुपरीिेक्षण सवमविको संयोजक िा सिस्य िा आफ्नो कममिारीलाई ठे क्कापट्टा विन
हुिैन ।
९६.
सरकारी बाूँकी सरह असूल उपर हुने: कुनै संस्थाले प्राप्ि गरे को सरकारी अनुिान
िा कुनै सेिा सुवििा िुरुपयोग गरे को पाइएमा प्रिवलि कानून बमोवजम सरकारी
बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ।
९७.
कभपनी सभबन्धी प्रचवलत ऐन लागू नहुने : यस ऐन अन्िगमि ििाम भएको
संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्िी प्रिवलि ऐन लागू हुने छै न ।
९८.
प्रचवलत कानून बमोविम कारिाही गनव िाधा नपने : यस ऐनमा लेवखएको
कुनै कुराले कुनै व्यवक्त उपर प्रिवलि कानून बमोवजम अिालिमा मुद्दा िलाउन
बािा पुर्याएको मावनने छै न ।
९९.
सभपवि शुवद्धकरण वनिारण सभबन्धी कानुनी व्यिस्थाको पालना गनवपु नेाः
सस्ं थाले सम्पवत्त शुवद्धकरण वनिारण सम्बन्िी सघं ीय / प्रिेश कानुनमा भएका
व्यिस्थाका साथै िि् सम्बन्िमा मन्त्रालयले जारी गरे को मानिण्ड र नेपाल राष्ट्र
बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका वनिेवशकाहरूको पालना गनमपु नेछ
।
१००. वनयम बनाउने अवधकार: यस ऐनको कायामन्ियनको लावग कायमपावलकाले
आिश्यक वनयम बनाउन सक्नेछ ।
१०१. मापदण्ड, वनदेवशका िा कायवविवध बनाई लागू गनव सक्ने: (१) यो ऐन िा यस
ऐन अन्िगमि बनेको वनयमको अिीनमा रही संस्थाको ििाम, सजिालन, वनरीक्षण िथा
अनुगमन लगायिका काम कारबाहीलाई व्यिवस्थि र प्रभािकारी रुपमा सजिालन
गनम कायमपावलकाले आिश्यकिा अनुसार मापिण्ड, वनिेवशका िा कायमविवि बनाई
लागू गनम सक्नेछ ।

(२) उपििा (१) बमोवजमको मापिण्ड बनाउँ िा आिश्यकिा अनुसार
रवजष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय र सम्बवन्िि अन्य वनकायको परामशम वलन
सवकनेछ ।
१०२. िारेिी र बचाउ: (१) सूयोिय नगरपावलकाको सहकारी ऐन, २०७४ खारे ज
गररएको छ ।
(२) सूयोिय नगरपावलकाको सहकारी ऐन, २०७४ बमोवजम भएगरे का कायमहरु यसै
ऐनबमोवजम भएको मावननेछ ।
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