Rffd’)*f ljGb|f;}gL नगरपालिलकाको सहकार ऐन, २०७४ (नमुना)
प्रस्तातावना

सहकार

ँ ी, प्रविवलिध तथा प्रलितभालाई
मूल्यय, मान्ययता र लिसद्धाान्यत अनुरूप स्ताथानीयस्तातरमा छरिरएर रहे को पूज

स्तावाबलम्बबन र पारस्तापरिरकताका आधारमा एक कृत गद सदस्तायहरूको आलिथक, सामािजक तथा साँस्ताकृलितक उन्नयन गन,
समुदायमा आधारिरत, सदस्ताय केिन्य त, लोकतािन्यत्रक, स्तावायत्त र सुशालिसत सं गठनको रूपमा सहकार सं स्ताथाहरूको प्रवद्धान
दिदगो रुपमा स्ताथानीय अथतन्यत्रलाई सुदृढ तुल्ययाउन सहकार सं घ सं स्ताथाहरुको दता, सञ्चाालन एवम् लिनयमन सम्बबन्यधी
व्ययवस्ताथा गन वाञ्छछनीय भएकोले ,
नगरपालिलकाको गाउँ सभा/नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ।
परिरच्छेछे द –१
प्रारिम्बभक १.

सं िक्षप्त नाम र प्रारम्बभ :(१) यस ऐनको नाम “चमुण्दादा लिबन्य ासै नी नगरपालिलकाको सहकार ऐन,
२०७४” रहे को छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्यत प्रारम्बभ हुनेछ ।

२.

परिरभाषा : विवषय वा प्रसङ्गले अक अथ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “आन्यतरिरक कायविवलिध” भन्नाले सहकार सं स्ताथाले दफा १८ बमोिजम बनाएको आन्यतरिरक कायविवलिध
सम्बझनुपछ ।
(ख) “कसूर” भन्नाले दफा ७९ बमोिजमको कसूर सम्बझनुपछ ।
(ग) “तोविकएको” वा “तोविकए बमोिजम” भन्नाले यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयममा तोविकएको वा तोविकए
बमोिजम सम्बझनुपछ ।
(घ) “परिरवार” भन्नाले सदस्तायको पलित वा पत्नीी, छोरा, बुहार , छोर , धमपुत्र, धमपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी
आमा र आफूले पा लन पो षण गर्नु पर्ने दा जु, भा उजु,भा इ, बुहा री र दि दी , बहि नी सम् झनुपर् छ
।
तर सो शब्ददले अंशबण्दाडा गर वा मानो छु दिट्टैई आ-आफ्नोनो पेशा व्ययवसाय गर बसेको
परिरवारको सदस्तायलाई जनाउने छै न ।
(ङ) “बचत” भन्नाले सदस्तायले सहकार सं स्ताथामा जम्बमा गरे को रकम सम्बझनुपछ ।
(च) “मन्यत्रालय” भन्नाले सहकार सम्बबन्यधी विवषय हे न सं घीय मन्यत्रालय सम्बझनुपछ ।
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(छ) “मुख्यय कारोबार” भन्नाले सं स्ताथाले सं चालन गरे को व्ययवसावियक विक्रीयाकलापहरुमा पलिछल्यलो आलिथक
वषसम्बममा परिरचालिलत बचतको दावियत्वव र पलिछल्यलो आलिथक वषको सदस्तायतफको खरिरद वा
लिबक्री कारोवारमा कम्बतीमा तीस प्रलितशतभन्यदा बढ विहस्तासा भएको कारोवार सम्बझनुपछ ।
(ज) “रिजष्ट्राार” भन्नाले सं घको रिजष्ट्राार सम्बझनु पछ ।
(झ) “लेखा सुपर वेक्षण सलिमलित” भन्नाले दफा ३७ बमोिजमको लेखा सुपर वेक्षण सलिमलित सम्बझनुपछ ।
(ञ) “विवलिनयम” भन्नाले सम्बबिन्यधत सहकार सं स्ताथाको दफा १७ बमोिजम बनाएको विवलिनयम सम्बझनुपछ
।
(ट) “विवभाग” भन्नाले सं घको सहकार विवभाग सम्बझनुपछ र सो शब्ददले मन्यत्रालयले सहकार लिनयमन
गन तोकेको महाशाखा समेतलाई जनाउँ छ।
(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकार सं स्ताथाको शेयर पूजीको अं श सम्बझनुपछ ।
(ड) “सञ्चाालक” भन्नाले सलिमलितको सदस्ताय सम्बझनुपछ र सो शब्ददले सलिमलितको अध्ययक्ष, उपाध्ययक्ष, सिचव
र कोषाध्ययक्ष समेतलाई जनाउँ छ ।
(ड) “सदस्ताय” भन्नाले सहकार सस्ताथाको सदस्तायता प्राप्तत गरे का व्ययिक्ता सम्बझनुपछ।
(ढ) “सलिमलित” भन्नाले
(ण) “सहकार

दफा ३० को उपदफा (१) बमोिजमको सञ्चाालक सलिमलित सम्बझनुपछ ।

मूल्यय” भन्नाले स्तावावलम्बवन, स्ताव–उत्तरदावियत्वव, लोकतन्यत्र, समानता, समता, ऐक्यवद्धाता,

इमान्यदार , खुलापन, सामािजक उत्तरदावियत्वव तथा अरुको हे रचाह लगायत अन्यतराविष्ट्राय
मान्ययता प्राप्तत सहकार सम्बबन्यधी मूल्यय सम्बझनुपछ ।
(त) “सं स्ताथाको व्ययवसाय” भन्नाले विवलिनयममा व्ययवस्ताथा भए बमोिजम सञ्चाालिलत व्ययवसावियक विक्रीयाकलाप
सम्बझनुपछ ।
(थ) “सहकार

लिसद्धाान्यत” भन्नाले स्तावैिच्छेछक तथाखुला सदस्तायता, सदस्तायद्वाारा लोकतािन्यत्रक लिनयन्यत्रण,

सदस्तायको आलिथक सहभागीता, स्तावायत्तता र स्तावतन्यत्रता, िशक्षा, ताल म र सूचना, सहकार -सहकार
बीच पारस्तापरिरक सहयोग र समुदायप्रलितको चासो लगायत अन्यतराविष्ट्राय मान्ययता प्राप्तत सहकार
सम्बबन्यधी लिसद्धाान्यत सम्बझनुपछ ।
(द) "सं स्ताथा" भन्नाले दफा ३ बमोिजम गठन भई दफा ६ बमोिजम दता भएको विवषयगत वा
बहुउद्देेश्यीयीय सहकार सं स्ताथा सम्बझनु पछ ।
(ध) “साधारण सभा” भन्नाले सहकार सं स्ताथाको साधारण सभा सम्बझनुपछ ।
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ँ ी कोष” भन्नाले शेयर पूज
ँ ी र जगेडा कोष सम्बझनुपछ ।
(न) “प्राथलिमक पूज
(प) "दता गन अलिधकार " भन्नाले दफा ६९ बमोिजमको दता गन अलिधकार सम्बझनुपदछ ।
परिरच्छेछे द –२
सहकार सं स्ताथा को गठन तथा दता
३.

सं स्ताथाको गठन :(१) कम्बतीीमा तीस जना नेपाल नागरिरकहरु आपसमा

लिमलीी विवषयगत वा वहुउद्देेश्यीयीय

सहकार सं स्ताथा गठन गन सक्नेनेछन् ।
(२)उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापलिन श्रलिमक, युवा लगायतले आफ्नोनो श्रम वा सीपमा
आधारिरत भइ व्ययवसाय गन सहकार सं स्ताथाको हकमा पन्य जना नेपाल नागरिरकहरु भए पलिन सं स्ताथा गठन गन
सक्नेनेछन् ।
(३) यस दफामा अन्ययत्र जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापलिन नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार, स्ताथानीय
तह वा त्वयस्ताता सरकार वा तहको अनुदान वा स्तावालिमत्ववमा सं चालिलत विवद्याालय, विवश्वविवद्याालय वा सं गदिठत
सं स्ताथाबाट पारिरश्रलिमक पाउने पदमा वहाल रहे का कम्बतीमा एकसय जना कमचार , िशक्षक वा प्राध्ययापकहरुले
आपसमा लिमल प्रचलिलत कानून बमोिजम दता भएको आफ्नोनो पेशागत सं गठनका आधारमा सदस्तायता, प्रलितलिनलिधत्वव
र सेवा सं चालनमा तोविकए बमोिजमका शत बन्यदे जहरु पालना गन गर सं स्ताथा गठन गन सक्नेनेछन् ।
तर एकसय जनाभन्यदा कम सं ख्यया रहे को एउटै कायालयका कम्बतीमा तीसजना कमचार , िशक्षक वा
प्राध्ययापकहरुले आपसमा लिमल सदस्तायता, प्रलितलिनलिधत्वव र सेवा सं चालनमा तोविकए बमोिजमका शत बन्यदे जहरु
पालना गन गर सं स्ताथा गठन गन सक्नेनेछन् ।
(४)

यस दफा बमोिजम सं स्ताथा गठन गदा एक परिरवार एक सदस्तायका दरले उपदफा (१) वा(२)मा

उिल्यलिखत सं ख्यया पुगेको हुनपु नछ ।
तर सं स्ताथा दता भइसकेपलिछ एकै परिरवारका एकभन्यदा बढ

व्ययिक्तालेसो सं स्ताथाको सदस्तायता लिलन

बाधापनछै न ।
(५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापलिन

बचत तथा ऋणको कारोवार गन सं स्ताथा

गठन गदा कम्बतीमा एकसय जना नेपाल नागरिरकहरुको सहभालिगता हुन ु पनछ । गरपालिलकाहरुले मात्र
उप-दफा ५ राख्नेे )

४.

दता नगर

सहकार सस्ताथा सं चालन गन नहुन:े

कसै ले पलिन यस ऐन बमोिजम दता नगर सहकार स्ताथापना

तथा सञ्चाालन गन हुँदैन।
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५.

दताको लालिग दरखास्तात दिदनु पन : (१) यस ऐन बमोिजम गठन भएका सरकार सं स्ताथाले दताकालालिग दता गन
अलिधकार समक्ष अनुसूची-१ को ढाँचामा दरखास्तात दिदनुपनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमका दरखास्तात साथ दे हाय बमोिजमका कागजातहरू सं लग्नन गनु
पनछ :–

६.

(क)

सहकार सं स्ताथाको प्रस्ताताविवत विवलिनयम,

(ख)

सहकार सं स्ताथा सञ्चाालनको सम्बभाब्दयता अध्यययन प्रलितवेदन,

(ग)

सदस्तायले लिलन स्तावीकार गरे को शेयर सं ख्यया र शेयर रकमको विववरण ।

दता गनु पन : (१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम प्राप्तत दरखास्तात

सविहतको कागजातहरु

छानविवन गदा

दे हाय बमोिजम भएको पाइएमा दता गन अलिधकार ले दरखास्तात परे को लिमलितले तीस दिदनलिभत्र त्वयस्तातो सहकार
सं स्ताथा दता गर अनुसूची-२ को ढाँचामा दता प्रमाणपत्र दिदनु पनछ :–
(क) दरखास्तात साथ पेश भएको विवलिनयम यो ऐन तथा यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयम बमोिजम रहे को,

(ख) प्रस्ताताविवत सहकार सं स्ताथा सहका री मूल्य,

मान्ययता र लिसद्धाान्यत अनुरुप सञ्चाालन हुन सक्नेने आधार

रहे को,
(ग) सहकार सं स्ताथा समुदायमा आधारिरत एवम् सदस्ताय केिन्य त भई सं चालन र लिनयन्यत्रण हुन सक्नेने
स्तापष्ट आधार रहे को ।
(2) उपदफा (१) बमोिजम छानविवन गदा प्रस्ताताविवत सहकार

सं स्ताथाको विवलिनयमको कुनै कुरामा

सं शोधन गनुपन दे िखएमा दता गन अलिधकीार ले त्वयस्तातो सं शोधन गनुपन व्ययहोरा खुलाई दरखास्तात प्राप्तत भएको
लिमलितले पन्य

दिदनलिभत्र लिनवेदकलाई सूचना गनु पनछ ।

(3) यस ऐनमा अन्ययत्र जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापलिन यो ऐन प्रारम्बभ हुँदाका बखत दता भई
सञ्चाालनमा रहे का चामुण्दादा लिबन्य ासै नी नगरपालिलका लिभत्र कायक्षेत्र कायम गरिरएका

सहकार सं स्ताथा यसै ऐन

बमोिजम दता भएको मालिनने छ ।
(४) यस दफा बमोिजम सहकार सं स्ताथा दता गदा दता गन अलिधकार ले त्वयस्तातो सहकार सं स्ताथाले
पालना गनु पन गर कुनै शत तोक्नेन सक्नेनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम शत तोविकएकोमा सोको पालना गनु सम्बबिन्यधत सहकार सं स्ताथाको कतव्यय
हुनेछ।
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७.

दता गन अस्तावीकार गन सक्नेने : (१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उल्लिखि त अवस्था नभएमा , सो ही दफा
बमोिजम विवलिनयम सं शोधनको लालिग सूचना दिदएको अबलिध लिभत्र लिनवेदकले सं शोधन गन अस्तावीकार गरे मा त्वयस्तातो
सूचना पाएको लिमलितले तीस दिदनलिभत्र लिबलिनयम सं शोधन नगरे मा वा सूचनामा उल्यलेख भए बमोिजम हुने गर
लिबलिनयम सं शोधन नगरे मा दता गन अलिधकार ले त्वयस्तातो सहकार सं स्ताथा दता गन अस्तावीकार गन सक्नेनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सहकार सं स्ताथा दता गन अस्तावीकार गरे कोमा दता गन अलिधकार ले कारण
खुलाई तीन दिदन लिभत्र सोको जानकार सम्बबिन्यधत लिनवेदकहरूलाई दिदनु पनछ ।

८.

सहकार

सं स्ताथा सं गदिठत सं स्ताथा हुन:े (१) सहकार सं स्ताथा अविविच्छेछन्न उत्तरालिधकारवाला एक स्तावशालिसत र

सङ्गदिठत सं स्ताथा हुनेछ ।
(२) सहकार सं स्ताथाको काम कारबाह को लालिग एउटा छु ट्टैै छाप हुनेछ ।
(३) सहकार सं स्ताथाले यस ऐनको अधीनमा रह व्ययिक्ता सरह चल अचल सम्बपित्त प्राप्तत, उपभो ग,
विवक्री वा अन्यय व्ययवस्ताथा गन सक्नेनेछ।
(४) सहकार सं स्ताथाले व्ययिक्ता सरह आफ्नोनो नामबाट नालिलस उजूर गन र सो उपर पलिन सोह नामबाट
नालिलस उजूर लाग्नन सक्नेनेछ।
(५) सहकार सं स्ताथाले व्ययिक्ता सरह करार गन सक्नेनेछ ।
९.

सहकार सं स्ताथाको कायक्षेत्र : (१) दता हुँदाका बखत सहकार सं स्ताथाको काय क्षेत्र दे हाय बमोिजम हुनेछ
(क)

बचत तथा ऋणको मुख्यय कारोवार गन सं स्ताथाको हकमा एक वडा,

(ख)

अन्यय सं स्ताथाको हकमा एक वडा वा दे हायका आधारमातीन वडासम्बम :

(१)

सदस्तायहरुवीच स्तावाबलम्बबनको पारस्तापारिरक अभ्यायासको लालिग आपसी साझा वन्यधन (कमन

(२)

व्ययवसावियक स्तातरमा सेवा सं चालन गन आवश्यीयक सदस्ताय सं ख्यया,

(३)

सं स्ताथा सं चालनमा सदस्तायको सहभालिगतामूलक लोकतािन्यत्रक लिनयन्यत्रण कायम हुने गर पायक

बण्दाड),

पन स्ताथान ।
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(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापलिन सं स्ताथाले दता भई व्ययवसावियक सेवा

प्रारम्बभ गरे को दुईवष पलिछ दे हायको आधारमा जोलिडएको भौगोलिलक क्षेत्र कायम रहने गर आफ्नोनो कायक्षेत्र थप
वडाहरूमा विवस्तातार गन सक्नेनेछ ।
(क) सं स्ताथाको व्ययवसावियक विक्रीयाकलापको विवकास क्रीममा सदस्तायता बढाउन थप काय क्षेत्र
आवश्यीयक परे को,
(ख) सं स्ताथाको काय सं चालनमा सदस्तायको प्रत्वयक्ष लिनयन्यत्रण कायम राख्ने रचनात्वमक उपायहरु
अवलम्बबन गरिरएको,
(ग) बचत तथा ऋणको मुख्यय कारोबार गन सहकार सं स्ताथाको हकमा मापदण्दाड अनुसार भएको
।
(३)

उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापलिन सं स्ताथाको कायक्षेत्रका वडाहरूमा

व्ययावसावियक सेवा सञ्चाालन नभएको वा जम्बमा कारोबारको तोविकएको रकम वा अनुपातभन्यदा कम रकम वा
अनुपातको व्ययावसावियक सेवा सञ्चाालन भएको दे िखएको खण्दाडमा दता गन अलिधकार ले व्ययावसावियक सेवा
सञ्चाालन भएका वडा मात्र कायक्षेत्र कायम गन गर विवलिनयम सं शोधन गन लिनदशन दिदन सक्नेनेछ ।
(७)

उपदफा (३) बमोिजम दता गन अलिधकार ले लिनदशन दिदएकोमा सहकार

सं स्ताथाले एक

वषलिभत्र विवलिनयम सं शोधन गर आफ्नोनो कायक्षेत्र पुन लिनधारण गनुपनछ ।
(८)

यस दफामा अन्ययत्र जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापलिन सहकार सं स्ताथाले स्तावेिच्छेछक रूपमा

जुनसुकै समय कायक्षेत्र घटाउने गर पुन लिनधारण गन विवलिनयम सं शोधन गन सक्नेनेछ ।
(९)

१०.

कायक्षेत्र पुन लिनधारण सम्बबन्यधी अन्यय व्ययवस्ताथा तोविकएबमोिजम हुनेछ ।

जानकार दिदनुपन: चामुण्दादा लिबन्य ासैनी नगरपालिलकाभन्यदा बढ कायक्षेत्र कायम राखी दता भई सञ्चाालनमा रहे का

सं स्ताथाहरूले चामुण्दादा लिबन्य ासैनी नगरपालिलकामा सेवा सञ्चाालन गदा सञ्चाालिलत सेवाको विववरण सविहत दता गन
अलिधकार लाई जानकार दिदनुपनछ ।

११.

विवषयगत आधारमा वग करण: (१)सहकार सं स्ताथाको वग करण दे हाय बमोिजम हुनेछ
(क) उत्वपादक सं स्ताथा

कृविष,दुग्नध, िचया,कविफ,उखु,फलफुल र माछापालन विवशेषका विवषयगत र

अदुवावाल एवम् उत्वपादनको योजना समेतका आधारमा अन्यय उत्वपादनमूलक सं स्ताथा ;

6

(ख) उपभोक्ताा सं स्ताथा

उपभोक्ताा भण्दाडार, वचत तथा ऋण,उजा र स्तावास्ता य

विवशेषका विवषयगत र

प्राथलिमक आवश्यीयकता एवम् सेवाको योजना समेतका आधारमा अन्यय उपभोगजन्यय सं स्ताथा;
(ग) श्रलिमक सं स्ताथा हस्तातकला,खाद्या परिरकार,औद्याोलिगक उत्वपादन,भोजनालय र श्रम करार विवशेषका
विवषयगत र सीप वा श्रमको विवशेषता एवम् स्तावरोजगार को योजना समेतका आधारमा अन्यय
श्रममा आधारिरत सं स्ताथा;
(घ) बहुउद्देेश्यीयीय सं स्ताथा

उत्वपादन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आधारिरत स्तावरोजगार का सेवा समेत

ु ी सं स्ताथा ।
सञ्चाालन गन अन्यय बहुमख
(२) उपदफा (१) को खण्दाड (क),(ख)र (ग) मा उल्यलेिखत विवषयमा विविशष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यायासको
विवकासक्रीम समेतको आधारमा तोविकएबमोिजमका विवषयहरु थप गन सविकनेछ ।
(३) उपदफा (१)र (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापलिन उपदफा (१) बमोिजम अन्यय सं स्ताथाहरु गठन गन
बाधा पनछै न ।
१२.

का रो वा र, व् यवसा य, उद्याोग वा परिरयोजना सञ्चाालन गन सक्नेने : (१) दफा ६ बमोिजम दता प्रमाणपत्र
प्राप्तत गरे पलिछ सं स्ताथाले आफ्नोनो उद्देेश्यीय प्रालिप्तका लालिग यस ऐन र विवलिनयमको अधीनमा रह आवश्यीयक
का रो वा र, व् यवसा य, उद्याोग वा परिरयोजना सञ्चाालन गन सक्नेनेछ ।
(३) प्रचलिलत कानूनमा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापलिन सं स्ताथाले उपदफा (१) बमोिजम
का रो वा र, व् यवसा य, उद्याोग वा परिरयोजना सञ्चाालन गन छु ट्टैै सं स्ताथा दता गनुपन छै न ।
तर त् यस्तो का रो वा र, व् यवसा य, उद्याोग वा परिरयोजना सञ्चाालन गन प्रचलिलत कानून बमोिजम
अनुमलितपत्र, स्तावीकृलित वा इजाजतपत्र लिलनु पन रहे छ भने सो बमोिजम अनुमलितपत्र ,स्तावीकृलित वा
इजा जतपत्र लि एर मा त्र का रो वा र, व् यवसा य, उद्याोग वा परिरयोजना सञ्चाालन गनु पनछ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम सं स्ताथाले प्रचलिलत कानून बमोिजम अलिधकार पाएको लिनकाय वा
अलिधकार बाट अनुमलितपत्र, स्तावीकृलित वा इजाजतपत्र प्राप्तत गरे मा पन्य

दिदनलिभत्र सोको जानकार दता गन

अलिधकार लाई दिदनु पनछ ।
(५) दुई वा दुईभन्यदा बढ

ु
सं स्ताथाले सं यक्ता
वा साझेदार मा आफ्नोनो उत्वपादन वा सेवाको

बजा री करणको ला गि यस ऐनको अधी नमा रही आवश्यक का रो वा र, व् यवसा य, उद्याोग वा परिरयोजना
सञ्चाालन गन सक्नेनेछन् ।
(६) उपदफा (५) बमो जि मको का रो वा र, व् यवसा य, उद्याोग वा परिरयोजना सञ्चाालन गन सम्बबन्यधी
अन्यय व्ययबस्ताथा तोविकए बमोिजम हुनेछ ।
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१३.

दावियत्वव सीलिमत हुने : (१) सहकार सं स्ताथाको कारोबारको सम्बबन्यधमा सदस्तायको दावियत्वव लिनजले खरिरद गरे को वा
खरिरद गन स्तावीकार गरे को शेयरको अलिधकतम रकमसम्बम मात्र सीलिमत रहनेछ ।
(२) सहकार सं स्ताथाको नाममा “सहकार ” र नामको अन्यत्वयमा “लिललिमटे ड” भन्ने शब्दद राख्नेु पनछ ।

१४.

सहकार का मूल्यय , मान्ययता र लिसद्धाान्यत पालना गनु पन:

सहकार

सं स्ताथाको गठन तथा सञ्चाालन गदा

सहकार का मूल्यय, मान्ययता र लिसद्धाान्यतको पालना गनु पनछ ।
परिरच्छेछे द –३
सं स्ताथाका उद्देेश्यीय तथा काय
१५.

सं स्ताथाको उद्देेश्यीय : कायक्षेत्रमा आधारिरत र सदस्ताय केिन्य त भई आफ्नोना सदस्तायहरूको आलिथक, सामािजक तथा
साँस्ताकृलितक उन्नयन गनु सं स्ताथाको मुख्यय उद्देेश्यीय हुनेछ ।

१६.

सं स्ताथाको काय : सं स्ताथाका कायहरू दे हाय बमोिजम हुनेछन्:(क) सहकार का मूल्यय, मान्ययता र लिसद्धाान्यतहरूको पालना गनगराउने ,
(ख) सदस्तायको विहत प्रवद्धानगन गर व्ययावसावियक सेवाहरू प्रदान गन,
(ग) सदस्तायलाई िशक्षा, सूचना र ताल म प्रदान गन ,
(ङ) सं स्ताथाले गन उत्वपादन तथा सेवाको मापदण्दाड लिनधारण गर गुणस्तातर सुधार, आलिथक स्ताथावियत्वव र
जोिखम व्ययवस्ताथापनसम्बबन्यधी काय गन,
(च) आन्यतरिरक लिनयन्यत्रण प्रणाल लागू गन,
(छ) सं स्ताथाको व्ययवसावियक प्रवद्धान तथा विवकास सम्बबन्यधी विक्रीयाकलापहरू सञ्चाालन गन,
(ज) मन्यत्रालय,रिजष्ट्राार, प्रादे िशक रिजष्ट्राार,स्ताथानीय तह वादता गन अलिधकार को लिनदशन पालना गन
गराउने,
(झ) विवलिनयममा उिल्यलिखत कायहरू गन ।

परिरच्छेछे द –४
विवलिनयम तथा आन्यतरिरक कायविवलिध
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१७.

विवलिनयम बनाउनु पन :

(१) सं स्ताथाले यो ऐन, यस ऐन अन् तर्गत बनेको

नि यम, नि र्देशि का , मा पदण्ड र

कायविवलिधको अधीनमा रह आफ्नोनो काय सञ्चाालनको लालिग विवलिनयम बनाउनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको विवलिनयम दता गन अलिधकार बाट स्तावीकृत भए पलिछ लागू हुनेछ ।
१८.

आन्यतरिरक कायविवलिध बनाउन सक्नेने : (१) सं स्ताथाले यो ऐन, यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयम, नि र्देशि का , मा पदण्ड,
कायविवधी र विवलिनयमको अधीनमा रह आवश्यीयकता अनुसार आफ्नोनो आन्यतरिरक कायविवलिध बनाउन सक्नेनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको आन्यतरिरक कायविवलिध सम्बबिन्यधत सं स्ताथाको साधारणसभाले स्तावीकृत
गरे पलिछ लागू हुनेछ ।

१९.

विवलिनयम र आन्यतरिरक कायविवलिधमा सं शोधन : (१) सं स्ताथाको साधारणसभाको कुल सदस्ताय सं ख्ययाको बहुमतबाट
विवलिनयम र आन्यतरिरक कायविवलिध सं शोधन हुन सक्नेनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सं शोधन भएको विवलिनयम वा आन्यतरिरक कायविवलिध दता गन अलिधकार बाट
स्तावीकृत भएपलिछ लागू हुनेछ ।
परिरच्छेछे द –५
सदस्तायता

२०.

सं स्ताथाको सदस्तायता: (१) अठार वष उमेर पूरा गरे का दे हाय बमोिजमका नेपाल नागरिरकहरु सं स्ताथाको सदस्ताय
हुन सक्नेनेछन्
(ख)

सं स्ताथाको कम्बतीमा एक शेयर खरिरद गरे को,

(ग)

सं स्ताथाको विवलिनयममा उिल्यलिखत शतहरु पालना गन मन्यजुर गरे को,

(घ)

सं स्ताथाको िजम्बमेवार पालना गन मन्यजुर भएको,

(ङ)

संस्थाले गरेको का रो वा रसँग प्रति स्पर्धा हुने गरी का रो वा र नगरेको ,

(च)

सं स्ताथाको सदस्तायता लिलन योग्नय रहे को स्तावघोषणा गरे को ।

(२) यस ऐनमा अन्ययत्र जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापलिन नेपाल सरकार, प्रदे श सरकारका लिनकायहरु,
स्ताथानीय तहका साथै सं स्ताथाको कायक्षेत्र लिभत्रका सामुदावियक वा सहकार विवद्याालय, गुठ , स्ताथानीय क्नेलब, स्ताथानीय
तहमा गठन भएका उपभोक्ताा समूहहरु सं स्ताथाको सदस्ताय हुन बाधा पन छै न ।
(३) यस दफामा अन्ययत्र जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापलिन स्तावास्ता य सहकार
सं स्ताथाले सदस्तायता लिलन वाधा पन छै न ।
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सं स्ताथामा सहकार

२१.

सदस्तायता प्राप्तत गन लिनवेदन दिदनु पन: (१) सं स्ताथाको सदस्तायता लिलन चाहने सम्बबिन्यधत व्ययिक्ताले सं स्ताथाको सलिमलित
समक्ष लिनवेदन दिदनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम लिनवेदनपरे को लिमलितले पतीस दिदन लिभत्र सलिमलितले यो ऐन, यस ऐन अन्यतगत
बनेको लिनयम तथा विवलिनयमको अधीनमा रह सदस्तायता प्रदान गन वा नगन लिनणय गनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम लिनणय गदा सलिमलितले सदस्तायता प्रदान नगन लिनणय गरे मा सो को कारण
खोल सात दिदनलिभत्र लिनवेदकलाई जानकार गराउनु पनछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम जानकार पाएको लिमलितले तीस दिदनलिभत्र सम्बबिन्यधत ब्दयिक्ताले त्वयस्तातो सं स्ताथा
दता गन अलिधकार समक्ष उजूर गन सक्नेनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम प्राप्ततउजूर छानविवन गदा लिनवेदकलाई सदस्तायता प्रदान गनु पन दे िखएमा
दता गन अलिधकारीीले त्वयस्तातो लिनवेदकलाई सदस्तायता प्रदान गनको लालिग सम्बबिन्यधत सं स्ताथालाई आदे श दिदन
सक्नेनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोिजम आदे श भएमा सो आदे श प्राप्तत गरे को सात दिदन लिभत्र सम्बबिन्यधत सं स्ताथाले
लिनवेदकलाई सदस्तायता प्रदान गर सोको जानकार दता गन अलिधकार लाई गराउनु पनछ ।

२२.

सदस्ताय हुन नपाउने : (१) कुनै व्ययिक्ता एकै प्रकृलितकीो एकभन्यदा वढ सं स्ताथाको सदस्ताय हुन पाउने छै न ।
तर यो ऐन प्रारम्बभ हुन ु अिघ कुनै व्ययिक्ता एकै प्रकृलितको एकभन्यदा बढ सं स्ताथाको सदस्ताय रहे को भए यो
ऐन प्रारम्बभ भएको लिमलितले तीनवष लिभत्र कुनै एक सं स्ताथाको मात्र सदस्तायता कायम राख्नेु पनछ ।
यो ऐन प्रारम्बभ हुँदाका बखत कुनै सं स्ताथामा नेपाल सरकारको लिनकाय वा दफा २० को

(२)

उपदफा (२) मा उल्यलेख भएदे िख बाहे कको अन्यय कुनै कृलित्रम व्ययिक्ता सदस्ताय भएको भए पाँचवष लिभत्र सदस्तायता
अन्यत्वय गनुपनछ ।

२३.

सदस्तायताको समालिप्त: (१) कुनै सदस्तायको सदस्तायता दे हायको अवस्ताथामा समाप्त हुनेछ —
(क) सदस् यले आफ्नो सदस् यता त् याग गरेमा ,
(ख) लगातार बाविषक साधारणसभामा लिबना सूचना तीन पटकसम्बम अनुपिस्ताथत भएमा,
(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्यतगत वनेको लिनयम वा विवलिनयम बमोिजम सदस्तायले पालना गनुपन प्रावधानको
बारम्बबार उल्यलङ्घन गरे मा,
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(घ) सं स्ताथाको सदस्तायको हकमा दफा २० बमोिजमको योग्नयता नभएमा।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापलिन कुनै सदस्तायले सं स्ताथाबाट प्राप्तत वा भुक्ताान
गर्नु पर्ने कुनै रकम भएमा सो फरफा रक नभएसम् म वा नि जले लि एको ऋण,ति र्नु पर्ने कुनै दा यि त् व वा अन् य

कुनै सदस्तायको तफबाट लिधतो वा जमानत बसेकोमा सोको दावियत्वव फरफारक नभएसम्बम लिनजको सदस्तायता
समाप्त हुने छै न ।
(३) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापलिन साधारणसभा बोलाउने लिनणय भइसकेपलिछ
साधारणसभा सम्बपन्न नभएसम्बम कसै लाई पलिन सदस्तायताबाट हटाउन सविकने छै न ।
२४.

सुविवधा प्राप्तत गन नसक्नेने :

कुनै सदस्तायले सहकार सं स्ताथालाई लितनु पन कुनै दावियत्वव लिनधारिरत समयलिभत्र

भुक
् तान नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अन् तर्गत वनेको नि यम तथा वि नि यम बमो जि म सदस् यले पा लन गर्नुपर्ने
व्ययवस्ताथाको बारम्बबार उल्यलं घन गरे मा त्वयस्तातो सदस्तायले अन्यय सदस्ताय सरहको सुलिबधा प्राप्तत गन सक्नेने छै न ।

परिरच्छेछे द –६
साधारणसभा , सलिमलिततथा लेखा सुपर िीवे क्षण सलिमलित
२५.

साधारणसभा: (१) सहकार सं स्ताथाको सव च्छेच अङ्गको रुपमा साधारणसभा हुनेछ ।
(२) सहकार सं स्ताथाका सबै सदस्तायहरू साधारणसभाका सदस्ताय हुने छन् ।
(३) सहकार सं स्ताथाको साधारणसभा दे हाय बमोिजम हुनेछ:–

२६.

(क)

प्रारिम्बभक साधारणसभा,

(ख)

वाविषक साधारणसभा,

(ग)

विवशेष साधारणसभा ।

प्रारिम्बभक साधारण सभाको काम , कतव्यय र अलिधकार: प्रारिम्बभक साधारणसभाको काम, कतव्यय र अलिधकार
दे हाय बमोिजम हुनेछ :–
(क) प्रारिम्बभक साधारणसभा हुने अिघल्यलो दिदनसम्बमको काम कारबाह
जानकार लिलने,
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र आलिथक कारोबारको

(ख) चालू आलिथक वषको लालिग वाविषक कायक्रीम तथा बजेट स्तावीकृत गन,
(ग) प्रलितवेदन तथा विवत्तीय विववरण अनुमोदन गन,
(घ) विवलिनयममा उल्यलेख भए बमोिजम सलिमलित वा लेखा सुपर वेक्षण सलिमलितको लिनवाचन गन,
(ङ) आन्यतरिरक कायविवलिध पारिरत गन,
(च) लेखा पर क्षकको लिनयुिक्ता र लिनजको पारिरश्रलिमक लिनधारण गन,
(छ) विवलिनयममा तोविकए बमोिजमका अन्यय कायहरू गन ।
२७.

वाविषक साधारणसभाको काम , कतव्यय र अलिधकार : वाविषक साधारणसभाको काम, कतव्यय र अलिधकार दे हाय
बमोिजम हुनेछ :–
(क) वाविषक कायक्रीम तथा बजेट स्तावीकृलित गन,
(ख) वाविषक लेखा पर क्षण प्रलितवेदन अनुमोदन गन,
(ग) सलिमलित वा लेखा सुपर वेक्षण सलिमलितको लिनवाचन तथा विवघटन गन,
(घ) सञ्चाालक वा लेखा सुपर वेक्षण सलिमलितको सं योजक वा सदस्तायलाई पदबाट हटाउने ,
(ङ) सलिमलित वा लेखा सुपर वेक्षण सलिमलितको वाविषक प्रलितवेदन पारिरत गन,
(च) विवलिनयम सं शोधन तथा आन्यतरिरक कायविवलिध पारिरत गन,
(छ) लेखा पर क्षकको लिनयुिक्ता र लिनजको पारिरश्रलिमक लिनधारण गन,
(ज) सं स्ताथा एक करण वा विवघटन सम्बबन्यधी लिनणय गन,
(झ) पारिरश्रलिमक लगायतका सुविवधा तोक्नेने,
(ञ) ऋण तथा अनुदान प्राप्त गन सम्बबन्यधमा लिनणय गन,
(ट) सदस्तायको दावियत्वव लिमनाहा दिदने,
(ठ) सलिमलितलाई आवश्यीयक लिनदशन दिदने,
(ड) विवलिनयममा तोविकए बमोिजमका अन्यय कायहरू गन ।

12

२८.

साधारणसभाको बैठक : (१) सलिमलितले सहकार

सं स्ताथा दता भएको लिमलितले तीन मविहनालिभत्र प्रारिम्बभक

साधारणसभा बोलाउनु पनछ ।
(२) सलिमलितले प्रत्वयेक आलिथक वष समाप्त भएको लिमलितले छ मविहनालिभत्र वाविषक साधारणसभा बोलाउनु
पनछ ।
(३) सलिमलितले दे हायको अवस्ताथामा विवशेष साधारण सभा बोलाउनु पनछ :–
(क) सं स्ताथाको काम विवशेषले विवशेष साधारण सभा बोलाउनुपन सलिमलितवाट लिनणय भएमा,
(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमो जि म लेखा सुपरी वेक
् षण समि ति को सि फा रि समा ,
(ग) कुनै सञ्चाालकले विवशेष साधारणसभा बोलाउन पेश गरे को प्रस्ताताव सलिमलितद्धाारा पारिरत भएमा,
(घ) विवशेष साधारणसभा बोलाउनु पन कारण खुलाइ पिच्छेचस प्रलितशत सदस्तायले सलिमलित समक्ष लिनवेदन
दिदएमा,
(ङ) दफा २९ कोउपदफा (१) बमोिजम दता गन अलिधकार ले लिनदशन दिदएमा,
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापलिन सं स्ताथाको सञ्चाालक वा व्ययवस्ताथापकबाट
आफ्नोनो िजम्बमेवार

पूरा नगर

सं स्ताथा सञ्चाालनमा समस्ताया उत्वपन्न भएको अवस्ताथामा दता गन

अलिधकार लाई जानकार दिदई साधारण सदस्तायहरू मध्ययेबाट बहुमत सदस्ताय उपिस्ताथत भई विवशेष
साधारण सभा गन सविकनेछ ।
२९.

विवशेष साधारणसभा बोलाउन लिनदशन दिदन सक्नेने:

(१) सं स्ताथाको लिनर क्षण वा सुपर वेक्षण गदा वा कसैको

उजूर पर छानविवन गदा दे हायको अवस्ताथा दे िखन आएमा दता गन अलिधकार ले त्वयस्तातो सहकार सं स्ताथाको
सलिमलितलाई साधारणसभा बोलाउन लिनदशन दिदन सक्नेनेछ :–
(क) सहकार को मूल्यय, मान्ययता तथा लिसद्धाान्यत विवपरिरत काय गरे मा,
(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयम, विवलिनयम तथा आन्यतरिरक कायविवलिध विवपर त काय गरे मा,
(घ) दता गन अलिधकार ले दिदएको लिनदशनको बारम्बबार उल्यलङ्घन गरे मा,
(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोिजम दता गन अलिधकार ले आदे श दिदएमा।
(२) उपदफा (१) बमोिजम साधारणसभा बोलाउन लिनदशन प्राप्तत भएमा सलिमलितले सो लिनदशन प्राप्तत
भएको लिमलितले पतीस दिदनलिभत्र साधारणसभाको बैठक बोलाउनु पनछ र साधारणसभाको बैठकमा उजूर वा
लिनर क्षणका क्रीममा दे िखएका विवषयमा छलफल गर सोको प्रलितवेदन दता गन अलिधकार समक्ष पेश गनु पनछ ।
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(३) उपदफा (१) वा (२) मा उिल्यलिखत अवलिधलिभत्र सलिमलितले साधारणसभा नबोलाएमा दता गन
अलिधकार ले त्वयस्तातो साधारणसभा बोलाउन सक्नेनेछ ।
(४) सहकार सं स्ताथाको साधारणसभाको लालिग गणपूरक सं ख्यया तत्वकाल कायम रहे को सदस्ताय सं ख्ययाको
एकाउन्न प्रलितशत हुनेछ ।
तर पविहलो पटक डाविकएको साधारण सभामा गणपुरक सं ख्यया नपुगेमा त्वयसको सात दिदन लिभत्र दोस्रोो
पटक साधारण सभा बोलाउनु पन र यसर दोस्रोो पटक बोलाइएको साधारण सभामा सं चालक सलिमलितको बहुमत
सविहत एक लितहाई साधारण सदस्तायहरुको उपिस्ताथलित भएमा साधारण सभाको गणपुरक सं ख्यया पुगेको मालिननेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापलिन दफा २८ को (४) मा भएको व्ययवस्ताथा
सोह अनुसार हुनेछ ।
(६) दुई हजार वा सोभन्यदा बढ सदस्ताय भएको सं स्ताथाले साधारण सभा गदा समान कायसूचीमा तोविकए
बमोिजम सदस्ताय सं ख्ययाको आधारमा वडा-वडा वा अन्यय पायकको स्ताथानमा सं चालक सदस्तायहरुलाई पठाई
साधारण सभा गन र त्वयस्तातो सभाको लिनणय प्रमािणत गन प्रलितलिनलिधहरु छनौट गर त्वयस्ताता प्रलितलिनलिधहरुको
उपिस्ताथलितको सभाले अिन्यतम लिनणय प्रमािणत गन व्ययवस्ताथा लिमलाउन सक्नेनेछ ।
३०.

सञ्चाालक सलिमलित : (१)

सहकार सं स्ताथामा साधारणसभाबाट लिनवािचत एक सञ्चाालक सलिमलित रहनेछ ।

तर, एउटै व्ययिक्ता लगातार एउटै पदमा दुई पटकभन्यदा बढ सञ्चाालक हुन पाउने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको सलिमलितमा उपलब्दध भएसम्बम कम्बतीमा ते त्तीस प्रलितशत मविहला सदस्तायको
प्रलितलिनलिधत्वव सुलिनिश्चात गनु पनछ ।
(३) एउटै परिरवारको एकभन्यदा बढ सदस्ताय एकै अवलिधमा सञ्चाालक तथा लेखा सलिमलितको पदमा
उम्बमेदवार बन्न र लिनवािचत हुन सक्नेने छै न ।
(४) कुनै सं स्ताथाको सञ्चाालक सोह सं स्ताथाको कमचार वा आफ्नोनो सं स्ताथाले सदस्तायता लिलएको सहकार
सं घ वा बैङ्कबाहे क अक कुनै सं स्ताथाको सं चालक बन्न पाउने छै न ।
तर वाविषक दुई करोड रुपैयाभन्यदा कमको कारोवार गन सहकार

सं स्ताथाको सञ्चाालकले त्वयस्तातो

सहकार सं स्ताथामा कमचार को रुपमा काम गन बाधा पन छै न । वाविषक दुई करोडभन्यदा बविढ कारोवार गन
सं स्ताथामा कुनै सं चालक कमचार रहे को भए यो ऐन प्रारम्बभ भएको लिमलितले दुई वषलिभत्र त्वयस्तातो सं चालकले
कमचार को पद त्वयाग गर अक कमचार को व्ययवस्ताथा गनुपनछ ।
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ु िघ कुनै व्ययिक्ता एकभन्यदा बढ
(६) यो ऐन प्रारम्बभ हुनअ

सं स्ताथाको सञ्चाालक वा सोह

वा अक

सं स्ताथाको कमचार भएकोमा यो ऐन प्रारम्बभ भएको लिमलितले एक वषलिभत्र कुनै एक सं स्ताथाको मात्र सञ्चाालक वा
कमचार रहनु पनछ ।
(७) सलिमलितको कायावलिध चार वषको हुनेछ ।
३१.

सञ्चाालक सलिमलितको लिनवाचन : (१) सलिमलितले आफ्नोनो कायावलिध समाप्त हुन ु किम्बतमा एक मविहना अिघ अक
सलिमलितको लिनवाचन गराउनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम सलिमलितको लिनवाचन नगराएको जानकार प्राप्तत भएमा त्वयस्तातो जानकार
प्राप्तत भएको लिमलितले छ मविहनालिभत्र सलिमलितको लिनवाचन गराउन दता गन अलिधकार ले सम्बबिन्यधत सलिमलितलाई
आदे श दिदन सक्नेनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम दता गन अलिधकार ले आदे श दिदएकोमा सम्बबिन्यधत सलिमलितले सो आदे श
बमोिजमको समयावलिधलिभत्र सलिमलितको लिनवाचन गराई दता गन अलिधकारलाई जानकार गराउनु पनछ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम सलिमलितको लिनवाचन नगराएमा दता गन अलिधकारले त्वयस्तातो सं स्ताथा सदस्ताय
रहे को मालिथल्यलो सं घ भए सो सं घको प्रलितलिनलिध समेतलाई सहभागीगराई सलिमलितको लिनवाचन सम्बबन्यधी सम्बपूण काय
गन गराउनेछ ।
(५)

उपदफा

(४)

बमोिजमको

लिनवाचन

कायमा

सहयोग

पुर्यायाउनु

सम्बबिन्यधत

सलिमलितका

पदालिधकार हरूको कतव्यय हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोिजम लिनवाचन गराउँ दा लागेको सम्बपूण खच सम्बबिन्यधत सं स्ताथाले व्ययहोनु पनछ।
(७) यस दफा बमोिजम सलिमलितको अक लिनवाचन नभएसम्बमको लालिग सलिमलितले विवलिनयममा व्ययवस्ताथा
भए बमोिजम आफ्नोनो काय सञ्चाालन गनछ ।
३२.

सलिमलितको काम , कतव्यय र अलिधकार : यस ऐनमा अन्ययत्र उिल्यलिखत काम, कतव्यय र अलिधकारका अलितरिरक्ता
सलिमलितको काम, कतव्यय र अलिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछ :–
(क) सहकार का मूल्यय, मान्ययता र लिसद्धाान्यत बमोिजम सहकार सं स्ताथाको सञ्चाालन गन,
(ख) आर्थिक तथा प्रशा सकी य का र्य गर्ने, गरा उने,
(ग) प्रारम्भिक सा धा रणसभा , वा र्षिक सा धा रणसभा तथा वि शेष सा धा रणसभा बो ला उने,
(घ) सा धा रणसभा का नि र्णयहरू का र्यान् वयन गर्ने, गरा उने,
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(ङ) सं स्ताथाको नीलित, योजना, बजेट तथा बाविषक कायक्रीमको तजुमा गर साधारणसभा समक्ष पेश गन,
(च) सं स्ताथाको सदस्तायता प्रदान गन तथा सदस्तायताबाट हटाउने ,
(छ) शेयर नामसार तथा विफता सम्बबन्यधी काय गन,
(ज) सम्बबिन्यधत सं घको सदस्तायता लिलने,
(झ) विवलिनयम तथा आन्यतरिरक कायविवलिध तयार गर साधारणसभामा पेश गन,
(ञ) सं स्ताथाको कायक्षेत्रलिभत्र सं स्ताथाको कारोबार र व्ययवसायको विहत प्रवद्धानको लालिग आवश्यीयक काय
गर्ने,गरा उने,
३३.

सञ्चाालक पदमा बहाल नरहने: दे हायको कुनै अवस्ताथामा सञ्चाालक आफ्नोनो पदमा बहाल रहन सक्नेने छै न:(क) लिनजले दिदएको राजीनामा सलिमलितबाट स्तावीकृत भएमा,
(ख) लिनजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोिजम सञ्चाालकबाट हटाउने लिनणय भएमा,
(ग) नि ज अर् क
ो संस्थाको सञ्चालक रहेमा ,
(घ) नि ज सो ही वा अर् क
ो संस्थाको कर्मचा री रहेमा ,
तर दफा

३० को उपदफा (४) को प्रलितबन्यधात्वमक वाक्यांशमा लेिखएको कुरामा

सोह बमोिजम हुनेछ ।
(ङ) लिनज सोह वा अक सं स्ताथाको लेखा सुपर वेक्षण सलिमलितको पदमा रहे मा
(च) लिनजको मृत्वयु भएमा।
३४.

सञ्चाालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेने : (१) साधारणसभाले वहुमतको लिनणयबाट दे हायको कुनै अवस्ताथामा
सञ्चाालकलाई सलिमलितको सञ्चाालक पदबाट हटाउन सक्नेनेछ :–
(क) आलिथक विहनालिमना गर सम्बबिन्यधत सं स्ताथालाई हानी नोक्नेसानी पुर्यायाएमा,
(ख) अनलिधकृत तवरले सम्बबिन्यधत सं स्ताथाको कारोबार सम्बबन्यधी विवषयको गोपलिनयता भङ्ग गरे मा,
(ग) सम्बबिन्यधत सं स्ताथाको कारोबार र व्ययवसायसँग प्रलितस्तापधा हुने गर समान प्रकृलितको कारोबार वा
व्ययवसाय गरे मा,
(घ) सम्बबिन्यधत सं स्ताथाको अविहत हुने कुनै काय गरे मा,
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(ङ) लिनज शार रिरक वा मानलिसक रुपमा काम गन नसक्नेने भएमा,
(च) कुनै सञ्चाालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयम वा विवलिनयममा उिल्यलिखत योग्नयता
नरहे मा ।
(२) कुनै सञ्चाालकलाई सलिमलितको पदबाट हटाउने लिनणय गनु अिघ त्वयस्तातो सञ्चाालकलाई साधारणसभा
समक्ष सफाई पेश गन मनालिसब माविफकको मौका दिदइनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजमको अवलिधलिभत्र कुनै सञ्चाालकले सफाई पेश नगरे मा वा लिनजले पेश गरे को
सफाई सन्यतोषजनक नभएमा साधारणसभाले त्वयस्तातो सञ्चाालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम सञ्चाालकको पदबाट हटाइएको सदस्ताय सलिमलितको दुई कायकालसम्बमको
लिनवाचनमा उम्बमेदवार बन्न पाउने छै न ।
(५) उपदफा (३) बमोिजम कुनै सञ्चाालक पदबाट हटे मा त्वयस्तातो पदमा साधारणसभाले बाँक
अवलिधको लालिग अक सञ्चाालकको लिनवाचन गनछ ।
३५.

लिनजी स्तावाथ समावेश भएको लिनणय प्रकृयामा सं लग्नन हुन नहुने

: (१) सञ्चाालकले आफ्नोनो लिनजी स्तावाथ

समावेश भएको लिनणय प्रविक्रीयामा सं लग्नन हुनहु ँद
ु ैन ।
(२) सञ्चाालकले आफूलाईमात्र व्ययिक्तागत फाइदा हुनेगर सं स्ताथामा कुनै काय गन गराउन हुँदैन ।
(३) कुनै सञ्चाालकले उपदफा (१) को लिबपर त हुने गर वा आफ्नोनो अलिधकारक्षेत्रभन्यदा बाविहर गई कुनै
काम कारबाह गरे गराएमा त्वयस्तातो काम कारबाह प्रलित त्वयस्तातो सञ्चाालक व्ययिक्तागत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र
त्वयस्तातो काम कारबाह बाट सं स्ताथाको, सदस्ताय वा अन्यय कुनै व्ययिक्तालाई हानी नोक्नेसानी हुन गएको रहे छ भने
त्वयस्तातो हानी नोक्नेसानी लिनजको जायजेथाबाट असूल उपर गरिरनेछ ।
३६.

सलिमलितको विवघटन :(१) साधारणसभाले दे हायको अवस्ताथामा सलिमलितको विवघटन गन सक्नेनेछ –
(क) सलिमलितको बदलिनयतपूण कायबाट सं स्ताथाको कारोबार जोिखममा परे मा,
(ख) सं स्ताथाले लितनुपन दावियत्वव तोविकएको समयलिभत्र भ ुक्ताान गन नसकेमा,
(ग) विवलिनयममा उिल्यलिखत उद्देेश्यीय र काय विवपरिरतको काम गरे मा,
(घ) सलिमलितले आफ्नोनो िजम्बमेवार पूरा नगरे मा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयमावल मा उिल्यलिखत शत वा दता गन
दिदएको लिनदशनको बारम्बबार उल्यलङ्घन गरे मा ।
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अलिधकार ले

(२) उपदफा (१) बमोिजम सलिमलित विवघटन भएमा साधारणसभाले नयाँ सलिमलितको लिनवाचन गनछ ।
(३) सलिमलितले यो ऐन वा यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयम बमोिजम दता गन अलिधकार ले दिदएको
लिनदशन पालना नगरे मा वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको प्रलितवेदन समेतको आधारमा
दता गन अलिधकार ले सलिमलितलाई उजूर वा लिनर क्षणको क्रीममा दे िखएका विवषयवस्तातुको गािम्बभयताको आधारमा
बढ मा छ मविहनाको समय दिदई सुधार गन मौका दिदन सक्नेनेछ र त्वयस्तातो समयावलिध लिभत्र पलिन सुधार नगरे मा
त्वयस्तातो सलिमलित विवघटन गनछ ।
(४) उपदफा (३) बमोिजम सलिमलित विवघटन भएमा त्वयसर विवघटन गरिरएको लिमलितले तीन मविहना
लिभत्रमा अक सलिमलितको लिनवाचन सम्बपन्न गराउन र त्वयस्तातो लिनवाचन नभएसम्बम सं स्ताथाको दै लिनक काय सञ्चाालन
गन दता गन अलिधकार ले तोविकए बमोिजमको एक तदथ सलिमलित गठन गनु पनछ ।
(५) यस दफा बमोिजम अक सलिमलितको लिनवाचन गराउँ दा लागेको सम्बपूण खच सम्बबिन्यधत सं स्ताथाले
व्ययहोनछ ।
३७.

लेखा सुपर वेक्षण सलिमलितको गठन : (१) सं स्ताथामा आन्यतरिरक लिनयन्यत्रण प्रणाल लाई सुदृढ गन तोविकए
बमोिजमको योग्नयता पुगेका एकजना सं योजक र दुईजना सदस्तायहरू रहने गर साधारणसभाले लिनवाचनबाट लेखा
सुपर वेक्षण सलिमलित गठन गनछ ।
(२) एउटै परिरवारको एकभन्यदा बढ

व्ययिक्ता एकै अवलिधमा एउटै सं स्ताथाको सञ्चाालक वा लेखा

सुपरिीवेक्षण सलिमलितको सं योजक वा सदस्ताय पदमा उम्बमेदवार बन्न र लिनवािचत हुन सक्नेने छै न ।
३८.

लेखा सुपरिरवेक्षण सलिमलितको काम , कतव्यय र अलिधकार : (१)

लेखा सुपरिरवेक्षण सलिमलितको काम, कतव्यय र

अलिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछ :–
(क) प्रत्वयेक चौमालिसकमा सहकार सं स्ताथाको आन्यतरिरक लेखापर क्षण गन, गराउने,
(ख) आन्यतरिरक लेखापर क्षण गदा लेखापर क्षणका आधारभूत लिसद्धाान्यतको पालना गन, गराउने,
(ग) विवत्तीय तथा आलिथक कारोवारको लिनर क्षण तथा मूल्ययाङ्कन गन, गराउने,
(घ) सलिमलितको काम कारवाह को लिनयलिमत सुपरिीवेक्षण गन र सलिमलितलाई आवश्यीयक सुझाव दिदने,
(ङ) साधारणसभाकोलिनदशन, लिनणय तथा सलिमलितका लिनणय कायान्यवयन भए नभएको अनुगमन गन,
(च) लेखा सम्बबन्यधी प्रलितवेदन र सलिमलितको काम कारबाह को सुपरिीवेक्षण सम्बबन्यधी वाविषक प्रलितवेदन
साधारणसभा समक्ष पेश गन,
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(छ) आफूले पटक पटक दिदएका सुझाव कायान्यवयन नभएको कारणबाट कुनै सं स्ताथाको विहतमा
प्रलितकूल असर परे मा वा त्वयस्तातो सं स्ताथाको नगद वा िजन्यसी सम्बपित्तको व्ययापक रूपमा विहनालिमना
वा अलिनयलिमतता भएको वा सं स्ताथा गम्बभीर आलिथक सं कटमा पन लागेकोमा सोको कारण खुलाई
विवशेष साधारणसभा बोलाउन सलिमलित समक्ष लिसफारिरस गन ।
(ज) आवश्यीयक परे मा आन्यतरिरक लेखा पर क्षक लिनयुिक्ताका लालिग तीन जनाको नाम सञ्चाालक सलिमलितमा
लिसफारिरस गन ।
(२) लेखा सुपरिीवेक्षण सलिमलितको सं योजक वा सदस्ताय सं स्ताथाको दै लिनक आलिथक प्रशासलिनक कायमा
सहभागी हुन पाउने छै न ।
परिरच्छेछे द –७
बचत तथा ऋण परिरचालन
३९.

सदस्ताय केिन्य त भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनु पन : (१) सं स्ताथाले आफ्नोना सदस्तायहरूको मात्र बचत
स्वीका र गर्न, सो को परि चा लन गर्न र सदस् यला ई मा त्र ऋण प्रदा न गर्न सक
् नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापलिन बचत तथा ऋणको मुख्यय कारोबार गन गर
दता भएको सं स्ताथा बाहे क अन्यय विवषयगत वा वहुउद्देेश्यीयीय सं स्ताथाले बचत तथा ऋणको मुख्यय कारोवार गन
पाउने छै न।
तर यो ऐन प्रारम्बभ हुन ु अिघ बहुउद्देेश्यीयीय वा विवषयगत सं स्ताथाको रुपमा दता भई मुख्यय कारोवारको
रुपमा वचत तथा ऋणको कारोवार गद आएको भए त्वयस्तातो सं स्ताथाले तीन वष लिभत्रमा वचत तथा ऋणको मुख्यय
कारोवार नहुने गर दता हुँदाका बखतमा उल्यलेख गरिरएको मुख्यय कारोवार गन गर सं स्ताथा सञ्चाालन गनुपनछ
।
(३) सं स्ताथाले सदस्तायलाई प्रदान गन ऋणमा सेवा शुल्यक र नवीकरण शुल्यक लिलन पाइने छै न ।
(४) बचत र ऋणको ब्दयाजदर लिबचको अन्यतर छ प्रलितशतभन्यदा बढ हुने छै न ।
ँ ीकृत गर सोको आधारमा ब्दयाज
(५) सं स्ताथाले प्रदान गरे को ऋणमा लाग्नने ब्दयाजलाई मूल ऋणमा पूज
लगाउन पाइने छै न ।
(६)सं स्ताथाले कुनैपलिन कम्बपनीको शेयर खरिरद गन सक्नेने छै न ।
तर
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(१) सींस्ताथाको दावियत्ववप्रलित प्रलितकूल नहुने गर सं स्ताथाले स्तावप्रयोजनको लालिग अचल सम्बपित्त खर द
तथा पूवाधार लिनमाण एवं सं स्ताथा र सदस्तायहरुको विहतमा उत्वपादन र सेवाको क्षेत्रमा प्राथलिमक
ँ ी कोष परिरचालन गन वाधा पन छै न ।
पूज
(२) यो ऐन प्रारम्बभ हुन ु अिघ कुनै सं स्ताथाले कुनै कम्बपनीको शेयर खरिरद गरे को भएमा त्वयस्तातो
शेयर यो ऐन प्रारम्बभ भएको लिमलितले एक वष अवलिधलिभत्र हस्तातान्यतरण गरिरसक्नेनु पनछ ।
ु िघ दता
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापलिनसं स्ताथाले यो ऐन प्रारम्बभ हुनअ
भएका साना विकसानद्वाारा प्रवविद्धात विवत्तीय सं स्ताथाको शेयर खरिरद गन बाधा पनछै न ।
ँ ी कोषको दश गुणासम्बम वचत सं कलन गन सक्नेनेछ ।
(७) सं स्ताथाले शेयर पूज
(८) सं स्ताथाले दता गदाका बखतका सदस्ताय बाहे क अन्यय सदस्तायलाई सदस्तायता प्राप्तत गरे को तीन मविहना
अवलिध व्ययलितत नभई ऋण लगानी गन सक्नेने छै न ।
४०. सन्यदभ व्ययाजदर सम्बबन्यधी व्ययवस्ताथा

(१) सं घीय कानुन बमोिजम रिजष्ट्राारले बचत तथा ऋणको सन्यदभ व्ययाजदर

तोक्नेन सक्नेनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम तोविकएको सन्यदभ ब्दयाजदर सं स्ताथाका लालिग लिनदशक ब्दयाजदर हुनेछ ।
४१.

व्ययिक्तागत बचतको सीमा: सं स्ताथामा सदस्तायको व्ययिक्तागत बचतको सीमा तीस लाखसम्बम हुनेछ ।

परिरच्छेछे द –९
आलिथक स्रोोत परिरचालन
४२.

शेयर लिबक्री तथा विफता सम्बबन्यधी व्ययबस्ताथा : (१) सं स्ताथाले आफ्नोनो सदस्तायलाई शेयर विवक्री गन सक्नेनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापलिन सं स्ताथाले एकै सदस्तायलाई आफ्नोनो कुल शेयर
ँ ीको बीस प्रलितशतभन्यदा बढ हुने गर शेयर लिबक्री गन सक्नेने छै न ।
पूज
तर नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्ताथानीय तहको पूण वा आंिशक स्तावालिमत्वव वा लिनयन्यत्रण भएको
सं स्ताथा वा लिनकायको हकमा यो बन्यदे ज लागू हुने छै न।
(४) सं स्ताथाको शेयरको अं विकत मूल्यय प्रलित शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ ।
ँ ी विवलिनयममा उल्यलेख भए बमोिजम हुनेछ ।
(५) सं स्ताथाको शेयरपूज
(६) सं स्ताथाले खुला बजारमा शेयर लिबक्री गन पाउने छै न ।
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(७) सं स्ताथाको मूलधनको रुपमा रहे को कुनै सदस्तायको शेयर सोह सं स्ताथाको ऋण वा दावियत्वव बाहे क
अन्यय कुनै ऋण वा दावियत्वव वापत लिललाम लिबक्री गरिरने छै न ।
४३.

रकम विफता तथा खाता सञ्चाालन सम्बबन्यधी व्ययवस्ताथा : (1) कुनै सदस्तायले सं स्ताथाको सदस्तायता त्वयाग गर रकम
विफता लिलन चाहे मा लिनजको कुनै दावियत्वव भए त्वयस्तातो दावियत्वव भुक्ताान गरे को लिमलितले एक मविहनालिभत्र लिनजको
बाँक रकम तोविकए बमोिजम लिनजलाई विफता गनु पनछ ।
(२) कुनै सदस्तायले सं स्ताथामा जम्बमा गरे को बचत विफता माग गरे मा लिनजको कुनै दावियत्वव भए त्वयस्तातो
दावियत्वव कट्टैा गर बाँक रकम तोविकए बमोिजम लिनजलाई विफता गनु पनछ।
(३) सं स्ताथाले वचत खाताहरु मात्र सं चालन गन सक्नेनेछ ।

४४.

ऋण वा अनुदान लिलन सक्नेने: (१) सं स्ताथाले विवदे शी बक वा विवत्तीय सं स्ताथा वा अन्यय लिनकायबाट ऋण वा
अनुदान लिलन वा त्वयस्तातो लिनकायसँग साझेदार मा काम गन सं घीय कानून वमोिजम स्तावीकृती लिलनु पन छ ।
(२) उपदफा (१) वमोिजम विवदे शी बैङ्क वा लिनकायबाट ऋण वा अनुदान लिलन स्तावीकृतीको लालिग
तोविकएवमोिजमको विववरणहरु सविहत दता गन अलिधकार समक्ष लिनवेदन दिदनु पनछ ।
(३) उपदफा (२) वमो जि म नि वेदन प्राप्त भएमा दर्ता गर्ने अधि का री ले गा उँ\नगर का र्यपा लि का मा
प्रस्ताताव पेश गनु पनछ ।
(४) उपदफा (३) बमो जि मको प्रस्ताव गा उँ\नगर का र्यपा लि का ले उपयुक
् त देखेमा स्वीकृती को ला गि
मन्यत्रालयमा िशफारिरस गरिर पठाउनेछ ।

४५.

नेपाल सरकारको सुरक्षण प्राप्तत गन सक्नेने: (१)

सं स्ताथाले विवदे शी बैङ्क वा लिनकायसँग लिलने ऋणमा सुरक्षण

प्राप्तत गनु पन भएमा सं घीय कानून वमोिजम स्तावीकृलितकोलालिग दता गन अलिधकारिर समक्ष प्रस्ताताव सविहत लिनवेदन
दिदनु पन छ ।
(२) दफा

(१) वमो जि म

प्राप्त प्रस्ताव उपयुक
् त देखि एमा गा उँ\नगर का र्यपा लि का ले

स्तावीकृलितको लालिग मन्यत्रालयमा िशफारिरस गरिर पठाउनु पनछ ।

परिरच्छेछे द –१०
सं स्ताथाको कोष
४६

सं स्ताथाको कोष : (१) सं स्ताथाको कोषमा दे हाय बमोिजमको रकम रहनेछ :–
(क) शेयर लिबक्री बाट प्राप्तत रकम,
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संघी य का नुन बमो जि म

(ख) बचतको रुपमा प्राप्तत रकम,
(ग) ऋणको रुपमा प्राप्तत रकम,
(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्तत अनुदान रकम,
(ङ) विवदे शी सरकार वा अन्यतराविष्ट्राय सं घसं स्ताथाबाट प्राप्तत अनुदान वा सहायताको रकम,
(च) व्ययवसावियक कायबाट आिजत रकम,
(छ) सदस्तायता प्रवेश शुल्यक,
(ज) सं स्ताथाको नाममा प्राप्त हुने अन्यय जुनसुकै रकम ।
४७.

जगेडा कोष : (१) सं स्ताथामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा दे हाय बमोिजमका रकम रहने छन् :–
(क) आलिथक वषको खू द बचत रकमको कम्बतीमा पच्छेचीस प्रलितशत रकम,
ँ ीगत अनुदान रकम,
(ख) कुनै सं स्ताथा, सं घ वा लिनकायले प्रदान गरे को पूज
(ग) िस्ताथर सम्बपित्त विवक्री बाट प्राप्तत रकम,
(घ)

अन्यय स्रोोतबाट प्राप्तत रकम ।

(३) उपदफा (१) बमोिजमको जगेडा कोष अविवभाज्यय हुनेछ ।
४८.

ँ ी विफता कोष
सं रिक्षत पूज

ँ ी विफता कोष रहनेछ ।
(१) सं स्ताथामा एक सं रिक्षत पूज

(२) दफा ४७ बमोिजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्दाड (क) बमोिजमको रकम
छु ट्ट्याट्यााई बाँक रहे को रकमको कम्बतीमा पच्छेचीस प्रलितशत रकम उपदफा (१) बमोिजमको कोषमा वाविषक
रुपमा जम्बमा गनु पनछ ।
(३) उपदफा (१) बमोिजमको रकम सदस्तायले गरे को सं घीय कानुनमा तोविकए बमोिजमको वाविषक
कारोवारको आधारमा सम्बबिन्यधत सदस्तायलाई उपलव्यध गराउनु पनछ ।
४९.

सहकार प्रवद्धान कोषसम्बबन्यधी व्ययवस्ताथा:

(१) सं स्ताथाले सहकार व्ययवसायको प्रवद्धान गनको लालिग दफा ४७

बमोिजम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्दाड (क) बमोिजमको रकम छु ट्यााई बाँक रहे को
रकमको शून्यय दशमलव पाँच प्रलितशतले हुन आउने रकम सं घीय कानुनमा व्ययवस्ताथा भएबमोिजमको सहकार
प्रवद्धान कोषमावाविषक रुपमा जम्बमा गनु पनछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको उपयोग सं घीय कानुन व्ययवस्ताथा भएबमोिजम हुनेछ ।
५०.

अन्यय कोष सम्बबन्यधी व्ययबस्ताथा

(१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उल्लिखि त को षका अति रि क
् त संस्थामा

सहकार िशक्षा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तोविकए बमोिजमका अन्यय कोषहरु रहन सक्नेने छन् ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देेश्यीय पूलितका लालिग विवलिनयममा तोविकए
बमोिजम उपयोग गन सविकनेछ ।
ँ ीको पन्य
तर एक वषको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूज

प्रलितशतभन्यदा बढ हुने छै न ।

परिरच्छेछे द –११
अलिभलेख र सूचना
५१.

अलिभलेख राख्नेु पन : (१) सं स्ताथाले साधारण सभा, सलिमलित तथा लेखा सुपरिरबेक्षण सलिमलित बैठकका लिनणय तथा
काम कारबाह को अद्याावलिधक अलिभलेख सुरिक्षत साथ राख्नेु पनछ ।
(२) सं स्ताथाले कारोबारसँग सम्बबिन्यधत तथा अन्यय आवश्यीयक अलिभलेखहरू तोविकए बमोिजम सुरिक्षत साथ
राख्नेु पनछ ।

५२.

विववरण उपलब्दध गराउनु पन : (१) सं स्ताथाले दे हायका विववरणहरू सविहतको प्रलितवेदन आ.व. समाप्त भएको तीन
मविहना लिभत्र दता गन अलिधकार समक्ष पेश गनु पनछ :–
(क) कारोबारको चौमालिसक र वाविषक प्रलितवेदन तथा लेखापर क्षण प्रलितवेदन
(ख) बाविषक कायक्रीम नीलित तथा योजना,
(ग) खुद बचत सम्बबन्यधी नीलित तथा योजना,
(घ) सञ्चाालकको नाम तथा बाँक कायावलिधको सूची,
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बबन्यधी जानकार ,
ँ ी,
(च) शेयर सदस्ताय सं ख्यया र शेयरपूज
(छ) सञ्चाालक वा सदस्तायले लिलएको ऋण लितन बाँक रहे को रकम,
(ज) दता गन अलिधकार ले समय समयमा तोविकदिदएको अन्यय विववरण ।
परिरच्छेछे द – १२
लेखा र लेखापर क्षण
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५३.

कारोबारको लेखा: सं स्ताथाको

कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणाल मा आधारिरत र कारोबारको यथाथ िस्ताथलित

स्तापष्टरुपमा दे िखने गर सं घीय कानून बमोिजम रिजष्ट्राारले लागू गरे को लेखामान (एकाउिन्यटङ स्ताट्यााण्दाडड) र यस
ऐन बमोिजम पालना गनुपन अन्यय शत तथा व्ययवस्ताथा बमोिजम राख्नेु पनछ ।
५४.

लेखापर क्षण: (१) सं स्ताथाले प्रत्वयेक आलिथक वषको लेखापर क्षण सो आलिथक वष समाप्त भएको लिमलितले तीन
मविहनालिभत्र प्रचलिलत कानून बमोिजम इजाजतपत्र प्राप्तत लेखापर क्षकद्वाारा गराउनु पनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको अवलिध लिभत्र कुनै सं स्ताथाले लेखापर क्षण नगराएको पाइएमा दता गन
अलिधकार ले त्वयस्तातो सं स्ताथाको लेखा पर क्षण इजाजतपत्रप्राप्तत लेखापर क्षकबाट गराउन सक्नेनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम लेखापर क्षण गराउँ दा लेखापर क्षकलाई दिदनु पन पारिरश्रलिमक लगायतको
रकम सम्बबिन्यधत सं स्ताथाले व्ययहोनछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम लेखापर क्षकले गरे को लेखापर क्षण प्रलितवेदन अनुमोदनको लालिग
साधारणसभासमक्ष पेश गनु पनछ ।
(५) उपदफा (४) बमोिजम पेश भएको लेखापर क्षण प्रलितवेदन साधारणसभाबाट अनुमोदन हुन
नसकेमा पुन लेखापर क्षणको लालिग साधारणसभाले दफा ५५ को अधीनमा रह अक लेखापर क्षक लिनयुक्ता
गनछ ।

५५.

लेखापर क्षकको लिनयुिक्ता :(१) सं स्ताथाको लेखापर क्षण सम्बबन्यधी काय गन प्रचलिलत कानून बमोिजम इजाजतपत्र
प्राप्तत लेखापर क्षकहरू मध्ययेबाट साधारणसभाले एकजना लेखापर क्षक लिनयुिक्ता गर पारिरश्रलिमक समेत तोक्नेनेछ
।
(२) उपदफा (१) बमोिजम लेखापर क्षक लिनयुक्ता गदा एउटै व्ययिक्ता, फम वा कम्बपनीलाई लगातार
तीन आलिथक वषभन्यदा बढ हुने गर लिनयुक्ता गन सविकने छै न ।

५६.

लेखापर क्षकमा लिनयुक्ता हुन नसक्नेने : (१) दे हायका व्ययिक्ता लेखापर क्षकमा लिनयुक्ता हुन तथा लिनयुक्ता भई
सकेको भए सो पदमा बहाल रहन सक्नेने छै न :(क) सहका री संस्थाको सञ्चालक,
(ख) सम्बबिन्यधत सं स्ताथाको सदस्ताय,
(ग) सहकार सं स्ताथाको लिनयलिमत पारिरश्रलिमक पाउने गर लिनयुक्ता सल्यलाहकार वा कमचार ,
(घ) लेखापर क्षण सम्बबन्यधी कसूरमा सजाय पाएको तीन वषको अवलिध भ ुक्ताान नभएको,
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(ङ) दामासाह मा परे को,
(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैलितक पतन हुने अन्यय फौजदार कसूरमा सजाय पाएको पाँच वष भ ुक्ताान
नभएको,
(ज) सम्बबिन्यधत सं स्ताथासँग स्तावाथ बािझएको व्ययिक्ता ।
ु िघ उपदफा (१) बमोिजम अयोग्नय नभएको कुराको सं स्ताथा
(२) लेखापर क्षकले आफू लिनयुक्ता हुनअ
समक्ष स्तावघोषणा गरी्नपु नछ ।
(३) कुनै लेखापर क्षक आफ्नोनो कायकाल समाप्त नहुँदै कुनै सं स्ताथाको लेखापर क्षण गन अयोग्नय भएमा
वा सं स्ताथाको लेखापर क्षकको पदमा कायम रहन नसक्नेने िस्ताथलित उत्वपन्न भएमा लिनजले लेखापर क्षण गनु पन वा
गरिररहे को काम तत्वकाल रोक सो कुराको जानकार लिलिखत रुपमा सं स्ताथालाई दिदनु पनछ ।
(४) यस दफाको प्रलितकूल हुनेगर लिनयुक्ता भएको लेखापर क्षकले गरे को लेखापर क्षण मान्यय हुने छै न
।

परिरच्छेछे द – १३
छु ट,सुविवधा र सहुलिलयत
५७. छुट, सुवि धा र सहु लि यत: (१) सं स्ताथालाई प्राप्त हुने छु ट, सुविवधा र सहुलिलयत सं घीय कानुन बमोिजम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्यलेिखत छु ट, सुविवधा र सहुलिलयत बाहे क सं स्ताथालाई प्राप्त हुने अन्यय छु ट, सुविवधा र
सहुलिलयत तोविकए बमोिजम हुनेछ ।

परिरच्छेछे द —१४
ऋण असुल तथा बाँक बक्यौता
५८.

ऋण असूल गन: (१) कुनै सदस् यले संस्थासँग गरेको ऋण सम् झौता वा शर्त कबुलि यतको पा लना नगरेमा ,
लि खतको भा खा भि त्र ऋणको सा वाँ , ब् याज र हर्जाना चुक
् ता नगरेमा वा ऋण लि एको रकम सम् बन् धित का ममा
नलगाई विहनालिमना गरे को दे िखएमा त्वयस्तातो सदस्तायले ऋण लिलं दा राखेको लिधतोलाई सम्बबिन्यधत सं स्ताथाले लिललाम
बि क
् री गरी वा अन् य कुनै व् यवस्था गरी आफ्नो साँ वा , ब् याज र हर्जाना असूल उपर गर्न सक
् नेछ। धि तो
सम्बबिन्यधत सं स्ताथाले सकारे पश्चाात् पलिन ऋणीले साँवा ब्दयाज दुवै भ ुक्ताानी गर लिधतो बापतको सम्बपित्त विफता लिलन
चाहे मा विफता गनुपनछ ।
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(२) कुनै सदस्तायले सं स्ताथामा राखेको लिधतो कुनै विकलिसमले कसैलाई हक छोलिडदिदएमा वा अन्यय कुनै
कारणबाट त्वयस्तातो लिधतोको मूल्यय घट्ट्यान गएमा त्वयस्तातो ऋणीलाई लिनिश्चात म्बयाद दिदई थप लिधतो सुरक्षण राख्यन
लगाउन सविकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम ऋणीले थप लिधतो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको
लिधतोबाट पलिन साँवा, ब्दयाज र हजानाको रकम असूल उपर हुन नसकेमा त्वयस्तातो ऋणीको हक लाग्नने अन्यय
जा यजेथा बा ट पनि साँ वा , ब् याज र हर्जीाना असूल उपर गन सविकनेछ ।
(४) यस दफा बमो जि म साँ वा , ब् याज र हर्जना असूल उपर गर्दा ला गेको खर्चको रकम तथा असूल
उपर भएको साँवा, व्ययाज र हजानाको रकम कट्टैा गर बाँक रहन आएको रकम सम्बबिन्यधत ऋणीलाई विफता
दिदनु पनछ ।
(५) यस दफा बमोिजम कुनै सं स्ताथाले ऋणीको लिधतो वा अन्यय जायजेथा लिललाम लिबक्री गदा लिललाम
सकान व्ययिक्ताको नाममा सो लिधतो वा जायजेथा प्रचलिलत कानून बमोिजम रिजष्ट्राेशन वा दािखल खारे ज गनको
लालिग सम्बबिन्यधत कायालयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बबिन्यधत कायालयले पलिन सोह बमोिजम रिजष्ट्राेशन वा दािखल
खारे ज गर सोको जानकार सम्बबिन्यधत सं स्ताथालाई दिदनु पनछ ।
(६) यस दफा बमोिजम लिधतो राखेको सम्बपित्त लिललाम लिबक्री गदा कसै ले सकार नगरे मा त्वयस्तातो
सम्बपित्त सम्बबिन्यधत सं स्ताथा आफले सकार गन सक्नेनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोिजम आफले सकार गरे मा त्वयस्तातो सम्बपित्त सम्बबिन्यधत सं स्ताथाको नाममा
रिजष्ट्राेशन वा दािखल खारे ज गन सम्बबिन्यधत कायालयमा लेखी पठाउनेछ र त्वयसर लेखी आएमा सम्बबिन्यधत
कायालयले सोह बमोिजम रिजष्ट्राेशन वा दािखल खारे ज गर दिदनु पनछ ।
५९.

कालो सूची सम्बबन्यधी व्ययवस्ताथा

सं स्ताथाबाट ऋण लिलई

रकमको अपचलन गन वा तोविकएको समयावलिध लिभत्र

ऋणको साँवा व्ययाज विफता नगन व्ययिक्ताको नाम नामेशी सविहत कालोसूची प्रकाशन सम्बबन्यधी व्ययवस्ताथा सं घीय
कानुन बमोिजम हुनेछ ।
६०.

कजा सूचना केन्य र सम्बबन्यधी व्ययवस्ताथा

कजा सूचना केन्य

सम्बबन्यधी व्ययवस्ताथा सं घीय कानुन बमोिजम हुनेछ ।

६१

बाँक बक्यौता असूल उपर गन : कसैले सं स्ताथालाई लितनु बुझाउनु पन रकम नलितर बाँक राखेमा त्वयस्तातो रकम
र सोको ब्दयाज समेत दता गन अलिधकार ले त्वयस्तातो व्ययिक्ताको जायजेथाबाट असूल उपर गरिरदिदन सक्नेनेछ ।

६२. रोक्काा राख्यन लेखी पठाउने:

(१) सं स्ताथा वा दता गन अलिधकार ले दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लालिग कुनै

व् यक
् तिको खा ता , जा यजेथा को स्वामि त् व हस्तान् तरण, नामसार वा लिबक्री गन नपाउने गर रोक्काा राख्यन सम्बबिन्यधत
लिनकायमा लेखी पठाउन सक्नेनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम रोक्कााको लालिग लेखी आएमा सम्बबिन्यधत लिनकायले प्रचलिलत कानून बमोिजम
त् यस्तो व् यक
् तिको खा ता ,जा य जेथाको स्तावालिमत्वव हस्तातान्यतरण, नामसार वा लिबक्री गन नपाउने गर रोक्काा राख्यनराखी
दिदनु पनछ ।
६३.

अग्राालिधकार रहने: कुनै व्ययिक्ताले सं स्ताथालाई लितनु पन ऋण वा अन्यय कुनै दावियत्वव नलितरे मा त्वयस्तातो व्ययिक्ताको
जायजेथामा नेपाल सरकारको कुनै हक दाबी भए त्वयसको लालिग रकम छु ट्टैाई बाँक रहन आएको रकममा
सं स्ताथाको अग्राालिधकार रहनेछ ।

६४.

कायवाह

गन वाधा नपन:

सं स्ताथाले ऋण असुल

गन सम्बबन्यधमा कुनै व्ययिक्ता वा सहकार

सं स्ताथा उपर

चलाएको कुनै कारवाह का कारणबाट त्वयस्तातो व्ययिक्ता वा सं स्ताथा उपर यस ऐन तथा प्रचलिलत कानून बमोिजमको
कुनै कसूरमा कारवाह चलाउन रोक लगाएको मालिनने छै न ।
परिरच्छेछे द – १५
एक करण, लिबघटन तथा दता खारे ज
६५.

एक करण तथा विवभाजन सम्बबन्यधी व्ययबस्ताथा:

(१) यस ऐनको अलिधनमा रह दुई वा दुईभन्यदा बढ सं स्ताथाहरु

एक आपसमा गाभी एक करण गन वा एक सं स्ताथालाई भौगोलिलक काय क्षेत्रको आधारमा दुई वा दुईभन्यदा बढ
सं स्ताथामा विवभाजन गन सविकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम एक करण वा विवभाजन गदा सम्बबिन्यधत सं स्ताथाको कुल कायम रहे का
सदस्ताय सं ख्ययाको दुई लितहाइ बहुमतबाट लिनणय हुन ु पनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम एक करण वा विवभाजन गन लिनणय गदा एक करण वा विवभाजनका शत र
कायविवलिध समेत खुलाउनु पनछ।
६६.

विवघटन र दता खारे ज: (१) कुनै सं स्ताथामा दे हायको अवस्ताथा विवद्यामान भएमा साधारण सभाको तत्वकाल कायम
रहे का दुई लितहाइ बहुमत सदस्तायको लिनणयबाट त्वयस्तातो सं स्ताथाको विवघटन गन लिनणय गर

दता खारे जीको

स्तावीकृलितका लालिग सलिमलितले दता गन अलिधकार समक्ष लिनवेदन दिदनसक्नेनेछ :–
(क) विवलिनयममा उिल्यलिखत उद्देेश्यीय तथा काय हालिसल गन सम्बभव नभएमा,
(ख) सदस्तायको विहत गन नसक्नेने भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम प्राप्तत लिनवेदनमा छानविवन गदा त्वयस्तातो सं स्ताथाको विवघटन गन उपयुक्ता
दे िखएमा दता गन अलिधकार ले त्वयस्तातो सं स्ताथाको दता खारे ज गन सक्नेनेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापलिन दता गन अलिधकार ले दे हायको अवस्ताथामा
मात्र सं स्ताथाको दता खारे ज गन सक्नेनेछ :–
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(क) लगातार दुई वषसम्बम कुनै कारोबार नगर लिनष्कृकृय रहे को पाइएमा,
(ख) कुनै सं स्ताथाले यो ऐन वा यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयमावल विवपर तको काय बारम्बबार गरे मा,
(ग) विवलिनयममा उिल्यलिखत उद्देेश्यीय विवपर त काय गरे मा,
(घ) सहकार मूल्यय, मान्ययता र लिसद्धाान्यत विवपर त काय गरे मा ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम दता खारे ज गनु अिघ दता गन अलिधकार ले त्वयस्तातो सं स्ताथालाई
ु ाईको लालिग पन्य
सुनव

दिदनको समय दिदनु पनछ ।

(५) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सं स्ताथाको दता खारे ज भएमा त्वयस्तातो सं स्ताथा विवघटन भएको
मालिननेछ ।
(७) उपदफा (२) वा (३) बमोिजम सं स्ताथाको दता खारे जी भएमा त्वयस्तातो सं स्ताथाको दता प्रमाणपत्र
स्तावत रद्दे भएको मालिननेछ ।
६७. लिलक्नेवीडेटरको लिनयुिक्ता : (१) दफा ६६ बमोिजम कुनै सं स्ताथाको दता खारे ज भएमा दता गन अलिधकार ले
लिलक्नेवीडेटर लिनयुक्ता गनछ ।
(२) उपदफामा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भएतापलिन सं घीय कानुनमा तोविकएको लिसमा सम्बमको सम्बपत्तिी भएको
सींस्ताथाको हकमा दता गन अलिधकार ले कुनै अलिधकृतस्तातरका कमचार लाई लिलक्नेवीडे टर लिनयुिक्ता गन सक्नेनेछ ।
६८. लिलक्नेवीडेशन पलिछको सम्बपलितको उपयोग: कुनै सं स्ताथाको लिलक्नेवीडेशन पश्चाात् सबै दावियत्वव भ ुक्ताान गर बाँक रहन
गएको सम्बपित्तको उपयोग सं घीय कानुनमा तोकिीए बमोिजम हुनेछ ।
परिरच्छेछे द –१६
दता गन अलिधकार
६९.

दता गन अलिधकार : (१)यस ऐन अन्यतगत दता गन अलिधकार ले गनुपन कायहरू

नगरमा चामुण्दादा लिबन्य ासैनी

नगरपालिलकाको प्रमुख प्रशासविकय अलिधकृतले गनछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको दता गन अलिधकार ले यस ऐन बमोिजम आफूमा रहे को कुनै वा सम्बपूण
अलिधकार आफू मातहतको अलिधकृतस्तातरको कमचार लाई प्रत्वयायोजन गन सक्नेनेछ ।
७०.

काम, कतव्यय र अलिधकार : यस ऐनमा अन्ययत्र उिल्यलिखत काम, कतव्यय तथा अलिधकारको अलितरिरक्ता दता गन
अलिधकार को काम, कतव्यय र अलिधकार तोविकए बमोिजम हुनेछ ।

परिरच्छेछे द –१७
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लिनर क्षण तथा अनुगमन
७१.

लिनर क्षण तथा अलिभलेख जाँच गन: (१) दता गन अलिधकार ले सं स्ताथाको जुनसुकै वखत लिनर क्षण तथा अलिभलेख
परी क
् षण गर्न, गरा उन सक
् नेछ ।
(२) नेपाल राष्ट्रा बङ्कले जुनसुकै वखत तोविकएको भन्यदा बढ आलिथक कारोवार गन सं स्ताथाको विहसाव
कि ता व वा वि त्तीय का रो वा रको नि री क
् षण वा जाँ च गर्न, गरा उन सक
् नेछ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लालिग नेपाल राष्ट्रा बैङ्कले आफ्नोना कुनै अलिधकार वा विवशेषज्ञ खटाई
आबश्यीयक विववरण वा सूचनाहरू सं स्ताथाबाट िझकाई लिनर क्षण तथा सुपर वेक्षण गन सक्नेनेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२)बमोिजम लिनर क्षण वा विहसाब जाँच गदा दता गन अलिधकार वा नेपाल राष्ट्रा
बैङ्कको अलिधकार प्राप्त अलिधकृतले माग गरे को जानकार सम्बबिन्यधत सं स्ताथाले उपलब्दध गराउनु पनछ ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम लिनर क्षण वा विहसाब जाँच गदा कुनै सं स्ताथाको कामकारबाह यो
ऐन, यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयम, लिनदिशका, मापदण्दाड वा कायविवलिध बमोिजम भएको नपाइएमा दता गन
अलिधकार वा नेपाल राष्ट्रा बैङ्कले सम्बबिन्यधत सं स्ताथालाई आवश्यीयक लिनदशन दिदन सक्नेनेछ र त्वयस्तातो लिनदशनको
पालना गनु त्वयस्तातो सं स्ताथाको कतव्यय हुनेछ ।
(६) नेपाल राष्ट्रा बैङ्कले यस दफा बमोिजम सं स्ताथाको लिनर क्षण तथा सुपर वेक्षण गदा नेपाल राष्ट्रा बैङ्कले
प्रचलिलत कानून बमोिजमको अलिधकार प्रयोग गन सक्नेनेछ।
(७) यस दफा बमोिजम सं स्ताथाको लिनर क्षण तथा सुपर वेक्षण गदा प्राप्तत हुन आएको जानकार नेपाल
राष्ट्रा बैङ्कले चामुण्दादा लिबन्य ासैनी नगर कायपालिलकालाई उपलब्दध गराउनु पनछ ।

७२.

छानविवन गन सक्नेने : (१) कुनै सं स्ताथाको व्ययवसावियक कारोबार सन्यतोषजनक नभएको, सदस्तायको विहत विवपर त
काम भएको वा सो सं स्ताथाको उद्देेश्यीय विवपर त काय गरे को भनी त्वयस्तातो सं स्ताथाको कम्बतीमा वीस प्रलितशत सदस्तायले
छा नवि नको ला गि नि वेदन दि एमा दर्ता गर्ने अधि का री ले त् यस्तो संस्थाको छा नवि न गर्न, गरा उन सक
् नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम छालिनवन गदा माग गरे को विववरण वा कागजात उपलब्दध गराई सहयोग
गनु सम्बबिन्यधत सलिमलितको कतव्यय हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजम गरिरएको छानविवनको जानकार सम्बबिन्यधत सं स्ताथालाई लिलिखत
रुपमा दिदनु पनछ ।

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गन सं स्ताथा को लिनर क्षण तथा अनुगमन सम्बबन्यधी विवशेष व्ययवस्ताथा : (१) बचत तथा
ऋणको मुख्यय कारोबार गन सं स्ताथाले तोविकए बमोिजम अनुगमन प्रणाल अवलम्बबन गनु पनछ ।
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(२) दता गन अलिधकार ले बचत तथा ऋणको कारोबार गन सं स्ताथाको तोविकए बमोिजमको अनुगमन
प्रणाल मा आधारिरत भई लिनर क्षण तथा अनुगमन गनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम सं स्ताथाको लिनर क्षण तथा अनुगमन दता गन अलिधकार ले आवश्यीयकता
अनुसार नेपाल राष्ट्रा बैङ्क लगायतका अन्यय लिनकायको सहयोग लिलन सक्नेनेछ ।

७४.वाविषक प्रलितवेदन पेश गनुपन : (१) दता गन अलिधकार ले आलिथक वष समाप्त भएको लिमलितले तीन मविहनालिभत्र
संस्थाको नि री क
् षण सम् बन् धी वा र्षिक प्रति वेदन गा उँ \ नगर का र्यपा लि का समक
् ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१)

बमोिजमको प्रलितवेदनमा दे हायका विववरणहरू खुलाउनु पनछ:–

(क) सञ्चाालनमा रहे का सं स्ताथाको विववरण,
(ख) अनुगमन गरिरएका सं स्ताथाको सं ख्यया तथा आलिथक कारोवारको विववरण,
(ग) सं स्ताथामा सहकार लिसद्धाान्यत र यो ऐन, यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयम, विवलिनयम तथा आन्यतरिरक
कायविवलिधको पालनाको अवस्ताथा,
(घ) सं स्ताथाका सदस्तायले प्राप्तत गरे को सेवा सुविवधाको अवस्ताथा,
(ङ) सं स्ताथाको विक्रीयाकलापमा सदस्तायको सहभालिगताको स्तातर अनुपात,
(च) सं स्ताथालाई गाउँ पालिलका/नगरपालिलकाबाट प्रदान गरिरएको विवत्तीय अनुदान तथा छु ट सुविवधाको
सदुपयोलिगताको अवस्ताथा,
(छ) सं स्ताथाको आलिथक विक्रीयाकलाप तथा विवत्तीय अवस्ताथा सम्बबन्यधी तोविकए बमोिजमका विववरण,
(ज) सं स्ताथामा आन्यतरिरक लिनयन्यत्रण प्रणाल को अवस्ताथा,
(झ) सं स्ताथामा सुशासन तथा िजम्बमेवार को अवस्ताथा,
(ञ) सं स्ताथामा रहे का कोषको विववरण,
ँ ी विफता कोष विवतरणको अवस्ताथा,
(ट) सं रिक्षत पूज
(ठ) सहकार को नीलित लिनमाणमा सहयोग पुग्नने आवश्यीयक कुराहरू,
(ड) सहकार सं स्ताथाको दता, खारे जी तथा विवघटन सम्बबन्यधी विववरण,
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(ढ) सं स्ताथाले सञ्चाालन गरे को दफा १२ बमो जि मको का रो वा र, व् यवसा य, उद्योग वा परि यो जना को
विववरण,
(ण) तोविकए बमोिजमका अन्यय विववरण ।
७५. आपसी सुरक्षण सेवा सं चालन सम्बबन्यधी व्ययवस्ताथा

(१) सं स्ताथाले सं घीय कानुनमा व्ययवस्ताथा भएबमोिजम आफ्नोना

सदस्तायहरुको बाल नाल वा वस्तातुभाउमा भएको क्षलितको अं शपूलित गन गर आपसी सुरक्षण सेवा सं चालन गन
सक्नेनेछ ।
७६. िस्ताथर करण कोष सम्बबन्यधी व्ययवस्ताथा

(१) बचत तथा ऋण विवषयगत सं स्ताथाहरू सम्बभाविवत जोिखमबाट सं रक्षणका

लालिग सं घीय कानुनमा व्ययवस्ताथा भएबमोिजम खडा हुने िस्ताथर करण कोषमा सहभागी हुन सक्नेनेछन् ।
परिरच्छेछे द –१८
समस्तायाग्रास्तात सं स्ताथा को व्ययवस्ताथापन
७७.

सं स्ताथा समस्तायाग्रास्तात भएको घोषणा गन सविकने:

(१) यस ऐन बमोिजम गरिरएको लिनर क्षण वा विहसाब जाँचबाट

कुनै सं स्ताथामा दे हायको अवस्ताथा विवद्यामान रहे को दे िखएमा कायपालिलकाले त्वयस्तातो सं स्ताथालाई समस्तायाग्रास्तात सं स्ताथाको
रुपमा घोषणा गन सक्नेनेछ :(क) सदस्तायको विहत विवपर त हुने गर कुनै काय गरे को,
(ख) सं स्ताथाले पूरा गनुपन विवत्तीय दावियत्वव पूरा नगरे को वा भुक्ताानी गनुपन दावियत्वव भ ुक्ताानी गन
नसकेको वा भ ुक्ताानी गन नसक्नेने अवस्ताथा भएको,
(ग) सदस्तायहरूको बचत लिनधारिरत शत बमोिजम विफता गन नसकेको,
(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयम तथा विवलिनयम विवपर त हुने गर सं स्ताथा
(ङ) सं स्ताथा

सञ्चाालन भएको,

दामासाह मा पन सक्नेने अबस्ताथामा भएको वा उल्यलेखनीय रुपमा गम्बभीर आलिथक कदिठनाई

भो गि रहेको ,
(च) कुनै सं स्ताथाले सदस्तायको बचत रकम विफता गनु पन अवलिधमा विफता नगरे को भनी त्वयस्तातो सं स्ताथाका
कम्बतीमा वीस प्रलितशत वा वीस जना मध्यये जुन कम हुन्यछ सो वरावरका सदस्तायहरूले दता गन
अलिधकार समक्ष लिनवेदन दिदएकोमा छानविवन गदा खण्दाड (क) दे िख (ङ) सम्बमको कुनै अवस्ताथा
विवद्यामान भएको दे िखएको ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापलिन प्रचलिलत कानून बमोिजम गठन गरे को
आयोगले कुनै सं स्ताथालाई समस्तायाग्रास्तात सं स्ताथा घोषणा गन लिसफारिरस गरे मा वा समस्तायाग्रास्तात भनी पविहचान
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गरे कोमा वा त्वयस्तातो आयोगमा परे को उजुर सं ख्यया, औिचत्वय समेतको आधारमा कायपालिलकाले त्वयस्तातो सं स्ताथालाई
समस्तायाग्रास्तात सं स्ताथा घोषणा गन सक्नेनेछ ।
७८. व्ययवस्ताथापन सलिमलितको गठन:

(१) दफा ७७ बमोिजम समस्तायाग्रास्तात सं स्ताथा घोषणा भएकोमा त्वयस्तातो सं स्ताथाको

सम्बपित्त व्ययवस्ताथापन तथा दावियत्वव भुक्ताानी सम्बबन्यधी कायकालालिग व्ययवस्ताथापन सलिमलितको गठन गन दता गन
अलिधकार ले कायपालिलका समक्ष

लिसफारिरस गनछ ।

(२) उपदफा (१) बमोिजम िशफारिरस भई आएमा कायपालिलकाले तोविकए वमोिजम व्ययवस्ताथापन
सलिमलितको गठन गन सक्नेने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम गदिठत व्ययवस्ताथापन सलिमलितको काम, कतव्यय र अलिधकार तोविकए बमोिजम
हुनेछ ।

परिरच्छेछे द –१९
कसीूर, दण्दाड जरिरवाना तथा पुनराबेदन
७९. कसीूर गरे को मालिनने : कसै ले दे हायको कुनै काय गरे मा यस ऐन अन्यतगतको कसीूर गरे को मालिननेछ ।
(क) दता नगर वा खारे ज भएको सं स्ताथा सञ्चाालन गरे मा वा कुनै व्ययिक्ता, फम वा कम्बपनीले आफ्नोनो
ना ममा सहका री शब् द वा सो शब् दको अंग्रेजी रु पा न् तरण रा खी कुनै का रो बा र, व् यवसा य, सेवा
प्रवाह

वा अन् य कुनै का र्य गरेमा ,

(ख) सदस्तायको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयम, विवलिनयम बमोिजम बाहे क अन्यय कुनै
पलिन प्रयोजनको लालिग प्रयोग गरे मा,
(ग) तोविकएको भन्यदा बढ रकम ऋण प्रदान गदा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरे मा,
(घ) सलिमलितको सदस्ताय, व्ययवस्ताथापक वा कमचार ले सं स्ताथाको सम्बपित्त, बचत वा शेयर रकम विहनालिमना
गरेमा ,
(ङ) ऋण असूल हुन नसक्नेने गर

सलिमलितका कुनै सदस्ताय, लिनजको नाते दार वा अन्यय व्ययिक्ता वा

कमचार लाई ऋण दिदई रकम विहनालिमना गरे मा,
(च) सलिमलितका कुनै सदस्तायले एक्नेलै वा अन्यय सदस्तायको लिमलोमतोमा सं स्ताथाको शेयर वा बचत रकम
आफू खुसी परि चा लन गरी संस्थाला ई हा नी नो क्सा नी पुर् याएमा ,
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(छ) झुट्टैा वा गलत विववरण पेश गर कर्जा लि एमा , रा खेको धि तो कच् चा भएमा वा ऋण विहनालिमना
गरे मा,
(ज) सं स्ताथाले यस ऐन र यस ऐन अन्यतर ्गत बनेका लिनयम, विवलिनयम विवपरिरत लगानी गरे मा वा लगानी
गन उद्देेश्यीयले रकम उठाएमा,
(झ) कृलित्रम व्ययवसाय खडा गर वा गराई ऋण लिलएमा वा दिदएमा,
(ञ) लिधतोको अस्तावाभाविवक रुपमा बढ मूल्ययाङ्कन गर ऋण लिलएमा वा दिदएमा,
(ट) झुट्टैा विववरणको आधारमा परिरयोजनाको लागत अस्तावाभाविवक रुपमा बढाई बढ ऋण लिलएमा वा
दिदएमा,
(ठ) कुनै व्ययिक्ता वा सं स्ताथालाई एक पटक दिदइसकेको सुरक्षण र तपूवक फुकुवा नभई वा सो
सुरक्षणले खामेको मूल्ययभन्यदा बढ हुनेगर सोह सुरक्षण अन्यय सं स्ताथामा राखी पुन ऋण लिलए वा
दिदएमा,
(ड) सं स्ताथाबाट जुन प्रयोजनको लालिग ऋण सुविवधा लिलएको हो सोह प्रयोजनमा नलगाई अन्ययत्र प्रयोग
गरे वा गराएमा,
(ढ) सं स्ताथाको कुनै कागजात वा खातामा लेिखएको कुनै कुरा कुनै तरिरकाले हटाइ वा उडाइ अक
अथ लिनस्ताकने व्ययहोरा पार लिमलाई लेख्नेे वा अक लिभन्नै श्रे स्ताता राख्नेे जस्ताता काम गरे बाट आफूलाई
वा अरु कसै लाई फाइदा वा हालिन नोक्नेसानी गन उद्देेश्यीयले क त गन वा अकाको हालिन नोक्नेसानी
गन उद्देेश्यीयले नगरे वा नभएको झुट्टैा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा लिमलित, अङ्क वा व्ययहोरा
फरक पार सह छाप गर गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा ,
(ण) ऋणको लिधतो स्तावरुप रािखने चल अचल सम्बपित्त लिललाम लिबक्री वा अन्यय प्रयोजनको लालिग
मूल्ययाङ्कन गदा मूल्ययाङ्कनकताले बढ , कम वा गलत मूल्ययाङ्कन गर सं स्ताथालाई हानी नोक्नेसानी
पुर्यायाउने काय गरे वा गराएमा,
(त) सींस्ताथालाई हानी नोक्नेसानी पुर्यायाउने उद्देेश्यीयले कसै ले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाविहजा
गन वा गराउन, कुनै विकलिसमको रकम लिलन वा दिदन, लिबना मूल्यय वा कम मूल्ययमा कुनै माल, वस्तातु
वा सेवा लिलन वा दिदन, दान, दातव्यय, उपहार वा चन्यदा लिलन वा दिदन, गलत लिलखत तयार गन वा
गराउन, अनुवाद गन वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी पुर्यायाउने बदलिनयतले कुनै काय
गरे वा गराएमा,
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(थ) कुनै सं स्ताथा वा सोको सदस्ताय वा बचतकता वा ती मध्यये कसैलाई हानी नोक्नेसानी पुग्नने गर लेखा
पर क्षण गरे गराएमा वा लेखा पर क्षण गरे को झुट्टैो प्रलितवेदन तयार पारे मा वा पान लगाएमा।
८०.

सजाय (१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरे मा दे हाय बमोिजमको सजाय हुनेछ :(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषसम्बम कैद र एक लाख रु पैँया सम् म जरि वा ना ,
(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दुई बर्षसम् म कैद र दुई ला ख रु पैँया सम् म जरि वा ना ,
(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा वि गो बरा बरको रकम जरि वा ना गरी ती न बर्ष सम् म कैद ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा विवगो भराई विवगो
बमोिजम जरिरवाना गर दे हाय बमोिजमको कैद हुनेछ :(१) दश लाख रुपैयाँसम्बम लिबगो भए एक वषसम्बम कैद,
(२) दश लाख रुपैयाँभन्यदा बढ पचास लाख रुपैयाँसम्बम लिबगो भए दुई वष दे िख तीन वषसम्बम कैद,
(३) पचास लाख रुपैयाँभन्यदा बढ एक करोड रुपैयाँसम्बम लिबगो भए तीन वष दे िख चार वषसम्बम
कैद,
(४) एक करोड रुपैयाँभन्यदा बढ दश करोड रुपैयासम्बम लिबगो भए चार वषदे िख छ वषसम्बम कैद,
(५) दश करोड रुपयाँभन्यदा बढ एक अब रुपैयाँसम्बम लिबगो भए छ वषदे िख आठ वषसम्बम कैद,
(६) एक अब रुपैयाँभन्यदा बढ जलितसुकै रुपैयाँ लिबगो भए पलिन आठ वषदे िख दश वषसम्बम कैद,
(ङ) खण्दाड (ढ) को कसूरमा

दश बषसम्बम कैद ।

(२) दफा ७९ को कसूर गन उद्याोग गन वा त्वयस्तातो कसूर गन मद्देत पुर्यायाउने व्ययिक्तालाई मुख्यय
कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
(३) दफा ७९ को कसूर गन वा त्वयस्तातो कसूर गन मद्देत पुर्यायाउनु कुनै लिनकाय सं स्ताथा भए त्वयस्तातो
लिनकाय सं स्ताथाको प्रमुख कायकार वा पदालिधकार वा कायकार है लिसयतमा काय सम्बपादन गन व्ययिक्तालाई यस
ऐन बमोिजम हुने सजाय हुनेछ ।
८१.

जरिरवाना हुने : (१) दफा ८७ बमोिजम कसै को उजूर

पर

वा सं स्ताथाको लिनर क्षण अनुगमन वा विहसाब

विकताबको जाँच गदा वा अन्यय कुनै व्ययहोराबाट कसैले दे हायको कुनै काय गरे को पाइएमा दता गन अलिधकार ले
त्वयस्तातो कायको प्रकृलित र गाम्बभीयको आधारमा त्वयस्तातो काय गन व्ययिक्तालाई पाँच लाखरु पयासम्बम जरिरवाना
गनछ :-
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(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्यतगत बनेका लिनयम विवपर त सदस्तायसँग ब्दयाज लिलएमा,
(ख) सं स्ताथाले प्रदान गन बचत र ऋणको ब्दयाजदर बी चको अन् तर छ प्रति शतभन् दा बढी का यम गरेमा ,
ँ ीकृत गर सोको आधारमा ब्दयाज
(ग) सं स्ताथाले प्रदान गरे को ऋणमा लाग्नने ब्दयाजलाई मूल कजामा पूज
लगा एमा ,
ँ ीकोषको तोविकए बमोिजमको प्रलितशतभन्यदा बढ हुने गर ऋण प्रदान
(घ) कुनै सदस्तायलाई आफ्नोनो पूज
गरेमा ,
(ङ) सं स्ताथा दता गदाका बखतका सदस्ताय बाहे क अन्यय सदस्तायलाई सदस्तायता प्राप्तत गरे को तीन मविहना
अवधि व् यति त नभई ऋण लगा नी गरेमा ,
ँ ी कोषको दश गुणा भन् दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा ,
(च) प्राथलिमक पूज
ँ ीको पन्य
(छ) शेयर पूज

प्रति शतभन् दा बढी शेयर ला भां श वि तरण गरेमा ,

(ज) सींस्ताथाले आफ्नोनो कायक्षेत्र बाविहर गई कारोबार गरे मा वा गैर सदस्तायसं ग कारोवार गरे मा,
(झ) सींस्ताथाले यो ऐन विवपर त कृलित्रम ब्दयिक्तालाई आफ्नोनो सदस्तायता दिदएमा ।
(२) उपदफा (१) मा लेिखएको व्ययहोराबाट कसै ले दे हायको कुनै काय गरे को दता गन
अलिधकार ले त्वयस्तातो कायको प्रकृलित र गाम्बभीयको आधारमा त्वयस्तातो काय गन व्ययिक्तालाई तीन लाख रुपैयाँसम्बम
जरिरवाना गन सक्नेनेछ (क) यो ऐन वा यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयम बमोिजम दिदएको कुनै लिनदशन वा तोविकएको
मा पदण्डको पा लना नगरेमा ,
(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयम बमोिजम दि नुपर्ने कुनै वि वरण, का गजा त, प्रति बेदन,
सूचना वा जा नका री नदि एमा ,
(ग) यस ऐन बमोिजम लिनवाचन नगर सलिमलित तथा लेखा सुपर वेक्षण सलिमलितका पदालिधकार हरु आफू
खुशी परिरवतन गरे मा
(घ) कुनै सं स्ताथाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोिजमको तोविकएको शत पालन नगरे मा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयम विवपरिरत अन्यय काय गरे मा ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको जरिरवाना गनु अिघ दता गन अलिधकार ले सम्बबिन्यधत व्ययिक्ता वा
सं स्ताथालाई सफाई पेश गन कम्बतीमा पन्य

दिदनको समयावलिध दिदनु पनछ ।
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८२.

रोक्काा राख्नेे : (१) दता गन अलिधकार ले सम्बबिन्यधत सं स्ताथालाई दफा ८१ बमोिजम जरिरवाना गनुका अलितरिरक्ता तीन
महि ना सम् म त् यस्तो संस्थाको का रो बा र, सम्पति तथा बैङ्कखा ता रो क
्क
ा रा ख
् ने तथा सम्पत्ति रो क
्क
ा रा ख
्  न सम् बन् धित
लिनकायलाई लिसफारिरस गन सक्नेनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको लिसफारिरस प्राप्तत भएमा त् यस्तो संस्थाको का रो बा र, सम्पति वा बैङ्क
खाता रोक्काा राखी सो को जानकार दता गन अलिधकार लाई दिदनु पनछ ।

८३.

दोब्दबर जरिरवाना हुन:े (१) दफा ८१ बमोिजम जरिरवाना भएको व्ययिक्ता वा सं स्ताथाले पुन: सोह कसूर गरे मा
त्वयस्तातो व्ययिक्ता वा सं स्ताथालाई दता गन अलिधकार ले दोस्रोो पटकदे िख प्रत्वयेक पटकको लालिग दोब्दबर जरिरवाना
गनछ ।

८४.

अनुसन्यधानको लालिग लेखी पठाउन सक्नेने : दता गन अलिधकार वा नेपाल राष्ट्रा बैङ्कले यस ऐन बमोिजम आफ्नोनो
का म, कर्तव् य र अधि का रको पा लना गर्दा कसैले दफा ७९ बमो जि मको कसूर गरेको था हा पा एमा त् यस्तो
कसूरका सम्बबन्यधमा यस ऐन बमोिजम अनुसन्यधान गनको लालिग सम्बबिन्यधत लिनकायमा लेखी पठाउन सक्नेनेछ ।

८५.

मुद्देासम्बबन्यधी व्ययवस्ताथा

दफा ८० बमोिजम सजाय हुने कसूरको मुद्देा सम्बबन्यधी व्ययवस्ताथा सं घीय कानुन बमोिजम

हुनेछ ।
८६.

मुद्देा हेन अलिधकार : दफा ८० बमोिजमको सजाय हुने कसूर सम्बबन्यधी मुद्देाको कारवाह र विकनारा िजल्यला
अदालतबाट हुनेछ ।

८७.

उजूर दिदने हद म्बयाद : (१) कसैले दफा ८० बमोिजमको सजाय हुने कसूर गरे को वा गन लागेको थाहा
पाउने व्ययिक्ताले त्वयसर थाहा पाएको लिमलितले नब्दबे दिदनलिभत्र दता गन अलिधकार समक्ष उजूर दिदनु पनछ ।
(२) कसैले दफा ८० बमोिजम जरिरवाना हुने काय गरे को थाहा पाउने व्ययिक्ताले त्वयसर थाहा पाएको
लिमलितले नब्दबे दिदन लिभत्र दता गन अलिधकार समक्ष उजूर दिदनु पनछ ।

८८.

पुनरावेदन गन सक्नेने : (१) दफा ६ बमोिजम सं स्ताथा दता गन अस्तावीकार गरे को वा दफा 8८ बमोिजम सं स्ताथा
दता खारे ज गरे कोमा िचत्त नबुझ्नेनेले सो लिनणयको जानकार

पाएको लिमलितले पतीस दिदनलिभत्र दता गन

अलिधकार को लिनणयउपर कायपालिलकासमक्ष पुनरावेदन गन सक्नेनेछ ।
(२) दफा ८० बमोिजमको जरिरवानामा िचत्त नबुझ्नेने व्ययिक्ताले त्वयस्तातो लिनणयको जानकार पाएको
लिमलितले पतीस दिदनलिभत्र दे हाय बमोिजम पुनरावेदन गन सक्नेनेछ:
(क) दता गन अलिधकार र कायपालिलकाले गरे को लिनणय उपर सम्बबिन्यधत िजल्यला अदालतमा,
(ख) नेपाल राष्ट्रा बैङ्कले गरे को लिनणय उपरसम्बबिन्यधत उच्छेच अदालतमा ।
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८९.

असूल उपर गरिरने : यस परिरच्छेछे द बमोिजम कुनै व्ययिक्ताले लितनु पन जरिरवाना वा कुनै रकम नलितर बाँक
रहे कोमा त्वयस्तातो जरिरवाना वा रकम लिनजबाट सरकार बाँक सरह असूल उपर गरिरनेछ ।

परिरच्छेछे द –२०
विवविवध
९०.

मतालिधकारको प्रयोग : कुनै सदस्तायले सं स्ताथाको जलितसुकै शेयर खरिरद गरे को भए तापलिन सम्बबिन्यधत सं स्ताथाको
काय सञ्चाालनमा एक सदस्ताय एक मतको आधारमा आफ्नोनो मतालिधकारको प्रयोग गन सक्नेनेछ ।

९१.

सामािजक पर क्षण गराउन सक्नेने : (१) सं स्ताथाले विवलिनयममा उिल्यलिखत उद्देेश्यीय प्राप्तत गनका लालिग सलिमलितबाट
भएका लिनणय र काय, सदस्तायहरूले प्राप्तत गरे का सेवा र सन्यतुष्टीको स्तातर, सेवा प्रािप्ततबाट सदस्तायहरूको
जीवनस्तातरमा आएको आलिथक, सामािजक, सांस्ताकृलितक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्वमक परिरवतन लगायतका
विवषयमा सामािजक पर क्षण गराउन सक्नेनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको सामािजक पर क्षणको प्रलितवेदन छलफलको लालिग सलिमलितले
साधारणसभा समक्ष पेश गनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश भएको सामािजक पर क्षण प्रलितवेदन छलफल गर साधारणसभाले
आवश्यीयकता अनुसार सलिमलितलाई लिनदशन दिदन सक्नेनेछ ।
(४) यस दफा बमोिजमको सामािजक पर क्षण प्रलितवेदनको एक प्रलित सम्बबिन्यधत सं स्ताथाले दता गन
अलिधकार समक्ष पेश गनु पनछ ।

९२.

सहकार िशक्षा

सहकार क्षेत्रको प्रवधनको लालिग विवद्याालय तहको पाठयक्रीममा आधारभूत सहकार सम्बवन्यधी

विवषयवस्तातुलाई समावेश गन सविकनेछ ।
९३.

आलिथक सहयोग गन नहुन:े सं स्ताथाको रकमवाट सलिमलितको लिनणय वमोिजम सदस्तायहरुले आलिथक सहयोग लिलन
सक्नेनेछन्
तर सामािजक कायकोलालिग गैर सदस्ताय व्ययिक्ता वा सं स्ताथाहरुलाई समेत आलिथक सहयोग गन वाधा पन छै न ।
स्तापष्टीकरण यस दफाको प्रयोजनको लालिग 'सामािजक काय' भन्नाले िशक्षा, स्तावास्ता य, वातावरण सं रक्षण,
मानवीय सहायता, सहकारिरता प्रबद्धान सम्बबिन्यध कायलाई जनाउँ छ ।

९४. अन्यतर सहकार कारोवार गन सक्नेने

सं स्ताथाहरुले तोविकए बमोिजम एक आपसमा अन्यतर सहकार कारोवार गन

सक्नेनेछन् ।
९५.

ठे क्काापट्टैा दिदन नहुन:े सं स्ताथाले आफ्नोनो

सलिमलितको कुनै सञ्चाालक वा लेखा सुपर वेक्षण सलिमलितको सं योजक वा

सदस्ताय वा आफ्नोनो कमचार लाई ठे क्काापट्टैा दिदन हुदैन ।
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९६.

सरकार बाँक सरह असूल उपर हुन:े

कुनै सं स्ताथाले प्राप्तत गरे को सरकार अनुदान वा कुनै सेवा सुविवधा

दुरुपयोग गरे को पाइएमा प्रचलिलत कानून बमोिजम सरकार बाँक सरह असूल उपर गरिरनेछ।
९७.

कम्बपनी सम्बबन्यधी प्रचलिलत ऐन लागू नहुने : यस ऐन अन्यतगत दता भएको सं स्ताथाको हकमा कम्बपनी सम्बबन्यधी
प्रचलिलत ऐन

९८.

लागू हुने छै न ।

प्रचलिलत कानून बमोिजम कारवाह गन वाधा नपन :

यस ऐनमा लेिखएको कुनै कुराले कुनै व्ययिक्ता उपर

प्रचलिलत कानून बमोिजम अदालतमा मुद्देा चलाउन बाधा पुर्यायाएको मालिनने छै न ।
९९.

सम्बपित्त शुविद्धाकरण लिनवारण सम्बबन्यधी कानुनी व्ययवस्ताथाको पालना गनुपन

सं स्ताथाले सम्बपित्त शुविद्धाकरण लिनवारण

सम्बबन्यधी सं घीय / प्रदे श कानुनमा भएका व्ययवस्ताथाका साथै तत् सम्बबन्यधमा मन्यत्रालयले जार गरे को मानदण्दाड र
नेपाल राष्ट्रा बकको विवत्तीय जानकार एकाइबाट जार भएका लिनदिशकाहरूको पालना गनुपनछ ।
१००. लिनयम बनाउने अलिधकार:

यस ऐनको कायान्यवयनकोलालिग कायपालिलकाले आवश्यीयक लिनयम बनाउन सक्नेनेछ ।

१०१. मापदण्दाड, लिनदिशका वा कायविवलिध बनाई लागू गन सक्नेने:

(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्यतगत बनेको लिनयमको

अधीनमा रह सं स्ताथाको दता, सञ्चालन, नि री क
् षण तथा अनुगमन लगा यतका का म का रबा ही ला ई व् यवस्थित र
प्रभावकार रुपमा सञ्चाालन गन कायपालिलकाले आवश्यीयकता अनुसार मापदण्दाड, लिनदिशका वा कायविवलिध बनाई लागू
गन सक्नेनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको मापदण्दाड बनाउँ दा आवश्यीयकता अनुसार रिजष्ट्राार, नेपाल राष्ट्रा बैङ्क,
मन्यत्रालय र सम्बबिन्यधत अन्यय लिनकायको परामश लिलन सविकनेछ ।

cg';"rL १
btf{ b/vf:tsf] gd'gf
ldlt M @)=== . ===
>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û
चामुण्दादा लिबन्य ासै नी

gu/ कायपालिलकाको sfof{no ======== .

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

38

dxf]bo,
xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ u/L kfpg lgj]bg ub{5f}F . p2]Zocg'¿k ;+:yfn] tTsfn
ug]{ sfo{x¿sf] of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} ;fy ;+nUg /fvL k]; u/]sf 5f}F .
;+:yf;DaGwL ljj/0f
-s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M–
-v_ 7]ufgf M–
-u_+ p2]Zo M–
-3_ d'Vo sfo{ M–
-ª_ sfo{If]q M–
-r_ bfloTj M–
-5_ ;b:o ;ª\Vof M–
-!_ dlxnf ======== hgf
-@_ k'?if ========= hgf
-5_ k|fKt ;]o/ k'FhLsf] /sd M— ?= ====
-h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== .

39

cg';"rL

२

;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf
चामुण्दादा लिबन्य ासै नी

gu/ कायपालिलकाको sfof{no ======== .

सहकार

btf{ k|df0f–kq

btf{ g+= M
चामुण्दादा लिबन्य ासै नी

gu/kflnsf ;xsf/L P]g, === sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === === === === === ===
=== === nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] ;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod;lxt of] k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 .

juL{s/0f M === === === === === === === ===
btf{ u/]sf] ldlt M
b:tvt M
btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M
sfof{nosf] 5fk M

40

