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प्रस्तावनािः
सहकारी िल्ू य, िान्यता र लसद्धान्त अनरू
ु प स्थानीयस्तरिा छररएर रहेको पूँजू ी, प्रलवलि तथा प्रलतभािाई स्वाबिम्बन र
पारस्पररकताका आिारिा एकीकृ त गर्दै सर्दस्यहरूको आलथिक, सािालजक तथा साूँस्कृ लतक उन्नयन गनि, सिर्दु ायिा
आिाररत, सर्दस्य के लन्ित, िोकतालन्त्रक, स्वायत्त र सि
ु ालसत सगं ठनको रूपिा सहकारी सस्ं थाहरूको प्रवद्धिन गनि,
सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका िाध्यिबाट सािालजक न्यायका आिारिा आत्िलनभिर, तीब्र एवं लर्दगो
रुपिा स्थानीय अथितन्त्रिाई सदृु ढ तल्ु याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको र्दताि, सञ्चािन एवि् लनयिन सम्बन्िी व्यवस्था
गनि वाञ्छनीय भएकोिे नेपािको सलम्बिानको िारा २२६ र स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को र्दफा १०२ बिोलजि
बनेपा नगरपालिकाको नगरसभािे यो ऐन बनाएको छ ।
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१.
२.

पररच्छे र्द –१
प्रारलम्भक
सलं िप्त नाि र प्रारम्भ :(१) यस ऐनको नाि “नेपा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
पररभाषा: लवषय वा प्रसङ्गिे अको अथि निागेिा यस ऐनिा,–
(क) “आन्तररक कायिलवलि” भन्नािे सहकारी संस्थािे र्दफा १८ बिोलजि बनाएको आन्तररक
कायिलवलि सम्झनपु छि ।
(ख) “कसरू ” भन्नािे र्दफा ७९ बिोलजिको कसरू सम्झनपु छि ।
(ग) "कायिपालिका" भन्नािे बनेपा नगरपालिकाको कायिपालिका भन्ने सम्झनु पर्दिछ ।
(घ) “तोलकएको” वा “तोलकए बिोलजि” भन्नािे यस ऐन अन्तगित बनेको लनयििा तोलकएको वा
तोलकए बिोलजि सम्झनपु छि ।
(ङ) “पररवार” भन्नािे सर्दस्यको पलत वा पत्नी, छोरा, बहु ारी, छोरी, िििपत्रु , िििपत्रु ी, बाब,ु आिा,
सौतेनी आिा र आफूिे पािन पोषि गनिु पने र्दाज,ु भाउज,ु भाइ, बहु ारी र लर्दर्दी, बलहनी सम्झनपु छि ।
तर सो िब्र्दिे अि
ं बण्डा गरी वा िानो छुरिई आ-आफ्नो पेिा व्यवसाय गरी बसेको पररवारको
सर्दस्यिाई जनाउने छै न ।
(च) “बचत” भन्नािे सर्दस्यिे सहकारी संस्थािा जम्िा गरे को रकि सम्झनपु छि ।
(छ) “िन्त्रािय” भन्नािे सहकारी सम्बन्िी लवषय हेने प्रर्देि वा सघं ीय िन्त्रािय सम्झनपु छि ।
(ज) “िख्ु य कारोबार” भन्नािे संस्थािे संचािन गरे को व्यवसालयक लियाकिापहरुिा पलछल्िो
आलथिक वषिसम्ििा पररचालित बचतको र्दालयत्व र पलछल्िो आलथिक वषिको सर्दस्यतफि को खररर्द
वा लबिी कारोवारिा कम्तीिा तीस प्रलतितभन्र्दा बढी लहस्सा भएको कारोवार सम्झनपु छि ।
(झ) “रलजष्ट्रार” भन्नािे संघीय सहकारी ऐनिे तोके बिोलजिको रलजष्ट्रार सम्झनु पछि ।
(ञ) “िेखा सपु रीवेिि सलिलत” भन्नािे र्दफा ३७ बिोलजिको िेखा सपु रीवेिि सलिलत सम्झनपु छि ।
(ट) “लवलनयि” भन्नािे सम्बलन्ित सहकारी संस्थाको र्दफा १७ बिोलजि बनाएको लवलनयि सम्झनपु छि ।
(ठ) “लवभाग” भन्नािे सघं को सहकारी लवभाग सम्झनपु छि र सो िब्र्दिे िन्त्राियिे सहकारी लनयिन गनि
तोके को िहािाखा सिेतिाई जनाउूँछ ।
(ड) “िेयर” भन्नािे सहकारी संस्थाको िेयर पजू ीको अि
ं सम्झनपु छि ।
(ढ) “सञ्चािक” भन्नािे सलिलतको सर्दस्य सम्झनपु छि र सो िब्र्दिे सलिलतको अध्यि, उपाध्यि,
सलचव र कोषाध्यि सिेतिाई जनाउूँछ ।
(ि) “सर्दस्य” भन्नािे सहकारी सस्थाको सर्दस्यता प्राप्त गरे का व्यलि सम्झनपु छि ।
(त) “सलिलत” भन्नािे र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बिोलजिको सञ्चािक सलिलत सम्झनुपछि ।
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३.

(थ) “सहकारी िल्ू य” भन्नािे स्वाविम्वन, स्व–उत्तरर्दालयत्व, िोकतन्त्र, सिानता, सिता,
ऐक्यवद्धता, इिान्र्दारी, खि
ु ापन, सािालजक उत्तरर्दालयत्व तथा अरुको हेरचाह िगायत
अन्तरािलष्ट्रय िान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्िी िल्ू य सम्झनपु छि ।
(र्द) “संस्थाको व्यवसाय” भन्नािे लवलनयििा व्यवस्था भए बिोलजि सञ्चालित व्यवसालयक
लियाकिाप सम्झनपु छि ।
(ि) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नािे स्वैलच्छक तथा खि
ु ा सर्दस्यता, सर्दस्यद्वारा िोकतालन्त्रक लनयन्त्रि,
सर्दस्यको आलथिक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, लििा, तािीि र सचू ना, सहकारीसहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र सिर्दु ाय प्रलतको चासो िगायत अन्तरािलष्ट्रय िान्यता प्राप्त
सहकारी सम्बन्िी लसद्धान्त सम्झनपु छि ।
(न) "संस्था" भन्नािे र्दफा ३ बिोलजि गठन भई र्दफा ६ बिोलजि र्दताि भएको लवषयगत वा बहुउद्देश्यीय
सहकारी संस्था सम्झनु पछि ।
(प) “सािारि सभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको सािारि सभा सम्झनपु छि ।
(फ) “प्राथलिक पूँजू ी कोष” भन्नािे िेयर पूँजू ी र जगेडा कोष सम्झनपु छि ।
(ब) "र्दताि गने अलिकारी" भन्नािे र्दफा ६९ बिोलजिको र्दताि गने अलिकारी सम्झनपु र्दिछ ।
पररच्छे र्द–२
सहकारी सस्ं थाको गठन तथा र्दताि
संस्थाको गठन :
(१) कम्तीिा तीस जना बनेपा नगपालिका लभत्र बसोवास गने नेपािी नागररकहरु आपसिा लििी लवषयगत
वा वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गनि सक्नेछन् ।
(२) उपर्दफा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएता पलन श्रलिक, यवु ा िगायतिे आफ्नो श्रि वा सीपिा
आिाररत भइ व्यवसाय गनि चाहाने उद्देश्य रहेको सहकारी सस्ं था स्थापनाको हकिा पन्रजना नेपािी
नागररकहरु भए पलन संस्था गठन गनि सक्नेछन् ।
(३) यस र्दफािा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएता पलन नेपाि सरकार, प्रर्देि सरकार, स्थानीय तह वा
त्यस्ता सरकार वा तहको अनर्दु ान वा स्वालित्विा सच
ं ालित लवद्यािय, लवश्वलवद्यािय वा सगं लठत
संस्थाबाट पाररश्रलिक पाउने पर्दिा वहाि रहेका कम्तीिा एकसय जना कििचारी, लििक वा
प्राध्यापकहरुिे आपसिा लििी प्रचलित काननू बिोलजि र्दताि भएको आफ्नो पेिागत संगठनका
आिारिा सर्दस्यता, प्रलतलनलित्व र सेवा सच
ं ािनिा तोलकए बिोलजिका िति बन्र्देजहरु पािना गने गरी
सस्ं था गठन गनि सक्नेछन् ।
तर एकसय जनाभन्र्दा कि संख्या रहेको एउटै कायािियका कम्तीिा तीसजना कििचारी, लििक वा
प्राध्यापकहरुिे आपसिा लििी सर्दस्यता, प्रलतलनलित्व र सेवा संचािनिा तोलकए बिोलजिका िति
बन्र्देजहरु पािना गने गरी संस्था गठन गनि सक्नेछन् ।
3

(४)

४.
५.

६.

यस र्दफा बिोलजि संस्था गठन गर्दाि एक पररवार एक सर्दस्यका र्दरिे उपर्दफा (१) वा (२)िा उलल्िलखत
संख्या पगु क
े ो हुनपु नेछ ।
तर संस्था र्दताि भइसके पलछ एकै पररवारका एकभन्र्दा बढी व्यलििे सो संस्थाको सर्दस्यता लिन बािापने
छै न ।

र्दताि नगरी सहकारी सस्था संचािन गनि नहुने: कसैिे पलन यस ऐन बिोलजि र्दताि नगरी सहकारी स्थापना तथा
सञ्चािन गनि हुर्दूँ नै ।
र्दतािको िालग र्दरखास्त लर्दनु पने :
(१) यस ऐन बिोलजि गठन भएका सहकारी सस्ं थािे र्दतािकािालग र्दताि गने अलिकारी सिि अनसु चू ी-१ को
ढाूँचािा र्दरखास्त लर्दनपु नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजिका र्दरखास्त साथ र्देहाय बिोलजिका कागजातहरू संिग्न गनिु पनेछ :–
(क) सहकारी संस्थाको प्रस्तालवत लवलनयि,
(ख) सहकारी सस्ं था सञ्चािनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रलतवेर्दन,
(ग) सर्दस्यिे लिन स्वीकार गरे को िेयर सख्ं या र िेयर रकिको लववरि ।
(घ) तोलकए बिोलजिको अन्य कागजातहरू ।
र्दताि गनिु पने :
(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बिोलजि प्राप्त र्दरखास्त सलहतको कागजातहरू छानलवन गर्दाि र्देहाय बिोलजि
भएको पाइएिा र्दताि गने अलिकारीिे र्दरखास्त परे को लिलतिे तीस लर्दनलभत्र त्यस्तो सहकारी संस्था र्दताि
गरी अनसु चू ी-२ को ढाूँचािा र्दताि प्रिािपत्र लर्दनु पनेछ :–
(क) र्दरखास्त साथ पेि भएको लवलनयि यो ऐन तथा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि बिोलजि रहेको,
(ख) प्रस्तालवत सहकारी संस्था सहकारी िल्ू य, िान्यता र लसद्धान्त अनरुु प सञ्चािन हुन सक्ने आिार
रहेको,
(ग) सहकारी सस्ं था सिर्दु ायिा आिाररत एवि् सर्दस्य के लन्ित भई सच
ं ािन र लनयन्त्रि हुन सक्ने स्पष्ट
आिार रहेको ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजि छानलवन गर्दाि प्रस्तालवत सहकारी सस्ं थाको लवलनयिको कुनै कुरािा सि
ं ोिन गनिपु ने
र्देलखएिा र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो संिोिन गनिपु ने व्यहोरा खि
ु ाई र्दरखास्त प्राप्त भएको लिलतिे पन्र
लर्दनलभत्र लनवेर्दकिाई सचू ना गनिु पनेछ ।
(३) यस ऐनिा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएतापलन यो ऐन प्रारम्भ हुर्दूँ ाका बखत र्दताि भई सञ्चािनिा
रहेका बनेपा नगरपालिका लभत्र कायििेत्र कायि गररएका सहकारी संस्था यसै ऐन बिोलजि र्दताि भएको
िालनने छ । यस्ता सहकारी संस्थाहरूिे यो ऐन प्रारम्भ भएको लिलतिे तीन िलहना लभत्र प्रिालित लववरि
सलहत बनेपा नगरपालिकािा सचू ीकृ त गनिु पनेछ ।
(४) यस र्दफा बिोलजि सहकारी संस्था र्दताि गर्दाि र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थािे पािना गनिु
पने गरी कुनै िति तोक्न सक्नेछ ।
(५) उपर्दफा (४) बिोलजि िति तोलकएकोिा सोको पािना गनिु सम्बलन्ित सहकारी संस्थाको कतिव्य हुनेछ।
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७.

८.

९.

र्दताि गनि अस्वीकार गनि सक्ने :
(१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) िा उलल्िलखत अवस्था नभएिा, सोही र्दफा बिोलजि लवलनयि संिोिनको िालग
सचू ना लर्दएको अबलि लभत्र लनवेर्दकिे संिोिन गनि अस्वीकार गरे िा त्यस्तो सचू ना पाएको लिलतिे तीस
लर्दनलभत्र लवलनयि सि
ं ोिन नगरे िा वा सचू नािा उल्िेख भए बिोलजि हुने गरी लवलनयि सि
ं ोिन नगरे िा
र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गनि सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजि सहकारी संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गरे कोिा र्दताि गने अलिकारीिे कारि खि
ु ाई
तीन लर्दन लभत्र सोको जानकारी सम्बलन्ित लनवेर्दकहरूिाई लर्दनु पनेछ ।
सहकारी संस्था संगलठत संस्था हुने:
(१) सहकारी सस्ं था अलवलच्छन्न उत्तरालिकारवािा एक स्विालसत र सङ्गलठत सस्ं था हुनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाको काि कारबाहीको िालग एउटा छुिै छाप हुनेछ ।
(३) सहकारी संस्थािे यस ऐनको अिीनिा रही व्यलि सरह चि अचि सम्पलत्त प्राप्त, उपभोग, लविी वा
अन्य व्यवस्था गनि सक्नेछ ।
(४) सहकारी संस्थािे व्यलि सरह आफ्नो नािबाट नालिस उजरू गनि र सो उपर पलन सोही नािबाट नालिस
उजरू िाग्न सक्नेछ ।
(५) सहकारी संस्थािे व्यलि सरह करार गनि सक्नेछ ।
सहकारी संस्थाको कायििेत्र :
(१) र्दताि हुर्दूँ ाका बखत सहकारी सस्ं थाको कायि िेत्र र्देहाय बिोलजि हुनेछिः
(क) बचत तथा ऋि सहकारीको िख्ु य कारोवार गने सस्ं थाको हकिा बनेपा नगरपालिकाको बढीिा
तीन वटा वडा,
(ख) अन्य सस्ं थाको हकिा एक वडा वा र्देहायका आिारिा तीन वडासम्ि ।
(१)

सर्दस्यहरुवीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको िालग आपसी साझा वन्िन (किन बण्ड),

(२)

व्यवसालयक स्तरिा सेवा संचािन गनि आवश्यक सर्दस्य संख्या,

(३)

संस्था संचािनिा सर्दस्यको सहभालगतािि
ू क िोकतालन्त्रक लनयन्त्रि कायि हुने गरी पायक पने स्थान ।

(२)

उपर्दफा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएतापलन संस्थािे र्दताि भई व्यवसालयक सेवा प्रारम्भ गरे को
र्दईु वषि पलछ र्देहायको आिारिा जोलडएको भौगोलिक िेत्र कायि रहने गरी आफ्नो कायििेत्र थप
वडाहरूिा लवस्तार गनि सक्नेछ ।
(क) सस्ं थाको व्यवसालयक लियाकिापको लवकास िििा सर्दस्यता बढाउन थप कायि िेत्र आवश्यक
परे को,
(ख) संस्थाको कायि संचािनिा सर्दस्यको प्रत्यि लनयन्त्रि कायि राख्न रचनात्िक उपायहरु अविम्बन
गररएको,
(ग) बचत तथा ऋिको िख्ु य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकिा िापर्दण्ड अनसु ार भएको ।
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(३)

(७)
(८)
(९)

उपर्दफा (१) र (२) िा जनु सुकै कुरा िेलखएको भए तापलन संस्थाको कायििेत्रका वडाहरूिा व्यावसालयक
सेवा सञ्चािन नभएको वा जम्िा कारोबारको तोलकएको रकि वा अनपु ातभन्र्दा कि रकि वा अनपु ातको
व्यावसालयक सेवा सञ्चािन भएको र्देलखएको खण्डिा र्दताि गने अलिकारीिे व्यावसालयक सेवा
सञ्चािन भएका वडा िात्र कायििेत्र कायि गने गरी लवलनयि सि
ं ोिन गनि लनर्देिन लर्दन सक्नेछ ।
उपर्दफा (३) बिोलजि र्दताि गने अलिकारीिे लनर्देिन लर्दएकोिा सहकारी संस्थािे एक वषिलभत्र लवलनयि
संिोिन गरी आफ्नो कायििेत्र पनु िःलनिािरि गनिपु नेछ ।
यस र्दफािा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएता पलन सहकारी संस्थािे स्वेलच्छक रूपिा जनु सक
ु ै सिय
कायििेत्र घटाउने गरी पनु िःलनिािरि गनि लवलनयि संिोिन गनि सक्नेछ ।
कायििेत्र पनु िः लनिािरि सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोलकएबिोलजि हुनेछ ।

१०.

जानकारी लर्दनपु नेिः बनेपा नगरपालिकाभन्र्दा बढी कायििेत्र कायि राखी र्दताि भई सञ्चािनिा रहेका संस्थाहरूिे
नगरपालिकािा सेवा सञ्चािन गर्दाि सञ्चालित सेवाको लववरि सलहत र्दताि गने अलिकारीिाई जानकारी
लर्दनपु नेछ ।

११.

लवषयगत आिारिा वगीकरि:
(१) सहकारी संस्थाको वगीकरि र्देहाय बिोलजि हुनेछिः
(क) उत्पार्दक संस्थािः कृ लष,र्दग्ु ि, लचया,कफी,उख,ु फिफूि र िाछापािन लविेषका लवषयगत र
अगवु ावािी एवि् उत्पार्दनको योजना सिेतका आिारिा अन्य उत्पार्दनिि
ू क संस्था ।
(ख) उपभोिा संस्थािः उपभोिा भण्डार, वचत तथा ऋि,उजाि र स्वास््य लविेषका लवषयगत र
प्राथलिक आवश्यकता एवि् सेवाको योजना सिेतका आिारिा अन्य उपभोगजन्य संस्था ।
(ग) श्रलिक सस्ं थािः हस्तकिा,खाद्य पररकार,औद्योलगक उत्पार्दन,भोजनािय र श्रि करार लविेषका
लवषयगत र सीप वा श्रिको लविेषता एवि् स्वरोजगारीको योजना सिेतका आिारिा अन्य
श्रििा आिाररत संस्था ।
(घ) बहुउद्देश्यीय सस्ं थािः उत्पार्दन, उपभोग र श्रि वा सीपिा आिाररत स्वरोजगारीका सेवा सिेत
सञ्चािन गने अन्य बहुिख
ु ी सस्ं था ।
(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क),(ख) र (ग) िा उल्िेलखत लवषयिा लवलिष्टीकरि, आि प्रचिन र
अभ्यासको लवकासिि सिेतको आिारिा तोलकएबिोलजिका लवषयहरु थप गनि सलकनेछ ।
(३)

१२.

उपर्दफा (१) र (२) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन उपर्दफा (१) बिोलजि अन्य सस्ं थाहरु गठन
गनि बािा पनेछैन ।

कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि सक्ने :
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(१)

१३.

१४.

१५.
१६.

र्दफा ६ बिोलजि र्दताि प्रिािपत्र प्राप्त गरे पलछ संस्थािे आफ्नो उद्देश्य प्रालप्तका िालग यस ऐन र लवलनयिको
अिीनिा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि सक्नेछ ।
(२) प्रचलित काननू िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएतापलन संस्थािे उपर्दफा (१) बिोलजि कारोवार, व्यवसाय,
उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि छुिै संस्था र्दताि गनिपु ने छै न ।
तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि प्रचलित काननू बिोलजि अनिु लतपत्र,
स्वीकृ लत वा इजाजतपत्र लिनु पने रहेछ भने सो बिोलजि अनुिलतपत्र ,स्वीकृ लत वा इजाजतपत्र लिएर िात्र
कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनिु पनेछ।
(३) उपर्दफा (२) बिोलजि संस्थािे प्रचलित काननू बिोलजि अलिकार पाएको लनकाय वा अलिकारीबाट
अनिु लतपत्र, स्वीकृ लत वा इजाजतपत्र प्राप्त गरे िा पन्र लर्दनलभत्र सोको जानकारी र्दताि गने अलिकारीिाई
लर्दनु पनेछ ।
(४) र्दईु वा र्दईु भन्र्दा बढी संस्थािे संयि
ु वा साझेर्दारीिा आफ्नो उत्पार्दन वा सेवाको बजारीकरिको िालग
यस ऐनको अिीनिा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनि सक्नेछन् ।
(५) उपर्दफा (४) बिोलजिको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गने सम्बन्िी अन्य व्यबस्था
तोलकए बिोलजि हुनेछ ।
र्दालयत्व सीलित हुने :
(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्ििा सर्दस्यको र्दालयत्व लनजिे खररर्द गरे को वा खररर्द गनि स्वीकार
गरे को िेयरको अलिकति रकिसम्ि िात्र सीलित रहनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाको नाििा “सहकारी” र नािको अन्त्यिा “लिलिटेड” भन्ने िब्र्द राख्नु पनेछ ।
सहकारीका िल्ू य, िान्यता र लसद्धान्त पािना गनिु पने: सहकारी संस्थाको गठन तथा सञ्चािन गर्दाि सहकारीका
िल्ू य, िान्यता र लसद्धान्तको पािना गनिु पनेछ ।
पररच्छे र्द–३
सस्ं थाका उद्देश्य तथा कायि
संस्थाको उद्देश्य : कायििेत्रिा आिाररत र सर्दस्य के लन्ित भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आलथिक, सािालजक तथा
साूँस्कृ लतक उन्नयन गनिु संस्थाको िख्ु य उद्देश्य हुनेछ ।
सस्ं थाको कायि : सस्ं थाका कायिहरू र्देहाय बिोलजि हुनेछन:् (क) सहकारीका िल्ू य, िान्यता र लसद्धान्तहरूको पािना गनेगराउने,
(ख) सर्दस्यको लहत प्रवद्धिनगने गरी व्यावसालयक सेवाहरू प्रर्दान गने,
(ग) सर्दस्यिाई लििा, सचू ना र तािीि प्रर्दान गने ,
(ङ) संस्थािे गने उत्पार्दन तथा सेवाको िापर्दण्ड लनिािरि गरी गिु स्तर सिु ार, आलथिक स्थालयत्व र जोलखि
व्यवस्थापनसम्बन्िी कायि गने,
(च) आन्तररक लनयन्त्रि प्रिािी िागू गने,
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(छ) सस्ं थाको व्यवसालयक प्रवद्धिन तथा लवकास सम्बन्िी लियाकिापहरू सञ्चािन गने,
(ज) िन्त्रािय,रलजष्ट्रार, प्रार्देलिक रलजष्ट्रार,स्थानीय तह वा र्दताि गने अलिकारीको लनर्देिन पािना गने
गराउने,
(झ) लवलनयििा उलल्िलखत कायिहरू गने ।

पररच्छे र्द–४
लवलनयि तथा आन्तररक कायिलवलि
१७.

१८.

१९.

लवलनयि बनाउनु पने :
(१) संस्थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि, लनर्देलिका, िापर्दण्ड र कायिलवलिको अिीनिा रही
आफ्नो कायि सञ्चािनको िालग लवलनयि बनाउनु पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजिको लवलनयि र्दताि गने अलिकारीबाट स्वीकृ त भए पलछ िागू हुनेछ ।
आन्तररक कायिलवलि बनाउन सक्ने :
(१) सस्ं थािे यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि, लनर्देलिका, िापर्दण्ड, कायिलवलि र लवलनयिको अिीनिा
रही आवश्यकता अनसु ार आफ्नो आन्तररक कायिलवलि बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बलिजिको आन्तररक कालयिलवि सम्बलन्ित संस्थाको सािारि सभािे स्वीकृ त गरे पलछ िागू
हुनेछ । तर तत्काि सािारि सभा बस्न नसक्ने भएिा तत्काि सलिलतवाट स्वीकृ त गरी अगािी सािारि
सभाबाट अनिु ोर्दन गराउनु पनेछ ।
लवलनयि र आन्तररक कायिलवलििा संिोिन :
(१) सस्ं थाको सािारिसभाको कुि सर्दस्य सख्ं याको बहुितबाट लवलनयि र आन्तररक कायिलवलि सि
ं ोिन
हुन सक्नेछ । त्यसरी संसोिन भएको व्यहोरा सािारि सभाबाट अनिु ोर्दन गराउनु पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजि संिोिन भएको लवलनयि वा आन्तररक कायिलवलि र्दताि गने अलिकारीबाट स्वीकृ त
भएपलछ िागू हुनेछ ।
पररच्छे र्द–५
सर्दस्यता

२०.

सस्ं थाको सर्दस्यता:
(१) सोह्र वषि उिेर परू ा गरे का र्देहाय बिोलजिका नेपािी नागररकहरु संस्थाको सर्दस्य हुन सक्नेछनिः्
(क) संस्थाको कम्तीिा एक िेयर खररर्द गरे को,
(ख) संस्थाको लवलनयििा उलल्िलखत ितिहरु पािना गनि िन्जरु गरे को,
(ग) संस्थाको लजम्िेवारी पािना गनि िन्जरु भएको,
(घ) संस्थािे गरे को कारोवारसूँग प्रलतस्पिाि हुने गरी कारोवार नगरे को,
(ङ) संस्थाको सर्दस्यता लिन योग्य रहेको स्वघोषिा गरे को ।
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यस ऐनिा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएता पलन नेपाि सरकार, प्रर्देि सरकारका लनकायहरु,
स्थानीय तहका साथै संस्थाको कायििेत्र लभत्रका सािर्दु ालयक वा सहकारी लवद्यािय, गठु ी, स्थानीय
क्िब, स्थानीय तहिा गठन भएका उपभोिा सिहू हरु संस्थाको सर्दस्य हुन बािा पने छै न ।
(३) यस र्दफािा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएता पलन स्वास््य सहकारी संस्थािा सहकारी संस्थािे
सर्दस्यता लिन वािा पने छै न ।
सर्दस्यता प्राप्त गनि लनवेर्दन लर्दनु पने:
(१) संस्थाको सर्दस्यता लिन चाहनं े सम्बलन्ित व्यलििे संस्थाको सलिलत सिि लनवेर्दन लर्दनु पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजि लनवेर्दनपरे को लिलतिे पैंतीस लर्दन लभत्र सलिलतिे यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको
लनयि तथा लवलनयिको अिीनिा रही सर्दस्यता प्रर्दान गने वा नगने लनििय गनिु पनेछ ।
(३)
उपर्दफा (२) बिोलजि लनििय गर्दाि सलिलतिे सर्दस्यता प्रर्दान नगने लनििय गरे िा सो को कारि खोिी सात
लर्दनलभत्र लनवेर्दकिाई जानकारी गराउनु पनेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बिोलजि जानकारी पाएको लिलतिे तीस लर्दनलभत्र सम्बलन्ित ब्यलििे त्यस्तो संस्था र्दताि
गने अलिकारी सिि उजरू गनि सक्नेछ।
(५) उपर्दफा (४) बिोलजि प्राप्त उजरू ी छानलवन गर्दाि लनवेर्दकिाई सर्दस्यता प्रर्दान गनिु पने र्देलखएिा र्दताि गने
अलिकारीिे त्यस्तो लनवेर्दकिाई सर्दस्यता प्रर्दान गनिको िालग सम्बलन्ित संस्थािाई आर्देि लर्दन सक्नेछ।
(६) उपर्दफा (५) बिोलजि आर्देि भएिा सो आर्देि प्राप्त गरे को सात लर्दन लभत्र सम्बलन्ित सस्ं थािे
लनवेर्दकिाई सर्दस्यता प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दताि गने अलिकारीिाई गराउनु पनेछ ।
सर्दस्य हुन नपाउने :
(१) कुनै व्यलि एकै प्रकृ लतको एकभन्र्दा वढी संस्थाको सर्दस्य हुन पाउने छै न ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ कुनै व्यलि एकै प्रकृ लतको एकभन्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्य रहेको भए यो ऐन
प्रारम्भ भएको लिलतिे तीनवषि लभत्र कुनै एक सस्ं थाको िात्र सर्दस्यता कायि राख्नु पनेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुर्दूँ ाका बखत कुनै संस्थािा नेपाि सरकारको लनकाय वा र्दफा २० को उपर्दफा (२) िा
उल्िेख भएर्देलख बाहेकको अन्य कुनै कृ लत्रि व्यलि सर्दस्य भएको भए पाूँचवषि लभत्र सर्दस्यता अन्त्य
गनिपु नेछ ।
(२)

२१.

२२.

२३.

सर्दस्यताको सिालप्त:
(१) कुनै सर्दस्यको सर्दस्यता र्देहायको अवस्थािा सिाप्त हुनेछिः—
(क) सर्दस्यिे आफ्नो सर्दस्यता त्याग गरे िा,
(ख) िगातार बालषिक सािारिसभािा लबना सचू ना तीन पटकसम्ि अनपु लस्थत भएिा,
(ग) यो ऐन,यस ऐन अन्तगित वनेको लनयि वा लवलनयि बिोलजि सर्दस्यिे पािना गनिपु ने प्राविानको
बारम्बार उल्िङ्घन गरे िा,
(घ) संस्थाको सर्दस्यको हकिा र्दफा २० बिोलजिको योग्यता नभएिा ।
(२) उपर्दफा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन कुनै सर्दस्यिे संस्थाबाट प्राप्त वा भि
ु ान गनिु पने
कुनै रकि भएिा सो फरफारक नभएसम्ि वा लनजिे लिएको ऋि,लतनिु पने कुनै र्दालयत्व वा अन्य कुनै
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२४.

सर्दस्यको तफि बाट लितो वा जिानत बसेकोिा सोको र्दालयत्व फरफारक नभएसम्ि लनजको सर्दस्यता
सिाप्त हुने छै न ।
(३) यस र्दफािा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएता पलन सािारिसभा बोिाउने लनििय भइसके पलछ सािारिसभा
सम्पन्न नभएसम्ि कसैिाई पलन सर्दस्यताबाट हटाउन सलकने छै न ।
सलु विा प्राप्त गनि नसक्ने : कुनै सर्दस्यिे सहकारी संस्थािाई लतनिु पने कुनै र्दालयत्व लनिािररत सियलभत्र भि
ु ान
नगरे िा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि तथा लवलनयि बिोलजि सर्दस्यिे पािना गनिपु ने व्यवस्थाको
बारम्बार उल्िंघन गरे िा त्यस्तो सर्दस्यिे अन्य सर्दस्य सरहको सलु बिा प्राप्त गनि सक्ने छै न ।

पररच्छे र्द –६
सािारिसभा, सलिलत तथा िेखा सपु ररवेिि सलिलत
२५.

२६.

२७.

सािारिसभा:
(१) सहकारी सस्ं थाको सवोच्च अङ्गको रुपिा सािारिसभा हुनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू सािारिसभाका सर्दस्य हुने छन् ।
(३) सहकारी सस्ं थाको सािारिसभा र्देहाय बिोलजि हुनेछ:–
(क)
प्रारलम्भक सािारिसभा,
(ख)
वालषिक सािारिसभा,
(ग)
लविेष सािारिसभा ।
प्रारलम्भक सािारि सभाको काि, कतिव्य र अलिकार: प्रारलम्भक सािारिसभाको काि, कतिव्य र अलिकार
र्देहाय बिोलजि हुनेछ :–
(क) प्रारलम्भक सािारिसभा हुने अलघल्िो लर्दनसम्िको काि कारबाही र आलथिक कारोबारको जानकारी
लिने,
(ख) चािू आलथिक वषिको िालग वालषिक कायििि तथा बजेट स्वीकृ त गने,
(ग) प्रलतवेर्दन तथा लवत्तीय लववरि अनिु ोर्दन गने,
(घ) लवलनयििा उल्िेख भए बिोलजि सलिलत वा िेखा सपु रीवेिि सलिलतको लनवािचन गने,
(ङ) आन्तररक कायिलवलि पाररत गने,
(च) िेखा परीिकको लनयलु ि र लनजको पाररश्रलिक लनिािरि गने,
(छ) लवलनयििा तोलकए बिोलजिका अन्य कायिहरू गने ।
वालषिक सािारिसभाको काि, कतिव्य र अलिकार : वालषिक सािारिसभाको काि, कतिव्य र अलिकार र्देहाय
बिोलजि हुनेछ :–
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२८.

२९.

(क) वालषिक कायििि तथा बजेट स्वीकृ लत गने,
(ख) वालषिक िेखा परीिि प्रलतवेर्दन अनिु ोर्दन गने,
(ग) सलिलत वा िेखा सपु रीवेिि सलिलतको लनवािचन तथा लवघटन गने,
(घ) सञ्चािक वा िेखा सपु रीवेिि सलिलतको संयोजक वा सर्दस्यिाई पर्दबाट हटाउने,
(ङ) सलिलत वा िेखा सपु रीवेिि सलिलतको वालषिक प्रलतवेर्दन पाररत गने,
(च) लवलनयि संिोिन तथा आन्तररक कायिलवलि पाररत गने,
(छ) िेखा परीिकको लनयलु ि र लनजको पाररश्रलिक लनिािरि गने,
(ज) संस्था एकीकरि वा लवघटन सम्बन्िी लनििय गने,
(झ) पाररश्रलिक िगायतका सुलविा तोक्ने,
(ञ) ऋि तथा अनर्दु ान प्राप्त गने सम्बन्ििा लनििय गने,
(ट) सर्दस्यको र्दालयत्व लिनाहा लर्दने,
(ठ) सलिलतिाई आवश्यक लनर्देिन लर्दने,
(ड) लवलनयििा तोलकए बिोलजिका अन्य कायिहरू गने ।
सािारिसभाको बैठक :
(१)
सलिलतिे सहकारी संस्था र्दताि भएको लिलतिे तीन िलहनालभत्र प्रारलम्भक सािारिसभा बोिाउनु पनेछ
।
(२)
सलिलतिे प्रत्येक आलथिक वषि सिाप्त भएको लिलतिे छ िलहनालभत्र वालषिक सािारिसभा बोिाउनु पनेछ
।
(३)
सलिलतिे र्देहायको अवस्थािा लविेष सािारि सभा बोिाउनु पनेछ :–
(क) संस्थाको काि लविेषिे लविेष सािारि सभा बोिाउनपु ने सलिलतवाट लनििय भएिा,
(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बिोलजि िेखा सपु रीवेिि सलिलतको लसफाररसिा,
(ग) कुनै सञ्चािकिे लविेष सािारिसभा बोिाउन पेि गरे को प्रस्ताव सलिलतद्धारा पाररत भएिा,
(घ) लविेष सािारिसभा बोिाउनु पने कारि खि
ु ाइ पलच्चस प्रलतित सर्दस्यिे सलिलत सिि लनवेर्दन
लर्दएिा,
(ङ) र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बिोलजि र्दताि गने अलिकारीिे लनर्देिन लर्दएिा,
(४)
उपर्दफा (३) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन सस्ं थाको सञ्चािक वा व्यवस्थापकबाट आफ्नो
लजम्िेवारी परू ा नगरी संस्था सञ्चािनिा सिस्या उत्पन्न भएको अवस्थािा र्दताि गने अलिकारीिाई
जानकारी लर्दई सािारि सर्दस्यहरू िध्येबाट बहुित सर्दस्य उपलस्थत भई लविेष सािारि सभा गनि
सलकनेछ ।
लविेष सािारिसभा बोिाउन लनर्देिन लर्दन सक्ने:
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(१)

३०.

सस्ं थाको लनरीिि वा सपु रीवेिि गर्दाि वा कसैको उजरू ी परी छानलवन गर्दाि र्देहायको अवस्था र्देलखन
आएिा र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो सहकारी संस्थाको सलिलतिाई सािारिसभा बोिाउन लनर्देिन
लर्दन सक्नेछ :–
(क) सहकारीको िल्ू य, िान्यता तथा लसद्धान्त लवपररत कायि गरे िा,
(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि, लवलनयि तथा आन्तररक कायिलवलि लवपरीत कायि गरे िा,
(घ) र्दताि गने अलिकारीिे लर्दएको लनर्देिनको बारम्बार उल्िङ्घन गरे िा,
(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बिोलजि र्दताि गने अलिकारीिे आर्देि लर्दएिा ।
(२)
उपर्दफा (१) बिोलजि सािारिसभा बोिाउन लनर्देिन प्राप्त भएिा सलिलतिे सो लनर्देिन प्राप्त भएको
लिलतिे पैंतीस लर्दनलभत्र सािारिसभाको बैठक बोिाउनु पनेछ र सािारिसभाको बैठकिा उजरू ी वा
लनरीििका िििा र्देलखएका लवषयिा छिफि गरी सोको प्रलतवेर्दन र्दताि गने अलिकारी सिि पेि गनिु
पनेछ ।
(३)
उपर्दफा (१) वा (२) िा उलल्िलखत अवलिलभत्र सलिलतिे सािारिसभा नबोिाएिा र्दताि गने
अलिकारीिे त्यस्तो सािारिसभा बोिाउन सक्नेछ ।
(४)
सहकारी संस्थाको सािारिसभाको िालग गिपरू क संख्या तत्काि कायि रहेको सर्दस्य संख्याको
एकाउन्न प्रलतित हुनेछ ।
तर पलहिो पटक डालकएको सािारि सभािा गिपरु क सख्ं या नपगु िे ा त्यसको सात लर्दन लभत्र र्दोस्रो
पटक सािारि सभा बोिाउनु पने र यसरी र्दोस्रो पटक बोिाइएको सािारि सभािा संचािक सलिलतको
बहुित सलहत एक लतहाई सािारि सर्दस्यहरुको उपलस्थलत भएिा सािारि सभाको गिपरु क संख्या
पगु क
े ो िालननेछ ।
(५)
उपर्दफा (४) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन र्दफा २८ को (४) िा भएको व्यवस्था सोहीअनसु ार
हुनेछ ।
(६)
र्दईु हजार वा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको संस्थािे सािारि सभा गर्दाि सिान कायिसचू ीिा तोलकए
बिोलजि सर्दस्य सख्ं याको आिारिा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानिा सच
ं ािक सर्दस्यहरुिाई
पठाई सािारि सभा गनि र त्यस्तो सभाको लनििय प्रिालित गनि प्रलतलनलिहरु छनौट गरी त्यस्ता
प्रलतलनलिहरुको उपलस्थलतको सभािे अलन्ति लनििय प्रिालित गने व्यवस्था लििाउन सक्नेछ ।
सञ्चािक सलिलत :
(१)
सहकारी सस्ं थािा सािारिसभाबाट लनवािलचत एक सञ्चािक सलिलत रहनेछ ।
तर, एउटै व्यलि िगातार एउटै पर्दिा र्दईु पटकभन्र्दा बढी सञ्चािक हुन पाउने छै न ।
(२)
उपर्दफा (१) बिोलजिको सलिलतिा उपिब्ि भएसम्ि कम्तीिा तेत्तीस प्रलतित िलहिा सर्दस्य सलहत
सिावेिी प्रलतलनलित्व सलु नलित गनिु पनेछ ।
(३)
एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै अवलििा सञ्चािक तथा िेखा सलिलतको पर्दिा उम्िेर्दवार
बन्न र लनवािलचत हुन सक्ने छै न ।
(४)
कुनै संस्थाको सञ्चािक सोही संस्थाको कििचारी वा आफ्नो संस्थािे सर्दस्यता लिएको सहकारी संघ
वा बैङ्क बाहेक अको कुनै संस्थाको संचािक बन्न पाउने छै न ।
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३१.

३२.

तर वालषिक र्दईु करोड रुपैयाभन्र्दा किको कारोवार गने सहकारी संस्थाको सञ्चािकिे त्यस्तो सहकारी
संस्थािा कििचारीको रुपिा काि गनि बािा पने छै न । वालषिक र्दईु करोडभन्र्दा बलढ कारोवार गने संस्थािा
कुनै संचािक कििचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको लिलतिे र्दईु वषिलभत्र त्यस्तो संचािकिे
कििचारीको पर्द त्याग गरी अको कििचारीको व्यवस्था गनिपु नेछ ।
(६)
यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु लघ कुनै व्यलि एकभन्र्दा बढी संस्थाको सञ्चािक वा सोही वा अको संस्थाको
कििचारी भएकोिा यो ऐन प्रारम्भ भएको लिलतिे एक वषिलभत्र कुनै एक सस्ं थाको िात्र सञ्चािक वा
कििचारी रहनु पनेछ ।
(७)
सलिलतको कायािवलि चार वषिको हुनेछ ।
सञ्चािक सलिलतको लनवािचन :
(१)
सलिलतिे आफ्नो कायािवलि सिाप्त हुनु कलम्तिा एक िलहना अलघ अको सलिलतको लनवािचन गराउनु
पनेछ ।
(२)
उपर्दफा (१) बिोलजि सलिलतको लनवािचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएिा त्यस्तो जानकारी प्राप्त
भएको लिलतिे छ िलहनालभत्र सलिलतको लनवािचन गराउन र्दताि गने अलिकारीिे सम्बलन्ित सलिलतिाई
आर्देि लर्दन सक्नेछ ।
(३)
उपर्दफा (२) बिोलजि र्दताि गने अलिकारीिे आर्देि लर्दएकोिा सम्बलन्ित सलिलतिे सो आर्देि
बिोलजिको सियावलिलभत्र सलिलतको लनवािचन गराई र्दताि गने अलिकारिाई जानकारी गराउनु पनेछ।
(४)
उपर्दफा (३) बिोलजि सलिलतको लनवािचन नगराएिा र्दताि गने अलिकारिे त्यस्तो सस्ं था सर्दस्य रहेको
िालथल्िो संघ भए सो संघको प्रलतलनलि सिेतिाई सहभागीगराई सलिलतको लनवािचन सम्बन्िी सम्पिू ि
कायि गने गराउनेछ ।
(५)
उपर्दफा (४) बिोलजिको लनवािचन कायििा सहयोग पर्ु याउनु सम्बलन्ित सलिलतका पर्दालिकारीहरूको
कतिव्य हुनेछ ।
(६)
उपर्दफा (५) बिोलजि लनवािचन गराउूँर्दा िागेको सम्पिू ि खचि सम्बलन्ित सस्ं थािे व्यहोनिु पनेछ।
(७)
यस र्दफा बिोलजि सलिलतको अको लनवािचन नभएसम्िको िालग सलिलतिे लवलनयििा व्यवस्था भए
बिोलजि आफ्नो कायि सञ्चािन गनेछ ।
सलिलतको काि, कतिव्य र अलिकार : यस ऐनिा अन्यत्र उलल्िलखत काि, कतिव्य र अलिकारका अलतररि
सलिलतको काि, कतिव्य र अलिकार र्देहाय बिोलजि हुनेछ :–
(क) सहकारीका िल्ू य, िान्यता र लसद्धान्त बिोलजि सहकारी संस्थाको सञ्चािन गने,
(ख) आलथिक तथा प्रिासकीय कायि गने, गराउने,
(ग) प्रारलम्भक सािारिसभा, वालषिक सािारिसभा तथा लविेष सािारिसभा बोिाउने ,
(घ) सािारिसभाका लनिियहरू कायािन्वयन गने, गराउने,
(ङ) संस्थाको नीलत, योजना, बजेट तथा बालषिक कायिििको तजििु ा गरी सािारिसभा सिि पेि गने,
(च) सस्ं थाको सर्दस्यता प्रर्दान गने तथा सर्दस्यताबाट हटाउने,
(छ) िेयर नािसारी तथा लफताि सम्बन्िी कायि गने,
(ज) सम्बलन्ित संघको सर्दस्यता लिने,
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३३.

३४.

३५.

(झ) लवलनयि तथा आन्तररक कायिलवलि तयार गरी सािारिसभािा पेि गने,
(ञ) सस्ं थाको कायििेत्रलभत्र सस्ं थाको कारोबार र व्यवसायको लहत प्रवद्धिनको िालग आवश्यक कायि
गने,गराउने,
सञ्चािक पर्दिा बहाि नरहने: र्देहायको कुनै अवस्थािा सञ्चािक आफ्नो पर्दिा बहाि रहन सक्ने छै न:(क) लनजिे लर्दएको राजीनािा सलिलतबाट स्वीकृ त भएिा,
(ख) लनजिाई र्दफा ३४ को उपर्दफा (१) बिोलजि सञ्चािकबाट हटाउने लनििय भएिा,
(ग) लनज अको संस्थाको सञ्चािक रहेिा,
(घ) लनज सोही वा अको सस्ं थाको कििचारी रहेिा,
तर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रलतबन्िात्िक वाक्यांििा िेलखएको कुरािा सोहीबिोलजि हुनेछ
।
(ङ) लनज सोही वा अको सस्ं थाको िेखा सपु रीवेिि सलिलतको पर्दिा रहेिा
(च) लनजको िृत्यु भएिा ।
सञ्चािकिाई पर्दबाट हटाउन सक्ने:
(१)
सािारिसभािे बहुितको लनिियबाट र्देहायको कुनै अवस्थािा सञ्चािकिाई सलिलतको सञ्चािक
पर्दबाट हटाउन सक्नेछ :–
(क) आलथिक लहनालिना गरी सम्बलन्ित सस्ं थािाई हानी नोक्सानी पर्ु याएिा,
(ख) अनलिकृ त तवरिे सम्बलन्ित सस्ं थाको कारोबार सम्बन्िी लवषयको गोपलनयता भङ्ग गरे िा,
(ग) सम्बलन्ित संस्थाको कारोबार र व्यवसायसूँग प्रलतस्पिाि हुने गरी सिान प्रकृ लतको कारोबार वा
व्यवसाय गरे िा,
(घ) सम्बलन्ित सस्ं थाको अलहत हुने कुनै कायि गरे िा,
(ङ) लनज िारीररक वा िानलसक रुपिा काि गनि नसक्ने भएिा,
(च) कुनै सञ्चािकिा यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि वा लवलनयििा उलल्िलखत योग्यता नरहेिा
।
(२)
कुनै सञ्चािकिाई सलिलतको पर्दबाट हटाउने लनििय गनिु अलघ त्यस्तो सञ्चािकिाई सािारिसभा
सिि सफाई पेि गने िनालसब िालफकको िौका लर्दइनेछ ।
(३)
उपर्दफा (२) बिोलजिको अवलिलभत्र कुनै सञ्चािकिे सफाई पेि नगरे िा वा लनजिे पेि गरे को सफाई
सन्तोषजनक नभएिा सािारिसभािे त्यस्तो सञ्चािकिाई पर्दबाट हटाउन सक्नेछ ।
(४)
उपर्दफा (३) बिोलजि सञ्चािकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य सलिलतको र्दईु कायिकािसम्िको
लनवािचनिा उम्िेर्दवार बन्न पाउने छै न ।
(५)
उपर्दफा (३) बिोलजि कुनै सञ्चािक पर्दबाट हटेिा त्यस्तो पर्दिा सािारिसभािे बाूँकी अवलिको
िालग अको सञ्चािकको लनवािचन गनेछ ।
लनजी स्वाथि सिावेि भएको लनििय प्रकृ यािा संिग्न हुन नहुने :
(१)
सञ्चािकिे आफ्नो लनजी स्वाथि सिावेि भएको लनििय प्रलियािा संिग्न हुनहु र्दुूँ नै ।
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(२)
(३)

३६.

३७.

३८.

सञ्चािकिे आफूिाईिात्र व्यलिगत फाइर्दा हुनेगरी संस्थािा कुनै कायि गनि गराउन हुर्दूँ नै ।
कुनै सञ्चािकिे उपर्दफा (१) को लबपरीत हुने गरी वा आफ्नो अलिकारिेत्रभन्र्दा बालहर गई कुनै काि
कारबाही गरे गराएिा त्यस्तो काि कारबाही प्रलत त्यस्तो सञ्चािक व्यलिगत रूपिा उत्तरर्दायी हुनेछ र
त्यस्तो काि कारबाहीबाट संस्थाको, सर्दस्य वा अन्य कुनै व्यलििाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ
भने त्यस्तो हानी नोक्सानी लनजको जायजेथाबाट असूि उपर गररनेछ ।
सलिलतको लवघटन :
(१)
सािारिसभािे र्देहायको अवस्थािा सलिलतको लवघटन गनि सक्नेछिः–
(क) सलिलतको बर्दलनयतपिू ि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोलखििा परे िा,
(ख) संस्थािे लतनिपु ने र्दालयत्व तोलकएको सियलभत्र भि
ु ान गनि नसके िा,
(ग) लवलनयििा उलल्िलखत उद्देश्य र कायि लवपररतको काि गरे िा,
(घ) सलिलतिे आफ्नो लजम्िेवारी परू ा नगरे िा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयिाविीिा उलल्िलखत िति वा र्दताि गने अलिकारीिे लर्दएको
लनर्देिनको बारम्बार उल्िङ्घन गरे िा ।
(२)
उपर्दफा (१) बिोलजि सलिलत लवघटन भएिा सािारिसभािे नयाूँ सलिलतको लनवािचन गनेछ ।
(३)
सलिलतिे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि बिोलजि र्दताि गने अलिकारीिे लर्दएको लनर्देिन
पािना नगरे िा वा र्दफा २९ को उपर्दफा (२) बिोलजि पेि भएको प्रलतवेर्दन सिेतको आिारिा र्दताि
गने अलिकारीिे सलिलतिाई उजरू ी वा लनरीििको िििा र्देलखएका लवषयवस्तक
ु ो गालम्भयिताको
आिारिा बढीिा छ िलहनाको सिय लर्दई सिु ार गने िौका लर्दन सक्नेछ र त्यस्तो सियावलि लभत्र पलन
सिु ार नगरे िा त्यस्तो सलिलत लवघटन गनेछ ।
(४)
उपर्दफा (३) बिोलजि सलिलत लवघटन भएिा त्यसरी लवघटन गररएको लिलतिे तीन िलहना लभत्रिा अको
सलिलतको लनवािचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो लनवािचन नभएसम्ि संस्थाको र्दैलनक कायि सञ्चािन गनि
र्दताि गने अलिकारीिे तोलकए बिोलजिको एक तर्दथि सलिलत गठन गनिु पनेछ ।
(५)
यस र्दफा बिोलजि अको सलिलतको लनवािचन गराउूँर्दा िागेको सम्पिू ि खचि सम्बलन्ित संस्थािे व्यहोनेछ
।
िेखा सपु रीवेिि सलिलतको गठन :
(१)
संस्थािा आन्तररक लनयन्त्रि प्रिािीिाई सदृु ढ गनि तोलकए बिोलजिको योग्यता पगु क
े ा एकजना
सयं ोजक र र्दईु जना सर्दस्यहरू रहने गरी सािारिसभािे लनवािचनबाट िेखा सपु रीवेिि सलिलत गठन
गनेछ ।
(२)
एउटै पररवारको एकभन्र्दा बढी व्यलि एकै अवलििा एउटै संस्थाको सञ्चािक वा िेखा सपु ररवेिि
सलिलतको संयोजक वा सर्दस्य पर्दिा उम्िेर्दवार बन्न र लनवािलचत हुन सक्ने छै न ।
िेखा सपु ररवेिि सलिलतको काि, कतिव्य र अलिकार :
(१)
िेखा सपु ररवेिि सलिलतको काि, कतिव्य र अलिकार र्देहाय बिोलजि हुनेछ :–
(क) कलम्तिा त्रैिालसक रूपिा सहकारी संस्थाको आन्तररक िेखापरीिि गने, गराउने,
(ख) आन्तररक िेखापरीिि गर्दाि िेखापरीििका आिारभतू लसद्धान्तको पािना गने, गराउने,
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लवत्तीय तथा आलथिक कारोवारको लनरीिि तथा िल्ू याङ्कन गने, गराउने,
सलिलतको काि कारवाहीको लनयलित सपु ररवेिि गने र सलिलतिाई आवश्यक सझु ाव लर्दने,
सािारिसभाकोलनर्देिन, लनििय तथा सलिलतका लनििय कायािन्वयन भए नभएको अनुगिन गने,
िेखा सम्बन्िी प्रलतवेर्दन र सलिलतको काि कारबाहीको सपु ररवेिि सम्बन्िी वालषिक प्रलतवेर्दन
सािारिसभा सिि पेि गने,
(छ)
आफूिे पटक पटक लर्दएका सझु ाव कायािन्वयन नभएको कारिबाट कुनै संस्थाको लहतिा प्रलतकूि
असर परे िा वा त्यस्तो संस्थाको नगर्द वा लजन्सी सम्पलत्तको व्यापक रूपिा लहनालिना वा
अलनयलितता भएको वा सस्ं था गम्भीर आलथिक सक
ु ाई
ं टिा पनि िागेकोिा सोको कारि खि
लविेष सािारिसभा बोिाउन सलिलत सिि लसफाररस गने ।
(ज)
आवश्यक परे िा आन्तररक िेखा परीिक लनयलु िका िालग तीन जनाको नाि सञ्चािक
सलिलतिा लसफाररस गने ।
(२)
िेखा सपु ररवेिि सलिलतको संयोजक वा सर्दस्य सस्ं थाको र्दैलनक आलथिक प्रिासलनक कायििा
सहभागी हुन पाउने छै न ।
पररच्छे र्द–७
बचत तथा ऋि पररचािन
सर्दस्य के लन्ित भई बचत तथा ऋिको कारोबार गनिु पने :
(१)
संस्थािे आफ्ना सर्दस्यहरूको िात्र बचत स्वीकार गनि, सोको पररचािन गनि र सर्दस्यिाई िात्र ऋि
प्रर्दान गनि सक्नेछ ।
(२)
उपर्दफा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएतापलन बचत तथा ऋिको िख्ु य कारोबार गने गरी र्दताि
भएको संस्था बाहेक अन्य लवषयगत वा वहुउद्देश्यीय संस्थािे बचत तथा ऋिको िख्ु य कारोवार गनि
पाउने छै न।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ बहुउद्देश्यीय वा लवषयगत संस्थाको रुपिा र्दताि भई िख्ु य कारोवारको
रुपिा वचत तथा ऋिको कारोवार गर्दै आएको भए त्यस्तो संस्थािे तीन वषि लभत्रिा वचत तथा
ऋिको िख्ु य कारोवार नहुने गरी र्दताि हुर्दूँ ाका बखतिा उल्िेख गररएको िख्ु य कारोवार गने गरी सस्ं था
सञ्चािन गनिपु नेछ ।
(३)
सस्ं थािे सर्दस्यिाई प्रर्दान गने ऋििा सेवा िल्ु क र नवीकरि िल्ु क लिन पाइने छै न ।
(४)
बचत र ऋिको ब्याजर्दर लबचको अन्तर छ प्रलतितभन्र्दा बढी हुने छै न ।
(५)
संस्थािे प्रर्दान गरे को ऋििा िाग्ने ब्याजिाई िि
ू ऋििा पूँजू ीकृ त गरी सोको आिारिा ब्याज
िगाउन पाइने छै न ।
(६)
संस्थािे कुनैपलन कम्पनीको िेयर खररर्द गनि सक्ने छै न ।
तर
(१)
सस्ं थाको र्दालयत्वप्रलत प्रलतकूि नहुने गरी सस्ं थािे स्वप्रयोजनको िालग अचि सम्पलत्त खरीर्द तथा
पवू ाििार लनिािि एवं संस्था र सर्दस्यहरुको लहतिा उत्पार्दन र सेवाको िेत्रिा प्राथलिक पूँजू ी कोष
पररचािन गनि वािा पने छै न ।
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

३९.
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(२)

यो ऐन प्रारम्भ हुनु अलघ कुनै संस्थािे कुनै कम्पनीको िेयर खररर्द गरे को भएिा त्यस्तो िेयर यो ऐन
प्रारम्भ भएको लिलतिे एक वषि अवलिलभत्र हस्तान्तरि गररसक्नु पनेछ ।
(३)
उपर्दफा (२) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएता पलन संस्थािे यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु लघ र्दताि भएका
साना लकसानद्वारा प्रवलद्धित लवत्तीय सस्ं थाको िेयर खररर्द गनि बािा पनेछैन ।
(७)
संस्थािे िेयर पूँजू ी कोषको र्दि गिु ासम्ि वचत संकिन गनि सक्नेछ ।
(८)
संस्थािे र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यिाई सर्दस्यता प्राप्त गरे को तीन िलहना
अवलि व्यलतत नभई ऋि िगानी गनि सक्ने छै न ।
४०. सन्र्दभि व्याजर्दर सम्बन्िी व्यवस्थािः
(१)
सघं ीय काननु बिोलजि रलजष्ट्रारिे बचत तथा ऋिको सन्र्दभि व्याजर्दर तोक्न सक्नेछ ।
(२)
उपर्दफा (१) बिोलजि तोलकएको सन्र्दभि ब्याजर्दर संस्थाका िालग लनर्देिक ब्याजर्दर हुनेछ ।
४१. व्यलिगत बचतको सीिा: संस्थािा सर्दस्यको व्यलिगत बचतको सीिा तीस िाखसम्ि हुनेछ ।

४२.

४३.

४४.

पररच्छे र्द –९
आलथिक स्रोत पररचािन
िेयर लबिी तथा लफताि सम्बन्िी व्यबस्था :
(१)
संस्थािे आफ्नो सर्दस्यिाई िेयर लविी गनि सक्नेछ ।
(२)
उपर्दफा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन संस्थािे एकै सर्दस्यिाई आफ्नो कुि िेयर पूँजू ीको
बीस प्रलतितभन्र्दा बढी हुने गरी िेयर लबिी गनि सक्ने छै न ।
तर नेपाि सरकार, प्रर्देि सरकार वा स्थानीय तहको पिू ि वा आलं िक स्वालित्व वा लनयन्त्रि भएको
संस्था वा लनकायको हकिा यो बन्र्देज िागू हुने छै न।
(४)
सस्ं थाको िेयरको अलं कत िल्ू य प्रलत िेयर एक सय रुपैयाूँ हुनेछ ।
(५)
संस्थाको िेयरपूँजू ी लवलनयििा उल्िेख भए बिोलजि हुनेछ ।
(६)
सस्ं थािे खि
ु ा बजारिा िेयर लबिी गनि पाउने छै न ।
(७)
संस्थाको िि
ू िनको रुपिा रहेको कुनै सर्दस्यको िेयर सोही संस्थाको ऋि वा र्दालयत्व बाहेक अन्य कुनै
ऋि वा र्दालयत्व वापत लििाि लबिी गररने छै न ।
रकि लफताि तथा खाता सञ्चािन सम्बन्िी व्यवस्था :
(१)
कुनै सर्दस्यिे संस्थाको सर्दस्यता त्याग गरी रकि लफताि लिन चाहेिा लनजको कुनै र्दालयत्व भए त्यस्तो
र्दालयत्व भि
ु ान गरे को लिलतिे एक िलहनालभत्र लनजको बाूँकी रकि तोलकए बिोलजि लनजिाई लफताि
गनिु पनेछ ।
(२)
कुनै सर्दस्यिे संस्थािा जम्िा गरे को बचत लफताि िाग गरे िा लनजको कुनै र्दालयत्व भए त्यस्तो र्दालयत्व
किा गरी बाूँकी रकि तोलकए बिोलजि लनजिाई लफताि गनिु पनेछ।
(३)
संस्थािे वचत खाताहरु िात्र संचािन गनि सक्नेछ ।
ऋि वा अनर्दु ान लिन सक्ने:
(१)
संस्थािे लवर्देिी बैंक वा लवत्तीय संस्था वा अन्य लनकायबाट ऋि वा अनर्दु ान लिन वा त्यस्तो
लनकायसूँग साझेर्दारीिा काि गनि संघीय काननू विोलजि स्वीकृ ती लिनु पने छ ।
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(२)

४५.

४६

४७.

४८.

उपर्दफा (१) विोलजि लवर्देिी बैङ्क वा लनकायबाट ऋि वा अनर्दु ान लिन स्वीकृ तीको िालग
तोलकएविोलजिको लववरिहरु सलहत र्दताि गने अलिकारी सिि लनवेर्दन लर्दनु पनेछ ।
(३)
उपर्दफा (२) विोलजि लनवेर्दन प्राप्त भएिा र्दताि गने अलिकारीिे कायिपालिकािा प्रस्ताव पेि गनिु पनेछ
।
(४)
उपर्दफा (३) बिोलजिको प्रस्ताव कायिपालिकािे उपयि
ु र्देखिे ा स्वीकृ तीकोिालग िन्त्राियिा
लिफाररस गरर पठाउनेछ ।
नेपाि सरकारको सरु िि प्राप्त गनि सक्ने:
(१)
संस्थािे लवर्देिी बैङ्क वा लनकायसूँग लिने ऋििा सरु िि प्राप्त गनिु पने भएिा संघीय काननू विोलजि
स्वीकृ लतकोिालग र्दताि गने अलिकारी सिि प्रस्ताव सलहत लनवेर्दन लर्दनु पने छ ।
(२)
उपर्दफा (१) विोलजि प्राप्त प्रस्ताव उपयि
ु र्देलखएिा कायिपालिकािे संघीय काननु बिोलजि
स्वीकृ लतको िालग िन्त्राियिा लिफाररस गरर पठाउनु पनेछ ।
पररच्छे र्द –१०
संस्थाको कोष
सस्ं थाको कोष : (१) सस्ं थाको कोषिा र्देहाय बिोलजिको रकि रहनेछ :–
(क) िेयर लबिीबाट प्राप्त रकि,
(ख) बचतको रुपिा प्राप्त रकि,
(ग) ऋिको रुपिा प्राप्त रकि,
(घ) नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनर्दु ान रकि,
(ङ) लवर्देिी सरकार वा अन्तरािलष्ट्रय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनर्दु ान वा सहायताको रकि,
(च) व्यवसालयक कायिबाट आलजित रकि,
(छ) सर्दस्यता प्रवेि िल्ु क,
(ज) संस्थाको नाििा प्राप्त हुने अन्य जनु सक
ु ै रकि ।
जगेडा कोष :
(१) संस्थािा एक जगेडा कोष रहनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजिको कोषिा र्देहाय बिोलजिका रकि रहने छन् :–
(क) आलथिक वषिको खर्दू बचत नाफा रकिको कम्तीिा पच्चीस प्रलतित रकि,
(ख) कुनै संस्था, संघ वा लनकायिे प्रर्दान गरे को पूँजू ीगत अनर्दु ान रकि,
(ग) लस्थर सम्पलत्त लविीबाट प्राप्त रकि,
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकि ।
(३) उपर्दफा (१) बिोलजिको जगेडा कोष अलवभाज्य हुनेछ ।
संरलित पूँजू ी लफताि कोषिः
(१) सस्ं थािा एक सरं लित पूँजू ी लफताि कोष रहनेछ ।
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(२)

४९.

५०.

र्दफा ४७ बिोलजिको जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बिोलजिको रकि छुि्याई
बाूँकी रहेको रकिको कम्तीिा पच्चीस प्रलतित रकि उपर्दफा (१) बिोलजिको कोषिा वालषिक रुपिा
जम्िा गनिु पनेछ ।
(३) उपर्दफा (१) बिोलजिको रकि सर्दस्यिे गरे को संघीय काननु िा तोलकए बिोलजिको वालषिक कारोवारको
आिारिा सम्बलन्ित सर्दस्यिाई उपिव्ि गराउनु पनेछ ।
सहकारी प्रवद्धिन कोषसम्बन्िी व्यवस्था:
(१) संस्थािे सहकारी व्यवसायको प्रवद्धिन गनिको िालग र्दफा ४७ बिोलजि जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा
(२) को खण्ड (क) बिोलजिको रकि छुट्याई बाूँकी रहेको रकिको िन्ू य र्दिििव पाूँच प्रलतितिे हुन
आउने रकि सघं ीय काननु िा व्यवस्था भएबिोलजिको सहकारी प्रवद्धिन कोषिा वालषिक रुपिा जम्िा गनिु
पनेछ ।
(२)
उपर्दफा (१) बिोलजिको कोषको उपयोग संघीय काननु व्यवस्था भएबिोलजि हुनेछ ।
अन्य कोष सम्बन्िी व्यबस्थािः
(१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ िा उलल्िलखत कोषका अलतररि संस्थािा सहकारी लििा कोष, िेयर िाभांि
कोष िगायत तोलकए बिोलजिका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन् ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजिको कोषको रकि सो कोषको उद्देश्य पलू तिका िालग लवलनयििा तोलकए बिोलजि
उपयोग गनि सलकनेछ ।
तर एक वषिको िेयर िाभांिको रकि िेयर पूँजू ीको अठार प्रलतितभन्र्दा बढी हुने छै न ।
पररच्छे र्द –११
अलभिेख र सचू ना

५१.

५२.

अलभिेख राख्नु पने :
(१) संस्थािे सािारि सभा, सलिलत तथा िेखा सपु ररबेिि सलिलतको बैठकका लनििय तथा काि
कारबाहीको अद्यावलिक अलभिेख सरु लित साथ राख्नु पनेछ ।
(२) सस्ं थािे कारोबारसूँग सम्बलन्ित तथा अन्य आवश्यक अलभिेखहरू तोलकए बिोलजि सरु लित साथ
राख्नु पनेछ ।
लववरि उपिब्ि गराउनु पने : सस्ं थािे र्देहायका लववरिहरू सलहतको प्रलतवेर्दन आलथिक वषि सिाप्त भएको तीन
िलहना लभत्र र्दताि गने अलिकारी सिि पेि गनिु पनेछ :–
(क) कारोबारको चौिालसक र वालषिक प्रलतवेर्दन तथा िेखापरीिि प्रलतवेर्दन,
(ख) बालषिक कायििि नीलत तथा योजना,
(ग) खर्दु बचत सम्बन्िी नीलत तथा योजना,
(घ) सञ्चािकको नाि तथा बाूँकी कायािवलिको सचू ी,
(ङ) सािारिसभाको बैठक सम्बन्िी जानकारी,
(च) िेयर सर्दस्य संख्या र िेयरपूँजू ी,
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(छ)
(ज)

५३.

५४.

५५.

५६.

सञ्चािक वा सर्दस्यिे लिएको ऋि लतनि बाूँकी रहेको रकि,
र्दताि गने अलिकारीिे सिय सियिा तोलकलर्दएको अन्य लववरि ।
पररच्छे र्द – १२
िेखा र िेखापरीिि

कारोबारको िेखा: संस्थाको कारोबारको िेखा र्दोहोरो िेखा प्रिािीिा आिाररत र कारोबारको यथाथि लस्थलत
स्पष्टरुपिा र्देलखने गरी संघीय काननू बिोलजि रलजष्ट्रारिे िागू गरे को िेखािान (एकाउलन्टङ स्ट्याण्डडि) र यस
ऐन बिोलजि पािना गनिपु ने अन्य िति तथा व्यवस्था बिोलजि राख्नु पनेछ ।
िेखापरीिि:
(१) संस्थािे प्रत्येक आलथिक वषिको िेखापरीिि सो आलथिक वषि सिाप्त भएको लिलतिे तीन िलहनालभत्र
प्रचलित काननू बिोलजि इजाजतपत्र प्राप्त िेखापरीिकद्वारा गराउनु पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजिको अवलि लभत्र कुनै संस्थािे िेखापरीिि नगराएको पाइएिा र्दताि गने
अलिकारीिे त्यस्तो सस्ं थाको िेखा परीिि इजाजतपत्र प्राप्त िेखापरीिकबाट गराउन सक्नेछ।
(३) उपर्दफा (२) बिोलजि िेखापरीिि गराउूँर्दा िेखापरीिकिाई लर्दनु पने पाररश्रलिक िगायतको रकि
सम्बलन्ित संस्थािे व्यहोनेछ ।
(४) उपर्दफा (१) वा (२) बिोलजि िेखापरीिकिे गरे को िेखापरीिि प्रलतवेर्दन अनिु ोर्दनको िालग
सािारिसभासिि पेि गनिु पनेछ ।
(५) उपर्दफा (४) बिोलजि पेि भएको िेखापरीिि प्रलतवेर्दन सािारिसभाबाट अनिु ोर्दन हुन नसके िा पनु िः
िेखापरीििको िालग सािारिसभािे र्दफा ५५ को अिीनिा रही अको िेखापरीिक लनयि
ु गनेछ ।
िेखापरीिकको लनयलु ि :
(१) सस्ं थाको िेखापरीिि सम्बन्िी कायि गनि प्रचलित काननू बिोलजि इजाजतपत्र प्राप्त िेखापरीिकहरू
िध्येबाट सािारिसभािे एकजना िेखापरीिक लनयलु ि गरी पाररश्रलिक सिेत तोक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजि िेखापरीिक लनयि
ु गर्दाि एउटै व्यलि, फिि वा कम्पनीिाई िगातार तीन आलथिक
वषिभन्र्दा बढी हुने गरी लनयि
ु गनि सलकने छै न ।
िेखापरीिकिा लनयि
ु हुन नसक्ने :
(१) र्देहायका व्यलि िेखापरीिकिा लनयि
ु हुन तथा लनयि
ु भई सके को भए सो पर्दिा बहाि रहन सक्ने छै न
:(क) सहकारी संस्थाको सञ्चािक,
(ख) सम्बलन्ित संस्थाको सर्दस्य,
(ग) सहकारी संस्थाको लनयलित पाररश्रलिक पाउने गरी लनयि
ु सल्िाहकार वा कििचारी,
(घ) िेखापरीिि सम्बन्िी कसरू िा सजाय पाएको तीन वषिको अवलि भि
ु ान नभएको,
(ङ) र्दािासाहीिा परे को,
(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैलतक पतन हुने अन्य फौजर्दारी कसरू िा सजाय पाएको पाूँच वषि भि
ु ान नभएको,
(ज) सम्बलन्ित संस्थासूँग स्वाथि बालझएको व्यलि ।
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(२)
(३)

(४)

िेखापरीिकिे आफू लनयि
ु हुनअ
ु लघ उपर्दफा (१) बिोलजि अयोग्य नभएको कुराको संस्था सिि
स्वघोषिा गनिु पनेछ ।
कुनै िेखापरीिक आफ्नो कायिकाि सिाप्त नहुर्दूँ ै कुनै संस्थाको िेखापरीिि गनि अयोग्य भएिा वा
सस्ं थाको िेखापरीिकको पर्दिा कायि रहन नसक्ने लस्थलत उत्पन्न भएिा लनजिे िेखापरीिि गनिु पने
वा गरररहेको काि तत्काि रोकी सो कुराको जानकारी लिलखत रुपिा संस्थािाई लर्दनु पनेछ ।
यस र्दफाको प्रलतकूि हुनेगरी लनयि
ु भएको िेखापरीिकिे गरे को िेखापरीिि िान्य हुने छै न ।
पररच्छे र्द – १३
छुट,सलु विा र सहुलियत

५७. छुट, सलु विा र सहुलियत:
(१) संस्थािाई प्राप्त हुने छुट, सलु विा र सहुलियत संघीय काननु बिोलजि हुनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) िा उल्िेलखत छुट, सलु विा र सहुलियत बाहेक संस्थािाई प्राप्त हुने अन्य छुट, सलु विा र
सहुलियत तोलकए बिोलजि हुनेछ ।
पररच्छे र्द—१४
ऋि असि
ु ी तथा बाूँकी बक्यौता
५८.

ऋि असि
ू गने:
(१) कुनै सर्दस्यिे संस्थासूँग गरे को ऋि सम्झौता वा िति कबलु ियतको पािना नगरे िा, लिखतको भाखालभत्र
ऋिको सावाूँ, ब्याज र हजािना चि
ु ा नगरे िा वा ऋि लिएको रकि सम्बलन्ित काििा निगाई लहनालिना
गरे को र्देलखएिा त्यस्तो सर्दस्यिे ऋि लिंर्दा राखेको लितोिाई सम्बलन्ित संस्थािे लििाि लबिी गरी
वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साूँवा, ब्याज र हजािना असि
ू उपर गनि सक्नेछ । लितो सम्बलन्ित
सस्ं थािे सकारे पिात् पलन ऋिीिे साूँवा ब्याज र्दवु ै भि
ु ानी गरी लितो बापतको सम्पलत्त लफताि लिन
चाहेिा लफताि गनिपु नेछ ।
(२) कुनै सर्दस्यिे संस्थािा राखेको लितो कुनै लकलसििे कसैिाई हक छोलडलर्दएिा वा अन्य कुनै कारिबाट
त्यस्तो लितोको िल्ू य घट्न गएिा त्यस्तो ऋिीिाई लनलित म्यार्द लर्दई थप लितो सरु िि राख्न िगाउन
सलकनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बिोलजि ऋिीिे थप लितो नराखेिा वा उपर्दफा (१) वा (२) बिोलजिको लितोबाट पलन
साूँवा, ब्याज र हजािनाको रकि असि
ू उपर हुन नसके िा त्यस्तो ऋिीको हक िाग्ने अन्य जायजेथाबाट
पलन साूँवा, ब्याज र हजािना असि
ू उपर गनि सलकनेछ ।
(४) यस र्दफा बिोलजि साूँवा, ब्याज र हजिना असि
ू उपर गर्दाि िागेको खचिको रकि तथा असि
ू उपर भएको
साूँवा, व्याज र हजािनाको रकि किा गरी बाूँकी रहन आएको रकि सम्बलन्ित ऋिीिाई लफताि लर्दनु पनेछ
।
(५) यस र्दफा बिोलजि कुनै सस्ं थािे ऋिीको लितो वा अन्य जायजेथा लििाि लबिी गर्दाि लििाि सकाने
व्यलिको नाििा सो लितो वा जायजेथा प्रचलित काननू बिोलजि रलजष्ट्रेिन वा र्दालखि खारे ज गनिको
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५९.

६०.
६१
६२.

६३.

६४.

६५.

िालग सम्बलन्ित कायािियिा िेखी पठाउनेछ र सम्बलन्ित कायािियिे पलन सोही बिोलजि रलजष्ट्रेिन
वा र्दालखि खारे ज गरी सोको जानकारी सम्बलन्ित संस्थािाई लर्दनु पनेछ ।
(६) यस र्दफा बिोलजि लितो राखेको सम्पलत्त लििाि लबिी गर्दाि कसैिे सकार नगरे िा त्यस्तो सम्पलत्त
सम्बलन्ित सस्ं था आफैं िे सकार गनि सक्नेछ ।
(७) उपर्दफा (६) बिोलजि आफैं िे सकार गरे िा त्यस्तो सम्पलत्त सम्बलन्ित संस्थाको नाििा रलजष्ट्रेिन वा
र्दालखि खारे ज गनि सम्बलन्ित कायािियिा िेखी पठाउनेछ र त्यसरी िेखी आएिा सम्बलन्ित
कायािियिे सोही बिोलजि रलजष्ट्रेिन वा र्दालखि खारे ज गरी लर्दनु पनेछ ।
कािो सचू ी सम्बन्िी व्यवस्थािः संस्थाबाट ऋि लिई रकिको अपचिन गने वा तोलकएको सियावलि लभत्र
ऋिको साूँवा व्याज लफताि नगने व्यलिको नािनािेिी सलहत कािोसचू ी प्रकािन सम्बन्िी व्यवस्था सघं ीय काननु
बिोलजि हुनेछ ।
कजाि सचू ना के न्र्दर् सम्बन्िी व्यवस्थािः कजाि सचू ना के न्ि सम्बन्िी व्यवस्था संघीय काननु बिोलजि हुनेछ ।
बाूँकी बक्यौता असि
ू उपर गने : कसैिे सस्ं थािाई लतनिु बझु ाउनु पने रकि नलतरी बाूँकी राखेिा त्यस्तो रकि र
सोको ब्याज सिेत र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो व्यलिको जायजेथाबाट असि
ू उपर गररलर्दन सक्नेछ ।
रोक्का राख्न िेखी पठाउने:
(१) संस्था वा र्दताि गने अलिकारीिे र्दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको िालग कुनै व्यलिको खाता, जायजेथाको
स्वालित्व हस्तान्तरि, नािसारी वा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बलन्ित लनकायिा िेखी
पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजि रोक्काको िालग िेखी आएिा सम्बलन्ित लनकायिे प्रचलित कानून बिोलजि
त्यस्तो व्यलिको खाता,जाय जेथाको स्वालित्व हस्तान्तरि, नािसारी वा लबिी गनि नपाउने गरी रोक्का
राखीलर्दनु पनेछ ।
अग्रालिकार रहने: कुनै व्यलििे संस्थािाई लतनिु पने ऋि वा अन्य कुनै र्दालयत्व नलतरे िा त्यस्तो व्यलिको
जायजेथािा नेपाि सरकारको कुनै हक र्दाबी भए त्यसको िालग रकि छुिाई बाूँकी रहन आएको रकििा संस्थाको
अग्रालिकार रहनेछ ।
कायिवाही गनि वािा नपने: संस्थािे ऋि असि
ु ी गने सम्बन्ििा कुनै व्यलि वा सहकारी संस्था उपर चिाएको
कुनै कारवाहीका कारिबाट त्यस्तो व्यलि वा संस्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित काननू बिोलजिको कुनै कसरू िा
कारवाही चिाउन रोक िगाएको िालनने छै न ।
पररच्छे र्द– १५
एकीकरि, लबघटन तथा र्दताि खारे ज
एकीकरि तथा लवभाजन सम्बन्िी व्यबस्था:
(१)
यस ऐनको अलिनिा रही र्दईु वा र्दईु भन्र्दा बढी संस्थाहरु एक आपसिा गाभी एकीकरि गनि वा एक
संस्थािाई भौगोलिक कायि िेत्रको आिारिा र्दईु वा र्दईु भन्र्दा बढी संस्थािा लवभाजन गनि सलकनेछ ।
(२)
उपर्दफा (१) बिोलजि एकीकरि वा लवभाजन गर्दाि सम्बलन्ित संस्थाको कुि कायि रहेका सर्दस्य
संख्याको र्दईु लतहाइ बहुितबाट लनििय हुनु पनेछ ।
(३)
उपर्दफा (२) बिोलजि एकीकरि वा लवभाजन गने लनििय गर्दाि एकीकरि वा लवभाजनका िति र
कायिलवलि सिेत खि
ु ाउनु पनेछ।
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६६.

६७.

लवघटन र र्दताि खारे ज:
(१) कुनै संस्थािा र्देहायको अवस्था लवद्यिान भएिा सािारि सभाको तत्काि कायि रहेका र्दईु लतहाइ
बहुित सर्दस्यको लनिियबाट त्यस्तो संस्थाको लवघटन गने लनििय गरी र्दताि खारे जीको स्वीकृ लतका िालग
सलिलतिे र्दताि गने अलिकारी सिि लनवेर्दन लर्दनसक्नेछ :–
(क) लवलनयििा उलल्िलखत उद्देश्य तथा कायि हालसि गनि सम्भव नभएिा,
(ख) सर्दस्यको लहत गनि नसक्ने भएिा ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजि प्राप्त लनवेर्दनिा छानलवन गर्दाि त्यस्तो संस्थाको लवघटन गनि उपयि
ु र्देलखएिा
र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्थाको र्दताि खारे ज गनि सक्नेछ ।
(३) उपर्दफा (२) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएता पलन र्दताि गने अलिकारीिे र्देहायको अवस्थािा िात्र
संस्थाको र्दताि खारे ज गनि सक्नेछ :–
(क) िगातार र्दईु वषिसम्ि कुनै कारोबार नगरी लनष्ट्कृय रहेको पाइएिा,
(ख) कुनै संस्थािे यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयिाविी लवपरीतको कायि बारम्बार गरे िा,
(ग) लवलनयििा उलल्िलखत उद्देश्य लवपरीत कायि गरे िा,
(घ) सहकारी िल्ू य, िान्यता र लसद्धान्त लवपरीत कायि गरे िा ।
(४) उपर्दफा (२) वा (३) बिोलजि र्दताि खारे ज गनिु अलघ र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्थािाई सनु वु ाईको
िालग पन्र लर्दनको सिय लर्दनु पनेछ ।
(५) उपर्दफा (२) वा (३) बिोलजि सस्ं थाको र्दताि खारे ज भएिा त्यस्तो सस्ं था लवघटन भएको िालननेछ ।
(७) उपर्दफा (२) वा (३) बिोलजि संस्थाको र्दताि खारे जी भएिा त्यस्तो संस्थाको र्दताि प्रिािपत्र स्वतिः रद्द
भएको िालननेछ ।
लिक्वीडेटरको लनयलु ि:
(१) र्दफा ६६ बिोलजि कुनै संस्थाको र्दताि खारे ज भएिा र्दताि गने अलिकारीिे लिक्वीडेटर लनयुि गनेछ ।
(२)

६८.

उपर्दफािा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भएता पलन सघं ीय काननु िा तोलकएको लसिा सम्िको सम्पलत
भएको संस्थाको हकिा र्दताि गने अलिकारीिे कुनै अलिकृ तस्तरका कििचारीिाई लिक्वीडेटर लनयलु ि
गनि सक्नेछ ।
लिक्वीडेिन पलछको सम्पलतको उपयोग: कुनै संस्थाको लिक्वीडेिन पिात् सबै र्दालयत्व भि
ु ान गरी बाूँकी रहन
गएको सम्पलत्तको उपयोग संघीय काननु िा तोलकए बिोलजि हुनेछ ।
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पररच्छे र्द –१६
र्दताि गने अलिकारी
६९.

७०.

र्दताि गने अलिकारी:
(१) यस ऐन अन्तगित र्दताि गने अलिकारीिे गनिपु ने कायिहरू बनेपा नगरपालिकाको प्रिख
ु प्रिासकीय
अलिकृ तिे गनेछ ।
(२) नयाूँ सहकारी संस्था र्दताि गर्दाि र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्था र्दताि गनि प्रकृ या परू ा भएको भए
स्वीकृ तीकािालग प्रिख
ु सिि पेि गनिु पनेछ ।
(३) उपर्दफा (१) बिोलजिको र्दताि गने अलिकारीिे यस ऐन बिोलजि आफूिा रहेको कुनै वा सम्पिू ि अलिकार
बनेपा नगरपालिकाको प्रिख
ु को स्वीकृ तीिा आफू िातहतको अलिकृ तस्तरको कििचारीिाई प्रत्यायोजन
गनि सक्नेछ ।
काि, कतिव्य र अलिकार : यस ऐनिा अन्यत्र उलल्िलखत काि, कतिव्य तथा अलिकारको अलतररि र्दताि गने
अलिकारीको काि, कतिव्य र अलिकार तोलकए बिोलजि हुनेछ ।
पररच्छे र्द –१७
लनरीिि तथा अनगु िन

७१.

लनरीिि तथा अलभिेख जाूँच गने:
(१) र्दताि गने अलिकारीिे संस्थाको जनु सक
ु ै वखत लनरीिि तथा अलभिेख परीिि गनि, गराउन सक्नेछ ।
(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जनु सक
ु ै वखत तोलकएको भन्र्दा बढी आलथिक कारोवार गने सस्ं थाको लहसाब लकताब
वा लवत्तीय कारोवारको लनरीिि वा जाूँच गनि, गराउन सक्नेछ ।
(३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनको िालग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै अलिकारी वा लविेषज्ञ खटाई
आबश्यक लववरि वा सचू नाहरू सस्ं थाबाट लझकाई लनरीिि तथा सपु रीवेिि गनि सक्नेछ ।
(४) उपर्दफा (१) वा (२) बिोलजि लनरीिि वा लहसाब जाूँच गर्दाि र्दताि गने अलिकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्कको
अलिकार प्राप्त अलिकृ तिे िाग गरे को जानकारी सम्बलन्ित संस्थािे उपिब्ि गराउनु पनेछ ।
(५) उपर्दफा (१) वा (२) बिोलजि लनरीिि वा लहसाब जाूँच गर्दाि कुनै संस्थाको कािकारबाही यो ऐन, यस
ऐन अन्तगित बनेको लनयि, लनर्देलिका, िापर्दण्ड वा कायिलवलि बिोलजि भएको नपाइएिा र्दताि गने
अलिकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे सम्बलन्ित संस्थािाई आवश्यक लनर्देिन लर्दन सक्नेछ र त्यस्तो
लनर्देिनको पािना गनिु त्यस्तो सस्ं थाको कतिव्य हुनेछ ।
(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस र्दफा बिोलजि संस्थाको लनरीिि तथा सपु रीवेिि गर्दाि नेपाि राष्ट्र बैङ्किे
प्रचलित काननू बिोलजिको अलिकार प्रयोग गनि सक्नेछ ।
(७) यस र्दफा बिोलजि संस्थाको लनरीिि तथा सपु रीवेिि गर्दाि प्राप्त हुन आएको जानकारी नेपाि राष्ट्र
बैङ्किे कायिपालिकािाई उपिब्ि गराउनु पनेछ ।
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७२.

७३.

७४.

छानलवन गनि सक्ने :
(१) कुनै संस्थाको व्यवसालयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सर्दस्यको लहत लवपरीत काि भएको वा सो
संस्थाको उद्देश्य लवपरीत कायि गरे को भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीिा वीस प्रलतित सर्दस्यिे छानलवनको
िालग लनवेर्दन लर्दएिा र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो संस्थाको छानलवन गनि, गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजि छालनवन गर्दाि िाग गरे को लववरि वा कागजात उपिब्ि गराई सहयोग गनिु
सम्बलन्ित सलिलतको कतिव्य हुनेछ ।
(३) उपर्दफा (१) वा (२) बिोलजि गररएको छानलवनको जानकारी सम्बलन्ित सस्ं थािाई लिलखत रुपिा लर्दनु
पनेछ ।
बचत तथा ऋिको कारोबार गने संस्थाको लनरीिि तथा अनगु िन सम्बन्िी लविेष व्यवस्था :
(१) बचत तथा ऋिको िख्ु य कारोबार गने संस्थािे तोलकए बिोलजि अनगु िन प्रिािी अविम्बन गनिु पनेछ
।
(२) र्दताि गने अलिकारीिे बचत तथा ऋिको कारोबार गने सस्ं थाको तोलकए बिोलजिको अनगु िन प्रिािीिा
आिाररत भई लनरीिि तथा अनगु िन गनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बिोलजि संस्थाको लनरीिि तथा अनगु िन र्दताि गने अलिकारीिे आवश्यकता अनसु ार नेपाि
राष्ट्र बैङ्क िगायतका अन्य लनकायको सहयोग लिन सक्नेछ ।
वालषिक प्रलतवेर्दन पेि गनिपु ने :
(१) र्दताि गने अलिकारीिे आलथिक वषि सिाप्त भएको लिलतिे तीन िलहनालभत्र संस्थाको लनरीिि सम्बन्िी
वालषिक प्रलतवेर्दन कायिपालिका सिि पेि गनिु पनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजिको प्रलतवेर्दनिा र्देहायका लववरिहरू खि
ु ाउनु पनेछ:–
(क) सञ्चािनिा रहेका संस्थाको लववरि,
(ख) अनगु िन गररएका संस्थाको संख्या तथा आलथिक कारोवारको लववरि,
(ग) सस्ं थािा सहकारी लसद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि, लवलनयि तथा आन्तररक
कायिलवलिको पािनाको अवस्था,
(घ) संस्थाका सर्दस्यिे प्राप्त गरे को सेवा सलु विाको अवस्था,
(ङ) संस्थाको लियाकिापिा सर्दस्यको सहभालगताको स्तर अनपु ात,
(च) संस्थािाई बनेपा नगरपालिकाबाट प्रर्दान गररएको लवत्तीय अनर्दु ान तथा छुट सलु विाको
सर्दपु योलगताको अवस्था,
(छ) संस्थाको आलथिक लियाकिाप तथा लवत्तीय अवस्था सम्बन्िी तोलकए बिोलजिका लववरि,
(ज) संस्थािा आन्तररक लनयन्त्रि प्रिािीको अवस्था,
(झ) सस्ं थािा सि
ु ासन तथा लजम्िेवारीको अवस्था,
(ञ) संस्थािा रहेका कोषको लववरि,
25

सरं लित पूँजू ी लफताि कोष लवतरिको अवस्था,
सहकारीको नीलत लनिािििा सहयोग पग्ु ने आवश्यक कुराहरू,
सहकारी संस्थाको र्दताि, खारे जी तथा लवघटन सम्बन्िी लववरि,
संस्थािे सञ्चािन गरे को र्दफा १२ बिोलजिको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजनाको
लववरि,
(ि) तोलकए बिोलजिका अन्य लववरि ।
७५. आपसी सरु िि सेवा संचािन सम्बन्िी व्यवस्थािः संस्थािे संघीय काननु िा व्यवस्था भएबिोलजि आफ्ना
सर्दस्यहरुको बािीनािी वा वस्तभु ाउिा भएको िलतको अि
ं पलू ति गने गरी आपसी सरु िि सेवा सच
ं ािन गनि सक्नेछ
।
७६. लस्थरीकरि कोष सम्बन्िी व्यवस्थािः बचत तथा ऋि लवषयगत संस्थाहरू सम्भालवत जोलखिबाट संरििका िालग
सघं ीय काननु िा व्यवस्था भएबिोलजि खडा हुने लस्थरीकरि कोषिा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
पररच्छे र्द –१८
सिस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन
७७. सस्ं था सिस्याग्रस्त भएको घोषिा गनि सलकने:
(१) यस ऐन बिोलजि गररएको लनरीिि वा लहसाब जाूँचबाट कुनै संस्थािा र्देहायको अवस्था लवद्यिान रहेको
र्देलखएिा कायिपालिकािे त्यस्तो संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्थाको रुपिा घोषिा गनि सक्नेछिः
(क) सर्दस्यको लहत लवपरीत हुने गरी कुनै कायि गरे को,
(ख) संस्थािे परू ा गनिपु ने लवत्तीय र्दालयत्व परू ा नगरे को वा भि
ु ानी गनिपु ने र्दालयत्व भि
ु ानी गनि नसके को वा
भि
ु ानी गनि नसक्ने अवस्था भएको,
(ग) सर्दस्यहरूको बचत लनिािररत िति बिोलजि लफताि गनि नसके को,
(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि तथा लवलनयि लवपरीत हुने गरी संस्था सञ्चािन भएको,
(ङ) संस्था र्दािासाहीिा पनि सक्ने अबस्थािा भएको वा उल्िेखनीय रुपिा गम्भीर आलथिक कलठनाई
भोलगरहेको,
(च) कुनै संस्थािे सर्दस्यको बचत रकि लफताि गनिु पने अवलििा लफताि नगरे को भनी त्यस्तो संस्थाका
कम्तीिा वीस प्रलतित वा वीस जना िध्ये जनु कि हुन्छ सो वरावरका सर्दस्यहरूिे र्दताि गने अलिकारी
सिि लनवेर्दन लर्दएकोिा छानलवन गर्दाि खण्ड (क) र्देलख (ङ) सम्िको कुनै अवस्था लवद्यिान भएको
र्देलखएको ।
(२) उपर्दफा (१) िा जनु सकु ै कुरा िेलखएको भए तापलन प्रचलित काननू बिोलजि गठन गरेको आयोगिे कुनै
संस्थािाई सिस्याग्रस्त संस्था घोषिा गनि लसफाररस गरे िा वा सिस्याग्रस्त भनी पलहचान गरे कोिा वा त्यस्तो
आयोगिा परे को उजरु ी संख्या, औलचत्य सिेतको आिारिा बनेपा नगरकायिपालिकािे त्यस्तो संस्थािाई
सिस्याग्रस्त संस्था घोषिा गनि सक्नेछ ।
(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)
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७८. व्यवस्थापन सलिलतको गठन:
(१)
र्दफा ७७ बिोलजि सिस्याग्रस्त संस्था घोषिा भएकोिा त्यस्तो संस्थाको सम्पलत्त व्यवस्थापन तथा
र्दालयत्व भि
ु ानी सम्बन्िी कायिकािालग व्यवस्थापन सलिलतको गठन गनि र्दताि गने अलिकारीिे
कायिपालिका सिि लसफाररस गनेछ ।
(२)
उपर्दफा (१) बिोलजि लिफाररस भई आएिा कायिपालिकािे तोलकए विोलजि व्यवस्थापन सलिलतको
गठन गनि सक्ने छ ।
(३)
उपर्दफा (२) बिोलजि गलठत व्यवस्थापन सलिलतको काि, कतिव्य र अलिकार तोलकए बिोलजि हुनेछ ।

७९.

पररच्छे र्द–१९
कसरू , र्दण्ड जररवाना तथा पनु राबेर्दन
कसरू गरे को िालनने : कसैिे र्देहायको कुनै कायि गरे िा यस ऐन अन्तगितको कसरू गरे को िालननेछ ।
(क)
र्दताि नगरी वा खारे ज भएको संस्था सञ्चािन गरे िा वा कुनै व्यलि, फिि वा कम्पनीिे आफ्नो
नाििा सहकारी िब्र्द वा सो िब्र्दको अग्रं ेजी रुपान्तरि राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह
वा अन्य कुनै कायि गरे िा,
(ख) सर्दस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि, लवलनयि बिोलजि बाहेक अन्य कुनै पलन
प्रयोजनको िालग प्रयोग गरे िा,
(ग)
तोलकएको भन्र्दा बढी रकि ऋि प्रर्दान गर्दाि जिानत वा सरु िि नराखी ऋि प्रर्दान गरे िा,
(घ)
सलिलतको सर्दस्य, व्यवस्थापक वा कििचारीिे संस्थाको सम्पलत्त, बचत वा िेयर रकि लहनालिना
गरे िा,
(ङ)
ऋि असि
ू हुन नसक्ने गरी सलिलतका कुनै सर्दस्य, लनजको नातेर्दार वा अन्य व्यलि वा कििचारीिाई
ऋि लर्दई रकि लहनालिना गरे िा,
(च)
सलिलतका कुनै सर्दस्यिे एक्िै वा अन्य सर्दस्यको लििोितोिा संस्थाको िेयर वा बचत रकि आफू
खसु ी पररचािन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी पर्ु याएिा,
(छ)
झिु ा वा गित लववरि पेि गरी कजाि लिएिा, राखेको लितो कच्चा भएिा वा ऋि लहनालिना गरे िा,
(ज)
संस्थािे यस ऐन र यस ऐन अन्तरग् त बनेका लनयि, लवलनयि लवपररत िगानी गरे िा वा िगानी गने
उद्देश्यिे रकि उठाएिा,
(झ)
कृ लत्रि व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋि लिएिा वा लर्दएिा,
(ञ)
लितोको अस्वाभालवक रुपिा बढी िल्ू याङ्कन गरी ऋि लिएिा वा लर्दएिा,
(ट)
झिु ा लववरिको आिारिा पररयोजनाको िागत अस्वाभालवक रुपिा बढाई बढी ऋि लिएिा वा
लर्दएिा,
(ठ)
कुनै व्यलि वा सस्ं थािाई एक पटक लर्दइसके को सरु िि रीतपवू क
ि फुकुवा नभई वा सो सरु िििे
खािेको िल्ू यभन्र्दा बढी हुनेगरी सोही सरु िि अन्य संस्थािा राखी पनु िः ऋि लिए वा लर्दएिा,
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(ड)
(ढ)

(ि)

(त)

(थ)
८०.

सस्ं थाबाट जनु प्रयोजनको िालग ऋि सलु विा लिएको हो सोही प्रयोजनिा निगाई अन्यत्र प्रयोग गरे
वा गराएिा,
संस्थाको कुनै कागजात वा खातािा िेलखएको कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाइ वा उडाइ अकै अथि
लनस्कने व्यहोरा पारी लििाई िेख्ने वा अको लभन्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काि गरे बाट आफूिाई वा
अरु कसैिाई फाइर्दा वा हालन नोक्सानी गने उद्देश्यिे कीते गनि वा अकािको हालन नोक्सानी गने
उद्देश्यिे नगरे वा नभएको झिु ा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा लिलत, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी
सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन िगाई जािसाजी गरे वा गराएिा,
ऋिको लितो स्वरुप रालखने चि अचि सम्पलत्त लििाि लबिी वा अन्य प्रयोजनको िालग
िल्ू याङ्कन गर्दाि िल्ू याङ्कनकताििे बढी, कि वा गित िल्ू याङ्कन गरी संस्थािाई हानी नोक्सानी
पर्ु याउने कायि गरे वा गराएिा,
सस्ं थािाई हानी नोक्सानी पर्ु याउने उद्देश्यिे कसैिे कुनै काि गराउन वा नगराउन, िोिालहजा गनि
वा गराउन, कुनै लकलसिको रकि लिन वा लर्दन, लबना िल्ू य वा कि िल्ू यिा कुनै िाि, वस्तु वा
सेवा लिन वा लर्दन, र्दान, र्दातव्य, उपहार वा चन्र्दा लिन वा लर्दन, गित लिखत तयार गनि वा गराउन,
अनवु ार्द गनि वा गराउन वा गैर काननू ी िाभ वा हानी पर्ु याउने बर्दलनयतिे कुनै कायि गरे वा गराएिा,
कुनै संस्था वा सोको सर्दस्य वा बचतकताि वा ती िध्ये कसैिाई हानी नोक्सानी पग्ु ने गरी िेखा
परीिि गरे गराएिा वा िेखा परीिि गरे को झिु ो प्रलतवेर्दन तयार पारे िा वा पानि िगाएिा।

सजायिः
(१) कसैिे र्दफा ७९ को कसरू गरे िा र्देहाय बिोलजिको सजाय हुनेछ :(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसरू िा एक बषिसम्ि कै र्द र एक िाख रुपै ूँयासम्ि जररवाना,
(ख) खण्ड (ठ) को कसरू िा र्दईु बषिसम्ि कै र्द र र्दईु िाख रुपै ूँयासम्ि जररवाना,
(ग) खण्ड (ख) को कसरू िा लवगो बराबरको रकि जररवाना गरी तीन बषि सम्ि कै र्द ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ि) र (त) को कसरू िा लवगो भराई लवगो बिोलजि
जररवाना गरी र्देहाय बिोलजिको कै र्द हुनेछ :(१) र्दि िाख रुपैयाूँसम्ि लबगो भए एक वषिसम्ि कै र्द,
(२) र्दि िाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी पचास िाख रुपैयाूँसम्ि लबगो भए र्दईु वषि र्देलख तीन वषिसम्ि कै र्द,
(३) पचास िाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्ि लबगो भए तीन वषि र्देलख चार वषिसम्ि कै र्द,
(४) एक करोड रुपैयाूँभन्र्दा बढी र्दि करोड रुपैयासम्ि लबगो भए चार वषिर्दले ख छ वषिसम्ि कै र्द,
(५) र्दि करोड रुपैंयाूँभन्र्दा बढी एक अबि रुपैयाूँसम्ि लबगो भए छ वषिर्दले ख आठ वषिसम्ि कै र्द,
(६) एक अबि रुपैयाूँभन्र्दा बढीजलतसक
ु ै रुपैयाूँ लबगो भए पलन आठ वषिर्दले ख र्दि वषिसम्ि कै र्द,
(ङ) खण्ड (ढ) को कसरू िा र्दि बषिसम्ि कै र्द ।
(२) र्दफा ७९ को कसरू गनि उद्योग गने वा त्यस्तो कसरू गनि िद्दत पर्ु याउने व्यलििाई िख्ु य कसरू र्दारिाई हुने
सजायको आिा सजाय हुनेछ ।
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(३)

र्दफा ७९ को कसरू गने वा त्यस्तो कसरू गनि िद्दत पर्ु याउनु कुनै लनकाय संस्था भए त्यस्तो लनकाय संस्थाको
प्रिख
ु कायिकारी वा पर्दालिकारी वा कायिकारी हैलसयतिा कायि सम्पार्दन गने व्यलििाई यस ऐन बिोलजि
हुने सजाय हुनेछ ।
८१. जररवाना हुने :
(१) र्दफा ८७ बिोलजि कसैको उजरू ी परी वा संस्थाको लनरीिि अनगु िन वा लहसाब लकताबको जाूँच गर्दाि वा
अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैिे र्देहायको कुनै कायि गरे को पाइएिा र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो कायिको
प्रकृ लत र गाम्भीयिको आिारिा त्यस्तो कायि गने व्यलििाई पाूँच िाखरु पै ूँयासम्ि जररवाना गनेछ :(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेका लनयि लवपरीत सर्दस्यसूँग ब्याज लिएिा,
(ख) संस्थािे प्रर्दान गने बचत र ऋिको ब्याजर्दर बीचको अन्तर छ प्रलतितभन्र्दा बढी कायि गरे िा,
(ग) संस्थािे प्रर्दान गरे को ऋििा िाग्ने ब्याजिाई िि
ू कजाििा पूँजू ीकृ त गरी सोको आिारिा ब्याज
िगाएिा,
(घ) कुनै सर्दस्यिाई आफ्नो पूँजू ीकोषको तोलकए बिोलजिको प्रलतितभन्र्दा बढी हुने गरी ऋि प्रर्दान गरे िा,
(ङ) संस्था र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यिाई सर्दस्यता प्राप्त गरे को तीन िलहना अवलि
व्यलतत नभई ऋि िगानी गरे िा,
(च) प्राथलिक पूँजू ी कोषको पन्र गिु ा भन्र्दा बढीहुने गरी बचत सक
ं िन गरे िा,
(छ) िेयर पूँजू ीको अठार प्रलतितभन्र्दा बढी िेयर िाभांि लवतरि गरे िा,
(ज) सस्ं थािे आफ्नो कायििेत्र बालहर गई कारोबार गरे िा वा गैर सर्दस्यसगं कारोवार गरे िा,
(झ) सस्ं थािे यो ऐन लवपरीत कृ लत्रि ब्यलििाई आफ्नो सर्दस्यता लर्दएिा ।
(२) उपर्दफा (१) िा िेलखएको व्यहोराबाट कसैिे र्देहायको कुनै कायि गरेको र्दताि गने अलिकारीिे त्यस्तो
कायिको प्रकृ लत र गाम्भीयिको आिारिा त्यस्तो कायि गने व्यलििाई तीन िाख रुपैयाूँसम्ि जररवाना गनि
सक्नेछिः(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि बिोलजि लर्दएको कुनै लनर्देिन वा तोलकएको िापर्दण्डको
पािना नगरे िा,
(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि बिोलजि लर्दनपु ने कुनै लववरि, कागजात, प्रलतबेर्दन, सचू ना
वा जानकारी नलर्दएिा,
(ग) यस ऐन बिोलजि लनवािचन नगरी सलिलत तथा िेखा सपु रीवेिि सलिलतका पर्दालिकारीहरु आफू
खि
ु ी पररवतिन गरे िा
(घ) कुनै संस्थािे र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बिोलजिको तोलकएको िति पािन नगरे िा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयि लवपररत अन्य कायि गरे िा ।
(३) उपर्दफा (१) वा (२) बिोलजिको जररवाना गनिु अलघ र्दताि गने अलिकारीिे सम्बलन्ित व्यलि वा संस्थािाई
सफाई पेि गनि कम्तीिा पन्र लर्दनको सियावलि लर्दनु पनेछ ।
८२. रोक्का राख्ने :
(१) र्दताि गने अलिकारीिे सम्बलन्ित संस्थािाई र्दफा ८१ बिोलजि जररवाना गनिक
ु ा अलतररि तीन िलहनासम्ि
त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पलत्त रोक्का राख्न सम्बलन्ित
लनकायिाई लसफाररस गनि सक्नेछ ।
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(२)
८३.
८४.

८५.
८६.
८७.

८८.

८९.

उपर्दफा (१) बिोलजिको लसफाररस प्राप्त भएिा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पलत वा बैङ्क खाता रोक्का
राखी सो को जानकारी र्दताि गने अलिकारीिाई लर्दनु पनेछ ।
र्दोब्बर जररवाना हुने: र्दफा ८१ बिोलजि जररवाना भएको व्यलि वा संस्थािे पनु : सोही कसरू गरे िा त्यस्तो व्यलि
वा सस्ं थािाई र्दताि गने अलिकारीिे र्दोस्रो पटकर्देलख प्रत्येक पटकको िालग र्दोब्बर जररवाना गनेछ ।
अनसु न्िानको िालग िेखी पठाउन सक्ने : र्दताि गने अलिकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे यस ऐन बिोलजि आफ्नो
काि, कतिव्य र अलिकारको पािना गर्दाि कसैिे र्दफा ७९ बिोलजिको कसरू गरे को थाहा पाएिा त्यस्तो कसरू का
सम्बन्ििा यस ऐन बिोलजि अनसु न्िान गनिको िालग सम्बलन्ित लनकायिा िेखी पठाउन सक्नेछ ।
िद्दु ासम्बन्िी व्यवस्थािः र्दफा ८० बिोलजि सजाय हुने कसूरको िद्दु ा सम्बन्िी व्यवस्था संघीय काननु बिोलजि
हुनेछ ।
िद्दु ा हेने अलिकारी: र्दफा ८० बिोलजिको सजाय हुने कसरू सम्बन्िी िद्दु ाको कारवाही र लकनारा लजल्िा
अर्दाितबाट हुनेछ ।
उजरू ी लर्दने हर्द म्यार्द :
(१) कसैिे र्दफा ८० बिोलजिको सजाय हुने कसरू गरे को वा गनि िागेको थाहा पाउने व्यलििे त्यसरी थाहा
पाएको लिलतिे नब्बे लर्दनलभत्र र्दताि गने अलिकारी सिि उजरू ी लर्दनु पनेछ ।
(२) कसैिे र्दफा ८० बिोलजि जररवाना हुने कायि गरे को थाहा पाउने व्यलििे त्यसरी थाहा पाएको लिलतिे नब्बे
लर्दन लभत्र र्दताि गने अलिकारी सिि उजरू ीलर्दनु पनेछ ।
पनु रावेर्दन गनि सक्ने :
(१) र्दफा ७ बिोलजि संस्था र्दताि गनि अस्वीकार गरे को वा र्दफा ६६ बिोलजि संस्था र्दताि खारे ज गरे कोिा लचत्त
नबझ्ु नेिे सो लनिियको जानकारी पाएको लिलतिे पैंतीस लर्दनलभत्र र्दताि गने अलिकारीको लनिियउपर
कायिपालिका सिि पनु रावेर्दन गनि सक्नेछ ।
(२)
र्दफा ८० बिोलजिको जररवानािा लचत्त नबझ्ु ने व्यलििे त्यस्तो लनिियको जानकारी पाएको लिलतिे पैंतीस
लर्दनलभत्र र्देहाय बिोलजि पनु रावेर्दन गनि सक्नेछ:
(क) र्दताि गने अलिकारी र कायिपालिकािे गरे को लनििय उपर सम्बलन्ित लजल्िा अर्दाितिा,
(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरे को लनििय उपरसम्बलन्ित उच्च अर्दाितिा ।
असि
ू उपर गररने : यस पररच्छे र्द बिोलजि कुनै व्यलििे लतनिु पने जररवाना वा कुनै रकि नलतरी बाूँकी रहेकोिा
त्यस्तो जररवाना वा रकि लनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असि
ू उपर गररनेछ ।

पररच्छे र्द–२०
लवलवि
९०. ितालिकारको प्रयोग : कुनै सर्दस्यिे संस्थाको जलतसक
ु ै िेयर खररर्द गरे को भए तापलन सम्बलन्ित संस्थाको कायि
सञ्चािनिा एक सर्दस्य एक ितको आिारिा आफ्नो ितालिकारको प्रयोग गनि सक्नेछ ।
९१. सािालजक परीिि गराउन सक्ने :
(१) सस्ं थािे लवलनयििा उलल्िलखत उद्देश्य प्राप्त गनिका िालग सलिलतबाट भएका लनििय र कायि, सर्दस्यहरूिे
प्राप्त गरे का सेवा र सन्तष्टु ीको स्तर, सेवा प्रालप्तबाट सर्दस्यहरूको जीवनस्तरिा आएको आलथिक,
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सािालजक, सास्ं कृ लतक तथा वातावरिीय पििा सकारात्िक पररवतिन िगायतका लवषयिा सािालजक
परीिि गराउन सक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजि भएको सािालजक परीििको प्रलतवेर्दन छिफिको िालग सलिलतिे सािारिसभा
सिि पेि गनेछ ।
(३) उपर्दफा (२) बिोलजि पेि भएको सािालजक परीिि प्रलतवेर्दन छिफि गरी सािारिसभािे आवश्यकता
अनसु ार सलिलतिाई लनर्देिन लर्दन सक्नेछ ।
(४) यस र्दफा बिोलजिको सािालजक परीिि प्रलतवेर्दनको एक प्रलत सम्बलन्ित सस्ं थािे र्दताि गने अलिकारी
सिि पेि गनिु पनेछ ।
९२. सहकारी लििािः सहकारी िेत्रको प्रवििनको िालग लवद्यािय तहको पाठयिििा आिारभतू सहकारी सम्वन्िी
लवषयवस्तुिाई सिावेि गनि सलकनेछ ।
९३. आलथिक सहयोग गनि नहुने: सस्ं थाको रकिवाट सलिलतको लनििय विोलजि सर्दस्यहरुिे आलथिक सहयोग लिन
सक्नेछन्
तर सािालजक कायिकोिालग गैर सर्दस्य व्यलि वा संस्थाहरुिाई सिेत आलथिक सहयोग गनि वािा पने छै न ।
स्पष्टीकरििः यस र्दफाको प्रयोजनको िालग 'सािालजक कायि' भन्नािे लििा, स्वास््य, वातावरि
सरं िि, िानवीय सहायता, सहकाररता प्रबद्धिन सम्बलन्ि कायििाई जनाउूँछ ।
९४. अन्तर सहकारी कारोवार गनि सक्नेिः संस्थाहरुिे तोलकए बिोलजि एक आपसिा अन्तर सहकारी कारोवार गनि
सक्नेछन् ।
९५. ठे क्कापिा लर्दन नहुने: सस्ं थािे आफ्नो सलिलतको कुनै सञ्चािक वा िेखा सपु रीवेिि सलिलतको सयं ोजक वा
सर्दस्य वा आफ्नो कििचारीिाई ठे क्कापिा लर्दन हुर्दनै ।
९६. सरकारी बाूँकी सरह असि
ू उपर हुने: कुनै संस्थािे प्राप्त गरे को सरकारी अनर्दु ान वा कुनै सेवा सलु विा र्दरुु पयोग
गरे को पाइएिा प्रचलित काननू बिोलजि सरकारी बाूँकी सरह असि
ू उपर गररनेछ।
९७. कम्पनी सम्बन्िी प्रचलित ऐन िागू नहुने : यस ऐन अन्तगित र्दताि भएको संस्थाको हकिा कम्पनी सम्बन्िी प्रचलित
ऐन िागू हुने छै न ।
९८. प्रचलित काननू बिोलजि कारवाही गनि वािा नपने : यस ऐनिा िेलखएको कुनै कुरािे कुनै व्यलि उपर प्रचलित
काननू बिोलजि अर्दाितिा िद्दु ा चिाउन बािा पर्ु याएको िालनने छै न ।
९९. सम्पलत्त िलु द्धकरि लनवारि सम्बन्िी काननु ी व्यवस्थाको पािना गनिपु नेिः सस्ं थािे सम्पलत्त िलु द्धकरि लनवारि
सम्बन्िी संघीय / प्रर्देि काननु िा भएका व्यवस्थाका साथै तत् सम्बन्ििा िन्त्राियिे जारी गरे को िानर्दण्ड र
नेपाि राष्ट्र बैंकको लवत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका लनर्देलिकाहरूको पािना गनिपु नेछ ।
१००. सलिलत गठन गनि सक्नेिः
(१) सहकारी संस्था प्रबििन, एलककरि, लनयिन, लवभाजन, व्यवस्थापन र सिु ासनसंग सम्बलन्ित लवषयिा
आवश्यक नीलत लनिािि, योजना तथा कायििि तजििु ा र अन्य आवश्यक सझु ाव लर्दन बनेपा
नगरपालिकाका प्रिख
ु िे बनेपा नगरपालिका िेत्र लभत्र र्दताि भइि संचािनिा रहेका सहकारी संस्थाका
अग्रज व्यलक्त्तत्वहरू सिेत संिग्न गरी सयं ोजक सलहत बढीिा पाूँच सर्दस्यीय सहकारी व्यवस्थापन सलिलत
गठन गनि सक्ने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बिोलजि गठन भएको सलिलत बनेपा नगर कायिपालिकाको िातहतिा रहने छ ।
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(३)

उपर्दफा (१) बिोलज गठन हुने सलिलत सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोलकए बिोलजि हुने छ ।
१०१. लनयि बनाउने अलिकार: यस ऐनको कायािन्वयनकोिालग कायिपालिकािे आवश्यक लनयि बनाउन सक्नेछ ।
१०२. िापर्दण्ड, लनर्देलिका वा कायिलवलि बनाई िागू गनि सक्ने:
(१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तगित बनेको लनयिको अिीनिा रही संस्थाको र्दताि, सञ्चािन, लनरीिि तथा
अनगु िन िगायतका काि कारबाहीिाई व्यवलस्थत र प्रभावकारी रुपिा सञ्चािन गनि कायिपालिकािे
आवश्यकता अनसु ार िापर्दण्ड, लनर्देलिका वा कायिलवलि बनाई िागू गनि सक्नेछ ।
(२)
उपर्दफा (१) बिोलजिको िापर्दण्ड बनाउूँर्दा आवश्यकता अनसु ार रलजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क, िन्त्रािय
र सम्बलन्ित अन्य लनकायको पराििि लिन सलकनेछ ।
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अनसु चू ी १
र्दताि र्दरखास्तको निनु ा
लिलतिः .. ... ...
श्रीिान् प्रिख
ु प्रिासकीय अलिकृ तज्यू
बनेपा नगर कायिपालिकाको कायाििय
बनेपा, काभ्रे ।
लवषयिः सहकारी संस्था र्दताि ।
िहोर्दय,
हािी र्देहायका व्यलिहरू र्देहायका कुरा खोिी र्देहायको संस्था र्दताि गरी पाउन लनवेर्दन गर्दिछौ । उद्देश्य
अनरू
ु प संस्थािे तत्काि गने कायिहरूके योजना र प्रस्तालवत संस्थाको लवलनयि र्दइु ि प्रलत यसै साथ संिग्न राखी पेि
गरे का छौ ।
संस्था सम्बन्िी लववरििः
क) प्रस्तालवत संस्थाको नाििः
ख) ठे गानािः
ग)
उद्देश्यिः
घ)
िख्ु य कायि?
ङ)
कायििेत्रिः
च) र्दालयत्विः
छ) सर्दस्य संख्यािः
िलहिािः
परू
ु षिः
ज)
प्राप्त सेयर पूँजू ीको रकि रूिः
झ)
प्राप्त प्रवेि िल्ु कको रकि रूिः
आलिकाररक र्दस्तखतिः..........................
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अनसु चू ी २

सस्ं था र्दतािको प्रिाि–पत्रको निनु ा
बनेपा नगर कायिपालिकाको कायाििय

सहकारी र्दताि प्रिाि–पत्र
र्दताि न.ं
बनेपा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ को र्दफा.. .. बिोलजि श्री .. ... ... .... . िाइि
सीलित र्दालयत्व भएको संस्थािा र्दताि गरी स्वीकृत लवलनयि सलहत यो प्रिाि–पत्र प्रर्दान गररएको छ
।
बगीकरििः ... ... ... ... ..
र्दताि गरे को लिलतिः ... ... ... ...
र्दस्तखतिः .. ... ... ...
र्दताि गने अलिकारीको नाििः ... ... ... ...
कायािियको छापिः . ... ... ... .
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