विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५
सं शोधन गने ऐन

प्रमाणीकरण र प्रकाशन लमलि

१.सहकारी (पवहिो सं शोधन) ऐन, २०७६

२०७६/०३/२९

प्रस्िािनााः सहकारी मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्ि अनुरूप स्थानीय स्िरमा छररएर रहे को पूूँजी, प्रविलध िथा प्रलिभािाई स्िाबिम्बन र
पारस्पररकिाका आधारमा एकीकृि गर्दै सर्दस्यहरूको आलथिक, सामाजजक िथा साूँस्कृलिक उन्नयन गनि, समुर्दायमा आधाररि, सर्दस्य केजन्िि,
िोकिाजन्िक, स्िायत्त र सुशालसि सं गठनको रूपमा सहकारी सं स्थाहरूको प्रिद्धिन गनि, सहकारी खेिी, उद्योग, िस्िु िथा सेिा व्यिसायका
माध्यमबाट सामाजजक न्यायका आधारमा आत्मलनभिर, िीव्र एिं दर्दगो रुपमा स्थानीय अथििन्ििाई सुदृढ िुल्याउन सहकारी सं घसं स्थाहरुको
र्दिाि, सञ्चािन एिम् लनयमनसम्बन्धी व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकोिे,
विराटनगर महानगरपालिकाको

bf];|f] gu/ ;efिे

यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे र्द –१
प्रारजम्भक

१.

सं जिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथि निागेमा यस ऐनमा,–
(क) “आन्िररक कायिविलध” भन्नािे सहकारी सं स्थािे र्दफा १८ बमोजजम बनाएको आन्िररक कायिविलध सम्झनुपछि ।
(ख) “कसूर” भन्नािे र्दफा ८१ बमोजजमको कसूर सम्झनुपछि ।
(ग) “िोवकएको” िा “िोवकए बमोजजम” भन्नािे यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयममा िोवकएको िा िोवकए बमोजजम
सम्झनुपछि ।
ु , धमिपि
ु ी, बाबु, आमा, सौिेनी आमा र आफूिे
(घ) “पररिार” भन्नािे सर्दस्यको पलि िा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमिपि
पािन पोषण गनुि पने र्दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी र दर्दर्दी, बवहनी सम्झनुपछि।
िर सो शब्र्दिे अंशबण्डा गरी िा मानो छु विई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय गरी बसेको पररिारको सर्दस्यिाई
जनाउने छै न ।
(ङ) “बचि” भन्नािे सर्दस्यिे सहकारी सं स्थामा जम्मा गरे को रकम सम्झनुपछि ।
(च) “मन्िािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्धी विषय हेने सं घीय मन्िािय सम्झनुपछि ।
(छ) “रजजष्ट्रार” भन्नािे सं घको रजजष्ट्रार सम्झनु पछि ।
(ज) “िेखा सुपरीिेिण सलमलि” भन्नािे र्दफा ३७ बमोजजमको िेखा सुपरीिेिण सलमलि सम्झनुपछि ।
(झ) “विलनयम” भन्नािे सम्बजन्धि सहकारी सं स्थाको र्दफा १७ बमोजजम बनाएको विलनयम सम्झनुपछि ।
(ञ) “विभाग” भन्नािे सं घको सहकारी विभाग सम्झनुपछि र सो शब्र्दिे मन्िाियिे सहकारी लनयमन गनि िोकेको महाशाखा
समेििाई जनाउूँ छ।
(ट) “शेयर” भन्नािे सहकारी सं स्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनुपछि ।
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(ठ) “सञ्चािक” भन्नािे सलमलिको सर्दस्य सम्झनुपछि र सो शब्र्दिे सलमलिको अध्यि, उपाध्यि, सजचि,

कोषाध्यि

िगायि पर्दालधकारी समेििाईजनाउूँ छ ।
(ड) “सर्दस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सर्दस्यिा प्राप्ि गरे का व्यजि सम्झनुपछि।
(ढ) “सलमलि” भन्नािे

र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बमोजजमको सञ्चािक सलमलि सम्झनुपछि ।

(ण) “सहकारी मूल्य” भन्नािे स्िाििम्िन, स्ि–उत्तरर्दावयत्ि, िोकिन्ि, समानिा, समिा, ऐक्यिद्धिा, इमान्र्दारी, खुिापन,
सामाजजक उत्तरर्दावयत्ि िथा अरुको हेरचाह िगायि अन्िरािवष्ट्रय मान्यिाप्राप्ि सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनुपछि ।
(ि)“सं स्थाको व्यिसाय” भन्नािे विलनयममा व्यिस्था भए बमोजजम सञ्चालिि व्यिसावयक वियाकिाप सम्झनुपछि ।
(थ) “सहकारी लसद्धान्ि” भन्नािे स्िेेजच्छक िथा खुिा सर्दस्यिा, सर्दस्यद्वारा िोकिाजन्िक लनयन्िण, सर्दस्यको आलथिक
सहभागीिा, स्िायत्तिा र स्ििन्ििा, जशिा, िािीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र
समुर्दायप्रलिको चासो िगायि अन्िरािवष्ट्रय मान्यिा प्राप्ि सहकारी सम्बन्धी लसद्धान्ि सम्झनुपछि ।
(र्द) "सं स्था" भन्नािे र्दफा ३ बमोजजम गठन भई र्दफा ६ बमोजजम र्दिाि भएको विषयगि िा बहुउद्देश्यीय सहकारी
सं स्था सम्झनु पछि ।
(ध) “साधारणसभा” भन्नािे सहकारी सं स्थाको साधारणसभा सम्झनुपछि ।
ूँ ी कोष” भन्नािे शेयर पूज
ूँ ी र जगेडा कोष सम्झनुपछि ।
(न) “प्राथलमक पूज
(प) "र्दिाि गने अलधकारी" भन्नािेर्दफा ७० बमोजजमको र्दिाि गने अलधकारी सम्झनुपर्दिछ ।
(फ) ˝संघीय कानन
ु ˮ भन्नाले संघीय सरकारले जारी गरे का सहकारी ए]न र ननयमावलीलाई सम ्झनु पर्द छ ।
(ब) ˝प्रर्दे श कानुन ˮ भन्नािे प्रर्दे श सहकारी ऐन िथा लनयमाििीिाई सम्झनु पर्दिछ ।
(भ) पर्दालधकारी भन्नािे सहकारी सं घ/सं स्थाका अध्यि, उपाध्यि, सजचि, कोषाध्यि सवहि िेखा सलमलि सं योजक
समेििाई सम्झनु पर्द छ ।
पररच्छे र्द–२
सहकारी सं स्थाको गठन िथा र्दिाि
३.

सं स्थाको गठन :(१) कम्िेीमा िीस जना नेपािी नागररकहरु आपसमा

लमिेी विषयगि िा िहुउद्देश्यीय सहकारी सं स्था

गठन गनि सक्नेछन् ।

(२)उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भएिापलन श्रलमक, युिा िगायििे आफ्नो श्रम िा सीपमा आधाररि भइ

व्यिसाय गने सहकारी सं स्थाको हकमा पन्रजना नेपािी नागररकहरु भए पलन सं स्था गठन गनि सक्नेछन् ।

(३) यस र्दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा िेजखएको भए िापलन नेपाि सरकार, प्रर्दे श सरकार, स्थानीय िह िा त्यस्िा

सरकार िा िहको अनुर्दान िा स्िालमत्िमा सं चालिि विद्यािय, विश्वविद्यािय िा सं गदठि सं स्थाबाट पाररश्रलमक पाउने पर्दमा िहाि
रहेका कम्िीमा एकसय जना कमिचारी, जशिक िा प्राध्यापकहरुिे आपसमा लमिी प्रचलिि कानून बमोजजम र्दिाि भएको आफ्नो
पेशागि सं गठनका आधारमा सर्दस्यिा, प्रलिलनलधत्ि र सेिा सं चािनमा िोवकए बमोजजमका शिि बन्र्दे जहरु पािना गने गरी सं स्था
गठन गनि सक्नेछन् ।
िर एकसय जनाभन्र्दा कम सं ख्या रहेको एउटै कायािियका कम्िीमा िीसजना कमिचारी, जशिक िा प्राध्यापकहरुिे
आपसमा लमिी सर्दस्यिा, प्रलिलनलधत्ि र सेिा सं चािनमा िोवकए बमोजजमका शिि बन्र्दे जहरु पािना गने गरी सं स्था गठन गनि
सक्नेछन् ।
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(४)

यस र्दफा बमोजजम सं स्था गठन गर्दाि एक पररिार एक सर्दस्यका र्दरिे उपर्दफा (१) िा (२)मा उजल्िजखि संख्या

पुगेको हुनपु नेछ ।
िर सं स्था र्दिाि भइसकेपलछ एकै पररिारका एकभन्र्दा बढी व्यजििे सो सं स्थाको सर्दस्यिा लिन बाधा पने छै न ।
(५) उपर्दफा (१)मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए िापलन बचि िथा ऋणको कारोिार गने सं स्था गठन गर्दाि कम्िीमा
एकसय जना नेपािी नागररकहरुको सहभालगिा हुन ु पनेछ ।
४. र्दिाि नगरी

सहकारी सस्था सं चािन गनि नहुने: कसैिे पलन

यस ऐन बमोजजम र्दिाि नगरी सहकारी स्थापना िथा सञ्चािन गनि

हुूँर्दैन।
५.

र्दिािको िालग र्दरखास्ि दर्दनु पने : (१) यस ऐन बमोजजम गठन भएका सहकारी सं स्थािे र्दिािका िालग र्दिाि गने अलधकारी समि
अनुसूची-१ को ढाूँचामा र्दरखास्ि दर्दनुपनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमका र्दरखास्ि साथ र्दे हाय बमोजजमका कागजािहरू सं िग्न गनुि पनेछ :–

६.

(क)

सहकारी सं स्थाको प्रस्िाविि विलनयम,

(ख)

सहकारी सं स्था सञ्चािनको सम्भाब्यिा अध्ययन प्रलििेर्दन,

(ग)

सर्दस्यिे लिन स्िीकार गरे को शेयर सं ख्या र शेयर रकमको वििरण ।

र्दिाि गनुि पने :(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बमोजजम प्राप्ि र्दरखास्ि सवहिको कागजािहरु छानविन गर्दाि र्दे हाय बमोजजम
भएको पाइएमा र्दिाि गने अलधकारीिे र्दरखास्ि परे को लमलििे िीस दर्दनलभि त्यस्िो सहकारी सं स्थार्दिाि गरी अनुसूची -२ को
ढाूँचामा र्दिाि प्रमाणपि दर्दनु पनेछ :–
(क) र्दरखास्ि साथ पेश भएको विलनयम यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम बमोजजम रहेको,
(ख) प्रस्िाविि सहकारी सं स्था सहकारी मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्ि अनुरुप सञ्चािन हुन सक्ने आधार रहे को,
(ग) सहकारी सं स्था समुर्दायमा आधाररि एिम् सर्दस्य केजन्िि भई सं चािन र लनयन्िण हुन सक्ने स्पष्ट आधार
रहेको।
(2) उपर्दफा (१) बमोजजम छानविन गर्दाि प्रस्िाविि सहकारी सं स्थाको विलनयमको कुनै कुरामा सं शोधन गनुप
ि ने
र्दे जखएमा र्दिाि गने अलधकेारीिे त्यस्िो सं शोधन गनुप
ि ने व्यहोरा खुिाई र्दरखास्ि प्राप्ि भएको लमलििे पन्र दर्दनलभि लनिेर्दकिाई
सूचना गनुि पनेछ ।
(3) यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा िेजखएको भए िापलन यो ऐन प्रारम्भ हुूँर्दाका बखि र्दिाि भई सञ्चािनमा रहेका
विराटनगर महानगरपालिका लभि कायििेि कायम गररएका सहकारी सं स्था यसै ऐन बमोजजम र्दिाि भएको मालनने छ ।
(४) यस र्दफा बमोजजम सहकारी सं स्था र्दिाि गर्दाि र्दिाि गने अलधकारीिे त्यस्िो सहकारी सं स्थािे पािना गनुि पने गरी
कुनै शिि िोक्न सक्नेछ ।
(५) उपर्दफा (४) बमोजजम शिि िोवकएकोमा सोको पािना गनुि सम्बजन्धि सहकारी सं स्थाको कििव्य हुनेछ।

७.

र्दिाि गनि अस्िीकार गनि सक्ने : (१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) मा उजल्िजखि अिस्था नभएमा, सोही र्दफा बमोजजम विलनयम
सं शोधनको िालग सूचना दर्दएको अिलधलभि लनिेर्दकिे सं शोधन गनि अस्िीकार गरे मा त्यस्िो सूचना पाएको लमलििे िीस दर्दनलभि
लबलनयम सं शोधन नगरे मा िा सूचनामा उल्िेख भए बमोजजम हुनेगरी लबलनयम सं शोधन नगरे मा र्दिाि गने अलधकारीिे त्यस्िो
सहकारी सं स्था र्दिाि गनि अस्िीकार गनि सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सहकारी सं स्था र्दिाि गनि अस्िीकार गरे कोमा र्दिाि गने अलधकारीिे कारण खुिाई िीन दर्दन
लभि सोको जानकारी सम्बजन्धि लनिेर्दकहरूिाई दर्दनु पनेछ ।
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८.

सहकारी सं स्था सं गदठि सं स्था हुने : (१) सहकारी सं स्था अविजच्छन्न उत्तरालधकारिािा एक स्िशालसि र सङ्गदठि सं स्था हुनेछ
।
(२) सहकारी सं स्थाको काम कारबाहीको िालग एउटा छु िै छाप हुनेछ ।
(३) सहकारी सं स्थािे यस ऐनको अधीनमा रही व्यजि सरह चि अचि सम्पजत्त प्राप्ि, उपभोग, वििी िा अन्य
व्यिस्था गनि सक्नेछ।
(४) सहकारी सं स्थािे व्यजि सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गनि र सो उपर पलन सोही नामबाट नालिस उजूर
िाग्न सक्नेछ।
(५) सहकारी सं स्थािे व्यजि सरह करार गनि सक्नेछ ।

९.

सहकारी सं स्थाको कायििि
े :(१) र्दिाि हुूँर्दाका बखि सहकारी सं स्थाको कायि िेि र्दे हाय बमोजजम हुनेछाः
(क) बचि िथा ऋणको मुख्य कारोिार गने सं स्थाको हकमा एक िडा,
(ख) अन्य सं स्थाको हकमा एक िडा िा र्दे हायका आधारमा िीन िडासम्म :
(१) सर्दस्यहरुिीच स्िाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िालग आपसी साझा िन्धन (कमन बण्ड),
(२) व्यिसावयक स्िरमा सेिा सं चािन गनि आिश्यक सर्दस्य सं ख्या,
(३) संस्था सं चािनमा सर्दस्यको सहभालगिामूिक िोकिाजन्िक लनयन्िण कायम हुने गरी पायक पने स्थान ।
(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भएिापलन सं स्थािे र्दिाि भई व्यिसावयक सेिा प्रारम्भ गरे को र्दुईिषि पलछ
र्दे हायको आधारमा जोलडएको भौगोलिक िेि कायम रहने गरी आफ्नो कायििेि थप िडाहरूमा विस्िार गनि सक्नेछ ।
(क) सं स्थाको व्यिसावयक वियाकिापको विकास िममा सर्दस्यिा बढाउन थप कायि िेि आिश्यक परे को,
(ख)सं स्थाको कायि सं चािनमा सर्दस्यको प्रत्यि लनयन्िण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु अििम्बन गररएको,
(ग) बचि िथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सहकारी सं स्थाको हकमा मापर्दण्ड अनुसार भएको ।
(३) उपर्दफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए िापलन सं स्थाको कायििेिका िडाहरूमा व्यािसावयक सेिा
सञ्चािन नभएको िा जम्मा कारोबारको िोवकएको रकम िा अनुपािभन्र्दा कम रकम िा अनुपािको व्यािसावयक सेिा सञ्चािन
भएको र्दे जखएको खण्डमा र्दिाि गने अलधकारीिे व्यािसावयक सेिा सञ्चािन भएका िडा माि कायििेि कायम गने गरी विलनयम
सं शोधन गनि लनर्दे शन दर्दन सक्नेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोजजम र्दिाि गने अलधकारीिे लनर्दे शन दर्दएकोमा सहकारी सं स्थािे िीन िषिलभि विलनयम सं शोधन
गरी आफ्नो कायििेि पुनाःलनधािरण गनुप
ि नेछ ।
(५) यस र्दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा िेजखएको भए िापलन सहकारी सं स्थािे स्िेजच्छक रूपमा जुनसुकै समय कायििेि
घटाउने गरी पुनाःलनधािरण गनि विलनयम सं शोधन गनि सक्नेछ ।
(६) कायििेि पुनाः लनधािरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकएबमोजजम हुनेछ ।

१०.

जानकारी दर्दनुपने: विराटनगर महानगरपालिका भन्र्दा बढी कायििेि कायम राखी र्दिाि भई सञ्चािनमा रहे का सं स्थाहरूिे

विराटनगर महानगरपालिकामा सेिा सञ्चािन गर्दाि सञ्चालिि सेिाको वििरण सवहि र्दिाि गने अलधकारीिाई जानकारी दर्दनुपनेछ ।
११.

विषयगि आधारमा िगीकरण: (१) सहकारी सं स्थाको िगीकरण र्दे हाय बमोजजम हुनेछाः
(क) उत्पार्दक सं स्थााः कृवष, र्दुग्ध, जचया, कवफ, उखु, फिफुि,

माछापािन, िरकारी, उजाि, अिैची, अर्दुिा,

जडीबुटी िगायि कृवष उत्पार्दन िथा औधोलगक उत्पार्दन मुिक सं स्थाहरू
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(ख) उपभोिा सं स्थााः उपभोिा भण्डार, िचि िथा ऋण, उजाि र स्िास््य

विशेषका विषयगि र प्राथलमक

आिश्यकिा एिम् सेिाको योजना समेिका आधारमा अन्य उपभोगजन्य सं स्था;
(ग)श्रलमक सं स्थााः हस्िकिा, खाद्य पररकार, औद्योलगक उत्पार्दन, भोजनािय र श्रम करार विशेषका विषयगि र सीप
िा श्रमको विशेषिा एिम् स्िरोजगारीको योजना समेिका आधारमा अन्य श्रममा आधाररि सं स्था;
(घ) बहुउद्देश्यीय सं स्थााः उत्पार्दन, उपभोग र श्रम िा सीपमा आधाररि स्िरोजगारीका सेिा समेि सञ्चािन गने अन्य
ु ी सं स्था ।
बहुमख
(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्िेजखि विषयमा विजशष्टीकरण, आम प्रचिन र अभ्यासको विकासिम
समेिको आधारमा िोवकए बमोजजमका विषयहरु थप गनि सवकनेछ ।
(३) उपर्दफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए िापलन उपर्दफा (१) बमोजजम अन्य सं स्थाहरु गठन गनि बाधा पनेछैन
।
१२.

कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनि सक्ने :(१) र्दफा ६ बमोजजम र्दिाि प्रमाणपि प्राप्ि गरे पलछ
सं स्थािे आफ्नो उद्देश्य प्रालप्तका िालग यस ऐन र विलनयमको अधीनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा
पररयोजना सञ्चािन गनि सक्नेछ ।
(२) प्रचलिि अन्य कानूनमा जुनसुकै कुरा िेजखएको भएिापलन सं स्थािे उपर्दफा (१) बमोजजम कारोिार,
व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनि छु िै सं स्था र्दिाि गनुप
ि ने छै न ।
िर त्यस्िो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनि प्रचलिि कानून बमोजजम अनुमलिपि, स्िीकृलि
िा इजाजिपि लिनु पने रहेछ भने सो बमोजजम अनुमलिपि , स्िीकृलि िा इजाजिपि लिएर माि कारोिार, व्यिसाय,
उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनुि पनेछ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजम सं स्थािे प्रचलिि कानून बमोजजम अलधकार पाएको लनकाय िा अलधकारीबाट
अनुमलिपि, स्िीकृलि िा इजाजिपि प्राप्ि गरे मा पन्र दर्दनलभि सो को जानकारी र्दिाि गने अलधकारीिाई दर्दनु पनेछ ।
ु िा साझेर्दारीमा आफ्नो उत्पार्दन िा सेिाको बजारीकरणको िालग यस
(४) र्दुई िा र्दुईभन्र्दा बढी सं स्थािे सं यि
ऐनको अधीनमा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गनि सक्नेछन् ।
(५) उपर्दफा (४) बमोजजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चािन गने सम्बन्धी अन्य व्यबस्था
िोवकए बमोजजम हुनेछ ।

१३.

र्दावयत्ि सीलमि हुने : (१) सहकारी सं स्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सर्दस्यको र्दावयत्ि लनजिे खररर्द गरे को िा खररर्द गनि
स्िीकार गरे को शेयरको अलधकिम रकमसम्म माि सीलमि रहनेछ ।
(२) सहकारी सं स्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लिलमटे ड” भन्ने शब्र्द राख्नु पनेछ ।

१४.

सहकारीका मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्ि पािना गनुि पने : सहकारी सं स्थाको गठन िथा सञ्चािन गर्दाि सहकारीका मूल्य, मान्यिा र
लसद्धान्िको पािना गनुि पनेछ ।
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पररच्छे र्द–३
सं स्थाका उद्देश्य िथा कायि
१५.

सं स्थाको उद्देश्य : कायििेिमा आधाररि र सर्दस्य केजन्िि भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आलथिक, सामाजजक िथा साूँस्कृलिक उन्नयन
गनुि सं स्थाको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।

१६.

सं स्थाको कायि : सं स्थाका कायिहरू र्दे हाय बमोजजम हुनेछन्:(क) सहकारीका मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्िहरूको पािना गने गराउने,
(ख) सर्दस्यको वहि प्रिद्धिन गने गरी व्यािसावयक सेिाहरू प्रर्दान गने,
(ग) सर्दस्यिाई जशिा, सूचना र िािीम प्रर्दान गने ,
(ङ) सं स्थािे गने उत्पार्दन िथा सेिाको मापर्दण्ड लनधािरण गरी गुणस्िर सुधार, आलथिक स्थावयत्ि र जोजखम व्यिस्थापन
सम्बन्धी कायि गने,
(च) आन्िररक लनयन्िण प्रणािी िागू गने,
(छ) सं स्थाको व्यिसावयक प्रिद्धिन िथा विकास सम्बन्धी वियाकिापहरू सञ्चािन गने,
(ज) मन्िािय, रजजष्ट्रार, प्रार्दे जशक रजजष्ट्रार, स्थानीय िह िा र्दिाि गने अलधकारीको लनर्दे शन पािना गने गराउने,
(झ) विलनयममा उजल्िजखि कायिहरू गने ।

पररच्छे र्द–४
विलनयम िथा आन्िररक कायिविलध
१७.

विलनयम बनाउनु पने : (१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम, लनर्दे जशका, मापर्दण्ड र कायिविलधको अधीनमा रही
आफ्नो कायि सञ्चािनको िालग विलनयम बनाउनु पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको विलनयम र्दिाि गने अलधकारीबाट स्िीकृि भए पलछ िागू हुनेछ ।

१८.

आन्िररक कायिविलध बनाउन सक्ने : (१) सं स्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम, लनर्दे जशका, मापर्दण्ड, कायिविलध र
विलनयमको अधीनमा रही आिश्यकिा अनुसार आफ्नो आन्िररक कायिविलध बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको आन्िररक कायिविलध सम्बजन्धि सं स्थाको सं चािक सलमलििे स्िीकृि गररसकेपलछ िागू
हुनेछ ।सो को अनुमोर्दन साधारणासभािे गनुि पने छ ।

१९.

विलनयम र आन्िररक कायिविलधमा सं शोधन :(१) सं स्थाको साधारणसभाको कुि सर्दस्य सं ख्याको बहुमिबाट विलनयम र
आन्िररक

कायिविलध सं शोधन हुन सक्नेछ ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सं शोधन भएको विलनयम र्दिाि गने अलधकारीबाट स्िीकृि भएपलछ िागू हुनेछ ।
पररच्छे र्द–५
सर्दस्यिा
२०.



सं स्थाको सर्दस्यिा:(१) सोह्र िषि उमेर पूरा गरे का र्दे हाय बमोजजमका नेपािी नागररकहरु सं स्थाको सर्दस्य हुन सक्नेछन्ाः
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(क) महानगरपालिकामा बसोबास गरे को िा सम्बजन्धि स्थानीय िहका सरकारी िा सं गदठि सं स्थामा कायिरि
कमिचारीहरू,
(ख) सं स्थाको कम्िीमा एक शेयर खररर्द गरे को,
(ग) सं स्थाको विलनयममा उजल्िजखि शििहरु पािना गनि मन्जुर गरे को,
(घ) सं स्थाको जजम्मेिारी पािना गनि मन्जुर भएको,
(ङ) सं स्थािे गरे को कारोिारसूँग प्रलिस्पधाि हुने गरी कारोिार नगरे को,
(च) सं स्थाको सर्दस्यिा लिन योग्य रहे को स्िघोषणा गरे को ।
(२)यस ऐनमा अन्यि जुनसुकै कुरा िेजखएको भएिापलन नेपाि सरकार, प्रर्दे श सरकारका लनकायहरु, स्थानीय िहका
साथै सं स्थाको कायििेि लभिका सामुर्दावयक िा सहकारी विद्यािय, गुठी, स्थानीय क्िब, स्थानीय िहमा गठन भएका
उपभोिा समूहहरु िथा उत्पार्दन, सेिामुिक सं घ/सं स्थाहरू सं स्थाको सर्दस्य हुन बाधा पने छै न ।
(३)यस र्दफामा अन्यि जुनसुकै कुरा िेजखएको भएिापलन स्िास््य सहकारी सं स्थामा सहकारी सं स्थािे सर्दस्यिा लिन
िाधा पने छै न ।
२१.

सर्दस्यिा प्राप्ि गनि लनिेर्दन दर्दनु पने:(१) सं स्थाको सर्दस्यिा लिन चाहने सम्बजन्धि व्यजििे सं स्थाको सलमलिसमि
लनिेर्दन दर्दनु

पनेछ ।

(२) उपर्दफा (१) बमोजजम लनिेर्दनपरे को लमलििे पैंिीस दर्दन लभि सलमलििे यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम
िथा विलनयमको अधीनमा रही सर्दस्यिा प्रर्दान गने िा नगने लनणिय गनुि पनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजम लनणिय गर्दाि सलमलििे सर्दस्यिा प्रर्दान नगने लनणिय गरे मा सो को कारण खोिी साि
दर्दनलभि लनिेर्दकिाई जानकारी गराउनु पनेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको लमलििे िीस दर्दनलभि सम्बजन्धि ब्यजििे त्यस्िो सं स्था र्दिाि गने
अलधकारीसमि उजूर गनि सक्नेछ।
(५) उपर्दफा (४) बमोजजम प्राप्िउजूरी छानविन गर्दाि लनिेर्दकिाई सर्दस्यिा प्रर्दान गनुि पने र्दे जखएमा र्दिाि गने
अलधकारेीिे त्यस्िो लनिेर्दकिाई सर्दस्यिा प्रर्दान गनिको िालग सम्बजन्धि सं स्थािाई आर्दे श दर्दन सक्नेछ।
(६) उपर्दफा (५) बमोजजम आर्दे श भएमा सो आर्दे श प्राप्ि गरे को साि दर्दन लभि सम्बजन्धि सं स्थािे लनिेर्दकिाई
सर्दस्यिा प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दिाि गने अलधकारीिाई गराउनु पनेछ ।
सर्दस्य हुन नपाउने :(१) कुनै व्यजि एक स्थालनय िहको एकै प्रकृलिकेो एकभन्र्दा िढी सं स्थाको सर्दस्य हुन पाउने छै न ।

२२.

िर यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अजघ कुनै व्यजि एकै स्थालनय िहको एकै प्रकृलिको एकभन्र्दा बढी सं स्थाको सर्दस्य रहे को भए
यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलििे िीनिषि लभि कुनै एक सं स्थाको माि सर्दस्यिा कायम राख्नु पनेछ ।िर यो ऐन प्रारम्भ
हुन ु अजघ र्दिाि भएको स्िास््य, जशिा सहकारी सं स्थाको हकमा यो उपर्दफा िागु हुने छै न ।
(२)
२३.

❖

=================================================
सर्दस्यिाको समालप्त:(१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्यिा र्दे हायको अिस्थामा समाप्त हुनेछाः—
(क)सर्दस्यिे आफ्नो सर्दस्यिा त्याग गरे मा,
(ख) िगािार बावषिक साधारणसभामा लबना सूचना िीन पटकसम्म अनुपजस्थि भएमा,
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(ग)यो ऐन,यस ऐन अन्िगिि िनेको लनयम िा विलनयम बमोजजम सर्दस्यिे पािना गनुप
ि ने प्रािधानको बारम्बार उल्िङ्घन
गरे मा,
(घ)सं स्थाको सर्दस्यको हकमा र्दफा २० बमोजजमको योग्यिा नभएमा।
(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए िापलन कुनै सर्दस्यिे सं स्थाबाट प्राप्ि िा भुिान गनुि पने कुनै रकम
भएमा सो फरफारक नभएसम्म िा लनजिे लिएको ऋण लिनुि पने कुनै र्दावयत्ि िा अन्य कुनै सर्दस्यको िफिबाट लधिो
िा जमानि बसेकोमा सोको र्दावयत्ि फरफारक नभएसम्म लनजको सर्दस्यिा समाप्त हुने छै न ।
(३) यस र्दफामा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए िापलन साधारणसभा बोिाउने लनणिय भइसकेपलछ साधारणसभा सम्पन्न
नभएसम्म कसैिाई पलन सर्दस्यिाबाट हटाउन पाईने छै न र सर्दस्यिा त्याग गनि पलन पाईने छै न
२४.सुविधा प्राप्ि गनि नसक्ने : कुनै सर्दस्यिे सहकारी सं स्थािाई लिनुि पने कुनै र्दावयत्ि लनधािररि समयलभि

भुिान नगरे मा िा यो ऐन,

यस ऐन अन्िगिि िनेको लनयम िथा विलनयम बमोजजम सर्दस्यिे पािन गनुप
ि ने व्यिस्थाको बारम्बार उल्िं घन गरे मा त्यस्िो सर्दस्यिे अन्य
सर्दस्य सरहको सुलबधा प्राप्ि गनि सक्ने छै न ।
पररच्छे र्द –६
साधारणसभा, सलमलि िथा िे खा सुपरजेिेिण सलमलि
२५. साधारणसभा:(१) सहकारी सं स्थाको सिोच्च अङ्गको रुपमा साधारणसभा हुनेछ ।
(२) सहकारी सं स्थाका सबै सर्दस्यहरू साधारणसभाका सर्दस्य हुने छन् ।
(३) सहकारी सं स्थाको साधारणसभा र्दे हाय बमोजजम हुनेछ:–
(क) प्रारजम्भक साधारणसभा,
(ख) िावषिक साधारणसभा,
(ग) विशेष साधारणसभा ।
२६. प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, कििव्य र अलधकार: प्रारजम्भक साधारणसभाको काम, कििव्य र अलधकार र्दे हाय बमोजजम हुनेछ :–
(क)प्रारजम्भक साधारणसभा हुने अजघल्िो दर्दनसम्मको काम कारबाही र आलथिक कारोबारको जानकारी लिने,
(ख)चािू आलथिक िषिको िालग िावषिक कायििम िथा बजेट स्िीकृि गने,
(ग) प्रलििेर्दन िथा वित्तीय वििरण अनुमोर्दन गने,
(घ)विलनयममा उल्िेख भए बमोजजम सलमलि िा िेखा सुपरीिेिण सलमलिको लनिािचन गने,
(ङ)आन्िररक कायिविलध पाररि◆ गने,
(च)िेखा परीिकको लनयुजि र लनजको पाररश्रलमक लनधािरण गने,
(छ) विलनयममा िोवकए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने ।
२७.

िावषिक साधारणसभाको काम, कििव्य र अलधकार : िावषिक साधारणसभाको काम, कििव्य र अलधकार र्दे हाय बमोजजम
(क) िावषिक कायििम िथा बजेट स्िीकृलि गने,
(ख) िावषिक िेखा परीिण प्रलििेर्दन अनुमोर्दन गने,
(ग) सलमलि िा िेखा सुपरीिेिण सलमलिको लनिािचन िथा विघटन गने,
(घ) सञ्चािक िा िेखा सुपरीिेिण सलमलिको सं योजक िा सर्दस्यिाई पर्दबाट हटाउने,
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हुनेछ :–

(ङ) सलमलि िा िेखा सुपरीिेिण सलमलिको िावषिक प्रलििेर्दन पाररि गने,
(च) विलनयम सं शोधन िथा आन्िररक कायिविलध पाररि◆ गने,
(छ) िेखा परीिकको लनयुजि र लनजको पाररश्रलमक लनधािरण गने,
(ज) सं स्था एकीकरण िा विघटन◆ सम्बन्धी लनणिय गने,
(झ)

❖

…………………………………

(ञ) ऋण िथा अनुर्दान प्राप्त गने सम्बन्धमा लनणिय गने,
(ट) सर्दस्यको र्दावयत्ि ऐन, लनयम, विलनयम र अन्िररक कायि लबधीको अलधनमा रही लमनाहा दर्दने,
(ठ) सलमलििाई आिश्यक लनर्दे शन दर्दने,
(ड) विलनयममा िोवकए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने ।
२८.

साधारणसभाको बैठक :(१) सलमलििे सहकारी सं स्था र्दिाि भएको लमलििे

९० दर्दन लभि प्रारजम्भक साधारणसभा बोिाउनु पनेछ

।
(२) सलमलििे प्रत्येक आलथिक िषि समाप्त भएको लमलििे छ मवहनालभि िावषिक साधारणसभा बोिाउनु पनेछ ।
(३) सलमलििे र्दे हायको अिस्थामा विशेष साधारण सभा बोिाउनु पनेछ :–
(क)सं स्थाको काम विशेषिे विशेष साधारण सभा बोिाउनुपनेसलमलििाट लनणिय भएमा,
(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम िेखा सुपरीिेिण सलमलिको लसफाररसमा,
(ग)कुनै सञ्चािकिे विशेष साधारणसभा बोिाउन पेश गरे को प्रस्िाि सलमलिद्धारा पाररि भएमा,
(घ) विशेष साधारणसभा बोिाउनु पने कारण खुिाइ पन्र◆ प्रलिशि सर्दस्यिे सलमलि समि लनिेर्दन दर्दएमा,
(ङ)

र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बमोजजम र्दिाि गने अलधकारीिे लनर्दे शन दर्दएमा,

(४) उपर्दफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए िापलन सं स्थाको सञ्चािकिा व्यिस्थापकबाट आफ्नो जजम्मेिारी पूरा
नगरी सं स्था सञ्चािनमा समस्या उत्पन्न भएको अिस्थामा र्दिाि गने अलधकारीिाई जानकारी दर्दई एक लिहाई
सं चािक समेि साधारण सर्दस्यहरूमध्येबाट बहुमि सर्दस्य उपजस्थि भई विशेष साधारण सभा गनि सवकनेछ ।
२९.

विशेष साधारणसभा बोिाउन लनर्दे शन दर्दन सक्ने:(१) सं स्थाको लनरीिण िा सुपरीिेिण गर्दाि िा कसैको उजूरी परी छानविन गर्दाि
र्दे हायको अिस्था र्दे जखन आएमा र्दिाि गने अलधकारीिे त्यस्िो सहकारी सं स्थाको सलमलििाई साधारणसभा बोिाउन लनर्दे शन दर्दन
सक्नेछ :–
(क) सहकारीको मूल्य, मान्यिा िथा लसद्धान्ि विपररि कायि गरे मा,
(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम, विलनयम िथा आन्िररक कायिविलध विपरीि कायि गरे मा,
(घ) र्दिाि गने अलधकारीिे दर्दएको लनर्दे शनको बारम्बार उल्िङ्घन गरे मा,
(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बमोजजम र्दिाि गने अलधकारीिे आर्दे श दर्दएमा।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम साधारणसभा बोिाउन लनर्दे शन प्राप्ि भएमा सलमलििे सो लनर्दे शन प्राप्ि भएको लमलििे
पैंिीस दर्दनलभि साधारणसभाको बैठक बोिाउनु पनेछ र साधारणसभाको बैठकमा उजूरी िा लनरीिणका िममा र्दे जखएका
विषयमा छिफि गरी सोको प्रलििेर्दन र्दिाि गने अलधकारीसमि पेश गनुि पनेछ ।
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(३) उपर्दफा (१) िा (२) मा उजल्िजखि अिलधलभि सलमलििे साधारणसभा नबोिाएमा र्दिाि गने अलधकारीिे त्यस्िो
साधारणसभा बोिाउन सक्नेछ ।
(४) सहकारी सं स्थाको साधारणसभाको िालग गणपूरक सं ख्या ित्काि कायम रहे को सर्दस्य सं ख्याको ५१◆ प्रलिशि
हुनेछ ।
िर पवहिो पटक डावकएको साधारण सभामा गणपुरक सं ख्या नपुगेमा त्यसको साि दर्दन लभि र्दोस्रो पटक साधारण सभा
बोिाउनु पने र यसरी र्दोस्रो पटक बोिाइएको साधारण सभामा सं चािक सलमलिको बहुमि सवहि एक लिहाइ◆ साधारण
सर्दस्यहरुको उपजस्थलि भएमा साधारण सभाको गणपुरक सं ख्या पुगेको मालननेछ ।
(५) उपर्दफा (४) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए िापलन र्दफा २८ को (४) मा भएको व्यिस्था सोहीअनुसार हुनेछ ।
(६) र्दुइ◆ हजार िा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको सं स्थािे साधारणसभा गर्दाि सर्दस्य सं ख्याको अनुपािका आधारमा िडा-िडा िा
अन्य पायकको स्थानमा सं चािक सर्दस्यहरुिाई पठाई िोवकएको अनुपािमा प्रलिलनधी छनौट गनि सवकनेछ । त्यसरी छनौट
भएर आएका प्रलिलनधीहरू लबच प्रलिलनधीमुिक साधारणासभा गनि सवकनेछ ।
३०.

सञ्चािक सलमलि :(१)

सहकारी सं स्थामा साधारणसभाबाट लनिािजचि एक सञ्चािक सलमलि रहनेछ ।

िर, एउटै व्यजि िगािार एउटै पर्दमा र्दुई पटकभन्र्दा बढी सञ्चािक हुन पाउने छै न ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको सलमलिमा उपिब्ध भएसम्म कम्िीमा िेत्तीस प्रलिशि मवहिा सर्दस्यको प्रलिलनलधत्ि सुलनजिि गनुि
पनेछ ।
(३) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै अिलधमा सञ्चािक िथा िेखा सलमलिको पर्दमा उम्मेर्दिार बन्न र
लनिािजचि हुन सक्ने छै न ।
(४) कुनै सं स्थाको सञ्चािक सोही सं स्थाको कमिचारी िा आफ्नो सं स्थािे सर्दस्यिा लिएको सहकारी सं घ िा बैङ्कबाहे क
समान िहको समान प्रकृलिको सं स्थाको सं चािक बन्न पाउने छै न ।
िर िावषिक र्दुई करोड रुपैयाभन्र्दा कमको कारोिार गने सहकारी सं स्थाको सञ्चािकिे त्यस्िो सहकारी सं स्थामा
कमिचारीको रुपमा काम गनि बाधा पने छै न । िावषिक र्दुई करोडभन्र्दा बवढ कारोिार गने सं स्थामा कुनै सं चािक कमिचारी
रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलििे चार िषि लभि

त्यस्िो सं चािकिे कमिचारीको पर्द त्याग गरी अको कमिचारीको

◆

व्यिस्था गनुप
ि नेछ ।
ु जघ कुनै व्यजि एकभन्र्दा बढी समानिहको सं स्थाको सञ्चािक िा सोही िा अको सं स्थाको
(६) यो ऐन प्रारम्भ हुनअ

कमिचारी भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको लमलििे एक िषिलभि कुनै एक सं स्थाको माि सञ्चािक िा कमिचारी रहनु पनेछ ।
३१.

(७)सलमलिको कायाििलध चार िषिको हुनेछ ।

सञ्चािक सलमलिको लनिािचन :(१) सलमलििे आफ्नो कायाििलध समाप्त हुन ु ……………………..❖ अजघ अको सलमलिको लनिािचन
गराउनु पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सलमलिको लनिािचन नगराएको जानकारी प्राप्ि भएमा त्यस्िो जानकारी प्राप्ि भएको लमलििे
छ मवहनालभि सलमलिको लनिािचन गराउन र्दिाि गने अलधकारीिे सम्बजन्धि सलमलििाई आर्दे श दर्दन सक्नेछ ।

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि

❖

पवहिो सं शोधनद्वारा जझवकएको
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(३) उपर्दफा (२) बमोजजम र्दिाि गने अलधकारीिे आर्दे श दर्दएकोमा सम्बजन्धि सलमलििे सो आर्दे श बमोजजमको
समयािलधलभि सलमलिको लनिािचन गराईर्दिाि गने अलधकारिाई जानकारी गराउनु पनेछ।
(४) उपर्दफा (३) बमोजजम सलमलिको लनिािचन नगराएमा र्दिाि गने अलधकारीिे मालथल्िो सं घको प्रलिलनलध समेििाई सहभागी
गराई सलमलिको लनिािचन सम्बन्धी सम्पूणि कायि गने गराउनेछ ।
(५) उपर्दफा (४) बमोजजमको लनिािचन कायिमा सहयोग पुर्याउनु सम्बजन्धि सलमलिका पर्दालधकारीहरूको कििव्य हुनेछ ।

(६) उपर्दफा (५) बमोजजम लनिािचन गराउूँ र्दा िागेको सम्पूणि खचि सम्बजन्धि सं स्थािे व्यहोनुि पनेछ।

(७) यस र्दफा बमोजजम सलमलिको अको लनिािचन नभएसम्मको िालग सलमलििे विलनयममा व्यिस्था भए बमोजजम आफ्नो कायि
सञ्चािन गनेछ ।
३२.

सलमलिको काम, कििव्य र अलधकार : यस ऐनमा अन्यि उजल्िजखि काम, कििव्य र अलधकारका अलिररि सलमलिको काम, कििव्य
र अलधकार र्दे हाय बमोजजम हुनेछ :–
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्ि बमोजजम सहकारी सं स्थाको सञ्चािन गने,
(ख) आलथिक िथा प्रशासकीय कायि गने, गराउने,
(ग) प्रारजम्भक साधारणसभा, िावषिक साधारणसभा िथा विशेष साधारणसभा बोिाउने,
(घ) साधारणसभाका लनणियहरू कायािन्ियन गने, गराउने,
(ङ) सं स्थाको नीलि, योजना, बजेट िथा बावषिक कायििमको िजुम
ि ा गरी साधारणसभा समि पेश गने,
(च) सं स्थाको सर्दस्यिा प्रर्दान गने िथा सर्दस्यिाबाट हटाउने,
(छ) शेयर नामसारी िथा वफिाि सम्बन्धी कायि गने,
(ज) सम्बजन्धि सं घहरूको सर्दस्यिा लिने,
(झ) विलनयम िथा आन्िररक कायिविलध ियार गरी साधारणसभामा पेश गने,
(ञ) सं स्थाको कायििेिलभि सं स्थाको कारोबार र व्यिसायको वहि प्रिद्धिनको िालग आिश्यक कायि गने, गराउने,
(ट) विलनयममा िोवकए बमोजजमका अन्य कायिहरू गने ।

३३.

सञ्चािक पर्दमा बहाि नरहने: र्दे हायको कुनै अिस्थामा सञ्चािक आफ्नो पर्दमा बहाि रहन सक्ने छै न:(क) लनजिे दर्दएको राजीनामा सलमलिबाट स्िीकृि भएमा,
(ख) लनजिाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बमोजजम सञ्चािकबाट हटाउने लनणिय भएमा,
(ग) लनज अको समान प्रकृलिको सं स्थाको सञ्चािक रहेमा,
(घ) लनज सोही

सं स्थाको कमिचारी रहेमा,

िर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रलिबन्धात्मक िाक्यांशमा िेजखएको कुरामा सोही बमोजजम हुनेछ ।
(ङ) लनज सोही िा अको समान प्रकृलिको सं स्थाको िेखा सुपरीिेिण सलमलिको पर्दमा रहेमा
(च) लनजको मृत्यु भएमा।
३४.

सञ्चािकिाई पर्दबाट हटाउन सक्ने:(१) साधारणसभािे िहुमिको लनणियबाट र्दे हायको कुनै अिस्थामा सञ्चािकिाई सलमलिको
सञ्चािक पर्दबाट हटाउन सक्नेछ :–
(क) आलथिक वहनालमना गरी सम्बजन्धि सं स्थािाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा,
(ख)अनलधकृि ििरिे सम्बजन्धि सं स्थाको कारोबार सम्बन्धी विषयको गोपलनयिा भङ्ग गरे मा,
(ग)सम्बजन्धि सं स्थाको कारोबार र व्यिसायसूँग प्रलिस्पधाि हुने गरी समान प्रकृलिको कारोबार िा व्यिसाय गरे मा,
(घ)सम्बजन्धि सं स्थाको अवहि हुने कुनै कायि गरे मा,
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(ङ) लनज शारीररक िा मानलसक रुपमा काम गनि नसक्ने भएमा,
(च) कुनै सञ्चािकमा यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम िा विलनयममा उजल्िजखि योग्यिा नरहेमा ।
(२)कुनै सञ्चािकिाई सलमलिको पर्दबाट हटाउने लनणिय गनुि अजघ त्यस्िो सञ्चािकिाई साधारणसभासमि सफाई पेश
गने मनालसब मावफकको मौका दर्दइनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजमको अिलधलभि कुनै सञ्चािकिे सफाई पेश नगरे मा िा लनजिे पेश गरे को सफाई
सन्िोषजनक नभएमा साधारणसभािे त्यस्िो सञ्चािकिाई पर्दबाट हटाउन सक्नेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोजजम सञ्चािकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य सलमलिको र्दुई कायिकािसम्मको लनिािचनमा
उम्मेर्दिार बन्न पाउने छै न ।
(५) उपर्दफा (३) बमोजजम कुनै सञ्चािक पर्दबाट हटे मा त्यस्िो पर्दमा साधारणसभािे बाूँकी अिलधको िालग अको
सञ्चािकको लनिािचन गनेछ ।
३५.

लनजी स्िाथि समािेश भएको लनणिय प्रकृयामा सं िग्न हुन नहुने

:(१) सञ्चािकिे आफ्नो लनजी स्िाथि समािेश भएको

ु ूँर्द
लनणिय प्रवियामा सं िग्न हुनह
ु ैन ।
(२) सञ्चािकिे आफूिाईमाि व्यजिगि फाइर्दा हुनेगरी सं स्थामा कुनै कायि गनि गराउन हुूँर्दैन ।
(३) कुनै सञ्चािकिे उपर्दफा (१) को लबपरीि हुने गरी िा आफ्नो अलधकारिेिभन्र्दा बावहर गई कुनै काम कारबाही
गरे गराएमा त्यस्िो काम कारबाही प्रलि त्यस्िो सञ्चािक व्यजिगि रूपमा उत्तरर्दायी हुनेछ र त्यस्िो काम
कारबाहीबाट सं स्थाको, सर्दस्य िा अन्य कुनै व्यजििाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्िो हानी नोक्सानी
लनजको जायजेथाबाट असूि उपर गररनेछ ।
३६.

सलमलिको विघटन :(१) साधारणसभािे र्दे हायको अिस्थामा सलमलिको विघटन गनि सक्नेछाः–
(क) सलमलिको बर्दलनयिपूणि कायिबाट सं स्थाको कारोबार जोजखममा परे मा,
(ख)सं स्थािे लिनुप
ि ने र्दावयत्ि िोवकएको समयलभि भुिान गनि नसकेमा,
(ग)विलनयममा उजल्िजखि उद्देश्य र कायि विपररिको काम गरे मा,
(घ)सलमलििे आफ्नो जजम्मेिारी पूरा नगरे मा,
(ङ)यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयमाििीमा उजल्िजखि शिि िा र्दिाि गने

अलधकारीिे दर्दएको लनर्दे शनको

बारम्बार उल्िङ्घन गरे मा ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम सलमलि विघटन भएमा साधारणसभािे नयाूँ सलमलिको लनिािचन गनेछ ।
(३) सलमलििे यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम बमोजजम र्दिाि गने अलधकारीिे दर्दएको लनर्दे शन पािना नगरे मा
िा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बमोजजम पेश भएको प्रलििेर्दन समेिको आधारमा र्दिाि गने अलधकारीिे सलमलििाई
उजूरी िा लनरीिणको िममा र्दे जखएका विषयिस्िुको गाजम्भयििाको आधारमा बढीमा छ मवहनाको समय दर्दई सुधार गने
मौका दर्दन सक्नेछ र त्यस्िो समयािलध लभि पलन सुधार नगरे मा त्यस्िो सलमलि विघटन गनेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोजजम सलमलि विघटन भएमा त्यसरी विघटन गररएको लमलििे िीन मवहना लभिमा अको सलमलिको
लनिािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्िो लनिािचन नभएसम्म सं स्थाको र्दै लनक कायि सञ्चािन गनि र्दिाि गने अलधकारीिे िोवकए
बमोजजमको एक िर्दथि सलमलि गठन गनुि पनेछ ।
(५) यस र्दफा बमोजजम अको सलमलिको लनिािचन गराउूँ र्दा िागेको सम्पूणि खचि सम्बजन्धि सं स्थािे व्यहोनेछ ।
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३७.

िे खा सुपरीिेिण सलमलिको गठन :(१) सं स्थामा आन्िररक लनयन्िण प्रणािीिाई सुदृढ गनि िोवकए बमोजजमको योग्यिा
पुगेका एकजना सं योजक र र्दुईजना सर्दस्यहरू रहने गरी साधारणसभािे लनिािचनबाट िेखा सुपरीिेिण सलमलि गठन
गनेछ ।
(२) एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी व्यजि एकै अिलधमा एउटै सं स्थाको सञ्चािक िा िेखा सुपरजेिेिण सलमलिको

सं योजक िा सर्दस्य पर्दमा उम्मेर्दिार बन्न र लनिािजचि हुन सक्ने छै न ।
३८.

िे खा सुपररिेिण सलमलिको काम, कििव्य र अलधकार :(१)

िेखा सुपररिेिण सलमलिको काम, कििव्य र अलधकार र्दे हाय

बमोजजम हुनेछ :–
(क)प्रत्येक चौमालसकमा सहकारी सं स्थाको आन्िररक िेखापरीिण गने, गराउने,
(ख)आन्िररक िेखापरीिण गर्दाि िेखापरीिणका आधारभूि लसद्धान्िको पािना गने, गराउने,
(ग)वित्तीय िथा आलथिक कारोिारको लनरीिण िथा मूल्याङ्कन गने, गराउने,
(घ)सलमलिको काम कारिाहीको लनयलमि सुपरजेिेिण गने र सलमलििाई आिश्यक सुझाि दर्दने,
(ङ) साधारणसभाको लनर्दे शन, लनणिय िथा सलमलिका लनणिय कायािन्ियन भए नभएको अनुगमन गने,
(च)िेखा सम्बन्धी प्रलििेर्दन र सलमलिको काम कारबाहीको सुपरजेिेिण सम्बन्धी िावषिक प्रलििेर्दन साधारणसभा समि
पेश गने,
(छ)आफूिे पटक पटक दर्दएका सुझाि कायािन्ियन नभएको कारणबाट कुनै सं स्थाको वहिमा प्रलिकूि असर परे मा िा
त्यस्िो सं स्थाको नगर्द िा जजन्सी सम्पजत्तको व्यापक रूपमा वहनालमना िा अलनयलमििा भएको िा सं स्था गम्भीर
आलथिक सं कटमा पनि िागेकोमा सो को कारण खुिाई विशेष साधारणसभा बोिाउन सलमलिसमि लसफाररस गने
।
(ज) आिश्यक परे मा आन्िररक िेखा परीिक लनयुजिका िालग िीन जनाको नाम सञ्चािक सलमलिमा लसफाररस गने
।
(२) िेखा सुपरजेिेिण सलमलिको सं योजक िा सर्दस्य सं स्थाको र्दै लनक आलथिक प्रशासलनक कायिमा सहभागी हुन पाउने
छै न ।
पररच्छे र्द–७
बचि िथा ऋण पररचािन
३९.

सर्दस्य केजन्िि भई बचि िथा ऋणको कारोबार गनुि पने :(१) सं स्थािे आफ्ना सर्दस्यहरूको माि बचि स्िीकार गनि,
सोको पररचािन गनि र सर्दस्यिाई माि ऋण प्रर्दान गनि सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भएिापलन बचि िथा ऋणको मुख्य कारोबार गने गरी र्दिाि भएको
सं स्था बाहेक अन्य विषयगि िा िहुउद्देश्यीय सं स्थािे बचि िथा ऋणको मुख्य कारोिार गनि पाउने छै न।
िर यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अजघ बहुउद्देश्यीय िा विषयगि सं स्थाको रुपमा र्दिाि भई मुख्य कारोिारको रुपमा िचि िथा
ऋणको कारोिार गर्दै आएको भए त्यस्िो सं स्थािे िीन िषि लभिमा िचि िथा ऋणको मुख्य कारोिार नहुने गरी र्दिाि
हुूँर्दाका बखिमा उल्िेख गररएको मुख्य कारोिार गने गरी सं स्था सञ्चािन गनुप
ि नेछ ।
(३) सं स्थािे सर्दस्यिाई प्रर्दान गने ऋणमा ऋण ब्यिस्थापन शुल्क र निीकरण शुल्क सं स्थाको कायिलबलधिे िोके
बमोजजम हुनेछ ।
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(४) बचि र ऋणको ब्याजर्दर लबचको अन्िर छ प्रलिशिभन्र्दा बढी हुने छै न ।

………………………………………………….❖

ूँ ीकृि गरी सोको आधारमा ब्याज िगाउन पाइने
(५) सं स्थािे प्रर्दान गरे को ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई मूि ऋणमा पूज
छै न ।
(६)सं स्थािे कुनैपलन कम्पनीको शेयर खररर्द गनि सक्ने छै न ।
िर,
१) सेंस्थाको र्दावयत्िप्रलि प्रलिकूि नहुने गरी सं स्थािे स्िप्रयोजनको िालग अचि सम्पजत्त खरीर्द िथा पूिािधार
ूँ ी कोष पररचािन गनि िाधा पने
लनमािण एिं सं स्था र सर्दस्यहरुको वहिमा उत्पार्दन र सेिाको िेिमा प्राथलमक पूज
छै न ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुन ु अजघ कुनै सं स्थािे कुनै कम्पनीको शेयर खररर्द गरे को भएमा त्यस्िो शेयर यो ऐन प्रारम्भ
भएको लमलििे एक िषि अिलधलभि हस्िान्िरण गररसक्नु पनेछ ।
ु जघ र्दिाि भएका साना वकसानद्वारा
(३) अन्यि जुनसुकै कुरा िेजखएको भए िापलन सं स्थािे यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
प्रिवद्धिि वित्तीय सं स्थाको शेयर खररर्द गनि बाधा पनेछैन ।
(७) सं स्थािे प्रालथमक पूूँजी कोषको १५ गुणासम्म िचि सं किन गनि सक्नेछ ।
(८) सं स्थािे र्दिाि गर्दािका बखिका सर्दस्य बाहे क अन्य सर्दस्यिाई सं स्थाको आन्िररक कायिलबलध विपररि ऋण िगानी
गनि सक्ने छै न ।
४०. सन्र्दभि व्याजर्दर सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) सं घीय कानुन बमोजजम रजजष्ट्रारिे बचि िथा ऋणको सन्र्दभि व्याजर्दर िोक्न सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम िोवकएको सन्र्दभि ब्याजर्दर सं स्थाका िालग लनर्दे शक ब्याजर्दर हुनेछ ।
४१.

व्यजिगि बचिको सीमा: सं स्थामा सर्दस्यको व्यजिगि बचिको सीमा विलनयममा िोवकएबमोजजम◆ हुनेछ ।
पररच्छे र्द –९
आलथिक स्रोि पररचािन

४२.

शेयर लबिी िथा वफिाि सम्बन्धी व्यबस्था :(१) सं स्थािे आफ्नो सर्दस्यिाई शेयर वििी गनि सक्नेछ।
ूँ ीको बीस
(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए िापलन सं स्थािे एकै सर्दस्यिाई आफ्नो कुि शेयर पूज
प्रलिशिभन्र्दा बढी हुने गरी शेयर लबिी गनि सक्ने छै न ।
िर नेपाि सरकार, प्रर्दे श सरकार िा स्थानीय िहको पूणि िा आंजशक स्िालमत्ि िा लनयन्िण भएको सं स्था िा लनकायको
हकमा यो बन्र्दे ज िागू हुने छै न।
(४) सं स्थाको शेयरको अंवकि मूल्य प्रलि शेयर एक सय रुपैयाूँ हुनेछ ।
ूँ ी विलनयममा उल्िेख भए बमोजजम हुनेछ ।
(५) सं स्थाको शेयरपूज
(६) सं स्थािे खुिा बजारमा शेयर लबिी गनि पाउने छै न ।

❖

पवहिो सं शोधनद्वारा जझवकएको



पवहिो सं शोधनद्वारा थवपएको

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि
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(७) सं स्थाको मूि धनको रुपमा रहेको कुनै सर्दस्यको शेयर सोही सं स्थाको ऋण िा र्दावयत्ि बाहे क अन्य कुनै ऋण िा
र्दावयत्ि िापि लििाम लबिी गररने छै न ।
४३.

रकम वफिाि िथा खािा सञ्चािन सम्बन्धी व्यिस्था :(1) कुनै सर्दस्यिे सं स्थाको सर्दस्यिा त्याग गरी रकम वफिाि लिन
चाहेमा लनजको कुनै र्दावयत्ि भए त्यस्िोर्दावयत्ि भुिान गरे को लमलििे लिन मवहनालभि लनजको बाूँकी रकम िोवकए
बमोजजम लनजिाई वफिाि गनुि पनेछ ।
(२) कुनै सर्दस्यिे सं स्थामा जम्मा गरे को बचि वफिाि माग गरे मा लनजको कुनै र्दावयत्ि भए त्यस्िो र्दावयत्ि किा गरी
बाूँकी रकम िोवकए बमोजजम लनजिाई वफिाि गनुि पनेछ।
(३) सं स्थािे सबै प्रकारका िचि खािाहरु सं चािन गनि सक्नेछ ।

४४.

ऋण िा अनुर्दान लिन सक्ने:(१) सं स्थािे विर्दे शी बैं क िा वित्तीय सं स्था िा अन्य लनकायबाट ऋण िा अनुर्दान लिन िा
त्यस्िो लनकायसूँग साझेर्दारीमा काम गनि सं घीय कानून िमोजजम स्िीकृिी लिनु पने छ ।
(२) उपर्दफा (१) िमोजजम विर्दे शी बैङ्क िा लनकायबाट ऋण िा अनुर्दान लिन स्िीकृलिको िालग िोवकए िमोजजमको
वििरणहरु सवहि र्दिाि गने अलधकारी समि लनिेर्दन दर्दनु पनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) िमोजजम लनिेर्दन प्राप्त भएमा र्दिाि गने अलधकारीिे महानगरपालिकामा प्रस्िाि पेश गनुि पनेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोजजमको प्रस्िाि नगर कायिपालिकािे उपयुि र्दे खेमा स्िीकृिीको िालग मन्िाियमा लसफाररस
गरर पठाउनेछ ।

४५.

नेपाि सरकारको सुरिण प्राप्ि गनि सक्ने: (१) संस्थािे विर्दे शी बैङ्क िा लनकायसूँग लिने ऋणमा सुरिण प्राप्ि गनुि पने भएमा
सं घीय कानून िमोजजम स्िीकृलिको िालग र्दिाि गने अलधकारर समि प्रस्िाि सवहि लनिेर्दन दर्दनु पने छ ।

(२) र्दफा (१) िमोजजम प्राप्त प्रस्िाि उपयुि र्दे जखएमा नगर कायिपालिकािे सं घीय कानुन बमोजजम स्िीकृलिको िालग मन्िाियमा
लसफाररस गरर पठाउनु पनेछ ।
पररच्छे र्द –१०
सं स्थाको कोष
४६

सं स्थाको कोष :(१) सं स्थाको कोषमा र्दे हाय बमोजजमको रकम रहनेछ :–
(क) शेयर लबिीबाट प्राप्ि रकम,
(ख) बचिको रुपमा प्राप्ि रकम,
(ग) ऋणको रुपमा प्राप्ि रकम,
(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप्ि अनुर्दान रकम,
(ङ) विर्दे शी सरकार िा अन्िरािवष्ट्रय सं घसं स्थाबाट प्राप्ि अनुर्दान िा सहायिाको रकम,
(च) व्यिसावयक कायिबाट आजजिि रकम,
(छ) सर्दस्यिा प्रिेश शुल्क,
(ज) सं स्थाको नाममा प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम ।

४७.

जगेडा कोष :(१) सं स्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषमा र्दे हाय बमोजजमका रकम रहने छन् :–
(क) आलथिक िषिको खू र्द बचि रकमको कम्िीमा पच्चीस प्रलिशि रकम,
ूँ ीगि अनुर्दान रकम,
(ख) कुनै सं स्था, सं घ िा लनकायिे प्रर्दान गरे को पूज
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(ग) जस्थर सम्पजत्त वििीबाट प्राप्ि रकम,
(घ)

अन्य स्रोिबाट जगेडा कोष प्रयोजनका िालग प्राप्ि रकम ।

(३) उपर्दफा (१) बमोजजमको जगेडा कोष अविभाज्य हुनेछ ।
४८.

ूँ ी वफिाि कोषाः(१) सं स्थामा एक सं रजिि पूज
ूँ ी वफिाि कोष रहनेछ ।
सं रजिि पूज
(२) र्दफा ४७ बमोजजमको जगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छु ट्ट्याई बाूँकी
रहेको रकमको कम्िीमा पच्चीस प्रलिशि रकम उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषमा िावषिक रुपमा जम्मा गनुि पनेछ ।
(३) उपर्दफा (१) बमोजजमको रकम सर्दस्यिे गरे को सं घीय कानुनमा िोवकए बमोजजमको िावषिक कारोिारको आधारमा
सम्बजन्धि सर्दस्यिाई उपिव्ध गराउनु पनेछ ।
४९.

सहकारी प्रिद्धिन कोषसम्बन्धी व्यिस्था:(१) सं स्थािे सहकारी व्यिसायको प्रिद्धिन गनिको िालग र्दफा ४७ बमोजजम
जगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छु याई बाूँकी रहेको रकमको शून्य
र्दशमिि पाूँच प्रलिशििे हुन आउने रकम सं घीय कानुनमा व्यिस्था भएबमोजजमको सहकारी प्रिद्धिन कोषमा िावषिक
रुपमा जम्मा गनुि पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषको उपयोग सं घीय कानुन व्यिस्था भएबमोजजम हुनेछ ।

५०.

अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थााः(१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उजल्िजखि कोषका अलिररि सं स्थामा सहकारी
जशिा कोष, शेयर िाभांश कोष िगायि िोवकए बमोजजमका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन् ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूलििका िालग विलनयममा िोवकए बमोजजम उपयोग
गनि सवकनेछ ।
िर एक िषिको शेयर िाभांशको रकम शेयर पूूँजीको १८ प्रलिशिभन्र्दा बढी हुने छै न ।
पररच्छे र्द –११
अलभिे ख र सूचना

५१.

अलभिे ख राख्नु पने :(१) संस्थािे साधारणसभा, सलमलि िथा िेखा सुपररबेिण सलमलि बैठकका लनणिय िथा काम
कारबाहीको अद्यािलधक अलभिेख सुरजिि साथ राख्नु पनेछ ।
(२) सं स्थािे कारोबारसूँग सम्बजन्धि िथा अन्य आिश्यक अलभिेखहरू िोवकए बमोजजम सुरजिि साथ राख्नु पनेछ ।

५२.

वििरण उपिब्ध गराउनु पने :(१) सं स्थािे र्दे हायका वििरणहरू सवहिको प्रलििेर्दन आ.ि. समाप्त भएको िीन मवहना
लभि र्दिाि गने अलधकारी समि पेश गनुि पनेछ :–
(क) कारोबारको चौमालसक र िावषिक प्रलििेर्दन िथा िेखापरीिण प्रलििेर्दन
(ख) बावषिक कायििम नीलि िथा योजना,
(ग) खुर्द बचि सम्बन्धी नीलि िथा योजना,
(घ) सञ्चािकको नाम िथा बाूँकी कायाििलधको सूची,
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी,
(च) शेयर सर्दस्य सं ख्या र शेयरपूूँजी,
(छ) सञ्चािक िा सर्दस्यिे लिएको ऋण लिनि बाूँकी रहेको रकम,
(ज)र्दिाि गने अलधकारीिे समय समयमा िोवकदर्दएको अन्य वििरण ।
पररच्छे र्द – १२
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िे खा र िेखापरीिण
५३.

कारोबारको िेखा:सं स्थाको

कारोबारको िेखा र्दोहोरो िेखा प्रणािीमा आधाररि र कारोबारको यथाथि जस्थलि स्पष्टरुपमा र्दे जखने

गरी सं घीय कानून बमोजजम रजजष्ट्रारिे िागू गरे को िेखामान (एकाउजन्टङ स्याण्डडि) र यस ऐन बमोजजम पािना गनुप
ि ने अन्य
शिि िथा व्यिस्था बमोजजम राख्नु पनेछ ।
५४.

िे खापरीिण:(१) सं स्थािे प्रत्येक आलथिक िषिको िेखापरीिण सो आलथिक िषि समाप्त भएको लमलििे ३ मवहनालभि प्रचलिि
कानून बमोजजम इजाजिपिप्राप्ि िेखापरीिकद्वारा गराउनु पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको अिलधलभि कुनै सं स्थािे िेखापरीिण नगराएको पाइएमा र्दिाि गने अलधकारीिे त्यस्िो
सं स्थाको िेखा परीिण इजाजिपिप्राप्ि िेखापरीिकबाट गराउन सक्नेछ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजम िेखापरीिण गराउूँ र्दा िेखापरीिकिाई दर्दनु पने पाररश्रलमक िगायिको रकम सम्बजन्धि
सं स्थािे व्यहोनेछ ।
(४) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजजम िेखापरीिकिे गरे को िेखापरीिण प्रलििेर्दन अनुमोर्दनको िालग साधारणसभासमि
पेश गनुि पनेछ ।
(५) उपर्दफा (४) बमोजजम पेश भएको िेखापरीिण प्रलििेर्दन साधारणसभाबाट अनुमोर्दन हुन नसकेमा पुनाः
िेखापरीिणको िालग साधारणसभािे र्दफा ५५ को अधीनमा रही अको िेखापरीिक लनयुि गनेछ ।

५५.

िे खापरीिकको लनयुजि :(१) सं स्थाको िेखापरीिण साधारणसभािे लसफाररश गरे का प्रचलिि कानून बमोजजम इजाजिपिप्राप्ि
िेखापरीिकहरू मध्येबाट साधारणसभािे एक जना िेखापरीिक लनयुिी

गनुि पनेछ । लनजको पाररश्रमीक साधारणसभािे िोके

◆

बमोजजम हुनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम िेखापरीिक लनयुि गर्दाि एउटै व्यजि, फमि िा कम्पनीिाई िगािार िीन आलथिक
िषिभन्र्दा बढी हुने गरी लनयुि गनि सवकने छै न ।
५६.

िे खापरीिकमा लनयुि हुन नसक्ने :(१) र्दे हायका व्यजि िेखापरीिकमा लनयुि हुन िथा लनयुि भई सकेको भए सो पर्दमा
बहाि रहन सक्ने छै न :(क) सम्िजन्धि सहकारी सं स्थाको सञ्चािक,
(ख) सम्बजन्धि सं स्थाको सर्दस्य,
(ग) सहकारी सं स्थाको लनयलमि पाररश्रलमक पाउने गरी लनयुि सल्िाहकार िा कमिचारी,
(घ)िेखापरीिण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको िीन िषिको अिलध भुिान नभएको,
(ङ)र्दामासाहीमा परे को,
(च)भ्रष्टाचार, ठगी िा नैलिक पिन हुने अन्य फौजर्दारी कसूरमा सजाय पाएको पाूँच िषि भुिान नभएको,
(ज)सम्बजन्धि सं स्थासूँग स्िाथि बाजझएको व्यजि ।
ु जघ उपर्दफा (१) बमोजजम अयोग्य नभएको कुराको सं स्था समि स्िघोषणा
(२) िेखापरीिकिे आफू लनयुि हुनअ
गरे्नपु नेछ ।

◆
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(३) कुनै िेखापरीिक आफ्नो कायिकाि समाप्त नहुूँर्दै कुनै सं स्थाको िेखापरीिण गनि अयोग्य भएमा िा सं स्थाको
िेखापरीिकको पर्दमा कायम रहन नसक्ने जस्थलि उत्पन्न भएमा लनजिे िेखापरीिण गनुि पने िा गरररहे को काम ित्काि रोकी
सो कुराको जानकारी लिजखि रुपमा सं स्थािाई दर्दनु पनेछ ।
(४) यस र्दफाको प्रलिकूि हुनेगरी लनयुि भएको िेखापरीिकिे गरे को िेखापरीिण मान्य हुने छै न ।
पररच्छे र्द – १३
छु ट,सुविधा र सहुलियि
५७. छु ट, सुविधा र सहुलियि: (१) सं स्थािाई प्राप्त हुने छु ट, सुविधा र सहुलियि सं घीय कानुन बमोजजम हुनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) मा उल्िेजखिछु ट, सुविधा र सहुलियि बाहेक सं स्थािाई प्राप्त हुने अन्य छु ट, सुविधा र सहुलियि िोवकए
बमोजजम हुनेछ ।
(३)…………………………………………..❖
(४)………………………………………….❖
पररच्छे र्द—१४
ऋण असुिी िथा बाूँकी बक्यौिा
५८.

ऋण असूि गने:(१) कुनै सर्दस्यिे सं स्थासूँग गरे को ऋण सम्झौिा िा शिि कबुलियिको पािना नगरे मा, लिखिको भाखालभि
ऋणको सािाूँ, ब्याज र हजािना च ुिा नगरे मा िा ऋण लिएको रकम सम्बजन्धि काममा निगाई वहनालमना गरे को र्दे जखएमा
त्यस्िो सर्दस्यिे ऋण लिं र्दा राखेको लधिोिाई सम्बजन्धि सं स्थािे लििाम लबिी गरी लधिो अपुग भएमा ऋणीको एकाघर
सं गोिको पररिारका सर्दस्यका चि अचि सम्पलििाट िा अन्य कुनै व्यिस्था गरी आफ्नो साूँिा, ब्याज र हजािनाअसूि उपर गनि
सक्नेछ।लधिो सम्बजन्धि सं स्थािे सकारे पिाि् पलन ऋणीिे साूँिा ब्याज र्दुिै भुिानी गरी लधिो बापिको सम्पजत्त बढीमा ३
मवहना लभि वफिाि लिन चाहेमा सम्बजन्धि सं घहरूको रोबरमा औजचत्यको आधारमा वफिाि गनुप
ि नेछ ।
(२) कुनै सर्दस्यिे सं स्थामा राखेको लधिो कुनै वकलसमिे कसैिाई हक छोलडदर्दएमा िा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्िो
लधिोको मूल्य घट्ट्न गएमा त्यस्िो ऋणीिाई लनजिि म्यार्द दर्दई थप लधिो सुरिण राख्न िगाउन सवकनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजम ऋणीिे थप लधिो नराखेमा िा उपर्दफा (१) िा (२) बमोजजमको लधिोबाट पलन साूँिा,
ब्याज र हजािनाको रकम असूि उपर हुन नसकेमा त्यस्िो ऋणीको हक िाग्ने अन्य जायजेथाबाट पलन साूँिा, ब्याज र हजिेाना
असूि उपर गनि सवकनेछ ।
(४) यस र्दफा बमोजजम साूँिा, ब्याज र हजिना असूि उपर गर्दाि िागेको खचिको रकम िथा असूि उपर भएको साूँिा,
व्याज र हजािनाको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम सम्बजन्धि ऋणीिाई वफिाि दर्दनु पनेछ ।
(५) यस र्दफा बमोजजम कुनै सं स्थािे ऋणीको लधिो िा अन्य जायजेथा लििाम लबिी गर्दाि लििाम सकाने व्यजिको
नाममा सो लधिो िा जायजेथा प्रचलिि कानून बमोजजम रजजष्ट्रेशन िा र्दाजखि खारे ज गनिको िालग सम्बजन्धि कायािियमा िेखी
पठाउनेछ र सम्बजन्धि कायािियिे पलन सोही बमोजजम रजजष्ट्रेशन िा र्दाजखि खारे ज गरी सोको जानकारी सम्बजन्धि सं स्थािाई
दर्दनु पनेछ ।

❖

पवहिो सं शोधनद्वारा जझवकएको

❖

पवहिो सं शोधनद्वारा जझवकएको

18

(६) यस र्दफा बमोजजम लधिो राखेको सम्पजत्त लििाम लबिी गर्दाि कसैिे सकार नगरे मा त्यस्िो सम्पजत्त सम्बजन्धि
सं स्था आफैंिे सकार गनि सक्नेछ ।
(७) उपर्दफा (६) बमोजजम आफैंिे सकार गरे मा त्यस्िो सम्पजत्त सम्बजन्धि सं स्थाको नाममा रजजष्ट्रेशन िा र्दाजखि
खारे ज गनि सम्बजन्धि कायािियमा िेखी पठाउनेछ र त्यसरी िेखी आएमा सम्बजन्धि कायािियिे सोही बमोजजम रजजष्ट्रेशन िा
र्दाजखि खारे ज गरी दर्दनु पनेछ ।
५९.

कािो सूची सम्बन्धी व्यिस्थााः सं स्थाबाट ऋण लिई

रकमको अपचिन गने िा िोवकएको समयािलध लभि ऋणको साूँिा व्याज

वफिाि नगने व्यजिको नाम नामेशी सवहि कािोसूची प्रकाशन सम्बन्धी व्यिस्था सं घीय कानुन बमोजजम हुनेछ ।
६०.

कजाि सूचना केन््र सम्बन्धी व्यिस्थााःकजाि सूचना केन्ि सम्बन्धी व्यिस्था सं घीय कानुन बमोजजम हुनेछ ।

६१. ऋण अशुिी न्यfofलधकरण : ऋण अशुिी न्यायालधकरण को गठन िथा अन्य ब्यिस्था सं घको कानुनमा िोवकए बमोजजम हुनेछ ।
६२

बाूँकी बक्यौिा असूि उपर गने : कसैिे सं स्थािाई लिनुि बुझाउनु पने रकम नलिरी बाूँकी राखेमा त्यस्िो रकम र सोको ब्याज
समेि त्यस्िा व्यजिको जाय जेथाबाट असूि उपर गनि सक्नेछ । बाकी बक्यौिा असुि उपरका िालग र्दिाि गने अलधकारीिे
सम्िजन्धि सं स्थािाई सहयोग पुयािउनु पनेछ ।

६३. रोक्का राख्निे खी पठाउने:(१) सं स्था िा र्दिाि गने अलधकारीिे र्दफा ५८ र ६२◆ को प्रयोजनको िालग कुनै व्यजिको खािा,
जायजेथाको स्िालमत्ि हस्िान्िरण, नामसारी िा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्धि लनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम रोक्काको िालग िेखी आएमा सम्बजन्धि लनकायिे प्रचलिि कानून बमोजजम त्यस्िो व्यजिको
खािा, जाय जेथाको स्िालमत्ि हस्िान्िरण, नामसारी िा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राखी दर्दनु पनेछ ।
६४.

अग्रालधकार रहने:कुनै व्यजििे सं स्थािाई लिनुि पने ऋण िा अन्य कुनै र्दावयत्ि नलिरे मा त्यस्िो व्यजिको जाय जेथामा नेपाि
सरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्यसको िालग रकम छु िाई बाूँकी रहन आएको रकममा सं स्थाको अग्रालधकार रहनेछ ।

६५.

कारिाही◆ गनि िाधा नपने:सं स्थािे ऋण असुिी गने सम्बन्धमा कुनै व्यजि िा सहकारी संस्था उपर चिाएको कुनै कारिाहीका
कारणबाट त्यस्िो व्यजि िा सं स्था उपर यस ऐन िथा प्रचलिि कानून बमोजजमको कुनै कसूरमा कारिाही चिाउन रोक
िगाएको मालनने छै न ।
पररच्छे र्द– १५
एकीकरण, लबघटन िथा र्दिाि खारे ज

६६.◆

एकीकरण िथा विभाजन सम्बन्धी व्यबस्था:(१) यस ऐनको अलधनमा रही र्दुई िा र्दुईभन्र्दा बढी सं स्थाहरु एक आपसमा गाभी
एकीकरण गनि िा एक सं स्थािाई भौगोलिक कायि िेिको आधारमा र्दुई िा र्दुईभन्र्दा बढी सं स्थामा विभाजन गनि सवकनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम एकीकरण िा विभाजन गर्दाि सम्बजन्धि सं स्थाको कुि कायम रहेका सर्दस्य सं ख्याको र्दुई
लिहाइ बहुमिबाट लनणिय हुन ु पनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजम एकीकरण िा विभाजन गने लनणिय गर्दाि एकीकरण िा विभाजनका शिि र कायिविलध समेि
खुिाउनु पनेछ।
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६७.

◆

विघटन र र्दिाि खारे ज:(१) कुनै सं स्थामा र्दे हायको अिस्था विद्यमान भएमा साधारणसभाको ित्काि कायम रहे का र्दुई लिहाइ
बहुमि सर्दस्यको लनणियबाट त्यस्िो सं स्थाको विघटन गने लनणिय गरी र्दिाि खारे जीको स्िीकृलिका िालग सलमलििे र्दिाि गने
अलधकारीसमि लनिेर्दन दर्दनसक्नेछ :–
(क) विलनयममा उजल्िजखि उद्देश्य िथा कायि हालसि गनि सम्भि नभएमा,
(ख) सर्दस्यको वहि गनि नसक्ने भएमा ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम प्राप्ि लनिेर्दनमा छानविन गर्दाि त्यस्िो सं स्थाको विघटन गनि उपयुि र्दे जखएमा र्दिाि गने
अलधकारीिे त्यस्िो सं स्थाको र्दिाि खारे ज गनि सक्नेछ।

(३) उपर्दफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए िापलन र्दिाि गने अलधकारीिे र्दे हायको अिस्थामा माि सं स्थाको र्दिाि
खारे ज गनि सक्नेछ :–
(क) िगािार र्दुई िषिसम्म कुनै कारोबार नगरी लनष्कृय रहे को पाइएमा,
(ख) कुनै सं स्थािे यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयमाििी विपरीिको कायि बारम्बार गरे मा,
(ग) विलनयममा उजल्िजखि उद्देश्य विपरीि कायि गरे मा,
(घ) सहकारी मूल्य, मान्यिा र लसद्धान्ि विपरीि कायि गरे मा ।
ु ाईको िालग
(४) उपर्दफा (२) िा (३) बमोजजम र्दिाि खारे ज गनुि अजघ र्दिाि गने अलधकारीिे त्यस्िो सं स्थािाई सुनि
कम्िीमा १५

दर्दनको समय दर्दनु पनेछ ।

◆

(५) उपर्दफा (२) िा (३) बमोजजम सं स्थाको र्दिाि खारे ज भएमा त्यस्िो सं स्था विघटन भएको मालननेछ ।
(७) उपर्दफा (२) िा (३) बमोजजम सं स्थाको र्दिाि खारे जी भएमा त्यस्िो सं स्थाको र्दिाि प्रमाणपि स्ििाः रद्द भएको
मालननेछ ।
६८.◆ लिक्िीडेटरको लनयुजि:(१) र्दफा ६७◆ बमोजजम कुनै सं स्थाको र्दिाि खारे ज भएमा र्दिाि गने अलधकारीिे लिक्िीडेटर लनयुि गनेछ
।
(२) उपर्दफामा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भएिापलन सं घीय कानुनमा िोवकएको लसमासम्मको सम्पत्तजे भएको सेंस्थाको हकमा
र्दिाि गने अलधकारीिे कुनै अलधकृिस्िरका कमिचारीिाई लिक्िीडेटर लनयुजि गनि सक्नेछ ।
६९.◆ लिक्िीडे शन पलछको सम्पलिको उपयोग: कुनै सं स्थाको लिक्िीडेशन पिाि् सबै र्दावयत्ि भुिान गरी बाूँकी रहन गएको सम्पजत्तको
उपयोग सं घीय कानुनमा िोकजेए बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे र्द –१६
र्दिाि गने अलधकारी
७०.◆

र्दिाि गने अलधकारीाः (१) यस ऐन अन्िगिि र्दिाि गने अलधकारीिे गनुप
ि ने कायिहरू विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख
प्रशासकीय अलधकृििे गनेछ ।

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि
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(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको र्दिाि गने अलधकारीिे यस ऐन बमोजजम आफूमा रहे को कुनै िा सम्पूणि अलधकार आफू
मािहिको अलधकृिस्िरको कमिचारीिाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ ।
७१.◆

काम, कििव्य र अलधकार: यस ऐनमा अन्यि उजल्िजखि काम, कििव्य िथा अलधकारको अलिररि र्दिाि गने अलधकारीको काम,
कििव्य र अलधकार िोवकए बमोजजम हुनेछ
पररच्छे र्द –१७
लनरीिण िथा अनुगमन

७२◆.

लनरीिण िथा अलभिेख जाूँच गने :(१) र्दिाि गने अलधकारीिे सं स्थाको जुनसुकै बखि लनरीिण िथा वहसाब जाूँच गनि, गराउन
सक्नेछ ।
(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जुनसुकै िखि िोवकएको भन्र्दा बढी आलथिक कारोिार गने सं स्थाको वहसाि वकिाि िा वित्तीय
कारोिारको लनरीिण िा जाूँच गनि, गराउन सक्नेछ।
(३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको िालग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै अलधकारी िा विशेषज्ञ खटाई आबश्यक
वििरण िा सूचनाहरू सं स्थाबाट जझकाई लनरीिण िथा सुपरीिेिण गनि सक्नेछ ।
(४) उपर्दफा (१) िा (२)बमोजजम लनरीिण िा वहसाब जाूँच गर्दाि र्दिाि गने अलधकारी िा नेपाि राष्ट्र बैङ्कको अलधकार
प्राप्त अलधकृििे माग गरे को जानकारी सम्बजन्धि सं स्थािे उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
(५) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजजम लनरीिण िा वहसाब जाूँच गर्दाि कुनै सं स्थाको काम कारबाही यो ऐन, यस ऐन
अन्िगिि बनेको लनयम, लनर्दे जशका, मापर्दण्ड िा कायिविलध बमोजजम भएको नपाइएमा र्दिाि गने अलधकारी िा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे
सम्बजन्धि सं स्थािाई आिश्यक लनर्दे शन दर्दन सक्नेछ र त्यस्िो लनर्दे शनको पािना गनुि त्यस्िो सं स्थाको कििव्य हुनेछ ।
(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस र्दफा बमोजजम सं स्थाको लनरीिण िथा सुपरीिेिण गर्दाि नेपाि राष्ट्र बैङ्किे प्रचलिि कानून
बमोजजमको अलधकार प्रयोग गनि सक्नेछ।
(७) यस र्दफा बमोजजम सं स्थाको लनरीिण िथा सुपरीिेिण गर्दाि प्राप्ि हुन आएको जानकारी नेपाि राष्ट्र बैङ्किे
विराटनगर महानगरपालिका, नगर कायिपालिकािाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

७३◆.

छानविन गनि सक्ने :(१) कुनै सं स्थाको व्यिसावयक कारोबार सन्िोषजनक नभएको, सर्दस्यको वहि विपरीि काम भएको िा सो
सं स्थाको उद्देश्य विपरीि कायि गरे को भनी त्यस्िो सं स्थाकोकम्िीमा पाूँच◆ प्रलिशि सर्दस्यिे छानविनको िालग लनिेर्दन दर्दएमा
र्दिाि गने अलधकारीिे त्यस्िो सं स्थाको छानविन गनि, गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम छालनिन गर्दाि माग गरे को वििरण िा कागजाि उपिब्ध गराई सहयोग गनुि सम्बजन्धि
सलमलिको कििव्य हुनेछ ।
(३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजजम गररएको छानविनको जानकारी सम्बजन्धि सं स्थािाई लिजखि रुपमा दर्दनु पनेछ ।

७४◆.बचि िथा ऋणको कारोबार गने सं स्था को लनरीिण िथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यिस्था :(१) बचि िथा ऋणको मुख्य
कारोबार गने सं स्थािे िोवकए बमोजजम अनुगमन प्रणािी अििम्बन गनुि पनेछ ।
◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि
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(२) र्दिाि गने अलधकारीिे बचि िथा ऋणको कारोबार गने सं स्थाको िोवकए बमोजजमको अनुगमन प्रणािीमा आधाररि भई लनरीिण िथा
अनुगमन गनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजम सं स्थाको लनरीिण िथा अनुगमन र्दिाि गने अलधकारीिे विषयगि सं घहरूको आिश्यकिा अनुसार नेपाि राष्ट्र
बैङ्क,

/fli6«o ;xsf/L dxf;+3, lhNnf ;xsf/L ;+3

िगायिका अन्य लनकायको सहयोग लिन सक्नेछ ।

७५◆.िावषिक प्रलििेर्दन पेश गनुप
ि ने :(१) र्दिाि गने अलधकारीिे आलथिक िषि समाप्त भएको लमलििे िीन मवहनालभि सं स्थाको लनरीिण
सम्बन्धी िावषिक प्रलििेर्दन महानगरपालिकासमि पेश गनुि पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१)

बमोजजमको प्रलििेर्दनमा र्दे हायका वििरणहरू खुिाउनु पनेछ:–

(क) सञ्चािनमा रहेका सं स्थाको वििरण,
(ख) अनुगमन गररएका सं स्थाको सं ख्या िथा आलथिक कारोिारको वििरण,

(ग) सं स्थामा सहकारी लसद्धान्ि र यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम, विलनयम िथा आन्िररक कायिविलधको
पािनाको अिस्था,
(घ) सं स्थाका सर्दस्यिे प्राप्ि गरे को सेिा सुविधाको अिस्था,
(ङ) सं स्थाको वियाकिापमा सर्दस्यको सहभालगिाको स्िर अनुपाि,
(च) सं स्थािाई महानगरनगरपालिकाबाट प्रर्दान गररएको वित्तीय अनुर्दान िथा छु ट सुविधाको सर्दुपयोलगिाको अिस्था,
(छ) सं स्थाको आलथिक वियाकिाप िथा वित्तीय अिस्था सम्बन्धी िोवकए बमोजजमका वििरण,
(ज) सं स्थामा आन्िररक लनयन्िण प्रणािीको अिस्था,
(झ) सं स्थामा सुशासन िथा जजम्मेिारीको अिस्था,
(ञ) सं स्थामा रहेका कोषको वििरण,
ूँ ी वफिाि कोषवििरणको अिस्था,
(ट) सं रजिि पूज
(ठ) सहकारीको नीलि लनमािणमा सहयोग पुग्ने आिश्यक कुराहरू,
(ड) सहकारी सं स्थाको र्दिाि, खारे जी िथा विघटन सम्बन्धी वििरण,
(ढ) सं स्थािे सञ्चािन गरे को र्दफा १२ बमोजजमको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजनाको वििरण,
(ण) िोवकए बमोजजमका अन्य वििरण ।
७६◆. सहकारी बचि िथा कजाि सुरिण कोष M

सहकारी बचि िथा कजाि सुरिण कोषको सं चािन िथा ब्यिस्थापन सं घीय कानुन

बमोजजम हुनेछ ।

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि

◆

पवहिो सं शोधनद्वारा सं शोलधि
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७७◆. आपसी सुरिण सेिा सं चािन सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) सं स्थािे सं घीय कानुनमा व्यिस्था भएबमोजजम आफ्ना सर्दस्यहरुको
बािीनािी, िस्िुभाउ िथा पशुपिी िगायिका उत्पार्दन िथा सेिामा भएको ििीको अंश

k"tL{

गने गरी आपसी सुरिण सं चािन गनि

सक्नेछ

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd cfk;L ;'/If0f ;+rfng ug{ ;+:yfsf] Go'gtd dfkb08 tyf cGo Aoj:yf ;+3Lo sfg'g adf]lhd
x'g]5 .
७८◆. जस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्यिस्थााः (१) बचि, ऋण िथा अन्य विषयगि सं स्थाहरू सम्भाविि जोजखमबाट सं रिणका िालग सं घीय
कानुनमा व्यिस्था भए बमोजजम खडा हुने जस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
पररच्छे र्द –१८

समस्याग्रस्ि सं स्थाको व्यिस्थापन
७९◆.

सं स्थासमस्याग्रस्ि भएको घोषणा गनि सवकने:(१) यस ऐन बमोजजम गररएको लनरीिण िा वहसाब जाूँचबाट कुनै सं स्थामा र्दे हायको
अिस्था विद्यमान रहेको र्दे जखएमा सं जघय कानुनमा ब्यिस्था भए बमोजजम त्यस्िा सं स्थािाई समस्याग्रस्ि सं स्थाको रुपमा घोषणा
गनि सक्नेछ:(क) सर्दस्यको वहि विपरीि हुने गरी कुनै कायि गरे को,
(ख) सं स्थािे पूरा गनुप
ि ने वित्तीय र्दावयत्ि पूरा नगरे को िा भुिानी गनुप
ि ने र्दावयत्ि भुिानी गनि नसकेको िा भुिानी
गनि नसक्ने अिस्था भएको,
(ग) सर्दस्यहरूको बचि लनधािररि शिि बमोजजम वफिाि गनि नसकेको,
(घ)यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम िथा विलनयम विपरीि हुने गरी सं स्था
(ङ) सं स्था

सञ्चािन भएको,

र्दामासाहीमा पनि सक्ने अबस्थामा भएको िा उल्िेखनीय रुपमा गम्भीर आलथिक कदठनाई भोलगरहे को,

(च) कुनै सं स्थािे सर्दस्यको बचि रकम वफिाि गनुि पने अिलधमा वफिाि नगरे को भनी त्यस्िो सं स्थाका कम्िीमा पजच्चस
जना◆ सर्दस्यहरूिे र्दिाि गने अलधकारीसमि लनिेर्दन दर्दएकोमा छानविन गर्दाि खण्ड (क) र्दे जख (ङ) सम्मको कुनै
अिस्था विद्यमान भएको र्दे जखएको ।
(२)उपर्दफा(१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए िापलन प्रचलिि कानून बमोजजम गठन गरे को आयोगिे कुनै सं स्थािाई
समस्याग्रस्ि सं स्था घोषणा गनि लसफाररस गरे मा िा समस्याग्रस्ि भनी पवहचान गरे कोमा िा त्यस्िो आयोगमा परे को उजुरी सं ख्या,
औजचत्य समेिको आधारमा नगर कायिपालिकािे त्यस्िो सं स्थािाई समस्याग्रस्ि सं स्था घोषणा गनि सक्नेछ ।
८०◆.व्यिस्थापन सलमलिको गठन:(१) र्दफा ७९◆ बमोजजम समस्याग्रस्ि सं स्था घोषणा भएकोमा त्यस्िो सं स्थाको सम्पजत्त व्यिस्थापन
िथा र्दावयत्ि भुिानी सम्बन्धी कायिका िालग व्यिस्थापन सलमलिको गठन गने ब्यिस्था सं जघय कानुन अनुसार हुनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम जशफाररस भई आएमा सं जघय कानुनमा िोवकए बमोजीम नगर कायिपालिकािे ब्यिस्थापन
सलमिीको गठन गनि सक्नेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजम गदठि व्यिस्थापन सलमलिको काम, कििव्य र अलधकार िोवकए बमोजजम हुनेछ ।
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पररच्छे र्द–१९
कसेूर, र्दण्ड जररिाना िथा पुनराबेर्दन
८१◆. कसेूर गरे को मालनने : कसैिे र्दे हायको कुनै कायि गरे मा यस ऐन अन्िगििको कसेूर गरे को मालननेछ ।
(क) र्दिाि नगरी िा खारे ज भएको सं स्था सञ्चािन गरे मा िा कुनै व्यजि, फमि िा कम्पनीिे आफ्नो नाममा सहकारी
शब्र्द िा सो शब्र्दको अंग्रेजी रुपान्िरण राखी कुनै कारोबार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह

िा अन्य कुनै कायि गरे मा,

(ख) सर्दस्यको बचि यस ऐन र यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम, विलनयमबमोजजम बाहेक अन्य कुनैपलन प्रयोजनको िालग
प्रयोग गरे मा,
(ग) िोवकएकोभन्र्दा बढी रकम ऋण प्रर्दान गर्दाि जमानि िा सुरिण नराखी ऋण प्रर्दान गरे मा,
(घ) सलमलिको सर्दस्य, व्यिस्थापकिा कमिचारीिे सं स्थाको सम्पजत्त, बचि िा शेयर रकम वहनालमना गरे मा,

(ङ) ऋण असूि हुन नसक्ने गरी सलमलिका कुनै सर्दस्य, लनजको नािेर्दार िा अन्य व्यजि िा कमिचारीिाई ऋण दर्दई
रकम वहनालमना गरे मा,

(च) सलमलिका कुनै सर्दस्यिे एक्िै िा अन्य सर्दस्यको लमिोमिोमा सं स्थाको शेयर िा बचि रकम आफू खुसी
पररचािन गरी सं स्थािाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा,
(छ) झुिा िा गिि वििरण पेश गरी कजाि लिएमा, राखेको लधिो कच्चा भएमा िा ऋण वहनालमना गरे मा,
(ज) सं स्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्िर ्गि बनेका लनयम, विलनयम

विपररि िगानी गरे मा िा िगानी गने उद्देश्यिे

रकम उठाएमा,

(झ) कृलिम व्यिसाय खडा गरी िा गराई ऋण लिएमा िा दर्दएमा,
(ञ) लधिोको अस्िाभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण लिएमा िा दर्दएमा,
(ट) झुिा वििरणको आधारमा पररयोजनाको िागि अस्िाभाविक रुपमा बढाई बढी ऋण लिएमा िा

दर्दएमा,

(ठ) कुनै व्यजि िा सं स्थािाई एक पटक दर्दइसकेको सुरिण रीिपूिक
ि
फुकुिा नभई िा सो सुरिणिे खामेको
मूल्यभन्र्दा बढी हुनेगरी सोही सुरिण अन्य सं स्थामा राखी पुनाः ऋण लिए िा दर्दएमा,
(ड) सं स्थाबाट जुन प्रयोजनको िालग ऋण सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा निगाई अन्यि प्रयोग गरे िा गराएमा,
(ढ) सं स्थाको कुनै कागजाि िा खािामा िेजखएको कुनै कुरा कुनै िररकािे हटाइ िा उडाइ अकै अथि लनस्कने व्यहोरा
पारी लमिाई िेख्ने िा अको लभन्नै श्रे स्िा राख्ने जस्िा काम गरे बाट आफूिाई िा अरु कसैिाई फाइर्दा िा हालन
नोक्सानी गने उद्देश्यिे कीिे गनि िा अकािको हालन नोक्सानी गने उद्देश्यिे नगरे िा नभएको झुिा कुरा गरे िा
भएको हो भनी िा लमलि, अङ्क िा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजाि बनाई िा बनाउन िगाई
जािसाजी गरे िा गराएमा,
(ण) ऋणको लधिो स्िरुप राजखने चि अचि सम्पजत्त लििाम लबिी िा अन्य प्रयोजनको िालग मूल्याङ्कन गर्दाि
मूल्याङ्कनकिाििे बढी, कम िा गिि मूल्याङ्कन गरी सं स्थािाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कायि गरे िा गराएमा,
(ि) सेंस्थािाई हानी नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यिे कसैिे कुनै काम गराउन िा नगराउन, मोिावहजा गनि िा गराउन,
कुनै वकलसमको रकम लिन िा दर्दन, लबना मूल्य िा कम मूल्यमा कुनै माि, िस्िु िा सेिा लिन िा दर्दन, र्दान,
र्दािव्य, उपहार िा चन्र्दा लिन िा दर्दन, गिि लिखि ियार गनि िा गराउन, अनुिार्द गनि िा गराउन िा गैर
कानूनी िाभ िा हानीपुर्याउने बर्दलनयििे कुनै कायि गरे िा गराएमा,
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(थ) कुनैसंस्था िा सोको सर्दस्य िा बचिकिाि िा िीमध्ये कसै िाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी िेखा परीिण गरे गराएमा
िा िेखा परीिण गरे को झुिो प्रलििेर्दन ियार पारे मा िा पानि िगाएमा।
८२◆. सजायाः (१) कसैिे र्दफा ८१◆ को कसूर गरे मा र्दे हाय बमोजजमको सजाय हुनेछ :(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ)को कसूरमा एक बषिसम्म कैर्द र एकिाखरुपैँयासम्म जररिाना,
(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा र्दुई बषिसम्म कैर्द र र्दुई िाख रुपैँयासम्म जररिाना,
(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा विगो बराबरको रकम जररिाना गरी िीन बषि सम्म कैर्द ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (ि) को कसूरमा विगो भराई विगो बमोजजम
जररिाना गरी र्दे हाय बमोजजमको कैर्द हुनेछ :(१) र्दश िाख रुपैयाूँसम्म लबगो भए एक िषिसम्म कैर्द,
(२) र्दश िाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी पचास िाख रुपैयाूँसम्म लबगो भए र्दुई िषिर्देजखिीन िषिसम्म कैर्द,
(३) पचास िाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्म लबगो भए िीन िषिर्देजख चार िषिसम्म कैर्द,
(४) एक करोड रुपैयाूँभन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयासम्म लबगो भए चार िषिर्देजख छिषिसम्म कैर्द,
(५) र्दश करोड रुपैंयाूँभन्र्दा बढीएक अबि रुपैयाूँसम्म लबगो भए छ िषिर्देजख आठ िषिसम्म कैर्द,
(६)एक अबि रुपैयाूँभन्र्दा बढीजलिसुकै रुपैयाूँ लबगो भए पलन आठ िषिर्देजख र्दश िषिसम्म कैर्द,
(ङ) खण्ड (ढ) को

कसूरमार्दश बषिसम्म कैर्द ।

Dffly pNn]lvt ;hfo tyf k'g/fj]bg ;DjlGw Aoj:yf ;+l3o sfg'gdf pNn]v eP adf]lhd x'g]5 .
(२) र्दफा ८१◆ को कसूर गनि उद्योग गने िा त्यस्िो कसूर गनि मद्दि पुर्याउने व्यजििाई मुख्य कसूरर्दारिाई हुने
सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
(३) र्दफा ८१◆ कोकसूर गने िा त्यस्िो कसूर गनि मद्दि पुर्याउनु कुनै लनकाय संस्था भए त्यस्िो लनकाय सं स्थाको
प्रमुख कायिकारी िा पर्दालधकारी िा कायिकारी है लसयिमा कायि सम्पार्दन गने व्यजििाई यस ऐन बमोजजम हुने सजाय हुनेछ ।
८३.◆

जररिाना हुने :(१) र्दफा ८९◆ बमोजजम कसैको उजूरी परी िा सं स्थाको लनरीिण अनुगमन िा वहसाब वकिाबको जाूँच गर्दाि िा
अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे र्दे हायको कुनै कायि गरे को पाइएमा र्दिाि गने अलधकारीिे त्यस्िो कायिको प्रकृलि र गाम्भीयिको
आधारमा त्यस्िो कायि गने व्यजििाई पाूँच िाख रुपैँया सम्म जररिाना गनेछ :(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेका लनयम विपरीि सर्दस्यसूँग ब्याज लिएमा,
(ख) सं स्थािे प्रर्दान गने बचि र ऋणको ब्याजर्दर बीचको अन्िर छ प्रलिशिभन्र्दा बढी कायम गरे मा,
ूँ ीकृि गरी सोको आधारमा ब्याज िगाएमा,
(ग) सं स्थािे प्रर्दान गरे को ऋणमा िाग्ने ब्याजिाई मूि कजािमा पूज
(घ) कुनै सर्दस्यिाई आफ्नो पूूँजीकोषको िोवकए बमोजजमको प्रलिशिभन्र्दा बढी हुने गरी ऋण प्रर्दान गरे मा,
(ङ)सं स्था र्दिाि गर्दािका बखिका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यिाई सर्दस्यिा प्राप्ि गरे को िीन मवहना अिलध व्यलिि नभई
ऋण िगानी गरे मा,
ूँ ी कोषको १५ गुणा भन्र्दा बढीहुने गरी बचि सं किन गरे मा,
(च) प्राथलमक पूज
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ूँ ीको १८ प्रलिशिभन्र्दा बढी शेयर िाभांश वििरण गरे मा,
(छ) शेयर पूज
(ज) सेंस्थािे आफ्नो कायििेि बावहर गई कारोबार गरे मा िा गैर सर्दस्यसं ग कारोिार गरे मा,
(झ) सेंस्थािे यो ऐन विपरीि अन्य ब्यजििाई आफ्नो सर्दस्यिा दर्दएमा ।
(२) उपर्दफा (१) मा िेजखएको व्यहोराबाट कसैिे र्दे हायको कुनै कायि गरे को र्दिाि गने अलधकारीिे त्यस्िो
कायिको प्रकृलि र गाम्भीयिको आधारमा त्यस्िो कायि गने व्यजििाई िीन िाख रुपैयाूँसम्म जररिाना गनि सक्नेछाः(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम बमोजजम दर्दएको कुनै लनर्दे शन िा िोवकएको मापर्दण्डको पािना
नगरे मा,
(ख)यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम बमोजजम दर्दनुपने कुनै वििरण, कागजाि, प्रलिबेर्दन, सूचना िा जानकारी
नदर्दएमा,
(ग) यस ऐन बमोजजम लनिािचन नगरी सलमलि िथा िेखा सुपरीिेिण सलमलिका पर्दालधकारीहरु आफू खुशी पररिििन
गरे मा
(घ) कुनै सं स्थािे र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बमोजजमको िोवकएको शिि पािन नगरे मा,
(ङ) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयम विपररि अन्य कायि गरे मा ।
(३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोजजमको जररिाना गनुि अजघ र्दिाि गने अलधकारीिे सम्बजन्धि व्यजि िा सं स्थािाई सफाई
पेश गनि कम्िीमा पन्र दर्दनको समयािलध दर्दनु पनेछ ।
८४.◆

रोक्का राख्ने :(१) र्दिाि गने अलधकारीिे सम्बजन्धि सं स्थािाई र्दफा ८३◆ बमोजजम जररिाना गनुक
ि ा अलिररि िीन मवहनासम्म
त्यस्िो सं स्थाको कारोबार, सम्पलि िथा बैङ्क खािा रोक्का राख्ने िथा सम्पजत्त रोक्का राख्न सम्बजन्धि लनकायिाई लसफाररस गनि
सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको लसफाररस प्राप्ि भएमा त्यस्िो सं स्थाको कारोबार, सम्पलि िा बैङ्क खािा रोक्का राखी सो
को जानकारी र्दिाि गने अलधकारीिाई दर्दनु पनेछ ।

८५.◆

ु : सोही कसूर गरे मा त्यस्िो व्यजि िा
र्दोब्बर जररिाना हुन:े (१) र्दफा ८३◆ बमोजजम जररिाना भएको व्यजि िा सं स्थािेपन
सं स्थािाई र्दिाि गने अलधकारीिे र्दोस्रो पटकर्दे जख प्रत्येक पटकको िालग र्दोब्बर जररिाना गनेछ ।

८६◆.

अनुसन्धानको िालग िेखी पठाउन सक्ने :र्दिाि गने अलधकारी िा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन बमोजजम आफ्नो काम, कििव्य र
अलधकारको पािना गर्दाि कसैिे र्दफा ८१◆ बमोजजमको कसूर गरे को थाहा पाएमा त्यस्िो कसूरका सम्बन्धमा यस ऐन बमोजजम
अनुसन्धान गनिको िालग सम्बजन्धि लनकायमा िेखी पठाउन सक्नेछ ।

८७.◆

मुद्दासम्बन्धी व्यिस्थााः र्दफा ८२◆ बमोजजम सजाय हुने कसूरको मुद्दा सम्बन्धी व्यिस्था सं घीय कानुन बमोजजम हुनेछ ।

८८◆.

मुद्दा हेने अलधकारी:र्दफा ८२◆ बमोजजमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारिाही र वकनारा जजल्िा अर्दाििबाट हुनेछ ।
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८९◆.

उजूरी दर्दने हर्दम्यार्द :(१) कसैिे र्दफा ८२◆ बमोजजमको सजाय हुने कसूर गरे को िा गनि िागेको थाहा पाउने व्यजििे त्यसरी
थाहा पाएको लमलििे नब्बे दर्दनलभि र्दिाि गने अलधकारी समि उजूरी दर्दनु पनेछ ।
क(२) कसैिे र्दफा ८३◆ बमोजजम जररिाना हुने कायि गरे को थाहा पाउने व्यजििे त्यसरी थाहा पाएको लमलििे नब्बे
दर्दन लभि र्दिाि गने अलधकारी समि उजूरी दर्दनु पनेछ ।

९०.◆

पुनरािेर्दन गनि सक्ने :(१) र्दफा ६ बमोजजम सं स्था र्दिाि गनि अस्िीकार गरे को िा र्दफा ६७◆ बमोजजम सं स्था र्दिाि खारे ज
गरे कोमा जचत्त नबुझ्नेिे सो लनणियको जानकारी पाएको लमलििे पैंिीस दर्दनलभि र्दिाि गने अलधकारीको लनणियउपर नगर
कायिपालिकासमि पुनरािेर्दन गनि सक्नेछ ।
(२) र्दफा ८३◆ बमोजजमको जररिानामा जचत्त नबुझ्ने व्यजििे त्यस्िो लनणियको जानकारी पाएको लमलििे पैंिीस
दर्दनलभि र्दे हाय बमोजजम पुनरािेर्दन गनि सक्नेछ:
(क) र्दिाि गने अलधकारी र कायिपालिकािे गरे को लनणिय उपर सम्बजन्धि जजल्िा अर्दाििमा,
(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरे को लनणिय उपरसम्बजन्धि उच्च अर्दाििमा ।

९१.◆

असूि उपर गररने : यस पररच्छे र्द बमोजजम कुनै व्यजििे लिनुि पने जररिाना िा कुनै रकम नलिरी बाूँकी रहेकोमा त्यस्िो
जररिाना िा रकम लनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर गररनेछ ।

Dffly pNn]lvt s;'/, b08, hl/jfgf tyf k'g/fj]bg ;DjlGw Aoj:yf ;+l3o sfg'gdf pNn]v eP adf]lhd x'g]5
.
पररच्छे र्द–२०
विविध
९२.◆

मिालधकारको प्रयोग : कुनै सर्दस्यिे सं स्थाको जलिसुकै शेयर खररर्द गरे को भए िापलन सम्बजन्धि सं स्थाको कायि सञ्चािनमा एक
सर्दस्य एक मिको आधारमा आफ्नो मिालधकारको प्रयोग गनि सक्नेछ ।

९३.◆

सामाजजक परीिण गराउन सक्ने :(१) सं स्थािे विलनयममा उजल्िजखि उद्देश्य प्राप्ि गनिका िालग सलमलिबाट भएका लनणिय र
कायि, सर्दस्यहरूिे प्राप्ि गरे का सेिा र सन्िुष्टीको स्िर, सेिा प्राजप्िबाट सर्दस्यहरूको जीिनस्िरमा आएको आलथिक, सामाजजक,
सांस्कृलिक िथा िािािरणीय पिमा सकारात्मक पररिििन िगायिका विषयमा सामाजजक परीिण गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोजजम भएको सामाजजक परीिणको प्रलििेर्दन छिफिको िालग सलमलििे साधारणसभासमि पेश
गनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक परीिण प्रलििेर्दन छिफि गरी साधारणसभािे आिश्यकिा अनुसार
सलमलििाई लनर्दे शन दर्दन सक्नेछ ।
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(४) यस र्दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण प्रलििेर्दनको एक प्रलि सम्बजन्धि सं स्थािे र्दिाि गने अलधकारी समि पेश
गनुि पनेछ ।
९४.◆

सहकारी जशिााः सहकारी िेिको प्रिधिनको िालग विद्यािय िहको पाठयिममा आधारभूि सहकारी सम्िन्धी विषयिस्िुिाई
समािेश गनि सवकनेछ ।

९५.◆

आलथिक सहयोग गनि नहुन:े ………………………………………………………………………………………………………………………………………❖

सहकारी सं स्थाको रकम सर्दस्यिाहेक अरु कसैिाइि सामाजजक कायिमा िाहे क अन्य कायिका िागी आलथिक सहयोग गनि पाइिने छै न ।
स्पष्टीकरणाः यस र्दफाको प्रयोजनको िालग 'सामाजजक कायि' भन्नािे जशिा, स्िास््य, िािािरण सं रिण, मानिीय सहायिा,
सहकाररिा प्रबद्धिन सम्बजन्ध कायििाई जनाउूँ छ ।
९६.◆ अन्िर सहकारी कारोिार गनि सक्नेाः
९७.

◆

९८.◆

सं स्थाहरुिे िोवकए बमोजजम एक आपसमा अन्िर सहकारी कारोिार गनि सक्नेछन् ।

cfos/ ;DjGwL Aoj:yf M ;xsf/L ;+3÷;+:yfx?sf] cfos/ ;DjlGw Aoj:yf ;+3Lo sfg'g adf]lhd x'g]5 .
ठे क्कापिा दर्दन नहुन:े सं स्थािे आफ्नो

सलमलिको कुनै सञ्चािक िा िेखा सुपरीिेिण सलमलिको सं योजक िा सर्दस्य िा आफ्नो

कमिचारीिाई ठे क्कापिा दर्दन हुर्दैन ।
९९.◆

सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर हुने: कुनै सं स्थािे प्राप्ि गरे को सरकारी अनुर्दान िा कुनै सेिा सुविधा र्दुरुपयोग गरे को पाइएमा
प्रचलिि कानून बमोजजम सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर गररनेछ।

१००.◆ कम्पनी सम्बन्धी प्रचलिि ऐन िागू नहुने : यस ऐन अन्िगिि र्दिाि भएको सं स्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलिि ऐन

िागू

हुने छै न ।
१०१.◆ प्रचलिि कानून बमोजजम कारिाही गनि िाधा नपने : यस ऐनमा िेजखएको कुनै कुरािे कुनै व्यजि उपर प्रचलिि कानून बमोजजम
अर्दाििमा मुद्दा चिाउन बाधा पुर्याएको मालनने छै न ।
१०२.◆ सम्पजत्त शुवद्धकरण लनिारण सम्बन्धी कानुनी व्यिस्थाको पािना गनुप
ि नेाःसं स्थािे सम्पजत्त शुवद्धकरण लनिारण सम्बन्धी सं घीय /
प्रर्दे श कानुनमा भएका व्यिस्थाका साथै िि् सम्बन्धमा मन्िाियिे जारी गरे को मानर्दण्ड र नेपाि राष्ट्र बैं कको वित्तीय जानकारी
एकाइबाट जारी भएका लनर्दे जशकाहरूको पािना गनुप
ि नेछ ।
१०३.◆ लनयम बनाउने अलधकार:यस ऐनको कायािन्ियनको िालग कायिपालिकािे आिश्यक लनयम बनाउन सक्नेछ ।
१०४.◆ मापर्दण्ड, लनर्दे जशका िा कायिविलध बनाई िागू गनि सक्ने:(१) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको लनयमको अधीनमा रही सं स्थाको
र्दिाि, सञ्चािन,लनरीिण िथा अनुगमन िगायिका काम कारबाहीिाई व्यिजस्थि र प्रभािकारीरुपमा सञ्चािन गनि कायिपालिकािे
आिश्यकिा अनुसार मापर्दण्ड, लनर्दे जशका िा कायिविलध बनाई िागू गनि सक्नेछ ।
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(२) उपर्दफा (१) बमोजजमको मापर्दण्ड बनाउूँ र्दा आिश्यकिा अनुसार रजजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क, मन्िािय

सहकारी महासं घ, जजल्िा

सहकारी सं घहरू र सम्बजन्धि अन्य लनकायको परामशि लिन सवकनेछ ।
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