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सूर्योदर्य नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५
प्रस्तावनााः सहकारी मूल्र्य, मान्र्यता र लसद्धान्त अनुरूप स्थानीर्यस्तरमा, कृषक, कालिगढ, श्रलमक, न्र्यून आर्य समूह,
ूँ ी, प्रववलध तथा प्रलतिािाई स्वाबिभबन र पारस्पररकताका
सीमान्तकृत समूह एवम् सवासाधारणमा छररएर रहेको पूज
आधारमा एकीकृत गदै सदस्र्यहरूको आलथाक, सामाम्जक तथा साूँस्कृलतक उन्नर्यन गना, समुदार्यमा आधाररत, सदस्र्य

केम्न्ित, िोकताम्न्त्रक, स्वार्यि र सुशालसत सं गठनको रूपमा सहकारी सं स्थाहरूको प्रवद्धान गना, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु
तथा सेवा व्र्यवसार्यका माध्र्यमबाट सामाम्जक न्र्यार्यका आधारमा आत्मलनिार, तीब्र एवंददगो रुपमा स्थानीर्य अथातन्त्रिाई

सुदृढ तुल्र्याउन सहकारी सं घसं स्थाहरुको दताा, सञ्चािन एवम् लनर्यमनसभबन्धी व्र्यवस्था गना वाञ्छनीर्य िएकोिे, नेपािको
सं ववधान, २०७२ को धारा २२६ को अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दिा १०२
मा व्र्यवस्था िएबमोम्जम सूर्योदर्य नगरपालिकाकोनगरसिािे र्यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द –१
प्रारम्भिक
१.

सं म्िप्त नाम र प्रारभि :(१( र्यस ऐनको नाम “सूर्योदर्य नगरपालिकाकोसहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ ।
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२.

(२( र्यो ऐन तुरुन्त प्रारभि हुनेछ ।

पररिाषा: ववषर्य वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा र्यस ऐनमा,–
(क( “नगर प्रमुख” िन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर प्रमुख िन्ने सभझनुपछा ।
(ख( “नगर उपप्रमुख” िन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर उपप्रमुख िन्ने सभझनुपछा ।

(ग( “ववषर्यगत सलमलत” िन्नािे नगर सिाबाट गठन िएको कृवष, पर्याटन, पूवााधार तथा प्राकृलतक श्रोत सलमलत
िन्ने सभझनुपछा ।
(घ( “आन्तररक कार्याववलध” िन्नािे सहकारी सं स्थािे दिा १८बमोम्जम बनाएकोआन्तररक कार्याववलध सभझनुपछा
।
(ङ( “कसूर” िन्नािे दिा ७९ बमोम्जमको कसूर सभझनुपछा ।
(च( “तोवकएको” वा “तोवकए बमोम्जम” िन्नािे र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यममा तोवकएको वा तोवकए बमोम्जम
सभझनुपछा ।

ु , धमापत्र
ु ी, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र
(छ( “पररवार” िन्नािे सदस्र्यको पलत वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमापत्र

आिूिे पािन पोषण गनुा पने दाजु,िाउजु,िाइ, बुहारी र दददी, बवहनी सभझनुपछा।तर सो शब्दिे अंशबण्डा
गरीवा मानो छु वट्टई आ-आफ्नो पेशा व्र्यवसार्य गरी बसेकोपररवारकोसदस्र्यिाई जनाउने छै न ।

(ज( “बचत” िन्नािे सदस्र्यिे सहकारी सं स्थामा जभमा गरे को रकम सभझनुपछा ।
(झ( “मन्त्रािर्य” िन्नािे सहकारी सभबन्धी ववषर्य हेने सं घीर्य मन्त्रािर्य सभझनुपछा ।
(ञ( “सहकारी शाखा” िन्नािे सूर्योदर्य नगर कार्यापालिकाको कार्याािर्य अन्तगातको सहकारी सभबन्धी कार्या गने
शाखा सभझनुपछा ।
(ट( “मुख्र्य कारोबार” िन्नािे सं स्थािे सं चािन गरे को व्र्यवसावर्यक वक्रर्याकिापहरुमा पलछल्िो आलथाक
वषासभममा पररचालित बचतको दावर्यत्व र पलछल्िो आलथाक वषाको सदस्र्यतिाको खररद वा लबक्री
कारोवारमा कभतीमा ७० प्रलतशतिन्दा बढी वहस्सा िएको कारोवार सभझनुपछा ।
(ठ( “रम्जष्ट्रार” िन्नािे सं घीर्य सहकारी ऐनमा व्र्यवस्था िएअनुरुपकोरम्जष्ट्रार सभझनु पछा ।
(ड( “िेखा सुपरीवेिण सलमलत” िन्नािे दिा ३७ बमोम्जमको िेखा सुपरीवेिण सलमलत सभझनुपछा ।
(ढ( “ववलनर्यम” िन्नािे सभबम्न्धत सहकारी सं स्थाको दिा १७ बमोम्जम बनाएको ववलनर्यम सभझनुपछा ।
(ण( “वविाग” िन्नािे सं घको सहकारी वविाग सभझनुपछा र सो शब्दिे मन्त्रािर्यिे सहकारी लनर्यमन गना तोकेको
महाशाखा समेतिाई जनाउूँ छ।

(त( “शेर्यर” िन्नािे सहकारी सं स्थाको शेर्यर पूँूँजीको वविाम्जतअंश सभझनुपछा ।
(थ( “सञ्चािक” िन्नािे सलमलतको सदस्र्य सभझनुपछा र सो शब्दिे सलमलतको अध्र्यि, उपाध्र्यि, सम्चव र
कोषाध्र्यि समेतिाईजनाउूँ छ ।
(द( “सदस्र्य” िन्नािेसहकारी सस्थाको सदस्र्यता प्राप्त गरे का व्र्यम्ि सभझनुपछा।
(ध( “सलमलत” िन्नािे दिा ३० को उपदिा (१( बमोम्जमको सञ्चािक सलमलत सभझनुपछा ।
(न( “सहकारी मूल्र्य” िन्नािे स्वाविभवन, स्व–उिरदावर्यत्व, िोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्र्यवद्धता, इमान्दारी,
खुिापन, सामाम्जक उिरदावर्यत्व तथा अरुको हेरचाह िगार्यत अन्तराावष्ट्रर्यमान्र्यताप्राप्त सहकारी सभबन्धी
मूल्र्य सभझनुपछा ।
(प( “सं स्थाको व्र्यवसार्य” िन्नािे ववलनर्यममा व्र्यवस्था िए बमोम्जम सञ्चालित व्र्यवसावर्यक वक्रर्याकिाप सभझनुपछा
।
(ि( “सहकारी लसद्धान्त” िन्नािे स्वैम्च्छक, खुिा सदस्र्यता, सदस्र्यद्वारा िोकताम्न्त्रक लनर्यन्त्रण, सदस्र्यको आलथाक
सहिागीता, स्वार्यिता र स्वतन्त्रता, म्शिा, तािीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहर्योग र
समुदार्यप्रलतको चासो िगार्यत अन्तराावष्ट्रर्य मान्र्यताप्राप्तसहकारी सभबन्धी लसद्धान्तसभझनुपछा ।
(ब( "सं स्था" िन्नािे दिा ३ बमोम्जम गठन िई दिा ६ बमोम्जम दताा िएको ववषर्यगत वा बहुउद्देश्र्यीर्य
सहकारी सं स्था सभझनु पछा ।
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(ि( “साधारणसिा” िन्नािे सहकारी सं स्थाको साधारणसिा सभझनुपछा ।

ूँ ी र जगेडा कोष सभझनुपछा ।
(म( “प्राथलमक पूूँजी कोष” िन्नािे शेर्यर पूज
(र्य( "दताा गने अलधकारी" िन्नािेदिा ६९ बमोम्जमको दताा गने अलधकारी सभझनुपदाछ ।

(र( "ववम्शष्टीकृत सहकारी सं घ" िन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका िेत्रलित्र सञ्चालित न्र्यूनतम २५ वटा प्रारम्भिक
सं स्थाहरु लमिी गठन िएको सहकारी सं घ िन्ने बुम्झन्छ ।
पररच्छे द–२
सहकारी सं स्थाको गठन तथा दताा
३.

सं स्थाको गठन(: १( कभतीमा तीस जना नेपािी नागररकहरु आपसमा लमिी ववषर्यगत वा वहुउद्देश्र्यीर्य
सहकारी सं स्था गठन गना सक्नेछन् ।

(२(उपदिा (१( मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएतापलन श्रलमक, र्युवा, दलित, िोपोन्मुख िगार्यतिे

आफ्नो श्रम वा सीपमा आधाररत िइ व्र्यवसार्य गने सहकारी सं स्थाको हकमा पन्रजना नेपािी नागररकहरु िए
पलन सं स्था गठन गना सक्नेछन् ।

(३( र्यस दिामा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीर्य

तह वा त्र्यस्ता सरकार वा तहको अनुदान वा स्वालमत्वमा सं चालित ववद्यािर्य, ववश्वववद्यािर्य वा सं गदठत
सं स्थाबाट पाररश्रलमक पाउने पदमा वहाि रहे का कभतीमा एकसर्य जना कमाचारी, म्शिक वा प्राध्र्यापकहरुिे
आपसमा लमिी प्रचलित कानून बमोम्जम दताा िएको आफ्नो पेशागत सं गठनका आधारमा सदस्र्यता, प्रलतलनलधत्व
र सेवा सं चािनमा तोवकए बमोम्जमका शता बन्दे जहरु पािना गने गरी सं स्था गठन गना सक्नेछन् ।
तर एकसर्य जनािन्दा कम सं ख्र्या रहेको एउटै कार्याािर्यका कभतीमा बीसजना कमाचारी, म्शिक वा
प्राध्र्यापकहरुिे आपसमा लमिी सदस्र्यता, प्रलतलनलधत्व र सेवा सं चािनमा तोवकए बमोम्जमका शता बन्दे जहरु
पािना गने गरी सं स्था गठन गना सक्नेछन् ।
(४(

र्यस दिा बमोम्जम सं स्था गठन गदाा एक पररवार एक सदस्र्यका दरिे उपदिा (१( वा(२(मा

उम्ल्िम्खत सं ख्र्या पुगेको हुनपु नेछ ।

तर सं स्था दताा िइसकेपलछ एकै पररवारका एकिन्दा बढी व्र्यम्ििेसो सं स्थाको सदस्र्यता लिन

बाधापनेछैन ।
४.

दताा नगरी

सहकारी सस्था सं चािन गना नहुन:े कसैिे पलन

५.

दतााको िालग दरखास्त ददनु पने :(१( र्यस ऐन बमोम्जम गठन िएका सरकारी सं स्थािे दतााकािालग दताा गने

तथा सञ्चािन गना हुूँदैन।

र्यस ऐन बमोम्जम दताा नगरी सहकारी स्थापना

अलधकारी समि अनुसूची-१ को ढाूँचामा दरखास्त ददनुपनेछ ।

(२( उपदिा (१( बमोम्जमका दरखास्त साथ दे हार्य बमोम्जमका कागजातहरू सं िग्न गनुा
पनेछ :–
(क(

सहकारी सं स्थाको प्रस्ताववत ववलनर्यम,

(ख(

सहकारी सं स्थासञ्चािनको सभिाब्र्यता अध्र्यर्यन प्रलतवेदन,

(ग(

सदस्र्यिे लिन स्वीकार गरे को शेर्यर सं ख्र्या र शेर्यर रकमको वववरण ।

(घ( तोवकए बमोम्जम अन्र्य वववरण
६.

दताा गनुा पने :(१( दिा ५ को उपदिा (१( बमोम्जम प्राप्तदरखास्त

सवहतको कागजातहरु

छानववन गदाा

दे हार्य बमोम्जम िएको पाइएमा दताा गने अलधकारीिे दरखास्त परे को लमलतिे तीस ददनलित्र त्र्यस्तो सहकारी
सं स्थादताा गरी अनुसूची-२ को ढाूँचामा दताा प्रमाणपत्र ददनु पनेछ :–

(क( दरखास्त साथ पेश िएको ववलनर्यम र्यो ऐन तथा र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यम बमोम्जमरहेको,
(ख( प्रस्ताववत सहकारी सं स्थासहकारी मूल्र्य,मान्र्यता र लसद्धान्त अनुरुप सञ्चािन हुन सक्ने आधार
रहेको,
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(ग( सहकारी सं स्था समुदार्यमा आधाररत एवम् सदस्र्य केम्न्ित िई सं चािन र लनर्यन्त्रण हुन सक्ने
स्पष्ट आधार रहे को ।

(2( उपदिा (१( बमोम्जम छानववन गदाा प्रस्ताववत सहकारी सं स्थाको ववलनर्यमको कुनै कुरामा
सं शोधनगनुप
ा ने दे म्खएमा दताा गने अलधकँारीिेत्र्यस्तोसं शोधन गनुप
ा ने व्र्यहोरा खुिाई दरखास्त प्राप्त िएको
लमलतिे पन्र ददनलित्र लनवेदकिाई सूचना गनुा पनेछ ।

(3( र्यस ऐनमा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएतापलन र्यो ऐन प्रारभि हुूँदाका बखतदताा िई

सञ्चािनमा रहेका सूर्योदर्य नगरपालिका लित्र कार्यािेत्र कार्यम गररएकासहकारी सं स्था र्यसै ऐन बमोम्जम दताा
िएको मालनने छ ।
(४) र्यस दिा बमोम्जम सहकारी सं स्था दताा गदाा दताा गने अलधकारीिे त्र्यस्तो सहकारी सं स्थािे

पािना गनुा पने गरी कुनै शता तोक्न सक्नेछ ।

(५( उपदिा (४( बमोम्जम शता तोवकएकोमासोको पािना गनुा सभबम्न्धत सहकारी सं स्थाको कताव्र्य
हुनेछ।

(६( ववम्शष्टीकृत सहकारी सं घ: नगरपालिका िेत्रलित्र सञ्चालित तोवकएबमोम्जमका प्रारम्भिक सं स्थाहरु

लमिी एक ववम्शष्टीकृत सहकारी सं घ गठन गना सक्नेछन् ।
७.

दताा गना अस्वीकार गना सक्ने(: १( दिा ६ को उपदिा (१( मा उम्ल्िम्खत अवस्था निएमा, सोही दिा
बमोम्जमववलनर्यम सं शोधनको िालग सूचना ददएको अबलधलित्र लनवेदकिे सं शोधन गना अस्वीकार गरे मा त्र्यस्तो
सूचना पाएको लमलतिे तीस ददनलित्र लबलनर्यम सं शोधन नगरे मा वा सूचनामा उल्िेख िए बमोम्जम हुनेगरी
लबलनर्यम

सं शोधन नगरे मा दताा गने अलधकारीिे त्र्यस्तो सहकारी सं स्था दताा गना अस्वीकार गना सक्नेछ ।

(२( उपदिा (१( बमोम्जम सहकारी सं स्था दताा गना अस्वीकार गरे कोमादताा गने अलधकारीिे कारण
खुिाईतीन ददन लित्र सोको जानकारी सभबम्न्धत लनवेदकहरूिाईददनु पनेछ ।
८.

सहकारी सं स्था सं गदठत सं स्था हुन:े (१( सहकारी सं स्था अववम्च्छन्न उिरालधकारवािा एक स्वशालसत रसङ्गदठत
सं स्था हुनेछ ।

(२( सहकारी सं स्थाको काम कारबाहीको िालग एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।

(३( सहकारी सं स्थािे र्यस ऐनको अधीनमा रही व्र्यम्ि सरह चि अचि सभपम्ि प्राप्त, उपिोग,
ववक्री वा अन्र्य व्र्यवस्था गना सक्नेछ।
(४( सहकारी सं स्थािे व्र्यम्ि सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गना र सो उपर पलन सोही नामबाट
नालिस उजूर िाग्न सक्नेछ।
(५( सहकारी सं स्थािे व्र्यम्ि सरह करार गना सक्नेछ ।

९.

सहकारी सं स्थाको कार्याित्र
े :(१( दताा हुूँदाका बखत सहकारी सं स्थाको कार्या िेत्र दे हार्य बमोम्जम हुनेछाः
(क(

बचत तथा ऋणको मुख्र्य कारोवार गने सं स्थाको हकमा सं घीर्य सहकारी ऐनमा व्र्यवस्था

िएबमोम्जम एक वडा,
(ख(

अन्र्य सं स्थाको हकमा एक वडा वा दे हार्यका आधारमातीन वडासभम :

(१(

सदस्र्यहरुवीच स्वाबिभबनको पारस्पाररक अभ्र्यासको िालग आपसी साझा वन्धन (कमन

(२(

व्र्यवसावर्यक स्तरमा सेवा सं चािन गना आवश्र्यक सदस्र्य सं ख्र्या,

(३(

सं स्था सं चािनमा सदस्र्यको सहिालगतामूिक िोकताम्न्त्रक लनर्यन्त्रण कार्यम हुने गरी पार्यक

बण्ड(,

पने स्थान ।
(२(

उपदिा (१( मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएतापलन सं स्थािे दताा िई व्र्यवसावर्यक सेवा

प्रारभि गरे को दुईवषा पलछ दे हार्यको आधारमा जोलडएको िौगोलिक िेत्र कार्यम रहने गरी आफ्नो कार्यािेत्र थप
वडाहरूमा ववस्तार गना सक्नेछ ।
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(क( सं स्थाको व्र्यवसावर्यक वक्रर्याकिापको ववकास क्रममा सदस्र्यता बढाउन थप कार्या िेत्र
आवश्र्यक परे को,
(ख(सं स्थाको कार्या सं चािनमा सदस्र्यको प्रत्र्यि लनर्यन्त्रण कार्यम राख्न रचनात्मक उपार्यहरु
अविभबन गररएको,
(ग( बचत तथा ऋणको मुख्र्य कारोबार गने सहकारी सं स्थाको हकमा मापदण्ड अनुसार िएको
।
(३)

उपदिा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन सं स्थाको कार्यािेत्रका वडाहरूमा

व्र्यावसावर्यक सेवा सञ्चािन निएको वा जभमा कारोबारको तोवकएको रकम वा अनुपातिन्दा कम रकम वा
अनुपातको व्र्यावसावर्यक सेवा सञ्चािन िएको दे म्खएको खण्डमा दताा गने अलधकारीिे व्र्यावसावर्यक सेवा सञ्चािन
िएका वडा मात्र कार्यािेत्र कार्यम गने गरी ववलनर्यम सं शोधन गना लनदे शन ददन सक्नेछ ।
(७(

उपदिा (३( बमोम्जम दताा गने अलधकारीिे लनदे शन ददएकोमा सहकारी सं स्थािे एक

वषालित्र ववलनर्यम सं शोधन गरी आफ्नो कार्यािेत्र पुनाःलनधाारण गनुप
ा नेछ ।
(८)

र्यस दिामा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन सहकारी सं स्थािे स्वेम्च्छक रूपमा

जुनसुकै समर्य कार्यािेत्र घटाउने गरी पुनाःलनधाारण गना ववलनर्यम सं शोधन गना सक्नेछ ।
(९(
१०.

कार्यािेत्र पुनाः लनधाारण सभबन्धी अन्र्य व्र्यवस्था तोवकएबमोम्जम हुनेछ ।

जानकारी ददनुपने: सूर्योदर्यनगरपालिकािन्दा बढी कार्यािेत्र कार्यम राखी दताा िई सञ्चािनमा रहेका सं स्थाहरूिे

सूर्योदर्यनगरपालिकामा सेवा सञ्चािन गदाा सञ्चालित सेवाको वववरण सवहत दताा गने अलधकारीिाई जानकारी ददनुपनेछ ।
११.

ववषर्यगत आधारमा वगीकरण:(१)सहकारी सं स्थाको वगीकरण दे हार्य बमोम्जम हुनेछाः

(क( उत्पादक सं स्थााःकृवष,दुग्ध, म्चर्या,कवि,उखु,िििुि र माछापािन ववशेषका ववषर्यगत र
अगुवावािी एवम् उत्पादनको र्योजना समेतका आधारमा अन्र्य उत्पादनमूिक सं स्था;
(ख( उपिोिा सं स्थााःउपिोिा िण्डार, वचत तथा ऋण,उजाा र स्वास््र्य ववशेषका ववषर्यगत र
प्राथलमक आवश्र्यकता एवम् सेवाको र्योजना समेतका आधारमा अन्र्य उपिोगजन्र्य सं स्था;
(ग(श्रलमक सं स्थााः हस्तकिा,खाद्य पररकार,औद्योलगक उत्पादन,िोजनािर्य र श्रम करार ववशेषका
ववषर्यगत र सीप वा श्रमको ववशेषता एवम् स्वरोजगारीको र्योजना समेतका आधारमा अन्र्य
श्रममा आधाररत सं स्था;
(घ( बहुउद्देश्र्यीर्य सं स्थााःउत्पादन, उपिोग र श्रम वा सीपमा आधाररत स्वरोजगारीका सेवा समेत
ु ी सं स्था ।
सञ्चािन गने अन्र्य बहुमख

(२( उपदिा (१( को खण्ड (क(,(ख(र (ग( मा उल्िेम्खत ववषर्यमा ववम्शष्टीकरण, आम प्रचिन र अभ्र्यासको
ववकासक्रम समेतको आधारमा तोवकएबमोम्जमका ववषर्यहरु थप गना सवकनेछ ।
(३) उपदिा (१)र (२) मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन उपदिा (१( बमोम्जम अन्र्य सं स्थाहरु गठन गना
बाधा पनेछैन ।
१२.

कारोवार ,व्र्यवसार्य, उद्योग वा पररर्योजना सञ्चािन गना सक्ने :(१( दिा६ बमोम्जम दताा प्रमाणपत्र प्राप्त
गरे पलछ सं स्थािेआफ्नो उद्देश्र्य प्रालप्तका िालग र्यस ऐन र ववलनर्यमको अधीनमा रहीआवश्र्यक कारोवार,
व्र्यवसार्य, उद्योग वा पररर्योजना सञ्चािन गना सक्नेछ ।

(३( प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएतापलन सं स्थािे उपदिा (१( बमोम्जम

कारोवार, व्र्यवसार्य, उद्योग वा पररर्योजना सञ्चािन गना छु ट्टै सं स्था दताा गनुप
ा ने छै न ।
तर त्र्यस्तो कारोवार, व्र्यवसार्य, उद्योग वा पररर्योजना सञ्चािन गना प्रचलित कानून बमोम्जम

अनुमलतपत्र,स्वीकृलत वा इजाजतपत्र लिनु पने रहेछ िने सो बमोम्जम अनुमलतपत्र ,स्वीकृलत वा इजाजतपत्र
लिएर मात्र कारोवार, व्र्यवसार्य, उद्योग वा पररर्योजना सञ्चािन गनुा पनेछ।
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(४( उपदिा (३( बमोम्जम सं स्थािे प्रचलित कानून बमोम्जम अलधकार पाएको लनकार्य वा

अलधकारीबाट अनुमलतपत्र,स्वीकृलत वा इजाजतपत्र प्राप्त गरे मा पन्र ददनलित्रसोको जानकारी दताा गने
अलधकारीिाई ददनु पनेछ ।

ु
(५( दुई वा दुईिन्दा बढी सं स्थािे सं र्यि
वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको

बजारीकरणको िालग र्यस ऐनको अधीनमा रही आवश्र्यक कारोवार, व्र्यवसार्य, उद्योग वा पररर्योजना
सञ्चािन गना सक्नेछन् ।
(६( उपदिा (५( बमोम्जमको कारोवार, व्र्यवसार्य, उद्योग वा पररर्योजना सञ्चािन गने सभबन्धी
१३.

अन्र्य व्र्यबस्था तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।

दावर्यत्व सीलमत हुने :(१( सहकारी सं स्थाको कारोबारको सभबन्धमा सदस्र्यको दावर्यत्व लनजिे खररद गरे को वा
खररद गना स्वीकार गरे को शेर्यरको अलधकतम रकमसभम मात्र सीलमत रहनेछ ।

(२( सहकारी सं स्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्र्यमा “लिलमटे ड” िन्ने शब्द राख्नु पनेछ ।
१४.

सहकारीका मूल्र्य, मान्र्यता र लसद्धान्त पािना गनुा पने:सहकारी सं स्थाको गठन तथा सञ्चािन गदाा सहकारीका
मूल्र्य, मान्र्यता र लसद्धान्तको पािना गनुा पनेछ ।
पररच्छे द–३
सं स्थाका उद्देश्र्य तथा कार्या

१५.

सं स्थाको उद्देश्र्य:

१६.

सं स्थाको कार्या:

कार्यािेत्रमा आधाररत र सदस्र्य केम्न्ित िई आफ्ना सदस्र्यहरूको आलथाक, सामाम्जक तथा

साूँस्कृलतक उन्नर्यन गनुा सं स्थाको मुख्र्य उद्देश्र्य हुनेछ ।

सं स्थाका कार्याहरू दे हार्य बमोम्जम हुनेछन्:-

(क(सहकारीका मूल्र्य, मान्र्यता र लसद्धान्तहरूको पािना गनेगराउने,
(ख(सदस्र्यको वहत प्रवद्धानगने गरी व्र्यावसावर्यक सेवाहरू प्रदान गने,
(ग( सदस्र्यिाई म्शिा, सूचना र तािीम प्रदान गने ,
(ङ(सं स्थािे गने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड लनधाारण गरी गुणस्तर सुधार, आलथाक स्थावर्यत्व र
जोम्खम व्र्यवस्थापनसभबन्धी कार्या गने,
(च(आन्तररक लनर्यन्त्रण प्रणािी िागू गने,
(छ(सं स्थाको व्र्यवसावर्यक प्रवद्धान तथा ववकास सभबन्धी वक्रर्याकिापहरू सञ्चािन गने,
(ज(मन्त्रािर्य,रम्जष्ट्रार, प्रादे म्शक रम्जष्ट्रार,स्थानीर्य तह वादताा गने अलधकारीको लनदे शन पािना गने
गराउने,
(झ( ववलनर्यममा उम्ल्िम्खत कार्याहरू गने ।
पररच्छे द–४
ववलनर्यम तथा आन्तररक कार्याववलध
१७.

ववलनर्यम बनाउनु पने :(१( सं स्थािे र्यो ऐन, र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यम, लनदे म्शका, मापदण्ड र कार्याववलधको
अधीनमा रही आफ्नो कार्या सञ्चािनको िालग ववलनर्यम बनाउनु पनेछ ।

१८.

(२( उपदिा (१( बमोम्जमको ववलनर्यम दताा गने अलधकारीबाट स्वीकृत िए पलछ िागू हुनेछ ।

आन्तररक कार्याववलध बनाउन सक्ने: (१( सं स्थािे र्यो ऐन, र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यम, लनदे म्शका, मापदण्ड,
कार्याववधी र ववलनर्यमको अधीनमा रही आवश्र्यकता अनुसार आफ्नो आन्तररक कार्याववलध बनाउन सक्नेछ ।

(२( उपदिा (१( बमोम्जमको आन्तररक कार्याववलध सभबम्न्धत सं स्थाको साधारणसिािे स्वीकृत

१९.

गरे पलछ िागू हुनछ
े ।

ववलनर्यम र आन्तररक कार्याववलधमा सं शोधन :(१( सं स्थाको साधारणसिाको कुि सदस्र्य सं ख्र्याको बहुमतबाट
ववलनर्यम र आन्तररक कार्याववलध सं शोधन हुन सक्नेछ ।
(२( उपदिा (१( बमोम्जम सं शोधन िएको ववलनर्यम वा आन्तररक कार्याववलध दताा गने अलधकारीबाट

स्वीकृत िएपलछ िागू हुनेछ ।
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पररच्छे द–५
सदस्र्यता
२०.

सं स्थाको सदस्र्यता:(१( सो वषा उमेर पूरा गरे का दे हार्य बमोम्जमका नेपािी नागररकहरु सं स्थाको सदस्र्य हुन
सक्नेछन्ाः
(क(

सं स्थाको कार्यािेत्रलित्र बसोबास गरे को,

(ख(

सं स्थाको कभतीमा एक शेर्यर खररद गरे को,

(ग(

सं स्थाको ववलनर्यममा उम्ल्िम्खत शताहरु पािना गना मन्जुर गरे को,

(घ(

सं स्थाको म्जभमेवारी पािना गना मन्जुर िएको,

(ङ(

सं स्थािे गरे को कारोवारसूँग प्रलतस्पधाा हुने गरी कारोवार नगरे को,

(च(

सं स्थाको सदस्र्यता लिन र्योग्र्य रहे को स्वघोषणा गरे को ।

(२(र्यस ऐनमा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएतापलन नेपाि सरकार, प्रदे श सरकारका लनकार्यहरु,
स्थानीर्य तहका साथै सं स्थाको कार्यािेत्र लित्रका सामुदावर्यक वा सहकारी ववद्यािर्य, गुठी, स्थानीर्य क्िब, स्थानीर्य
तहमा गठन िएकाउपिोिा समूहहरु सं स्थाको सदस्र्य हुन बाधा पने छै न ।

(३(र्यस दिामा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएतापलन स्वास््र्य सहकारी सं स्थामा सहकारी सं स्थािे

सदस्र्यता लिन वाधा पने छै न ।
२१.

सदस्र्यता प्राप्त गना लनवेदन ददनु पने (:१( सं स्थाको सदस्र्यता लिन चाहने सभबम्न्धत व्र्यम्ििे सं स्थाको
सलमलतसमि लनवेदन ददनु पनेछ ।
(२( उपदिा (१( बमोम्जम लनवेदनपरे को लमलतिे पैंतीस ददन लित्र सलमलतिे र्यो ऐन, र्यस ऐन अन्तगात
बनेको लनर्यम तथा ववलनर्यमको अधीनमा रही सदस्र्यता प्रदान गने वा नगने लनणार्य गनुा पनेछ ।
(३( उपदिा (२( बमोम्जम लनणार्य गदाा सलमलतिे सदस्र्यता प्रदान नगने लनणार्य गरे मा सो को कारण
खोिी सात ददनलित्र लनवेदकिाई जानकारी गराउनु पनेछ ।
(४( उपदिा (३( बमोम्जम जानकारी पाएको लमलतिे तीस ददनलित्र सभबम्न्धत ब्र्यम्ििे त्र्यस्तो सं स्था
दताा गने अलधकारीसमि उजूर गना सक्नेछ।
(५( उपदिा (४( बमोम्जम प्राप्तउजूरी छानववन गदाा लनवेदकिाई सदस्र्यता प्रदान गनुा पने दे म्खएमा
दताा गने अलधकारीिे त्र्यस्तो लनवेदकिाई सदस्र्यता प्रदान गनाको िालग सभबम्न्धत सं स्थािाई आदे श ददन
सक्नेछ।
(६( उपदिा (५( बमोम्जम आदे श िएमा सो आदे श प्राप्त गरे को सात ददन लित्र सभबम्न्धत सं स्थािे
लनवेदकिाई सदस्र्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दताा गने अलधकारीिाई गराउनु पनेछ ।

२२.

सदस्र्य हुन नपाउने(: १( कुनै व्र्यम्ि एकै प्रकृलतकँो एकिन्दा वढी सं स्थाको सदस्र्य हुन पाउने छै न ।

तर र्यो ऐन प्रारभि हुन ु अम्घ कुनै व्र्यम्ि एकै प्रकृलतको एकिन्दा बढी सं स्थाको सदस्र्य रहे को िए र्यो

ऐन प्रारभि िएको लमलतिे तीनवषा लित्र कुनै एक सं स्थाको मात्र सदस्र्यता कार्यम राख्नु पनेछ ।

र्यो ऐन प्रारभि हुूँदाका बखत कुनै सं स्थामा नेपाि सरकारको लनकार्य वा दिा २० को

(२(

उपदिा (२( मा उल्िेख िएदे म्ख बाहेकको अन्र्य कुनै कृलत्रम व्र्यम्ि सदस्र्य िएको िए पाूँचवषा लित्र सदस्र्यता
अन्त्र्य गनुप
ा नेछ ।
२३.

सदस्र्यताको समालप्त:(१( कुनै सदस्र्यको सदस्र्यता दे हार्यको अवस्थामा समाप्त हुनेछाः—
(क(सदस्र्यिे आफ्नो सदस्र्यता त्र्याग गरे मा,

(ख( िगातार बावषाक साधारणसिामा लबना सूचना तीन पटकसभम अनुपम्स्थत िएमा,
(ग(र्यो ऐन,र्यस ऐन अन्तगात वनेको लनर्यम वा ववलनर्यम बमोम्जम सदस्र्यिे पािना गनुप
ा ने प्रावधानको
बारभबार उल्िङ्घन गरे मा,
(घ(सं स्थाको सदस्र्यको हकमा दिा २० बमोम्जमको र्योग्र्यता निएमा।
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(२( उपदिा (१( मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन कुनै सदस्र्यिे सं स्थाबाट प्राप्त वा िुिान

गनुा पने कुनै रकम िएमा सो िरिारक निएसभम वा लनजिे लिएको ऋण,लतनुा पने कुनै दावर्यत्व वा अन्र्य

कुनै सदस्र्यको तिाबाट लधतो वा जमानत बसेकोमा सोको दावर्यत्व िरिारक निएसभम लनजको सदस्र्यता
समाप्त हुने छै न ।

(३( र्यस दिामा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन साधारणसिा बोिाउने लनणार्य िइसकेपलछ

साधारणसिा सभपन्न निएसभम कसैिाई पलन सदस्र्यताबाट हटाउन सवकने छै न ।
२४.

सुववधा प्राप्त गना नसक्ने : कुनै सदस्र्यिे सहकारी सं स्थािाई लतनुा पने कुनै दावर्यत्व लनधााररत समर्यलित्र
िुिान नगरे मा वा र्यो ऐन, र्यस ऐन अन्तगात वनेको लनर्यम तथा ववलनर्यम बमोम्जम सदस्र्यिे पािन गनुप
ा ने
व्र्यवस्थाको बारभबार उल्िं घन गरे मा त्र्यस्तो सदस्र्यिे अन्र्य सदस्र्य सरहको सुलबधा प्राप्त गना सक्ने छै न ।
पररच्छे द –६
साधारणसिा, सलमलततथा िे खा सुपरम्ँवेिण सलमलत

२५.

साधारणसिा:(१( सहकारी सं स्थाको सवोच्च अङ्गको रुपमा साधारणसिा हुनेछ ।

(२( सहकारी सं स्थाका सबै सदस्र्यहरू साधारणसिाका सदस्र्य हुने छन् ।
(३( सहकारी सं स्थाको साधारणसिा दे हार्य बमोम्जम हुनेछ:–

२६.

(क(

प्रारम्भिक साधारणसिा,

(ख(

वावषाक साधारणसिा,

(ग(

ववशेष साधारणसिा ।

प्रारम्भिक साधारण सिाको काम, कताव्र्य र अलधकार: प्रारम्भिक साधारणसिाको काम, कताव्र्य र अलधकार दे हार्य
बमोम्जम हुनेछ :–

(क(प्रारम्भिक साधारणसिा हुने अम्घल्िो ददनसभमको काम कारबाही र आलथाक कारोबारको जानकारी
लिने,

(ख(चािू आलथाक वषाको िालग वावषाक कार्याक्रम तथा बजेट स्वीकृत गने,
(ग( प्रलतवेदन तथा वविीर्य वववरण अनुमोदन गने,
(घ(ववलनर्यममा उल्िेख िए बमोम्जम सलमलत वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतको लनवााचन गने,
(ङ(आन्तररक कार्याववलध पाररत गने,
(च(िेखा परीिकको लनर्युम्ि र लनजको पाररश्रलमक लनधाारण गने,
(छ( ववलनर्यममा तोवकए बमोम्जमका अन्र्य कार्याहरू गने ।
२७.

वावषाक साधारणसिाको काम, कताव्र्य र अलधकार : वावषाक साधारणसिाको काम, कताव्र्य र अलधकार दे हार्य
बमोम्जम

हुनेछ :–

(क( वावषाक कार्याक्रम तथा बजेट स्वीकृलत गने,
(ख( वावषाक िेखा परीिण प्रलतवेदन अनुमोदन गने,
(ग( सलमलत वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतको लनवााचन तथा ववघटन गने,
(घ( सञ्चािक वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतको सं र्योजक वा सदस्र्यिाई पदबाट हटाउने,
(ङ( सलमलत वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतको वावषाक प्रलतवेदन पाररत गने,
(च( ववलनर्यम सं शोधन तथा आन्तररक कार्याववलध पाररत गने,
(छ( िेखा परीिकको लनर्युम्ि र लनजको पाररश्रलमक लनधाारण गने,
(ज( सं स्था एकीकरण वा ववघटन सभबन्धी लनणार्य गने,
(झ( पाररश्रलमक िगार्यतका सुववधा तोक्ने,
(ञ( ऋण तथा अनुदान प्राप्त गने सभबन्धमा लनणार्य गने,
(ट( सदस्र्यको दावर्यत्व लमनाहा ददने,
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(ठ( सलमलतिाई आवश्र्यक लनदे शन ददने,
(ड( ववलनर्यममा तोवकए बमोम्जमका अन्र्य कार्याहरू गने ।
२८.

साधारणसिाको बैठक :(१( सलमलतिे सहकारी सं स्था दताा िएको लमलतिे तीन मवहनालित्र प्रारम्भिक
साधारणसिा बोिाउनु पनेछ ।
(२( सलमलतिे प्रत्र्येक आलथाक वषा समाप्त िएको लमलतिे छ मवहनालित्र वावषाक साधारणसिा बोिाउनु
पनेछ ।
(३( सलमलतिे दे हार्यको अवस्थामा ववशेष साधारण सिा बोिाउनु पनेछ :–
(क(सं स्थाको काम ववशेषिे ववशेष साधारण सिा बोिाउनुपनेसलमलतवाट लनणार्य िएमा,
(ख( दिा ३८ को उपदिा (१( को खण्ड (छ( बमोम्जम िेखा सुपरीवेिण सलमलतको लसिाररसमा,
(ग(कुनै सञ्चािकिे ववशेष साधारणसिा बोिाउन पेश गरे को प्रस्ताव सलमलतद्धारा पाररत िएमा,

(घ( ववशेष साधारणसिा बोिाउनु पने कारण खुिाइ १५ प्रलतशत सदस्र्यिे सलमलत समि लनवेदन
ददएमा,

(ङ)

दिा २९ कोउपदिा (१( बमोम्जम दताा गने अलधकारीिे लनदे शन ददएमा,

(४) उपदिा (३) मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन सं स्थाको सञ्चािकवा व्र्यवस्थापकबाट आफ्नो
म्जभमेवारी पूरा नगरी सं स्था सञ्चािनमा समस्र्या उत्पन्न िएको अवस्थामा दताा गने अलधकारीिाई
जानकारी ददईसाधारण सदस्र्यहरूमध्र्येबाट बहुमत सदस्र्य उपम्स्थत िई ववशेष साधारण सिा गना
सवकनेछ ।
२९.

ववशेष साधारणसिा बोिाउन लनदे शन ददन सक्ने:(१( सं स्थाको लनरीिण वा सुपरीवेिण गदाा वा कसै को उजूरी
परी छानववन गदाा दे हार्यको अवस्था दे म्खन आएमा दताा गने अलधकारीिे त्र्यस्तो सहकारी सं स्थाको सलमलतिाई
साधारणसिा बोिाउन लनदे शन ददन सक्नेछ :–
(क( सहकारीको मूल्र्य, मान्र्यता तथा लसद्धान्त ववपररत कार्या गरे मा,
(ख( र्यो ऐन, र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यम, ववलनर्यम तथा आन्तररक कार्याववलध ववपरीत कार्या गरे मा,
(घ( दताा गने अलधकारीिे ददएको लनदे शनको बारभबार उल्िङ्घन गरे मा,
(ङ( दिा ३१ को उपदिा (२( बमोम्जम दताा गने अलधकारीिे आदे श ददएमा।
(२( उपदिा (१( बमोम्जम साधारणसिा बोिाउन लनदे शन प्राप्त िएमा सलमलतिे सो लनदे शन प्राप्त
िएको लमलतिे पैंतीस ददनलित्र साधारणसिाको बैठक बोिाउनु पनेछ र साधारणसिाको बैठकमा उजूरी वा
लनरीिणका क्रममा दे म्खएका ववषर्यमा छििि गरी सोको प्रलतवेदन दताा गने अलधकारीसमि पेश गनुा पनेछ ।
(३( उपदिा (१( वा (२( मा उम्ल्िम्खत अवलधलित्र सलमलतिे साधारणसिा नबोिाएमा दताा गने
अलधकारीिे त्र्यस्तो साधारणसिा बोिाउन सक्नेछ ।
(४( सहकारी सं स्थाको साधारणसिाको िालग गणपूरक सं ख्र्या तत्काि कार्यम रहेको सदस्र्य सं ख्र्याको
एकाउन्न प्रलतशत हुनेछ ।

तर पवहिो पटक डावकएको साधारण सिामा गणपुरक सं ख्र्या नपुगेमा त्र्यसको सात ददन लित्र दोस्रो

पटक साधारण सिा बोिाउनु पने र र्यसरी दोस्रो पटक बोिाइएको साधारण सिामा सं चािक सलमलतको बहुमत
सवहत एक लतहाई साधारण सदस्र्यहरुको उपम्स्थलत िएमा साधारण सिाको गणपुरक सं ख्र्या पुगेको मालननेछ ।

(५( उपदिा (४) मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन दिा २८ को (४) मा िएको व्र्यवस्था

सोहीअनुसार हुनेछ ।

(६(दुई हजार वा सोिन्दा बढी सदस्र्य िएको सं स्थािे साधारण सिा गदाा समान कार्यासूचीमा तोवकए

बमोम्जम सदस्र्य सं ख्र्याको आधारमा वडा-वडा वा अन्र्य पार्यकको स्थानमा सं चािक सदस्र्यहरुिाई पठाई

साधारण सिा गना र त्र्यस्तो सिाको लनणार्य प्रमाम्णत गना प्रलतलनलधहरु छनौट गरी त्र्यस्ता प्रलतलनलधहरुको
उपम्स्थलतको सिािे अम्न्तम लनणार्य प्रमाम्णत गने व्र्यवस्था लमिाउन सक्नेछ ।
३०.

सञ्चािक सलमलत :(१(

सहकारी सं स्थामा साधारणसिाबाट लनवााम्चत एक सञ्चािक सलमलत रहनेछ ।

तर, एउटै व्र्यम्ि िगातार एउटै पदमा दुई पटकिन्दा बढी सञ्चािक हुन पाउने छै न ।
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(२( उपदिा (१( बमोम्जमको सलमलतमा उपिब्ध िएसभम कभतीमा तेिीस प्रलतशत मवहिा सदस्र्यको
प्रलतलनलधत्व सुलनम्ित गनुा पनेछ ।
(३( एउटै पररवारको एकिन्दा बढी सदस्र्य एकै अवलधमा सञ्चािक तथा िेखा सलमलतको पदमा
उभमेदवार बन्न र लनवााम्चत हुन सक्ने छै न ।

(४( कुनै सं स्थाको सञ्चािक सोही सं स्थाको कमाचारी वा आफ्नो सं स्थािे सदस्र्यता लिएको सहकारी

सं घ वा बैङ्कबाहे क अको कुनै सं स्थाको सं चािक बन्न पाउने छै न ।

तर वावषाक दुई करोड रुपैर्यािन्दा कमको कारोवार गने सहकारी सं स्थाको सञ्चािकिे त्र्यस्तो सहकारी
सं स्थामा कमाचारीको रुपमा काम गना बाधा पने छै न । वावषाक दुई करोडिन्दा बवढ कारोवार गने सं स्थामा

कुनै सं चािक कमाचारी रहेको िए र्यो ऐन प्रारभि िएको लमलतिे दुई वषालित्र त्र्यस्तो सं चािकिे कमाचारीको
पद त्र्याग गरी अको कमाचारीको व्र्यवस्था गनुप
ा नेछ ।

ु म्घ कुनै व्र्यम्ि एकिन्दा बढी सं स्थाको सञ्चािक वा सोही वा अको
(६( र्यो ऐन प्रारभि हुनअ

सं स्थाको कमाचारी िएकोमा र्यो ऐन प्रारभि िएको लमलतिे एक वषालित्र कुनै एक सं स्थाको मात्र सञ्चािक वा
कमाचारी रहनु पनेछ ।
३१.

(७(सलमलतको कार्याावलध चार वषाको हुनेछ ।

सञ्चािक सलमलतको लनवााचन :(१( सलमलतिे आफ्नो कार्याावलध समाप्त हुन ु कम्भतमा एक मवहना अम्घ अको
सलमलतको लनवााचन गराउनु पनेछ ।
(२( उपदिा (१( बमोम्जम सलमलतको लनवााचन नगराएको जानकारी प्राप्त िएमा त्र्यस्तो जानकारी
प्राप्त िएको लमलतिे छ मवहनालित्र सलमलतको लनवााचन गराउन दताा गने अलधकारीिे सभबम्न्धत सलमलतिाई
आदे श ददन सक्नेछ ।
(३( उपदिा (२( बमोम्जम दताा गने अलधकारीिे आदे श ददएकोमा सभबम्न्धत सलमलतिे सो आदे श
बमोम्जमको समर्यावलधलित्र सलमलतको लनवााचन गराईदताा गने अलधकारिाई जानकारी गराउनु पनेछ।
(४( उपदिा (३( बमोम्जम सलमलतको लनवााचन नगराएमा दताा गने अलधकारिे त्र्यस्तो सं स्थासदस्र्य
रहेको मालथल्िो सं घ िए सो संघको प्रलतलनलध समेतिाई सहिागीगराई सलमलतको लनवााचन सभबन्धी सभपूणा कार्या
गने गराउनेछ ।
(५( उपदिा (४(बमोम्जमको लनवााचन कार्यामा सहर्योग पुर्र्याउनु सभबम्न्धत सलमलतकापदालधकारीहरूको
कताव्र्य हुनेछ ।

(६( उपदिा (५( बमोम्जम लनवााचन गराउूँ दा िागेको सभपूणा खचा सभबम्न्धत सं स्थािे व्र्यहोनुा पनेछ।
(७( र्यस दिा बमोम्जम सलमलतको अको लनवााचन निएसभमको िालग सलमलतिे ववलनर्यममा व्र्यवस्था

िए बमोम्जम आफ्नो कार्या सञ्चािन गनेछ ।
३२.

सलमलतको काम, कताव्र्य र अलधकार : र्यस ऐनमा अन्र्यत्र उम्ल्िम्खत काम, कताव्र्य र अलधकारका अलतररि
सलमलतको काम, कताव्र्य र अलधकार दे हार्य बमोम्जम हुनेछ :–

(क(सहकारीका मूल्र्य, मान्र्यता र लसद्धान्त बमोम्जम सहकारी सं स्थाको सञ्चािन गने,
(ख( आलथाक तथा प्रशासकीर्य कार्या गने, गराउने,
(ग(प्रारम्भिक साधारणसिा, वावषाक साधारणसिा तथा ववशेष साधारणसिा बोिाउने,
(घ(साधारणसिाका लनणार्यहरू कार्याान्वर्यन गने, गराउने,
(ङ(सं स्थाको नीलत, र्योजना, बजेट तथा बावषाक कार्याक्रमको तजुम
ा ा गरी साधारणसिा समि पेश गने,
(च( सं स्थाको सदस्र्यता प्रदान गने तथा सदस्र्यताबाट हटाउने,
(छ(शेर्यर नामसारी तथा विताा सभबन्धी कार्या गने,
(ज(सभबम्न्धत सं घको सदस्र्यता लिने,

(झ(ववलनर्यम तथा आन्तररक कार्याववलध तर्यार गरी साधारणसिामा पेश गने,
(ञ(सं स्थाको कार्यािेत्रलित्र सं स्थाको कारोबार र व्र्यवसार्यको वहत प्रवद्धानको िालग आवश्र्यककार्या
गने,गराउने,
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३३.

सञ्चािक पदमा बहाि नरहने: दे हार्यको कुनै अवस्थामा सञ्चािकआफ्नो पदमा बहाि रहन सक्ने छै न:(क( लनजिे ददएको राजीनामा सलमलतबाटस्वीकृत िएमा,

(ख( लनजिाई दिा ३४ उपदिा (१( बमोम्जमसञ्चािकबाट हटाउने लनणार्य िएमा,
(ग( लनज अको सं स्थाको सञ्चािक रहेमा,
(घ( लनज सोही वा अको सं स्थाको कमाचारी रहे मा,
तर दिा

३० को उपदिा

(४(

को प्रलतबन्धात्मक

वाक्र्यांशमा

िेम्खएको

कुरामा

सोहीबमोम्जम हुनेछ ।

(ङ( लनजसोही वा अको सं स्थाको िेखा सुपरीवेिण सलमलतको पदमा रहेमा
(च( लनजको मृत्र्यु िएमा।
३४.

सञ्चािकिाई

पदबाट

हटाउन

सक्ने:(१(

साधारणसिािे

वहुमतको

लनणार्यबाटदे हार्यको

कुनै

अवस्थामा

सञ्चािकिाई सलमलतको सञ्चािक पदबाट हटाउन सक्नेछ :–
(क( आलथाक वहनालमना गरी सभबम्न्धत सं स्थािाई हानी नोक्सानी पुर्र्याएमा,

(ख(अनलधकृत तवरिे सभबम्न्धत सं स्थाको कारोबार सभबन्धी ववषर्यको गोपलनर्यता िङ्ग गरे मा,

(ग(सभबम्न्धत सं स्थाको कारोबार र व्र्यवसार्यसूँग प्रलतस्पधाा हुने गरी समान प्रकृलतको कारोबार वा
व्र्यवसार्य गरे मा,

(घ(सभबम्न्धत सं स्थाको अवहत हुने कुनै कार्या गरे मा,

(ङ( लनज शारीररक वा मानलसक रुपमा काम गना नसक्ने िएमा,

(च( कुनै सञ्चािकमा र्यो ऐन, र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यम वा ववलनर्यममा उम्ल्िम्खतर्योग्र्यता नरहेमा
।

(२(कुनै सञ्चािकिाई सलमलतको पदबाट हटाउने लनणार्य गनुा अम्घ त्र्यस्तो
सञ्चािकिाईसाधारणसिासमि सिाई पेश गने मनालसब माविकको मौका ददइनेछ ।

(३( उपदिा (२( बमोम्जमको अवलधलित्र कुनै सञ्चािकिे सिाई पेश नगरे मा वा लनजिे पेश गरे को

सिाई सन्तोषजनक निएमा साधारणसिािे त्र्यस्तो सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
(४( उपदिा (३( बमोम्जम सञ्चािकको पदबाट हटाइएको सदस्र्य सलमलतको दुई कार्याकािसभमको
लनवााचनमा उभमेदवार बन्न पाउने छै न ।

(५( उपदिा (३( बमोम्जम कुनै सञ्चािक पदबाट हटे मा त्र्यस्तो पदमा साधारणसिािे बाूँकी

अवलधको िालग अको सञ्चािकको लनवााचन गनेछ ।
३५.

लनजी स्वाथा समावेश िएको लनणार्य प्रकृर्यामा सं िग्न हुन नहुने
ु ूँद
िएको लनणार्य प्रवक्रर्यामा सं िग्न हुनह
ु ैन ।

:(१( सञ्चािकिे आफ्नो लनजी स्वाथा समावेश

(२( सञ्चािकिे आिूिाईमात्र व्र्यम्िगत िाइदा हुनेगरी सं स्थामा कुनै कार्या गना गराउन हुूँदैन ।

(३( कुनै सञ्चािकिे उपदिा (१( को लबपरीत हुने गरी वा आफ्नो अलधकारिेत्रिन्दा बावहर गई कुनै

काम कारबाही गरे गराएमा त्र्यस्तो काम कारबाही प्रलत त्र्यस्तो सञ्चािक व्र्यम्िगत रूपमा उिरदार्यी हुनेछ र

त्र्यस्तो काम कारबाहीबाट सं स्थाको, सदस्र्य वा अन्र्य कुनै व्र्यम्ििाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ िने
त्र्यस्तो हानी नोक्सानी लनजको जार्यजेथाबाट असूि उपर गररनेछ ।
३६.

सलमलतको ववघटन :(१( साधारणसिािे दे हार्यको अवस्थामा सलमलतको ववघटन गना सक्नेछाः–
(क( सलमलतको बदलनर्यतपूणा कार्याबाट सं स्थाको कारोबार जोम्खममा परे मा,
(ख(सं स्थािे लतनुप
ा ने दावर्यत्व तोवकएको समर्यलित्र िुिान गना नसकेमा,
(ग(ववलनर्यममा उम्ल्िम्खत उद्देश्र्य र कार्या ववपररतको काम गरे मा,
(घ(सलमलतिे आफ्नो म्जभमेवारी पूरा नगरे मा,

(ङ(र्यो ऐन वा र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यमाविीमा उम्ल्िम्खत शता वा दताा गने

अलधकारीिे

ददएको लनदे शनको बारभबार उल्िङ्घन गरे मा ।
(२( उपदिा (१( बमोम्जम सलमलत ववघटन िएमा साधारणसिािे नर्याूँ सलमलतको लनवााचन गनेछ ।
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(३( सलमलतिे र्यो ऐन वा र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यम बमोम्जम दताा गने अलधकारीिे ददएको
लनदे शन पािना नगरे मा वा दिा २९ को उपदिा (२( बमोम्जम पेश िएको प्रलतवेदन समेतको आधारमा

दताा गने अलधकारीिे सलमलतिाई उजूरी वा लनरीिणको क्रममा दे म्खएका ववषर्यवस्तुको गाम्भिर्याताको आधारमा
बढीमा छ मवहनाको समर्य ददई सुधार गने मौका ददन सक्नेछ र त्र्यस्तो समर्यावलध लित्र पलन सुधार नगरे मा
त्र्यस्तो सलमलत ववघटन गनेछ ।
(४( उपदिा (३( बमोम्जम सलमलत ववघटन िएमा त्र्यसरी ववघटन गररएको लमलतिे तीन मवहना
लित्रमा अको सलमलतको लनवााचन सभपन्न गराउन र त्र्यस्तो लनवााचन निएसभम सं स्थाको दै लनक कार्या सञ्चािन
गना दताा गने अलधकारीिे तोवकए बमोम्जमको एक तदथा सलमलत गठन गनुा पनेछ ।
(५( र्यस दिा बमोम्जम अको सलमलतको लनवााचन गराउूँ दा िागेको सभपूणा खचा सभबम्न्धत सं स्थािे
व्र्यहोनेछ ।
३७.

िे खा सुपरीवेिण सलमलतको गठन :(१( सं स्थामा आन्तररक लनर्यन्त्रण प्रणािीिाई सुदृढ गना तोवकए बमोम्जमको
र्योग्र्यता पुगेका एकजना सं र्योजक र दुईजना सदस्र्यहरू रहने गरीसाधारणसिािे लनवााचनबाट िेखा सुपरीवेिण
सलमलत गठन गनेछ ।

(२( एउटै पररवारको एकिन्दा बढी व्र्यम्ि एकै अवलधमा एउटै सं स्थाको सञ्चािक वा िेखा
सुपरम्ँवेिण सलमलतको सं र्योजक वा सदस्र्य पदमा उभमेदवार बन्न र लनवााम्चत हुन सक्ने छै न ।
३८.

िे खा सुपररवेिण सलमलतको काम, कताव्र्य र अलधकार :(१(

िेखा सुपररवेिण सलमलतको काम, कताव्र्य र

अलधकार दे हार्य बमोम्जम हुनेछ :–

(क(प्रत्र्येक चौमालसकमा सहकारी सं स्थाको आन्तररक िेखापरीिण गने, गराउने,
(ख(आन्तररक िेखापरीिण गदाा िेखापरीिणका आधारिूत लसद्धान्तको पािना गने, गराउने,
(ग(वविीर्य तथा आलथाक कारोवारको लनरीिण तथा मूल्र्याङ्कन गने, गराउने,
(घ(सलमलतको काम कारवाहीको लनर्यलमत सुपरम्ँवेिण गने र सलमलतिाई आवश्र्यक सुझाव ददने,
(ङ( साधारणसिाकोलनदे शन, लनणार्य तथा सलमलतका लनणार्य कार्याान्वर्यन िए निएको अनुगमन गने,
(च(िेखा सभबन्धी प्रलतवेदन र सलमलतको काम कारबाहीको सुपरम्ँवेिण सभबन्धी वावषाक प्रलतवेदन
साधारणसिा समि पेश गने,

(छ(आिूिे पटक पटक ददएका सुझाव कार्याान्वर्यन निएको कारणबाट कुनै सं स्थाको वहतमा प्रलतकूि
असर परे मावा त्र्यस्तो सं स्थाको नगद वा म्जन्सी सभपम्िको व्र्यापक रूपमा वहनालमना वा
अलनर्यलमतता िएको वा सं स्था गभिीर आलथाक सं कटमा पना िागेकोमासोको कारण खुिाई ववशेष
साधारणसिा बोिाउनसलमलतसमि लसिाररस गने ।
(ज) आवश्र्यक परे मा आन्तररक िेखा परीिक लनर्युम्िका िालग तीन जनाको नाम सञ्चािक सलमलतमा
लसिाररस गने ।
(२( िेखा सुपरम्ँवेिण सलमलतको सं र्योजक वा सदस्र्य सं स्थाको दै लनक आलथाक प्रशासलनक कार्यामा
सहिागी हुन पाउने छै न ।
पररच्छे द–७
बचत तथा ऋण पररचािन
३९.

सदस्र्य केम्न्ित िई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुा पने :(१( सं स्थािे आफ्ना सदस्र्यहरूको मात्र बचत
स्वीकार गना, सोको पररचािन गना र सदस्र्यिाई मात्र ऋण प्रदान गना सक्नेछ ।

(२( उपदिा (१( मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएतापलन बचत तथा ऋणको मुख्र्य कारोबार गने गरी

दताा िएको सं स्था बाहे क अन्र्य ववषर्यगत वा वहुउद्देश्र्यीर्य सं स्थािे बचत तथा ऋणको मुख्र्य कारोवार गना
पाउने छै न।
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तर र्यो ऐन प्रारभि हुन ु अम्घ बहुउद्देश्र्यीर्य वा ववषर्यगत सं स्थाको रुपमा दताा िई मुख्र्य कारोवारको
रुपमा वचत तथा ऋणको कारोवार गदै आएको िए त्र्यस्तो सं स्थािे तीन वषा लित्रमा वचत तथा ऋणको मुख्र्य
कारोवार नहुने गरी दताा हुूँदाका बखतमा उल्िेख गररएको मुख्र्य कारोवार गने गरी सं स्था सञ्चािन गनुप
ा नेछ ।
(३) सं स्थािे सदस्र्यिाई प्रदान गने ऋणमा सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क लिन पाइने छै न ।
(४( बचत र ऋणको ब्र्याजदर बीचको अन्तर ६ प्रलतशतिन्दा बढी हुने छै न ।

ूँ ीकृत गरी सोको आधारमा ब्र्याज
(५( सं स्थािे प्रदान गरे को ऋणमा िाग्ने ब्र्याजिाई मूि ऋणमा पूज
िगाउन पाइने छै न ।

(६(सं स्थािे कुनैपलन कभपनीको शेर्यर खररद गना सक्ने छै न ।
तर

(१( सँंस्थाको दावर्यत्वप्रलत प्रलतकूि नहुने गरी सं स्थािे स्वप्रर्योजनको िालग अचि सभपम्ि खरीद
ूँ ी
तथा पूवााधार लनमााण एवं सं स्था र सदस्र्यहरुको वहतमा उत्पादन र सेवाको िेत्रमा प्राथलमक पूज
कोष पररचािन गना वाधा पने छै न ।

(२( र्यो ऐन प्रारभि हुन ु अम्घ कुनै सं स्थािे कुनै कभपनीको शेर्यर खररद गरे को िएमा त्र्यस्तो
शेर्यर र्यो ऐन प्रारभि िएको लमलतिे एक वषा अवलधलित्र हस्तान्तरण गररसक्नु पनेछ ।

ु म्घ दताा
(३( उपदिा (२) मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलनसं स्थािे र्यो ऐन प्रारभि हुनअ

िएका साना वकसानद्वारा प्रववद्धात वविीर्य सं स्थाको शेर्यर खररद गना बाधा पनेछैन ।

ूँ ी कोषको दश गुणासभम वचत सं किन गना सक्नेछ ।
(७( सं स्थािे शेर्यर पूज

(८(सं स्थािे दताा गदााका बखतका सदस्र्य बाहेक अन्र्य सदस्र्यिाई सदस्र्यता प्राप्त गरे को तीन मवहना
अवलध व्र्यलतत निई ऋण िगानी गना सक्ने छै न ।
४० .सन्दिा व्र्याजदर सभबन्धी व्र्यवस्थााः (१( सं घीर्य कानुन बमोम्जम रम्जष्ट्रारिेबचत तथा ऋणको सन्दिा व्र्याजदर
तोक्न सक्नेछ ।
४१.

(२) उपदिा (१) बमोम्जम तोवकएको सन्दिा ब्र्याजदर सं स्थाका िालग लनदे शक ब्र्याजदर हुनेछ ।

व्र्यम्िगत बचतको सीमा:सं स्थामा सदस्र्यको व्र्यम्िगत बचतको सीमा सहकारी सं स्थाको प्रस्ताववत ववलनर्यम
अनुसार हुनेछ ।
पररच्छे द –९
आलथाक स्रोत पररचािन

४२.

शेर्यर लबक्री तथा विताा सभबन्धी व्र्यबस्था :(१( सं स्थािे आफ्नो सदस्र्यिाई शेर्यर ववक्री गना सक्नेछ।

(२( उपदिा (१( मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन सं स्थािे एकै सदस्र्यिाई आफ्नो कुि शेर्यर

ूँ ीको बीस प्रलतशतिन्दा बढी हुने गरी शेर्यर लबक्री गना सक्ने छै न ।
पूज

तर नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीर्य तहको पूणा वा आंम्शक स्वालमत्व वा लनर्यन्त्रणिएको

सं स्था वा लनकार्यको हकमा र्यो बन्दे ज िागू हुने छै न।

(४( सं स्थाको शेर्यरको अंवकत मूल्र्य प्रलत शेर्यर एक सर्य रुपैर्याूँ हुनेछ ।
ूँ ी ववलनर्यममा उल्िेख िए बमोम्जम हुनेछ ।
(५( सं स्थाको शेर्यरपूज
(६( सं स्थािे खुिा बजारमा शेर्यर लबक्री गना पाउने छै न ।

(७( सं स्थाको मूिधनको रुपमा रहेको कुनै सदस्र्यको शेर्यर सोही सं स्थाको ऋण वा दावर्यत्व बाहेक

अन्र्य कुनै ऋण वा दावर्यत्व वापत लििाम लबक्री गररने छै न ।
४३.

रकम विताा तथा खाता सञ्चािन सभबन्धी व्र्यवस्था :(1( कुनै सदस्र्यिे सं स्थाको सदस्र्यता त्र्याग गरी रकम
विताा लिन चाहेमा लनजको कुनै दावर्यत्व िए त्र्यस्तोदावर्यत्व िुिान गरे को लमलतिे एक मवहनालित्र लनजको बाूँकी
रकम तोवकए बमोम्जम लनजिाई विताा गनुा पनेछ ।

(२( कुनै सदस्र्यिे सं स्थामा जभमा गरे को बचत विताा माग गरे मा लनजको कुनै दावर्यत्व िए त्र्यस्तो

दावर्यत्व कट्टा गरी बाूँकी रकम तोवकए बमोम्जमलनजिाई विताा गनुा पनेछ।
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(३( सं स्थािे वचत खाताहरु मात्र सं चािन गना सक्नेछ ।
४४.

ऋण वा अनुदान लिन सक्ने:(१( सं स्थािे ववदे शी बैंक वा वविीर्य सं स्था वा अन्र्य लनकार्यबाट ऋण वा अनुदान
लिन वा त्र्यस्तो लनकार्यसूँग साझेदारीमा काम गना सं घीर्य कानून वमोम्जम स्वीकृती लिनु पने छ ।

(२( उपदिा (१( वमोम्जम ववदे शी बैङ्क वा लनकार्यबाट ऋण वा अनुदान लिन स्वीकृतीको

िालगतोवकए बमोम्जमको वववरणहरु सवहत दताा गने अलधकारी समि लनवेदन ददनु पनेछ ।
(३( उपदिा (२( वमोम्जम लनवेदन प्राप्त िएमा दताा गने अलधकारीिे गाउूँ \नगर कार्यापालिकामा
प्रस्ताव पेश गनुा पनेछ ।

(४( उपदिा (३( बमोम्जमको प्रस्ताव नगर कार्यापालिकािे उपर्युि दे खेमा स्वीकृतीकोिालग

मन्त्रािर्यमा म्शिाररस गरर पठाउनेछ ।
४५.

नेपाि सरकारको सुरिण प्राप्त गना सक्ने: (१( सं स्थािे ववदे शी बैङ्क वा लनकार्यसूँग लिने ऋणमा सुरिण प्राप्त

गनुा पने िएमा सं घीर्य कानून वमोम्जम स्वीकृलतकोिालग दताा गने अलधकारर समि प्रस्ताव सवहत लनवेदन ददनु
पने छ ।

(२( दिा (१( वमोम्जम

प्राप्त प्रस्ताव उपर्युि दे म्खएमा नगर कार्यापालिकािे सं घीर्य कानुन बमोम्जम स्वीकृलतको िालग

मन्त्रािर्यमा म्शिाररस गरर पठाउनु पनेछ ।
पररच्छे द –१०
सं स्थाको कोष
४६

सं स्थाको कोष :(१( सं स्थाको कोषमा दे हार्य बमोम्जमको रकम रहनेछ :–
(क( शेर्यर लबक्रीबाट प्राप्त रकम,
(ख( बचतको रुपमा प्राप्त रकम,
(ग( ऋणको रुपमा प्राप्त रकम,
(घ( नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकम,
(ङ( ववदे शी सरकार वा अन्तराावष्ट्रर्य सं घसं स्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहार्यताको रकम,
(च( व्र्यवसावर्यक कार्याबाट आम्जात रकम,
(छ( सदस्र्यता प्रवेश शुल्क,

४७ .

(ज) सं स्थाको नाममा प्राप्त हुने अन्र्य जुनसुकै रकम ।

जगेडा कोष :(१( सं स्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।

(२( उपदिा (१( बमोम्जमको कोषमा दे हार्य बमोम्जमका रकम रहने छन् :–

(क( आलथाक वषाको खू द बचत रकमको कभतीमा पच्चीस प्रलतशत रकम,
ूँ ीगत अनुदान रकम,
(ख( कुनै सं स्था, सं घ वा लनकार्यिे प्रदान गरे को पूज
(ग( म्स्थर सभपम्ि ववक्रीबाट प्राप्त रकम,
(घ(

४८.

अन्र्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३( उपदिा (१( बमोम्जमको जगेडा कोष अवविाज्र्य हुनेछ ।

ूँ ी विताा कोषाः(१( सं स्थामा एक सं रम्ित पूज
ूँ ी विताा कोष रहनेछ ।
सं रम्ित पूज
(२( दिा ४७ बमोम्जमको जगेडा कोषमा सो दिाको उपदिा (२) को खण्ड (क) बमोम्जमको रकम
छु ट्ट्याई बाूँकी रहेको रकमको कभतीमा पच्चीस प्रलतशत रकम उपदिा (१) बमोम्जमको कोषमा वावषाक
रुपमा जभमा गनुा पनेछ ।
(३( उपदिा (१( बमोम्जमको रकम सदस्र्यिे गरे को सं घीर्य कानुनमा तोवकए बमोम्जमको वावषाक
कारोवारको आधारमा सभबम्न्धत सदस्र्यिाई उपिव्ध गराउनु पनेछ ।

४९.

सहकारी प्रवद्धान कोषसभबन्धी व्र्यवस्था:(१( सं स्थािे सहकारी व्र्यवसार्यको प्रवद्धान गनाको िालग दिा ४७
बमोम्जम जगेडा कोषमा सो दिाको उपदिा (२) को खण्ड (क) बमोम्जमको रकम छु याई बाूँकी रहेको
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रकमको शू न्र्य दशमिव पाूँच प्रलतशतिे हुन आउने रकम संघीर्य कानुनमा व्र्यवस्था िएबमोम्जमको सहकारी
प्रवद्धान कोषमावावषाक रुपमा जभमा गनुा पनेछ ।
५० .

(२( उपदिा (१( बमोम्जमको कोषको उपर्योग सं घीर्य कानुन व्र्यवस्था िएबमोम्जम हुनेछ ।

अन्र्य कोष सभबन्धी व्र्यबस्थााः(१( दिा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उम्ल्िम्खत कोषका अलतररि सं स्थामा
सहकारी म्शिा कोष, शेर्यर िािांश कोष िगार्यततोवकए बमोम्जमका अन्र्य कोषहरु रहन सक्ने छन् ।
(२( उपदिा (१( बमोम्जमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्र्य पूलताका िालग ववलनर्यममा तोवकए
बमोम्जम उपर्योग गना सवकनेछ ।

तर एक वषाको शेर्यर िािांशको रकम शेर्यर पूूँजीको अठार प्रलतशतिन्दा बढी हुने छै न ।
पररच्छे द –११
अलििे ख र सूचना

५१.

अलििे ख राख्नु पने :(१( संस्थािे साधारणसिा, सलमलत तथा िेखा सुपररबेिण सलमलत बैठकका लनणार्य तथा काम
कारबाहीको अद्यावलधक अलििेख सुरम्ित साथ राख्नु पनेछ ।
(२( सं स्थािे कारोबारसूँग सभबम्न्धत तथा अन्र्य आवश्र्यक अलििेखहरू तोवकए बमोम्जम सुरम्ित साथ
राख्नु पनेछ ।

५२.

वववरण उपिब्ध गराउनु पने :(१( सं स्थािे दे हार्यका वववरणहरू सवहतको प्रलतवेदन आ.व. समाप्त िएको तीन
मवहना लित्र दताा गने अलधकारी समि पेश गनुा पनेछ :–
(क( कारोबारको चौमालसक र वावषाक प्रलतवेदन तथा िेखापरीिण प्रलतवेदन
(ख( बावषाक कार्याक्रम नीलत तथा र्योजना,
(ग( खुद बचत सभबन्धी नीलत तथा र्योजना,
(घ( सञ्चािकको नाम तथा बाूँकी कार्याावलधको सूची,
(ङ( साधारणसिाको बैठक सभबन्धी जानकारी,
(च( शेर्यर सदस्र्य सं ख्र्या र शेर्यरपूूँजी,

(छ( सञ्चािक वा सदस्र्यिे लिएको ऋण लतना बाूँकी रहेको रकम,
(ज(दताा गने अलधकारीिे समर्य समर्यमा तोवकददएको अन्र्य वववरण ।
पररच्छे द – १२
िे खा र िेखापरीिण
५३.

कारोबारको िे खा:सं स्थाको

कारोबारको िेखा दोहोरो िेखा प्रणािीमा आधाररत र कारोबारको र्यथाथा म्स्थलत

स्पष्टरुपमा दे म्खने गरी सं घीर्य कानून बमोम्जम रम्जष्ट्रारिे िागू गरे को िेखामान (एकाउम्न्टङ स्याण्डडा( र र्यस
ऐन बमोम्जम पािना गनुप
ा ने अन्र्य शता तथा व्र्यवस्था बमोम्जम राख्नु पनेछ ।
५४.

िे खापरीिण:(१( सं स्थािे प्रत्र्येक आलथाक वषाको िेखापरीिण सो आलथाक वषा समाप्त िएको लमलतिे तीन
मवहनालित्र प्रचलित कानून बमोम्जम इजाजतपत्रप्राप्त िेखापरीिकद्वारा गराउनु पनेछ ।

(२( उपदिा (१( बमोम्जमको अवलधलित्र कुनै सं स्थािे िेखापरीिण नगराएको पाइएमा दताा गने

अलधकारीिे त्र्यस्तो सं स्थाको िेखा परीिण इजाजतपत्रप्राप्त िेखापरीिकबाट गराउन सक्नेछ।
(३( उपदिा (२( बमोम्जम िेखापरीिण गराउूँ दा िेखापरीिकिाई ददनु पने पाररश्रलमक िगार्यतको
रकम सभबम्न्धत सं स्थािे व्र्यहोनेछ ।
(४( उपदिा (१( वा (२( बमोम्जम िेखापरीिकिे गरे को िेखापरीिण प्रलतवेदन अनुमोदनको िालग
साधारणसिासमि पेश गनुा पनेछ ।
(५( उपदिा (४( बमोम्जम पेश िएको िेखापरीिण प्रलतवेदन साधारणसिाबाट अनुमोदन हुन
नसकेमा पुनाः िेखापरीिणको िालग साधारणसिािे दिा ५५ को अधीनमा रही अको िेखापरीिक लनर्युि
गनेछ ।
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५५.

िे खापरीिकको

लनर्युम्ि

:(१(

सं स्थाको

िेखापरीिण

सभबन्धी

कार्या

गना

प्रचलित

कानून

बमोम्जम

इजाजतपत्रप्राप्त िेखापरीिकहरूमध्र्येबाट साधारणसिािे एकजना िेखापरीिक लनर्युम्ि गरी पाररश्रलमक समेत
तोक्नेछ ।
(२( उपदिा (१( बमोम्जम िेखापरीिक लनर्युि गदाा एउटै व्र्यम्ि, िमा वा कभपनीिाई िगातार
५६.

तीन आलथाक वषािन्दा बढी हुने गरी लनर्युि गना सवकने छै न ।

िे खापरीिकमा लनर्युि हुन नसक्ने :(१( दे हार्यका व्र्यम्ि िेखापरीिकमा लनर्युि हुन तथा लनर्युि िई सकेको
िए सो पदमा बहाि रहन सक्ने छै न :-

(क( सहकारी सं स्थाको सञ्चािक,
(ख( सभबम्न्धत सं स्थाको सदस्र्य,
(ग( सहकारी सं स्थाको लनर्यलमत पाररश्रलमक पाउने गरी लनर्युि सल्िाहकार वा कमाचारी,
(घ(िेखापरीिण सभबन्धी कसूरमा सजार्य पाएको तीन वषाको अवलध िुिान निएको,
(ङ(दामासाहीमा परे को,
(च(भ्रष्टाचार, ठगी वा नैलतक पतन हुने अन्र्य िौजदारी कसूरमा सजार्य पाएको पाूँच वषा िुिान
निएको,

(ज(सभबम्न्धत सं स्थासूँग स्वाथा बाम्झएको व्र्यम्ि ।

ु म्घ उपदिा (१( बमोम्जम अर्योग्र्य निएको कुराकोसं स्थासमि
(२( िेखापरीिकिे आिूलनर्युि हुनअ

स्वघोषणा गरँ्नपु नेछ ।

(३( कुनै िेखापरीिक आफ्नो कार्याकाि समाप्त नहुूँदै कुनै सं स्थाको िेखापरीिण गना अर्योग्र्य िएमा

वा सं स्थाको िेखापरीिकको पदमा कार्यम रहन नसक्ने म्स्थलत उत्पन्न िएमा लनजिेिेखापरीिण गनुा पने वा
गरररहेको काम तत्काि रोकी सो कुराको जानकारी लिम्खत रुपमा सं स्थािाई ददनु पनेछ ।
।

(४( र्यस दिाको प्रलतकूि हुनेगरी लनर्युि िएको िेखापरीिकिे गरे को िेखापरीिण मान्र्य हुने छै न
पररच्छे द – १३
छु ट,सुववधा र सहुलिर्यत

५७ .छु ट ,सुववधा र सहुलिर्यत:(१) सं स्थािाई प्राप्त हुने छु ट, सुववधा र सहुलिर्यत सं घीर्य कानुन बमोम्जम हुनेछ ।

(२) उपदिा (१) मा उल्िेम्खतछु ट, सुववधा र सहुलिर्यत बाहेक सं स्थािाई प्राप्त हुने अन्र्य छु ट, सुववधा र
सहुलिर्यत तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।

पररच्छे द—१४
ऋण असुिी तथा बाूँकी बक्र्यौता

५८.

ऋण असूि गने:(१( कुनै सदस्र्यिे सं स्थासूँग गरे को ऋण सभझौता वा शता कबुलिर्यतको पािना नगरे मा,
लिखतको िाखालित्र ऋणको सावाूँ, ब्र्याज र हजााना च ुिा नगरे मा वा ऋण लिएको रकम सभबम्न्धत काममा

निगाई वहनालमना गरे को दे म्खएमा त्र्यस्तो सदस्र्यिे ऋण लिं दा राखेको लधतोिाई सभबम्न्धत सं स्थािे लििाम
लबक्री गरी वा अन्र्य कुनै व्र्यवस्था गरी आफ्नो साूँवा, ब्र्याज र हजाानाअसूि उपर गना सक्नेछ।लधतो सभबम्न्धत

सं स्थािे सकारे पिात् पलन ऋणीिे साूँवा ब्र्याज दुवै िुिानी गरी लधतो बापतको सभपम्ि विताा लिन चाहेमा
विताा गनुप
ा नेछ ।

(२( कुनै सदस्र्यिे सं स्थामा राखेको लधतो कुनै वकलसमिे कसैिाई हक छोलडददएमा वा अन्र्य कुनै

कारणबाट

त्र्यस्तो

लधतोको

मूल्र्य

घट्ट्न

गएमा

त्र्यस्तो

ऋणीिाई

लनम्ित

भर्याद

ददई

थप

लधतो

सुरिणराख्निगाउन सवकनेछ ।
(३( उपदिा (२( बमोम्जम ऋणीिे थप लधतो नराखेमा वा उपदिा (१( वा (२( बमोम्जमको
लधतोबाट पलन साूँवा, ब्र्याज र हजाानाको रकम असूि उपर हुन नसकेमा त्र्यस्तो ऋणीको हक िाग्ने अन्र्य
जार्यजेथाबाट पलन साूँवा, ब्र्याज र हजाँानाअसूि उपर गना सवकनेछ ।
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(४( र्यस दिा बमोम्जम साूँवा, ब्र्याज र हजाना असूि उपर गदाा िागेको खचाको रकम तथा
असूिउपर िएको साूँवा, व्र्याज र हजाानाको रकम कट्टा गरी बाूँकी रहन आएको रकम सभबम्न्धत ऋणीिाई
विताा ददनु पनेछ ।

(५( र्यस दिा बमोम्जम कुनै सं स्थािे ऋणीको लधतो वा अन्र्य जार्यजेथालििाम लबक्री गदाा लििाम

सकाने व्र्यम्िको नाममा सो लधतो वा जार्यजेथा प्रचलित कानून बमोम्जम रम्जष्ट्रेशन वा दाम्खि खारे ज गनाको

िालग सभबम्न्धत कार्याािर्यमा िेखी पठाउनेछ र सभबम्न्धत कार्याािर्यिे पलन सोही बमोम्जम रम्जष्ट्रेशन वा दाम्खि
खारे ज गरी सोको जानकारी सभबम्न्धत सं स्थािाई ददनु पनेछ ।

(६( र्यस दिा बमोम्जम लधतो राखेको सभपम्ि लििाम लबक्री गदाा कसैिे सकार नगरे मा त्र्यस्तो

सभपम्ि सभबम्न्धत सं स्था आिैंिे सकार गना सक्नेछ ।

(७( उपदिा (६( बमोम्जम आिैंिे सकार गरे मा त्र्यस्तो सभपम्ि सभबम्न्धत सं स्थाको नाममा
रम्जष्ट्रेशन वा दाम्खि खारे ज गना सभबम्न्धत कार्याािर्यमा िेखी पठाउनेछ र त्र्यसरी िेखी आएमा सभबम्न्धत
५९

कार्याािर्यिे सोही बमोम्जम रम्जष्ट्रेशन वा दाम्खि खारे ज गरी ददनु पनेछ ।

.कािो सूची सभबन्धी व्र्यवस्थााः सं स्थाबाट ऋण लिई

रकमको अपचिन गने वा तोवकएको समर्यावलध लित्र

ऋणको साूँवा व्र्याज विताा नगने व्र्यम्िको नाम नामेशी सवहत कािोसूची प्रकाशन सभबन्धी व्र्यवस्था सं घीर्य
६०.
६१

कानुन बमोम्जम हुनेछ ।

कजाा सूचना केन्ि सभबन्धी व्र्यवस्थााः कजाा सूचना केन्ि सभबन्धी व्र्यवस्था सं घीर्य कानुन बमोम्जम हुनेछ ।
बाूँकी बक्र्यौता असूि उपर गने:

कसैिे सं स्थािाई लतनुा बुझाउनु पने रकम नलतरी बाूँकी राखेमा त्र्यस्तो रकम

र सोको ब्र्याज समेत दताा गने अलधकारीिे त्र्यस्तो व्र्यम्िको जार्यजेथाबाट असूि उपर गररददन सक्नेछ ।

६२.रोक्का राख्निे खी पठाउने(:१( सं स्था वा दताा गने अलधकारीिे दिा ५८ र ६१ को प्रर्योजनको िालग कुनै व्र्यम्िको
खाता,जार्यजेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा लबक्री गना नपाउने गरी रोक्का राख्नसभबम्न्धत लनकार्यमा
िेखी पठाउन सक्नेछ ।
(२( उपदिा (१( बमोम्जम रोक्काको िालग िेखी आएमा सभबम्न्धत लनकार्यिे प्रचलित कानून बमोम्जम
त्र्यस्तो व्र्यम्िको खाता,जार्यजेथाको स्वालमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा लबक्री गना नपाउने गरी रोक्का राख्नराखी
ददनु पनेछ ।
६३.

अग्रालधकार रहने:कुनै व्र्यम्ििे सं स्थािाई लतनुा पने ऋण वा अन्र्य कुनै दावर्यत्व नलतरे मा त्र्यस्तो व्र्यम्िको
जार्यजेथामा नेपाि सरकारको कुनै हक दाबी िए त्र्यसको िालग रकम छु ट्टाई बाूँकी रहन आएको रकममा
सं स्थाको अग्रालधकार रहनेछ ।

६४ .

कार्यावाही गना वाधा नपने:संस्थािे ऋण असुिी गने सभबन्धमा कुनै व्र्यम्ि वा सहकारी सं स्था उपर चिाएको
कुनै कारवाहीका कारणबाट त्र्यस्तो व्र्यम्ि वा सं स्था उपर र्यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोम्जमको कुनै
कसूरमा कारवाही चिाउन रोक िगाएको मालनने छै न ।
पररच्छे द– १५
एकीकरण, लबघटन तथा दताा खारे ज

६५.

एकीकरण तथा वविाजन सभबन्धी व्र्यबस्था(:१( र्यस ऐनको अलधनमा रहीदुई वा दुईिन्दा बढी सं स्थाहरु एक
आपसमा गािी एकीकरण गना वा एक सं स्थािाई िौगोलिक कार्या िेत्रको आधारमा दुई वा दुईिन्दा बढी
सं स्थामा वविाजन गना सवकनेछ ।

(२( उपदिा (१( बमोम्जमएकीकरण वा वविाजन गदाा सभबम्न्धत सं स्थाको कुि कार्यम रहे का सदस्र्य

सं ख्र्याको दुई लतहाइ बहुमतबाट लनणार्य हुन ु पनेछ ।

(३( उपदिा (२( बमोम्जम एकीकरण वा वविाजन गने लनणार्य गदाा एकीकरण वा वविाजनका शता र
कार्याववलध समेत खुिाउनु पनेछ।
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६६ .

ववघटन र दताा खारे ज(:१( कुनै सं स्थामा दे हार्यको अवस्था ववद्यमान िएमा साधारणसिाको तत्काि कार्यम
रहेका दुई लतहाइ बहुमत सदस्र्यको लनणार्यबाट त्र्यस्तो सं स्थाको ववघटन गने लनणार्य गरी दताा खारे जीको
स्वीकृलतका िालगसलमलतिे दताा गने अलधकारीसमि लनवेदन ददनसक्नेछ :–

(क(ववलनर्यममा उम्ल्िम्खत उद्देश्र्य तथा कार्या हालसि गना सभिव निएमा,
(ख( सदस्र्यको वहत गना नसक्ने िएमा ।
(२(उपदिा (१( बमोम्जमप्राप्तलनवेदनमा छानववन गदाा त्र्यस्तोसं स्थाको ववघटन गना उपर्युि दे म्खएमादताा
गने अलधकारीिे त्र्यस्तो सं स्थाको दताा खारे जीका िालग नगर कार्यापालिकामा पेश गरी लनणार्य िएबमोम्जम दताा
खारे जी गना सक्नेछ ।

(३( उपदिा (२( मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन दताा गने अलधकारीिे दे हार्यको अवस्थामा मात्र

सं स्थाको दताा खारे ज गना सक्नेछ :–

(क( िगातार दुई वषासभम कुनै कारोबार नगरी लनष्कृर्य रहे को पाइएमा,

(ख(कुनै सं स्थािे र्यो ऐन वा र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यमाविी ववपरीतको कार्या बारभबार
गरे मा,
(ग(ववलनर्यममा उम्ल्िम्खत उद्देश्र्य ववपरीत कार्या गरे मा,
(घ( सहकारी मूल्र्य, मान्र्यता र लसद्धान्त ववपरीत कार्या गरे मा ।
(४( उपदिा (२) वा (३( बमोम्जम दताा खारे ज गनुा अम्घ दताा गने अलधकारीिे त्र्यस्तो सं स्थािाई

ु ाईको िालग पन्र ददनकोसमर्य ददनु पनेछ ।
सुनव

(५( उपदिा (२) वा (३( बमोम्जम सं स्थाको दताा खारे ज िएमा त्र्यस्तोसं स्था ववघटन िएको मालननेछ ।
(६( उपदिा (२( वा (३( बमोम्जम सं स्थाको दताा खारे जी िएमा त्र्यस्तो सं स्थाको दताा प्रमाणपत्र स्वताः
रद्द िएको मालननेछ ।
(७( ववषर्यगत सलमलतिे अनुगमन गदाा उपदिा (३( बमोम्जमको अवस्था रहे को पाइएमा त्र्यस्तो सं स्थाको
दताा खारे जीको प्रवक्रर्या अम्घ बढाउन लनदे शन ददन सक्नेछ ।

६७ .लिक्वीडेटरको लनर्युम्ि(:१( दिा ६६ बमोम्जम कुनै सं स्थाको दताा खारे ज िएमा दताा गने अलधकारीिे लिक्वीडेटर
लनर्युि गनेछ ।

(२( उपदिामा (१( मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िएतापलन सं घीर्य कानुनमा तोवकएको लसमासभमको सभपम्ि िएको
सं स्थाको हकमा दताा गने अलधकारीिेकुनै अलधकृतस्तरका कमाचारीिाई लिक्वीडेटर लनर्युम्ि गना सक्नेछ ।

६८ .लिक्वीडे शन पलछको सभपलतको उपर्योग: कुनै सं स्थाको लिक्वीडेशन पिात् सबै दावर्यत्व िुिान गरी बाूँकी रहन
गएको सभपम्िको उपर्योगसं घीर्य कानुनमा तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
पररच्छे द –१६
दताा गने अलधकारी
६९.

दताा गने अलधकारी:(१)र्यस ऐन अन्तगात दताा गने अलधकारीिे गनुप
ा ने कार्याहरू सूर्योदर्यनगरपालिकाको प्रमुख
प्रशासकीर्य अलधकृतिे गनेछ ।

(२) उपदिा (१) बमोम्जमको दताा गने अलधकारीिे र्यस ऐन बमोम्जम आिूमा रहेको कुनै वा सभपूणा

अलधकार आिू मातहतको अलधकृतस्तरको कमाचारीिाई प्रत्र्यार्योजन गना सक्नेछ ।
७०.

काम, कताव्र्य र अलधकार:

र्यस ऐनमा अन्र्यत्र उम्ल्िम्खत काम, कताव्र्य तथा अलधकारको अलतररि दताा गने

अलधकारीको काम, कताव्र्य र अलधकार तोवकए बमोम्जम हुनेछ ।
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पररच्छे द –१७
लनरीिण तथा अनुगमन
७१.

लनरीिण तथा अलििे ख जाूँच गने(:१( दताा गने अलधकारीिे सं स्थाको जुनसुकै वखत लनरीिण तथाअलििेख
परीिण गना, गराउन सक्नेछ ।
(२( नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जुनसुकै वखत तोवकएको िन्दा बढी आलथाक कारोवार गने सं स्थाको वहसाव
वकताव वा वविीर्य कारोवारको लनरीिण वा जाूँच गना, गराउन सक्नेछ।

(३( उपदिा (२( को प्रर्योजनको िालग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै अलधकारी वा ववशेषज्ञ खटाई

आबश्र्यक

वववरण वा सूचनाहरू सं स्थाबाट म्झकाई लनरीिण तथा सुपरीवेिण गना सक्नेछ ।

(४( उपदिा (१( वा (२(बमोम्जम लनरीिण वा वहसाब जाूँच गदाा दताा गने अलधकारी वा नेपाि राष्ट्र

बैङ्कको अलधकार प्राप्त अलधकृतिे माग गरे को जानकारी सभबम्न्धत सं स्थािे उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

(५( उपदिा (१( वा (२( बमोम्जम लनरीिण वा वहसाब जाूँच गदाा कुनै सं स्थाको कामकारबाही र्यो

ऐन, र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यम, लनदे म्शका, मापदण्ड वा कार्याववलध बमोम्जम िएको नपाइएमा दताा गने
अलधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे सभबम्न्धत सं स्थािाई आवश्र्यक लनदे शन ददन सक्नेछ र त्र्यस्तो लनदे शनको
पािना गनुा त्र्यस्तो सं स्थाको कताव्र्य हुनेछ ।

(६( नेपाि राष्ट्र बैङ्किे र्यस दिा बमोम्जम सं स्थाको लनरीिण तथा सुपरीवेिण गदाा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे

प्रचलित कानून बमोम्जमको अलधकार प्रर्योग गना सक्नेछ।
(७( र्यस दिा बमोम्जम सं स्थाको लनरीिण तथा सुपरीवेिण गदाा प्राप्त हुन आएको जानकारी नेपाि
राष्ट्र बैङ्किे नगर कार्यापालिकािाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
७२.

छानववन गना सक्ने(: १( कुनै सं स्थाको व्र्यवसावर्यक कारोबार सन्तोषजनक निएको, सदस्र्यको वहत ववपरीत
काम िएको वा सो सं स्थाको उद्देश्र्य ववपरीत कार्या गरे को िनी त्र्यस्तो सं स्थाकोकभतीमा वीस प्रलतशत सदस्र्यिे
छानववनको िालग लनवेदन ददएमा दताा गने अलधकारीिे त्र्यस्तो सं स्थाको छानववन गना, गराउन सक्नेछ ।
(२( उपदिा (१( बमोम्जम छालनवन गदाा माग गरे को वववरण वा कागजात उपिब्ध गराई सहर्योग
गनुा सभबम्न्धत सलमलतको कताव्र्य हुनेछ ।
(३(

उपदिा

(१(

वा

(२(

बमोम्जम

गररएको

छानववनको

जानकारी

सभबम्न्धत

सं स्थािाई

लिम्खतरुपमा ददनु पनेछ ।
७३.बचत तथा ऋणको कारोबार गने सं स्था को लनरीिण तथा अनुगमन सभबन्धी ववशेष व्र्यवस्था : (१( बचत तथा
ऋणको मुख्र्य कारोबार गने सं स्थािे तोवकए बमोम्जम अनुगमन प्रणािी अविभबन गनुा पनेछ ।
(२( दताा गने अलधकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गने सं स्थाको तोवकए बमोम्जमको अनुगमन
प्रणािीमा आधाररत िई लनरीिण तथा अनुगमन गनेछ ।
(३( उपदिा (२( बमोम्जम सं स्थाको लनरीिण तथा अनुगमन दताा गने अलधकारीिे आवश्र्यकता
अनुसार नेपाि राष्ट्र बैङ्क िगार्यतका अन्र्य लनकार्यको सहर्योग लिन सक्नेछ ।
७४.वावषाक प्रलतवेदन पेश गनुप
ा ने :(१( दताा गने अलधकारीिे आलथाक वषा समाप्त िएको लमलतिे तीन मवहनालित्र सं स्थाको
लनरीिण सभबन्धीवावषाक प्रलतवेदननगर कार्यापालिकासमि पेश गनुा पनेछ ।
(२( उपदिा (१(

बमोम्जमको प्रलतवेदनमा दे हार्यका वववरणहरू खुिाउनु पनेछ:–

(क(सञ्चािनमा रहे का सं स्थाको वववरण,
(ख(अनुगमन गररएका सं स्थाको सं ख्र्या तथा आलथाक कारोवारको वववरण,
(ग( सं स्थामा सहकारी लसद्धान्त र र्यो ऐन, र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यम, ववलनर्यम तथा आन्तररक
कार्याववलधको पािनाको अवस्था,
(घ( सं स्थाका सदस्र्यिे प्राप्त गरे को सेवा सुववधाको अवस्था,
(ङ( सं स्थाको वक्रर्याकिापमा सदस्र्यको सहिालगताको स्तर अनुपात,
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(च(सं स्थािाई नगरपालिकाबाट प्रदान गररएको वविीर्य अनुदान तथा छु ट सुववधाको सदुपर्योलगताको
अवस्था,
(छ(सं स्थाको आलथाक वक्रर्याकिाप तथा वविीर्य अवस्था सभबन्धी तोवकए बमोम्जमका वववरण,
(ज(सं स्थामा आन्तररक लनर्यन्त्रण प्रणािीको अवस्था,
(झ( सं स्थामा सुशासन तथा म्जभमेवारीको अवस्था,
(ञ( सं स्थामा रहेका कोषको वववरण,

ूँ ी विताा कोषववतरणको अवस्था,
(ट(सं रम्ित पूज

(ठ(सहकारीको नीलत लनमााणमा सहर्योग पुग्ने आवश्र्यक कुराहरू,
(ड( सहकारी सं स्थाको दताा, खारे जी तथा ववघटन सभबन्धी वववरण,
(ढ(सं स्थािे सञ्चािन गरे को दिा १२ बमोम्जमको कारोवार, व्र्यवसार्य, उद्योग वा पररर्योजनाको
वववरण,
(ण(तोवकए बमोम्जमका अन्र्य वववरण ।
७५ .आपसी सुरिण सेवा सं चािन सभबन्धी व्र्यवस्थााः (१( सं स्थािे सं घीर्य कानुनमा व्र्यवस्था िएबमोम्जम आफ्ना
सदस्र्यहरुको बािीनािी वा वस्तुिाउमा िएको िलतको अंशपूलता गने गरी आपसी सुरिण सेवा सं चािन गना
सक्नेछ ।
७६.म्स्थरीकरण कोष सभबन्धी व्र्यवस्थााः (१( बचत तथा ऋण ववषर्यगत सं स्थाहरू सभिाववतजोम्खमबाट सं रिणका
िालगसं घीर्य कानुनमा व्र्यवस्था िएबमोम्जम खडा हुने म्स्थरीकरण कोषमा सहिागी हुन सक्नेछन् ।
पररच्छे द –१८
समस्र्याग्रस्त सं स्थाको व्र्यवस्थापन

७७.

सं स्थासमस्र्याग्रस्त िएको घोषणा गना सवकने:(१( र्यस ऐन बमोम्जम गररएको लनरीिण वा वहसाब जाूँचबाट कुनै
सं स्थामा दे हार्यको अवस्था ववद्यमान रहेको दे म्खएमा कार्यापालिकािे त्र्यस्तो सं स्थािाई समस्र्याग्रस्त सं स्थाको
रुपमा घोषणा गना सक्नेछ:-

(क( सदस्र्यको वहत ववपरीत हुने गरी कुनै कार्या गरे को,

(ख( सं स्थािे पूरा गनुप
ा ने वविीर्य दावर्यत्व पूरा नगरे को वा िुिानी गनुप
ा ने दावर्यत्व िुिानी गना
नसकेको वा िुिानी गना नसक्ने अवस्था िएको,

(ग(सदस्र्यहरूको बचत लनधााररत शता बमोम्जम विताा गना नसकेको,

(घ(र्यो ऐन, र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यम तथा ववलनर्यम ववपरीत हुने गरी सं स्था
(ङ( सं स्था

सञ्चािन िएको,

दामासाहीमा पना सक्ने अबस्थामा िएको वा उल्िेखनीर्य रुपमा गभिीर आलथाक कदठनाई

िोलगरहेको,

(च( कुनै सं स्थािे सदस्र्यको बचत रकम विताा गनुा पने अवलधमा विताा नगरे को िनी त्र्यस्तो
सं स्थाकाकभतीमावीस प्रलतशत वा वीस जना मध्र्ये जुन कम हुन्छ सो वरावरकासदस्र्यहरूिे दताा

गने अलधकारीसमि लनवेदन ददएकोमाछानववन गदाा खण्ड (क( दे म्ख (ङ( सभमको कुनै अवस्था
ववद्यमान िएको दे म्खएको ।

(२)उपदिा(१) मा जुनसुकै कुरा िेम्खएको िए तापलन प्रचलित कानून बमोम्जम गठन गरे को आर्योगिे

कुनै सं स्थािाई समस्र्याग्रस्त सं स्था घोषणा गना लसिाररस गरे मा वा समस्र्याग्रस्त िनी पवहचान गरे कोमा वा
त्र्यस्तो आर्योगमा परे को उजुरी सं ख्र्या, औम्चत्र्य समेतको आधारमा कार्यापालिकािेत्र्यस्तो सं स्थािाई समस्र्याग्रस्त
सं स्था घोषणा गना सक्नेछ ।
७८.व्र्यवस्थापन सलमलतको गठन:(१( दिा ७७ बमोम्जम समस्र्याग्रस्त सं स्था घोषणा िएकोमा त्र्यस्तो सं स्थाको सभपम्ि
व्र्यवस्थापन तथा दावर्यत्व िुिानी सभबन्धी कार्याकािालगव्र्यवस्थापन सलमलतको गठन गना दताा गने अलधकारीिे
कार्यापालिका समि

लसिाररस गनेछ ।
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(२( उपदिा (१( बमोम्जम म्शिाररस िई आएमा कार्यापालिकािे तोवकए वमोम्जम व्र्यवस्थापन
सलमलतको गठन गना सक्ने छ ।
(३( उपदिा (२( बमोम्जम गदठत व्र्यवस्थापन सलमलतको काम, कताव्र्य र अलधकार तोवकए बमोम्जम
हुनेछ ।
पररच्छे द–१९
कसँूर, दण्ड जररवाना तथा पुनराबेदन

७९ .कसू र गरे को मालनने : कसैिे दे हार्यको कुनै कार्या गरे मा र्यस ऐन अन्तगातको कसँूर गरे को मालननेछ ।

(क( दताा नगरी वा खारे ज िएको सं स्था सञ्चािन गरे मा वा कुनै व्र्यम्ि, िमा वाकभपनीिे आफ्नो

नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको अंग्रेजी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्र्यवसार्य, सेवा
प्रवाह

वा अन्र्य कुनै कार्या गरे मा,

(ख(सदस्र्यको बचतर्यस ऐन र र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यम, ववलनर्यमबमोम्जम बाहेक अन्र्य कुनैपलन
प्रर्योजनको िालग प्रर्योग गरे मा,
(ग( तोवकएकोिन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाा जमानत वा सुरिण नराखी ऋण प्रदान गरे मा,
(घ( सलमलतको सदस्र्य, व्र्यवस्थापकवा कमाचारीिे सं स्थाको सभपम्ि, बचत वा शेर्यर रकम वहनालमना
गरे मा,

(ङ(ऋणअसूि हुन नसक्ने गरी सलमलतका कुनै सदस्र्य, लनजकोनातेदार वा अन्र्य व्र्यम्ि वा कमाचारीिाई
ऋण ददई रकम वहनालमना गरे मा,

(च( सलमलतका कुनै सदस्र्यिे एक्िै वा अन्र्य सदस्र्यको लमिोमतोमा सं स्थाको शेर्यर वा बचत रकम
आिू खुसी पररचािन गरी सं स्थािाई हानी नोक्सानी पुर्र्याएमा,

(छ( झुट्टा वा गित वववरण पेश गरीकजाा लिएमा, राखेको लधतो कच्चा िएमा वाऋण वहनालमना
गरे मा,

(ज( सं स्थािे र्यस ऐन र र्यस ऐन अन्तर ्गत बनेका लनर्यम, ववलनर्यम

ववपररत िगानी गरे मा वा िगानी

गने उद्देश्र्यिे रकम उठाएमा,

(झ( कृलत्रम व्र्यवसार्य खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा ददएमा,
(ञ( लधतोको अस्वािाववक रुपमा बढी मूल्र्याङ्कन गरी ऋण लिएमा वा ददएमा,
(ट( झुट्टा वववरणको आधारमा पररर्योजनाको िागत अस्वािाववक रुपमा बढाई बढी ऋण लिएमा वा
ददएमा,

(ठ( कुनै व्र्यम्ि वा सं स्थािाई एक पटक ददइसकेको सुरिण रीतपूवक
ा
िुकुवा निई वा सो

सुरिणिे खामेको मूल्र्यिन्दा बढी हुनेगरी सोही सुरिण अन्र्य सं स्थामा राखी पुनाः ऋण लिए वा
ददएमा,

(ड( सं स्थाबाट जुन प्रर्योजनको िालग ऋण सुववधा लिएको हो सोही प्रर्योजनमा निगाई अन्र्यत्र प्रर्योग
गरे वा गराएमा,

(ढ( सं स्थाको कुनै कागजात वा खातामा िेम्खएको कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाइ वा उडाइ अकै

अथा लनस्कने व्र्यहोरा पारी लमिाई िेख्ने वा अको लिन्नै श्रे स्ता राख्ने जस्ता काम गरे बाट आिूिाई
वा अरु कसैिाई िाइदा वा हालन नोक्सानी गने उद्देश्र्यिे कीते गना वा अकााको हालन नोक्सानी

गने उद्देश्र्यिे नगरे वा निएको झुट्टा कुरा गरे वा िएको हो िनी वा लमलत, अङ्क वा व्र्यहोरा
िरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन िगाई जािसाजी गरे वा गराएमा,
(ण( ऋणको लधतो स्वरुप राम्खने चि अचि सभपम्ि लििाम लबक्री वा अन्र्य प्रर्योजनको िालग
मूल्र्याङ्कन गदाा मूल्र्याङ्कनकताािे बढी, कम वा गित मूल्र्याङ्कन गरी सं स्थािाई हानी नोक्सानी
पुर्र्याउने कार्या गरे वा गराएमा,

27

(त(सँंस्थािाई हानी नोक्सानी पुर्र्याउने उद्देश्र्यिे कसैिे कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोिावहजा

गना वा गराउन, कुनै वकलसमको रकम लिन वा ददन, लबना मूल्र्य वा कम मूल्र्यमा कुनै माि, वस्तु
वा सेवा लिन वा ददन, दान, दातव्र्य, उपहार वा चन्दा लिन वा ददन, गित लिखत तर्यार गना वा
गराउन, अनुवाद गना वा गराउन वा गैर कानूनी िाि वा हानीपुर्र्याउने बदलनर्यतिे कुनै कार्या गरे
वा गराएमा,

(थ( कुनैसंस्था वा सोको सदस्र्य वा बचतकताा वा तीमध्र्ये कसैिाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी िेखा
परीिण गरे गराएमा वा िेखा परीिण गरे को झुट्टो प्रलतवेदन तर्यार पारे मा वा पाना िगाएमा।
८०.

सजार्याः(१( कसैिे दिा ७९ को कसूर गरे मा दे हार्य बमोम्जमको सजार्य हुनेछ :-

(क( खण्ड (क(,(ग(,(ड( र (थ(को कसूरमा एक बषासभम कैद र एकिाखरुपैँर्यासभम जररवाना,
(ख( खण्ड (ठ( को कसूरमा दुई बषासभम कैद र दुई िाख रुपैँर्यासभम जररवाना,
(ग( खण्ड (ख( को कसूरमा ववगो बराबरको रकम जररवाना गरी तीन बषा सभम कैद ,
(घ( खण्ड (घ(, (ङ(, (च(, (छ(, (ज(, (झ(, (ञ(, (ट(, (ण( र(त( को कसूरमा ववगो िराई ववगो
बमोम्जम जररवाना गरी दे हार्य बमोम्जमको कैद हुनेछ :-

(१( दश िाख रुपैर्याूँसभम लबगो िए एक वषासभम कैद,

(२( दश िाख रुपैर्याूँिन्दा बढी पचास िाख रुपैर्याूँसभम लबगो िए दुई वषादेम्खतीन वषासभम कैद,

(३( पचास िाख रुपैर्याूँिन्दा बढी एक करोड रुपैर्याूँसभम लबगो िए तीन वषादेम्ख चार वषासभम
कैद,

(४( एक करोड रुपैर्याूँिन्दा बढी दश करोड रुपैर्यासभम लबगो िए चार वषादेम्ख छवषासभम कैद,
(५( दश करोड रुपैंर्याूँिन्दा बढीएक अबा रुपैर्याूँसभम लबगो िए छ वषादेम्ख आठ वषासभम कैद,
(६(एक अबा रुपैर्याूँिन्दा बढीजलतसुकै रुपैर्याूँ लबगो िए पलन आठ वषादेम्ख दश वषासभम कैद,

(ङ( खण्ड (ढ( को

कसूरमादश बषासभम कैद ।

(२( दिा ७९ को कसूर गना उद्योग गने वा त्र्यस्तो कसूर गना मद्दत पुर्र्याउने व्र्यम्ििाई मुख्र्य
कसूरदारिाई हुने सजार्यको आधा सजार्य हुनेछ ।

(३( दिा ७९ कोकसूर गने वा त्र्यस्तो कसूर गना मद्दत पुर्र्याउनु कुनै लनकार्य सं स्था िए त्र्यस्तो

लनकार्य सं स्थाको प्रमुख कार्याकारी वा पदालधकारी वा कार्याकारी है लसर्यतमा कार्या सभपादन गने व्र्यम्ििाई र्यस
८१ .

ऐन बमोम्जम हुने सजार्य हुनेछ ।

जररवाना हुने :(१( दिा ८७ बमोम्जम कसैको उजूरी परी वा सं स्थाको लनरीिण अनुगमन वा वहसाब वकताबको

जाूँच गदाा वा अन्र्य कुनै व्र्यहोराबाट कसैिे दे हार्यको कुनै कार्या गरे को पाइएमा दताा गने अलधकारीिे त्र्यस्तो
कार्याको प्रकृलत र गाभिीर्याको आधारमा त्र्यस्तो कार्या गने व्र्यम्ििाई पाूँच िाखरुपैँर्यासभम जररवाना गनेछ :(क( र्यो ऐन वा र्यस ऐन अन्तगात बनेका लनर्यम ववपरीत सदस्र्यसूँग ब्र्याज लिएमा,
(ख( सं स्थािे प्रदान गने बचत र ऋणको ब्र्याजदरबीचको अन्तर छ प्रलतशतिन्दा बढी कार्यम गरे मा,

(ग( सं स्थािे प्रदान गरे को ऋणमा िाग्ने ब्र्याजिाई मूि कजाामा पूूँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्र्याज
िगाएमा,

(घ(कुनै सदस्र्यिाई आफ्नो पूूँजीकोषको तोवकए बमोम्जमको प्रलतशतिन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान
गरे मा,

(ङ(सं स्था दताा गदााका बखतका सदस्र्य बाहे क अन्र्य सदस्र्यिाई सदस्र्यता प्राप्त गरे को तीन मवहना
अवलध व्र्यलतत निई ऋण िगानी गरे मा,

ूँ ी कोषको दश गुणा िन्दा बढीहुने गरी बचत सं किन गरे मा,
(च( प्राथलमक पूज
ूँ ीको अठार प्रलतशतिन्दा बढी शेर्यर िािांश ववतरण गरे मा,
(छ( शेर्यर पूज

(ज( सँंस्थािे आफ्नो कार्यािेत्र बावहर गई कारोबार गरे मा वा गैर सदस्र्यसं ग कारोवार गरे मा,
(झ( सँंस्थािे र्यो ऐन ववपरीत कृलत्रम ब्र्यम्ििाई आफ्नो सदस्र्यता ददएमा ।
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(२) उपदिा (१)मा िेम्खएको व्र्यहोराबाट कसैिे दे हार्यको कुनै कार्या गरे को दताा गने

अलधकारीिे त्र्यस्तो कार्याको प्रकृलत र गाभिीर्याको आधारमा त्र्यस्तो कार्या गने व्र्यम्ििाई तीन िाख रुपैर्याूँसभम
जररवाना गना सक्नेछाः(क(

र्यो

ऐन

वा

र्यस

ऐन

अन्तगात

बनेको

लनर्यम

बमोम्जम

ददएको

कुनै

लनदे शन

वा

तोवकएकोमापदण्डको पािना नगरे मा,

(ख(र्यो ऐन वा र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यम बमोम्जमददनुपने कुनै वववरण, कागजात, प्रलतबेदन,
सूचना वा जानकारी नददएमा,

(ग( र्यस ऐन बमोम्जम लनवााचन नगरी सलमलत तथा िेखा सुपरीवेिण सलमलतका पदालधकारीहरु आिू
खुशी पररवतान गरे मा

(घ( कुनै सं स्थािे दिा ६ को उपदिा (४( बमोम्जमको तोवकएको शता पािन नगरे मा,
(ङ( र्यो ऐन वा र्यस ऐन अन्तगात बनेको लनर्यम ववपररत अन्र्य कार्या गरे मा ।
(३( उपदिा (१( वा (२) बमोम्जमको जररवाना गनुा अम्घ दताा गनेअलधकारीिे सभबम्न्धत व्र्यम्ि वा
सं स्थािाई सिाई पेश गना कभतीमा पन्र ददनको समर्यावलध ददनु पनेछ ।
८२ .

रोक्का राख्ने :(१( दताा गने अलधकारीिे सभबम्न्धत सं स्थािाई दिा ८१बमोम्जम जररवाना गनुक
ा ा अलतररि तीन
मवहनासभम त्र्यस्तो सं स्थाको कारोबार, सभपलत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सभपम्ि रोक्का राख्न सभबम्न्धत
लनकार्यिाई लसिाररस गना सक्नेछ ।
(२( उपदिा (१( बमोम्जमको लसिाररस प्राप्त िएमा त्र्यस्तो सं स्थाको कारोबार, सभपलत वा बैङ्क खाता
रोक्का राखी सो को जानकारी दताा गने अलधकारीिाई ददनु पनेछ ।

८३ .

ु : सोही कसूर गरे मा त्र्यस्तो
दोब्बर जररवाना हुन(े :१( दिा ८१ बमोम्जम जररवाना िएको व्र्यम्ि वा सं स्थािेपन
व्र्यम्ि वा सं स्थािाई दताा गने अलधकारीिे दोस्रो पटकदे म्ख प्रत्र्येक पटकको िालग दोब्बर जररवाना गनेछ ।

८४ .

अनुसन्धानको िालग िेखी पठाउन सक्ने :दताा गने अलधकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे र्यस ऐन बमोम्जम आफ्नो
काम, कताव्र्य र अलधकारको पािना गदाा कसैिे दिा ७९बमोम्जमको कसूर गरे को थाहा पाएमा त्र्यस्तो
कसूरका सभबन्धमा र्यस ऐन बमोम्जम अनुसन्धान गनाको िालग सभबम्न्धत लनकार्यमा िेखी पठाउन सक्नेछ ।

८५ .
८६.
८७ .

मुद्दासभबन्धी व्र्यवस्थााः दिा ८० बमोम्जम सजार्य हुने कसूरकोमुद्दा सभबन्धी व्र्यवस्था सं घीर्य कानुन बमोम्जम
हुनेछ ।

मुद्दा हेने अलधकारी:दिा ८० बमोम्जमको सजार्य हुने कसूर सभबन्धी मुद्दाको कारवाही र वकनारा म्जल्िा
अदाितबाट हुनछ
े ।

उजूरी ददने हदभर्याद :(१( कसैिे दिा ८० बमोम्जमको सजार्य हुने कसूर गरे को वा गना िागेको थाहा पाउने
व्र्यम्ििे त्र्यसरी थाहा पाएको लमलतिे नब्बे ददनलित्र दताा गने अलधकारी समि उजूरीददनु पनेछ ।

(२( कसैिे दिा ८० बमोम्जम जररवाना हुने कार्या गरे को थाहा पाउने व्र्यम्ििे त्र्यसरी थाहा पाएको

लमलतिे नब्बे ददन लित्र दताा गने अलधकारी समि उजूरीददनु पनेछ ।
८८.

पुनरावेदन गना सक्ने :(१( दिा ६ बमोम्जम सं स्था दताा गना अस्वीकार गरे को वा दिा 8८ बमोम्जम सं स्था
दताा खारे ज गरे कोमा म्चि नबुझ्नेिे सो लनणार्यको जानकारी पाएको लमलतिे पैंतीस ददनलित्र दताा गने
अलधकारीको लनणार्यउपर कार्यापालिकासमि पुनरावेदन गना सक्नेछ ।

(२( दिा ८०बमोम्जमको जररवानामा म्चि नबुझ्ने व्र्यम्ििे त्र्यस्तो लनणार्यको जानकारी पाएको लमलतिे
पैंतीस ददनलित्र दे हार्य बमोम्जम पुनरावेदन गना सक्नेछ:
(क( दताा गने अलधकारी र कार्यापालिकािे गरे को लनणार्य उपर सभबम्न्धत म्जल्िा अदाितमा,
८९.

(ख( नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरे को लनणार्य उपरसभबम्न्धत उच्च अदाितमा ।

असूि उपर गररने : र्यस पररच्छे द बमोम्जम कुनै व्र्यम्ििे लतनुा पने जररवाना वा कुनै रकम नलतरी बाूँकी
रहेकोमा त्र्यस्तो जररवाना वा रकम लनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर गररनेछ ।
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पररच्छे द–२०
ववववध

९० .

मतालधकारको प्रर्योग : कुनै सदस्र्यिे सं स्थाको जलतसुकै शेर्यर खररद गरे को िए तापलन सभबम्न्धत सं स्थाको
कार्या सञ्चािनमा एक सदस्र्य एक मतको आधारमा आफ्नोमतालधकारको प्रर्योग गना सक्नेछ ।

९१.

सामाम्जक परीिण गराउन सक्ने :(१( सं स्थािे ववलनर्यममा उम्ल्िम्खत उद्देश्र्य प्राप्त गनाका िालग सलमलतबाट
िएका लनणार्य र कार्या, सदस्र्यहरूिे प्राप्त गरे का सेवा र सन्तुष्टीको स्तर, सेवा प्राम्प्तबाट सदस्र्यहरूको

जीवनस्तरमा आएको आलथाक, सामाम्जक, सांस्कृलतक तथा वातावरणीर्य पिमा सकारात्मक पररवतान िगार्यतका
ववषर्यमा सामाम्जक परीिण गराउन सक्नेछ ।
(२( उपदिा (१( बमोम्जम िएको सामाम्जक परीिणको प्रलतवेदन छिििको िालग सलमलतिे
साधारणसिासमि पेश गनेछ ।
(३( उपदिा (२( बमोम्जम पेश िएको सामाम्जक परीिण प्रलतवेदन छििि गरी साधारणसिािे
आवश्र्यकता अनुसार सलमलतिाई लनदे शन ददन सक्नेछ ।
(४( र्यस दिा बमोम्जमको सामाम्जक परीिण प्रलतवेदनको एक प्रलत सभबम्न्धत सं स्थािे दताा गने
अलधकारी समि पेश गनुा पनेछ ।
९२.

सहकारी म्शिााः सहकारी िेत्रको प्रवधानको िालग ववद्यािर्य तहको पाठर्यक्रममा आधारिूत सहकारी सभवन्धी
ववषर्यवस्तुिाई समावेश गना सवकनेछ ।

९३.

आलथाक सहर्योग गना नहुने:सं स्थाको रकमवाट सलमलतको लनणार्य वमोम्जमसदस्र्यहरुिे आलथाक सहर्योग लिन
सक्नेछन्

तर सामाम्जक कार्याकोिालग गैर सदस्र्य व्र्यम्ि वा सं स्थाहरुिाई समेत आलथाक सहर्योग गनावाधा पने छै न ।
स्पष्टीकरणाः र्यस दिाको प्रर्योजनको िालग 'सामाम्जक कार्या' िन्नािे म्शिा, स्वास््र्य, वातावरण सं रिण,
मानवीर्य सहार्यता, सहकाररता प्रबद्धान सभबम्न्ध कार्यािाई जनाउूँ छ ।
९४ .अन्तर सहकारी कारोवार गना सक्नेाः
सक्नेछन् ।
९५.

ठे क्कापट्टा ददन नहुने: सं स्थािे आफ्नो

सं स्थाहरुिे तोवकए बमोम्जम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोवार गना
सलमलतको कुनै सञ्चािक वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतको सं र्योजक वा

सदस्र्य वा आफ्नो कमाचारीिाई ठे क्कापट्टा ददन हुदैन ।
९६.

सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर हुने: कुनै सं स्थािे प्राप्त गरे को सरकारी अनुदान वा कुनै सेवा सुववधा
दुरुपर्योग गरे को पाइएमा प्रचलित कानून बमोम्जम सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर गररनेछ।

९७ .

कभपनी सभबन्धी प्रचलित ऐन िागू नहुने : र्यस ऐन अन्तगात दताा िएको सं स्थाको हकमा कभपनी सभबन्धी
प्रचलित ऐन

९८ .

िागू हुने छै न ।

प्रचलित कानून बमोम्जम कारवाही गना वाधा नपने : र्यस ऐनमा िेम्खएको कुनै कुरािे कुनै व्र्यम्ि उपर
प्रचलित कानून बमोम्जम अदाितमा मुद्दा चिाउन बाधा पुर्र्याएको मालनने छै न ।

९९.

सभपम्ि शुवद्धकरण लनवारण सभबन्धी कानुनी व्र्यवस्थाको पािना गनुप
ा नेाः सं स्थािे सभपम्ि शुवद्धकरण लनवारण
सभबन्धी सं घीर्य / प्रदे श कानुनमा िएका व्र्यवस्थाका साथै तत् सभबन्धमा मन्त्रािर्यिे जारी गरे को मानदण्ड र
नेपाि राष्ट्र बैंकको वविीर्य जानकारी एकाइबाट जारी िएका लनदे म्शकाहरूको पािना गनुप
ा नेछ ।

१००.लनर्यम बनाउने अलधकार:र्यस ऐनको कार्याान्वर्यनकोिालगकार्यापालिकािे आवश्र्यकलनर्यम बनाउन सक्नेछ ।
१०१ . मापदण्ड, लनदे म्शका वा कार्याववलध बनाई िागू गना सक्ने(:१( र्यो ऐन वा र्यस ऐन अन्तगात बनेकोलनर्यमको
अधीनमा रही सं स्थाको दताा, सञ्चािन,लनरीिण तथा अनुगमन िगार्यतका काम कारबाहीिाई व्र्यवम्स्थत र
प्रिावकारीरुपमा सञ्चािन गना कार्यापालिकािे आवश्र्यकता अनुसार मापदण्ड, लनदे म्शका वा कार्याववलध बनाई िागू
गना सक्नेछ ।

(२( उपदिा (१( बमोम्जमको मापदण्ड बनाउूँ दा आवश्र्यकता अनुसार रम्जष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क,मन्त्रािर्य र
सभबम्न्धत अन्र्य लनकार्यको परामशा लिन सवकनेछ ।
१०२ . खारे जी र बचाउ:
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१( सूर्योदर्य नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ खारे ज गररएको छ ।
(२( र्यस ऐनमा उल्िेख िएका प्राबधानहरु सं घीर्य कानून तथा प्रदे श कानूनसं ग

बाम्झएको हद सभम बदर हुनेछन ।

(३( सूर्योदर्य नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ बमोम्जम िएगरे का कार्याहरु र्यसै ऐनबमोम्जम िएको
मालननेछ ।
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