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:jLs[t ldlt : @)&%÷)#÷!(
k|df0fLs/0f ldlt M @)&%÷)#÷@(
:yfgLo /fhkqdf ldlt M @)&%÷)$÷@^

प्रस्तावनााः
सहकारीको िल्ू य, िान्यिा र मसद्धान्ि अनरू
ु प स्थानीयस्िरिा छररएर रहेको पूँजू ी, प्रमिमि िथा प्रमिभालाई स्िाबलम्बन र
पारस्पररकिाका आिारिा एकीकृ ि गर्दै सर्दस्यहरूको आमथिक, सािामजक िथा साूँस्कृ मिक उन्नयन गनि, सिर्दु ायिा आिाररि, सर्दस्य
के मन्िि, लोकिामन्त्रक, स्िायत्त र सश
ु ामसि संगठनको रूपिा सहकारी संस्थाहरूको प्रिद्धिन गनि, सहकारी खेिी, उद्योग, िस्िु िथा
सेिा व्यिसायका िाध्यिबाट सािामजक न्यायका आिारिा आत्िमनभिर, िीब्र एिं मर्दगो रुपिा स्थानीय अथििन्त्रलाई सदृु ढ िल्ु याउन
सहकारी सघं सस्ं थाहरुको र्दिाि, सञ्चालन एिि् मनयिन सम्बन्िी व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकोले, पाख्रीबास नगरपामलकाको
नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द –१
प्रारलभिक
१.

संलिप्त नाम र प्रारभि :
(१) यस ऐनको नाि “पाख्रीबास नगरपामलकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन िरुु न्ि प्रारम्भ हुनेछ ।

“पाख्रीबासको दृष्टि, पर्यटन र कृ ष्टि”

1

खण्ड-२,
पाख्रीबास राजपत्र,
२.
पररिाषा: मिषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेिा यस ऐनिा,–

संख्या-६,

मिमि:२०७५/०४/२६

(क) “आन्तररक कार्यलवलि” भन्नाले सहकारी संस्थाले र्दफा १८ बिोमजि बनाएको आन्िररक कायिमिमि सम्झनु पछि ।
(ख) “कसूर” भन्नाले र्दफा ७९ बिोमजिको कसरू सम्झनु पछि ।
(ग) “तोलकएको” वा “तोलकए बमोलिम” भन्नाले यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयििा िोमकएको िा िोमकए बिोमजि
सम्झनु पछि ।
(घ) “पररवार” भन्नाले सर्दस्यको पमि िा पत्नी, छोरा, बहु ारी, छोरी, िििपत्रु , िििपत्रु ी, बाब,ु आिा, सौिेनी आिा र
आफूले पालन पोषण गनिु पने र्दाज,ु भाउज,ु भाइ, बहु ारी र मर्दर्दी, बमहनी सम्झनु पछि।
िर सो शब्र्दले अश
ं बण्डा गरी िा िानो छुरिई आ-आफ्नो पेशा व्यिसाय गरी बसेको पररिारको सर्दस्यलाई जनाउने छैन ।
(ङ) “बचत” भन्नाले सर्दस्यले सहकारी संस्थािा जम्िा गरेको रकि सम्झनपु छि ।
(च) “मन्रािर्” भन्नाले सहकारी सम्बन्िी मिषय हेने सघं ीय िन्त्रालय सम्झनु पछि ।
(छ) “मख्
ु र् कारोबार” भन्नाले सस्ं थाले सच
ं ालन गरेको व्यिसामयक मियाकलापहरुिा पमछल्लो आमथिक िषिसम्ििा
पररचामलि बचिको र्दामयत्ि र पमछल्लो आमथिक िषिको सर्दस्यिफि को खररर्द िा मबिी कारोिारिा कम्िीिा िीस
प्रमिशिभन्र्दा बढी महस्सा भएको कारोिार सम्झनु पछि ।
(ज) “रलिष्ट्रार” भन्नाले संघको रमजष्ट्रार सम्झनु पछि ।
(झ) “िेखा सुपरीवेिण सलमलत” भन्नाले र्दफा ३७ बिोमजिको लेखा सपु रीिेक्षण समिमि सम्झनु पछि ।
(ञ) “लवलनर्म” भन्नाले सम्बमन्िि सहकारी सस्ं थाको र्दफा १७ बिोमजि बनाएको मिमनयि सम्झनु पछि ।
(ट) “लविाग” भन्नाले सघं को सहकारी मिभाग सम्झनु पछि र सो शब्र्दले िन्त्रालयले सहकारी मनयिन गनि िोके को िहाशाखा
सिेिलाई जनाउूँछ।
(ठ) “शेर्र” भन्नाले सहकारी सस्ं थाको शेयर पजू ीको अश
ं सम्झनु पछि ।
(ड) “सञ्चािक” भन्नाले समिमिको सर्दस्य सम्झनपु छि र सो शब्र्दले समिमिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समचि र कोषाध्यक्ष
सिेिलाई जनाउूँछ ।
(ड) “सदस्र्” भन्नाले सहकारी सस्थाको सर्दस्यिा प्राप्त गरेका व्यमि सम्झनु पछि।
(ढ) “सलमलत” भन्नाले र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बिोमजिको सञ्चालक समिमि सम्झनु पछि ।
(ण) “सहकारी मूल्र्” भन्नाले स्िािलम्िन, स्ि–उत्तरर्दामयत्ि, लोकिन्त्र, सिानिा, सििा, ऐक्यिद्धिा, इिान्र्दारी,
खल
िान्यिा प्राप्त सहकारी सम्बन्िी
ु ापन, सािामजक उत्तरर्दामयत्ि िथा अरुको हेरचाह लगायि अन्िरािमष्ट्र य
िल्ू य सम्झनु पछि ।
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खण्ड-२,
पाख्रीबास राजपत्र,
संख्या-६,
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(ि) “सस्ं थाको व्र्वसार्” भन्नाले मिमनयििा व्यिस्था भए बिोमजि सञ्चामलि व्यिसामयक मियाकलाप सम्झनु पछि
।
(थ) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नाले स्िैमछछक िथा खल
ु ा सर्दस्यिा, सर्दस्यद्वारा लोकिामन्त्रक मनयन्त्रण, सर्दस्यको आमथिक
सहभागीिा, स्िायत्तिा र स्ििन्त्रिा, मशक्षा, िालीि र सचू ना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्पररक सहयोग र
सिर्दु ायप्रमिको चासो लगायि अन्िरािमष्ट्रय िान्यिा प्राप्त सहकारी सम्बन्िी मसद्धान्ि सम्झनु पछि ।
(र्द) "संस्था" भन्नाले र्दफा ३ बिोमजि गठन भई र्दफा ६ बिोमजि र्दिाि भएको मिषयगि िा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था
सम्झनु पछि ।
(ि) “सािारण सिा” भन्नाले सहकारी संस्थाको सािारण सभा सम्झनु पछि ।
(न) “प्राथलमक पूूँिी कोष” भन्नाले शेयर पूँजू ी र जगेडा कोष सम्झनु पछि ।
(प) "दताय गने अलिकारी" भन्नाले र्दफा ६९ बिोमजिको र्दिाि गने अमिकारी सम्झनु पर्दिछ ।

पररच्छे द–२
सहकारी संस्थाको गठन तथा दताय
३.

संस्थाको गठन :
(१)

कमम्ििा िीस जना नेपाली नागररकहरु आपसिा मिली मिषयगि िा िहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गनि सक्ने
छन् ।

(२)

उपर्दफा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भएिापमन श्रमिक, यिु ा लगायिले आफ्नो श्रि िा सीपिा आिाररि भइ
व्यिसाय गने सहकारी सस्ं थाको हकिा पन्र जना नेपाली नागररकहरु भए पमन सस्ं था गठन गनि सक्ने छन् ।

(३)

यस र्दफािा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमन नेपाल सरकार, प्रर्देश सरकार, स्थानीय िह िा त्यस्िा सरकार
िा िहको अनर्दु ान िा स्िामित्ििा सचं ामलि मिद्यालय, मिश्वमिद्यालय िा संगमठि संस्थाबाट पाररश्रमिक पाउने पर्दिा
िहाल रहेका कम्िीिा एकसय जना कििचारी, मशक्षक िा प्राध्यापकहरुले आपसिा मिली प्रचमलि काननू बिोमजि र्दिाि
भएको आफ्नो पेशागि संगठनका आिारिा सर्दस्यिा, प्रमिमनमित्ि र सेिा सचं ालनिा िोमकए बिोमजिका शिि बन्र्देजहरु
पालना गने गरी सस्ं था गठन गनि सक्नेछन् ।
िर एकसय जना भन्र्दा कि सख्ं या रहेको एउटै कायािलयका कम्िीिा िीसजना कििचारी, मशक्षक िा प्राध्यापकहरुले
आपसिा मिली सर्दस्यिा, प्रमिमनमित्ि र सेिा सचं ालनिा िोमकए बिोमजिका शिि बन्र्देजहरु पालना गने गरी संस्था
गठन गनि सक्ने छन् ।
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खण्ड-२,
पाख्रीबास राजपत्र,
संख्या-६,
मिमि:२०७५/०४/२६
(४) यस र्दफा बिोमजि संस्था गठन गर्दाि एक पररिार एक सर्दस्यका र्दरले उपर्दफा (१) िा(२)िा उमल्लमखि संख्या पगु क
े ो
हुनु पनेछ ।
िर संस्था र्दिाि भइसके पमछ एकै पररिारका एक भन्र्दा बढी व्यमिले सो संस्थाको सर्दस्यिा मलन बािा पने छै न ।
४.

दताय नगरी सहकारी सस्था सच
ं ािन गनय नहुने:
कसैले पमन यस ऐन बिोमजि र्दिाि नगरी सहकारी स्थापना िथा सञ्चालन गनि हुर्दूँ ैन।

५.

६.

दतायको िालग दरखास्त लदनु पने :
(१)

यस ऐन बिोमजि गठन भएका सरकारी संस्थाले र्दिािका लामग र्दिाि गने अमिकारी सिक्ष अनसु चू ी -१ को ढाूँचािा
र्दरखास्ि मर्दनु पनेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजिका र्दरखास्ि साथ र्देहाय बिोमजिका कागजािहरू संलग्न गनिु पनेछ :–

(क) सहकारी संस्थाको प्रस्िामिि मिमनयि,
(ख) सहकारी संस्था सञ्चालनको सम्भाब्यिा अध्ययन प्रमििेर्दन,
(ग) सर्दस्यले मलन स्िीकार गरेको शेयर सख्ं या र शेयर रकिको मििरण ।
दताय गनयु पने :
(१)

र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बिोमजि प्राप्त र्दरखास्ि समहिको कागजािहरु छानमिन गर्दाि र्देहाय बिोमजि भएको पाइएिा
र्दिाि गने अमिकारीले र्दरखास्ि परेको मिमिले िीस मर्दनमभत्र त्यस्िो सहकारी संस्था र्दिाि गरी अनसु चू ी -२ को ढाूँचािा
र्दिाि प्रिाणपत्र मर्दनु पनेछ :–
(क) र्दरखास्ि साथ पेश भएको मिमनयि यो ऐन िथा यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयि बिोमजि रहेको,
(ख) प्रस्िामिि सहकारी संस्था सहकारी िल्ू य, िान्यिा र मसद्धान्ि अनरुु प सञ्चालन हुन सक्ने आिार रहेको,
(ग)

सहकारी संस्था सिर्दु ायिा आिाररि एिि् सर्दस्य के मन्िि भई संचालन र मनयन्त्रण हुन सक्ने स्पष्ट आिार
रहेको ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजि छानमिन गर्दाि प्रस्िामिि सहकारी संस्थाको मिमनयिको कुनै कुरािा संशोिन गनिु पने र्देमखएिा
र्दिाि गने अमिकाारीले त्यस्िो संशोिन गनिु पने व्यहोरा खल
ु ाई र्दरखास्ि प्राप्त भएको मिमिले पन्र मर्दनमभत्र
मनिेर्दकलाई सचू ना गनिु पनेछ ।

(३)

यस ऐनिा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भएिापमन यो ऐन प्रारम्भ हुर्दूँ ाका बखि र्दिाि भई सञ्चालनिा रहेका
पाख्रीबास नगरपामलका मभत्र कायिक्षेत्र कायि गररएका सहकारी सस्ं था यसै ऐन बिोमजि र्दिाि भएको िामनने छ ।

(४)

यस र्दफा बिोमजि सहकारी सस्ं था र्दिाि गर्दाि र्दिाि गने अमिकारीले त्यस्िो सहकारी सस्ं थाले पालना गनिु पने गरी कुनै
शिि िोक्न सक्नेछ ।

“पाख्रीबासको दृष्टि, पर्यटन र कृ ष्टि”
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खण्ड-२,
(५)
७.

८.

९.

पाख्रीबास राजपत्र,
संख्या-६,
मिमि:२०७५/०४/२६
उपर्दफा (४) बिोमजि शिि िोमकएकोिा सोको पालना गनिु सम्बमन्िि सहकारी संस्थाको कििव्य हुनेछ।

दताय गनय अस्वीकार गनय सक्ने :
(१)

र्दफा ६ को उपर्दफा (१) िा उमल्लमखि अिस्था नभएिा, सोही र्दफा बिोमजि मिमनयि सश
ं ोिनको लामग सचू ना
मर्दएको अबमि मभत्र मनिेर्दकले संशोिन गनि अस्िीकार गरेिा त्यस्िो सचू ना पाएको मिमिले िीस मर्दनमभत्र मबमनयि
संशोिन नगरेिा िा सचू नािा उल्लेख भए बिोमजि हुने गरी मबमनयि संशोिन नगरेिा र्दिाि गने अमिकारीले त्यस्िो
सहकारी सस्ं था र्दिाि गनि अस्िीकार गनि सक्नेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजि सहकारी संस्था र्दिाि गनि अस्िीकार गरेकोिा र्दिाि गने अमिकारीले कारण खल
ु ाई िीन मर्दन
मभत्र सोको जानकारी सम्बमन्िि मनिेर्दकहरूलाई मर्दनु पनेछ ।

सहकारी संस्था सगं लठत संस्था हुने:
(१)

सहकारी संस्था अमिमछछन्न उत्तरामिकारिाला एक स्िशामसि र सङ्गमठि संस्था हुनेछ ।

(२)

सहकारी संस्थाको काि कारबाहीको लामग एउटा छुिै छाप हुनेछ ।

(३)

सहकारी संस्थाले यस ऐनको अिीनिा रही व्यमि सरह चल अचल सम्पमत्त प्राप्त, उपभोग, मििी िा अन्य व्यिस्था
गनि सक्नेछ।

(४)

सहकारी संस्थाले व्यमि सरह आफ्नो नािबाट नामलस उजरू गनि र सो उपर पमन सोही नािबाट नामलस उजरू लाग्न
सक्नेछ।

(५)

सहकारी संस्थाले व्यमि सरह कारोबार गनि सक्नेछ ।

सहकारी सस्ं थाको कार्यिेर :
(१)

र्दिाि हुर्दूँ ाका बखि सहकारी सस्ं थाको कायि क्षेत्र र्देहाय बिोमजि हुनेछः
(क)

बचि िथा ऋणको िख्ु य कारोिार गने सस्ं थाको हकिा एक िडा,

(ख)

अन्य संस्थाको हकिा एक िडा िा र्देहायका आिारिा िीन िडासम्ि :
(१)

सर्दस्यहरुिीच स्िाबलम्बनको पारस्पाररक अभ्यासको लामग आपसी साझा िन्िन (किन बण्ड),

(२)

व्यिसामयक स्िरिा सेिा सचं ालन गनि आिश्यक सर्दस्य संख्या,

(३)

सस्ं था सचं ालनिा सर्दस्यको सहभामगिा िल
ू क लोकिामन्त्रक मनयन्त्रण कायि हुने गरी पायक पने
स्थान ।
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उपर्दफा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भएिापमन संस्थाले र्दिाि भई व्यिसामयक सेिा प्रारम्भ गरेको र्दईु िषि पमछ
र्देहायको आिारिा जोमडएको भौगोमलक क्षेत्र कायि रहने गरी आफ्नो कायिक्षेत्र लाई थप िडाहरूिा मिस्िार गनि
सक्नेछ ।
(क)

संस्थाको व्यिसामयक मियाकलापको मिकास िििा सर्दस्यिा बढाउन थप कायि क्षेत्र आिश्यक परेको,

(ख)

संस्थाको कायि संचालनिा सर्दस्यको प्रत्यक्ष मनयन्त्रण कायि राख्न रचनात्िक उपायहरु अिलम्बन
गररएको,

(ग)

बचि िथा ऋणको िख्ु य कारोबार गने सहकारी संस्थाको हकिा िापर्दण्ड अनसु ार भएको ।

(३) उपर्दफा (१) र (२) िा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमन संस्थाको कायिक्षेत्रका िडाहरूिा व्यािसामयक सेिा
सञ्चालन नभएको िा जम्िा कारोबारको िोमकएको रकि िा अनपु ाि भन्र्दा कि रकि िा अनपु ािको व्यािसामयक
सेिा सञ्चालन भएको र्देमखएको खण्डिा र्दिाि गने अमिकारीले व्यािसामयक सेिा सञ्चालन भएका िडा िात्र
कायिक्षेत्र कायि गने गरी मिमनयि संशोिन गनि मनर्देशन मर्दन सक्नेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बिोमजि र्दिाि गने अमिकारीले मनर्देशन मर्दएकोिा सहकारी संस्थाले एक िषिमभत्र मिमनयि संशोिन गरी
आफ्नो कायिक्षेत्र पनु ःमनिािरण गनिु पनेछ ।
(५) यस र्दफािा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमन सहकारी संस्थाले स्िेमछछक रूपिा जनु सक
ु ै सिय कायिक्षेत्र
घटाउने गरी पनु ःमनिािरण गनि मिमनयि सश
ं ोिन गनि सक्नेछ ।
(६) कायिक्षेत्र पनु ः मनिािरण सम्बन्िी अन्य व्यिस्था िोमकएबिोमजि हुनेछ ।
१०.

िानकारी लदनुपने: नगरपामलका भन्र्दा बढी कायिक्षेत्र कायि राखी र्दिाि भई सञ्चालनिा रहेका सस्ं थाहरूले पाख्रीबास
नगरपामलकािा सेिा सञ्चालन गर्दाि सञ्चामलि सेिाको मििरण समहि र्दिाि गने अमिकारीलाई जानकारी मर्दनु पनेछ ।

११.

लवषर्गत आिारमा वगीकरण:
(१)

सहकारी संस्थाको िगीकरण र्देहाय बिोमजि हुनेछः
(क) उत्पादक संस्थााः कृ मष, र्दग्ु ि, मचया, कमफ, उख,ु फलफुल, अर्दिु ा र िाछापालन मिशेषका मिषयगि
उत्पार्दनको योजना सिेिका आिारिा अन्य उत्पार्दन िल
ू क संस्था;
(ख) उपिोक्ता संस्थााः उपभोिा भण्डार, िचि िथा ऋण, उजाि र स्िास््य मिशेषका मिषयगि र प्राथमिक
आिश्यकिा एिि् सेिाको योजना सिेिका आिारिा अन्य उपभोग जन्य संस्था;
(ग) श्रलमक सस्ं थााः हस्िकला, खाद्य पररकार, औद्योमगक उत्पार्दन, भोजनालय र श्रि करार मिशेषका मिषयगि
र सीप िा श्रिको मिशेषिा एिि् स्िरोजगारीको योजना सिेिका आिारिा अन्य श्रििा आिाररि संस्था;
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(घ) बहुउद्देश्र्ीर् सस्ं थााः उत्पार्दन, उपभोग र श्रि िा सीपिा आिाररि स्िरोजगारीका सेिा सिेि सञ्चालन
गने अन्य बहुिख
ु ी संस्था ।

(२)

उपर्दफा (१) को खण्ड (क), (ख)र (ग) िा उल्लेमखि मिषयिा मिमशष्टीकरण, आि प्रचलन र अभ्यासको
मिकासिि सिेिको आिारिा िोमकए बिोमजिका मिषयहरु थप गनि समकनेछ ।

(३)

उपर्दफा (१) र (२) िा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमन उपर्दफा (१) बिोमजि अन्य संस्थाहरु गठन गनि बािा
पने छैन ।

कारोवार, व्र्वसार्, उद्योग वा पररर्ोिना सञ्चािन गनय सक्ने :
(१) र्दफा ६ बिोमजि र्दिाि प्रिाण पत्र प्राप्त गरे पमछ संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्रामप्तका लामग यस ऐन र मिमनयिको अिीनिा
रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्नेछ ।
(३) प्रचमलि काननू िा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भएिापमन सस्ं थाले उपर्दफा (१) बिोमजि कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा
पररयोजना सञ्चालन गनि छुिै संस्था र्दिाि गनिु पने छैन ।
िर त्यस्िो कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि प्रचमलि काननू बिोमजि अनिु मि पत्र, स्िीकृ मि
िा इजाजिपत्र मलनु पने रहेछ भने सो बिोमजि अनिु मि पत्र ,स्िीकृ मि िा इजाजिपत्र मलएर िात्र कारोिार, व्यिसाय,
उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनिु पनेछ।
(४) उपर्दफा (३) बिोमजि संस्थाले प्रचमलि काननू बिोमजि अमिकार पाएको मनकाय िा अमिकारीबाट अनिु मि पत्र,
स्िीकृ मि िा इजाजिपत्र प्राप्त गरेिा पन्र मर्दनमभत्र सोको जानकारी र्दिाि गने अमिकारीलाई मर्दनु पनेछ ।
(५) र्दईु िा र्दईु भन्र्दा बढी संस्थाले संयि
ु िा साझेर्दारीिा आफ्नो उत्पार्दन िा सेिाको बजारीकरणको लामग यस ऐनको
अिीनिा रही आिश्यक कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्नेछन् ।
(६) उपर्दफा (५) बिोमजिको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गने सम्बन्िी अन्य व्यबस्था िोमकए
बिोमजि हुनेछ ।

१३.

दालर्त्व सीलमत हुने :
(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्ििा सर्दस्यको र्दामयत्ि मनजले खररर्द गरेको िा खररर्द गनि स्िीकार गरेको शेयरको
अमिकिि रकिसम्ि िात्र सीमिि रहनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाको नाििा “सहकारी” र नािको अन्त्यिा “लिलमटेड” भन्ने शब्र्द राख्नु पनेछ ।

१४.

सहकारीका मल्ू र्, मान्र्ता र लसद्धान्त पािना गनयु पने:
सहकारी संस्थाको गठन िथा सञ्चालन गर्दाि सहकारीका िल्ू य, िान्यिा र मसद्धान्िको पालना गनिु पनेछ ।
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पररच्छे द–३
संस्थाका उद्देश्र् तथा कार्य
१५.

सस्ं थाको उद्देश्र् :
कायिक्षेत्रिा आिाररि र सर्दस्य के मन्िि भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आमथिक, सािामजक िथा साूँस्कृ मिक उन्निी गनिु संस्थाको
िख्ु य उद्देश्य हुनेछ ।

१६.

सस्ं थाको कार्य : सस्ं थाका कायिहरू र्देहाय बिोमजि हुनेछन:् (क)

सहकारीका िल्ू य, िान्यिा र मसद्धान्िहरूको पालना गने गराउने,

(ख)

सर्दस्यको महि प्रिद्धिन गने गरी व्यािसामयक सेिाहरू प्रर्दान गने,

(ग)

सर्दस्यलाई मशक्षा, सचू ना र िालीि प्रर्दान गने ,

(ङ)

संस्थाले गने उत्पार्दन िथा सेिाको िापर्दण्ड मनिािरण गरी गणु स्िर सिु ार, आमथिक स्थामयत्ि र जोमखि व्यिस्थापन
सम्बन्िी कायि गने,

(च)

आन्िररक मनयन्त्रण प्रणाली लागू गने,

(छ)

संस्थाको व्यिसामयक प्रिद्धिन िथा मिकास सम्बन्िी मियाकलापहरू सञ्चालन गने,

(ज)

िन्त्रालय, रमजष्ट्रार, प्रार्देमशक रमजष्ट्रार, स्थानीय िह िा र्दिाि गने अमिकारीको मनर्देशन पालना गने गराउने,

(झ)

मिमनयििा उमल्लमखि कायिहरू गने ।

पररच्छे द–४
लवलनर्म तथा आन्तररक कार्यलवलि
१७.

१८.

लवलनर्म बनाउनु पने :
(१)

संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयि, मनर्देमशका, िापर्दण्ड र कायिमिमिको अिीनिा रही आफ्नो कायि
सञ्चालनको लामग मिमनयि बनाउनु पनेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजिको मिमनयि र्दिाि गने अमिकारीबाट स्िीकृ ि भए पमछ लागू हुनेछ ।

आन्तररक कार्यलवलि बनाउन सक्ने :
(१)

संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयि, मनर्देमशका, िापर्दण्ड, कायिमििी र मिमनयिको अिीनिा रही
आिश्यकिा अनसु ार आफ्नो आन्िररक कायिमिमि बनाउन सक्नेछ ।
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उपर्दफा (१) बिोमजिको आन्िररक कायिमिमि सम्बमन्िि संस्थाको सािारणसभाले स्िीकृ ि गरेपमछ लागू हुनेछ ।

लवलनर्म र आन्तररक कार्यलवलिमा संशोिन :
(१)

सस्ं थाको सािारणसभाको कुल सर्दस्य सख्ं याको बहुििबाट मिमनयि र आन्िररक कायिमिमि सश
ं ोिन हुन
सक्नेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजि सश
ं ोिन भएको मिमनयि िा आन्िररक कायिमिमि र्दिाि गने अमिकारीबाट स्िीकृ ि भएपमछ
लागू हुनेछ ।
पररच्छे द–५
सदस्र्ता

२०.

सस्ं थाको सदस्र्ता:
(१)

सोह्र िषि उिेर परू ा गरेका र्देहाय बिोमजिका नेपाली नागररकहरु सस्ं थाको सर्दस्य हुन सक्नेछनः्
(क) सस्ं थाको कम्िीिा एक शेयर खररर्द गरेको,
(ख) संस्थाको मिमनयििा उमल्लमखि शििहरु पालना गनि िन्जरु गरेको,
(ग)

संस्थाको मजम्िेिारी पालना गनि िन्जरु भएको,

(घ) संस्थाले गरेको कारोिारसूँग प्रमिस्पिाि हुने गरी कारोिार नगरेको,
(ङ) सस्ं थाको सर्दस्यिा मलन योग्य रहेको स्िघोषणा गरेको ।

२१.

(२)

यस ऐनिा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भएिापमन नेपाल सरकार, प्रर्देश सरकारका मनकायहरु, स्थानीय िहका
साथै संस्थाको कायिक्षेत्र मभत्रका सािर्दु ामयक िा सहकारी मिद्यालय, गठु ी, स्थानीय क्लब, स्थानीय िहिा गठन
भएका उपभोिा सिहू हरु संस्थाको सर्दस्य हुन बािा पने छैन ।

(३)

यस र्दफािा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भएिापमन स्िास््य सहकारी संस्थािा सहकारी संस्थाले सर्दस्यिा मलन
िािा पने छैन ।

सदस्र्ता प्राप्त गनय लनवेदन लदनु पने:
(१)

संस्थाको सर्दस्यिा मलन चाहने सम्बमन्िि व्यमिले संस्थाको समिमि सिक्ष मनिेर्दन मर्दनु पनेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजि मनिेर्दनपरेको मिमिले पैंिीस मर्दन मभत्र समिमिले यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयि िथा
मिमनयिको अिीनिा रही सर्दस्यिा प्रर्दान गने िा नगने मनणिय गनिु पनेछ ।

(३)

उपर्दफा (२) बिोमजि मनणिय गर्दाि समिमिले सर्दस्यिा प्रर्दान नगने मनणिय गरेिा सो को कारण खोली साि मर्दनमभत्र
मनिेर्दकलाई जानकारी गराउनु पनेछ ।
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खण्ड-२,
(४)

पाख्रीबास राजपत्र,
संख्या-६,
मिमि:२०७५/०४/२६
उपर्दफा (३) बिोमजि जानकारी पाएको मिमिले िीस मर्दनमभत्र सम्बमन्िि ब्यमिले त्यस्िो संस्था र्दिाि गने
अमिकारीसिक्ष उजरू गनि सक्नेछ।

(५)

उपर्दफा (४) बिोमजि प्राप्त उजरू ी छानमिन गर्दाि मनिेर्दकलाई सर्दस्यिा प्रर्दान गनिु पने र्देमखएिा र्दिाि गने अमिकारीले
त्यस्िो मनिेर्दकलाई सर्दस्यिा प्रर्दान गनिको लामग सम्बमन्िि संस्थालाई आर्देश मर्दन सक्नेछ।

(६)

उपर्दफा (५) बिोमजि आर्देश भएिा सो आर्देश प्राप्त गरेको साि मर्दन मभत्र सम्बमन्िि संस्थाले मनिेर्दकलाई सर्दस्यिा
प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दिाि गने अमिकारीलाई गराउनु पनेछ ।

२२.

सदस्र् हुन नपाउने :
(१)

कुनै व्यमि एकै प्रकृ मिको एक भन्र्दा िढी संस्थाको सर्दस्य हुन पाउने छैन ।
िर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अमघ कुनै व्यमि एकै प्रकृ मिको एक भन्र्दा बढी संस्थाको सर्दस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ
भएको मिमिले िीनिषि मभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सर्दस्यिा कायि राख्नु पनेछ ।

(२)
२३.

यो ऐन प्रारम्भ हुर्दूँ ाका बखि कुनै संस्थािा नेपाल सरकारको मनकाय िा र्दफा २० को उपर्दफा (२) िा उल्लेख
भएर्देमख बाहेकको अन्य कुनै कृ मत्रि व्यमि सर्दस्य भएको भए पाूँचिषि मभत्र सर्दस्यिा अन्त्य गनिु पनेछ ।

सदस्र्ताको समालप्त:
(१)

कुनै सर्दस्यको सर्दस्यिा र्देहायको अिस्थािा सिाप्त हुनेछः—
(क) सर्दस्यले आफ्नो सर्दस्यिा त्याग गरेिा,
(ख) लगािार बामषिक सािारणसभािा मबना सचू ना िीन पटकसम्ि अनपु मस्थि भएिा,
(ग)

यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि िनेको मनयि िा मिमनयि बिोमजि सर्दस्यले पालना गनिपु ने प्राििानको बारम्बार
उल्लङ्घन गरेिा,

(घ)

सस्ं थाको सर्दस्यको हकिा र्दफा २० बिोमजिको योग्यिा नभएिा।

(२)

उपर्दफा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमन कुनै सर्दस्यले संस्थाबाट प्राप्त िा भि
ु ान गनिु पने कुनै रकि भएिा
सो फरफारक नभएसम्ि िा मनजले मलएको ऋण,मिनिु पने कुनै र्दामयत्ि िा अन्य कुनै सर्दस्यको िफि बाट मििो िा
जिानि बसेकोिा सोको र्दामयत्ि फरफारक नभएसम्ि मनजको सर्दस्यिा सिाप्त हुने छै न ।

(३)

यस र्दफािा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमन सािारणसभा बोलाउने मनणिय भइसके पमछ सािारणसभा सम्पन्न
नभएसम्ि कसैलाई पमन सर्दस्यिाबाट हटाउन समकने छैन ।
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खण्ड-२,
पाख्रीबास राजपत्र,
२४. सलु विा प्राप्त गनय नसक्ने :

संख्या-६,

मिमि:२०७५/०४/२६

कुनै सर्दस्यले सहकारी संस्थालाई मिनिु पने कुनै र्दामयत्ि मनिािररि सियमभत्र भि
ु ान नगरेिा िा यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि
िनेको मनयि िथा मिमनयि बिोमजि सर्दस्यले पालन गनपिु ने व्यिस्थाको बारम्बार उल्लंघन गरेिा त्यस्िो सर्दस्यले अन्य
सर्दस्य सरहको समु बिा प्राप्त गनि सक्ने छैन ।
पररच्छे द –६
सािारणसिा, सलमलततथा िेखा सपु ररवेिण सलमलत
२५.

२६.

सािारणसिा:
(१)

सहकारी संस्थाको सिोछच अङ्गको रुपिा सािारणसभा हुनछे ।

(२)

सहकारी संस्थाका सबै सर्दस्यहरू सािारणसभाका सर्दस्य हुने छन् ।

(३)

सहकारी संस्थाको सािारणसभा र्देहाय बिोमजि हुनेछ:–
(क)

प्रारमम्भक सािारणसभा,

(ख)

िामषिक सािारणसभा,

(ग)

मिशेष सािारणसभा ।

प्रारलभिक सािारण सिाको काम, कतयव्र् र अलिकार: (पमहलो सािारणसभा)
प्रारमम्भक सािारणसभाको काि, कििव्य र अमिकार र्देहाय बिोमजि हुनेछ :–
(क)

प्रारमम्भक सािारणसभा हुने अमघल्लो मर्दनसम्िको काि कारबाही र आमथिक कारोबारको जानकारी मलने,

(ख)

चालू आमथिक िषिको लामग िामषिक कायििि िथा बजेट स्िीकृ ि गने,

(ग)

प्रमििेर्दन िथा मित्तीय मििरण अनिु ोर्दन गने,

(घ)

मिमनयििा उल्लेख भए बिोमजि समिमि िा लेखा सपु रीिेक्षण समिमिको मनिािचन गने,
(ङ) आन्िररक कायिमिमि पाररि गने,
(च) लेखा परीक्षकको मनयमु ि र मनजको पाररश्रमिक मनिािरण गने,
(छ) मिमनयििा िोमकए बिोमजिका अन्य कायिहरू गने ।
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खण्ड-२,
पाख्रीबास राजपत्र,
२७. वालषयक सािारणसिाको काम, कतयव्र् र अलिकार :

संख्या-६,

मिमि:२०७५/०४/२६

िामषिक सािारणसभाको काि, कििव्य र अमिकार र्देहाय बिोमजि हुनेछ :–

२८.

(क)

िामषिक कायििि िथा बजेट स्िीकृ मि गने,

(ख)

िामषिक लेखा परीक्षण प्रमििेर्दन अनिु ोर्दन गने,

(ग)

समिमि िा लेखा सपु रीिेक्षण समिमिको मनिािचन िथा मिघटन गने,

(घ)

सञ्चालक िा लेखा सपु रीिेक्षण समिमिको संयोजक िा सर्दस्यलाई पर्दबाट हटाउने,

(ङ)

समिमि िा लेखा सपु रीिेक्षण समिमिको िामषिक प्रमििेर्दन पाररि गने,

(च)

मिमनयि सश
ं ोिन िथा आन्िररक कायिमिमि पाररि गने,

(छ)

लेखा परीक्षकको मनयमु ि र मनजको पाररश्रमिक मनिािरण गने,

(ज)

संस्था एकीकरण िा मिघटन सम्बन्िी मनणिय गने,

(झ)

पाररश्रमिक लगायिका समु ििा िोक्ने,

(ञ)

ऋण िथा अनर्दु ान प्राप्त गने सम्बन्ििा मनणिय गने,

(ट)

सर्दस्यको र्दामयत्ि मिनाहा मर्दने,

(ठ)

समिमिलाई आिश्यक मनर्देशन मर्दने,

(ड)

मिमनयििा िोमकए बिोमजिका अन्य कायिहरू गने ।

सािारणसिाको बैठक :
(१)

समिमिले सहकारी संस्था र्दिाि भएको मिमिले िीन िमहनामभत्र प्रारमम्भक सािारणसभा बोलाउनु पनेछ ।

(२)

समिमिले प्रत्येक आमथिक िषि सिाप्त भएको मिमिले छ िमहनामभत्र िामषिक सािारणसभा बोलाउनु पनेछ ।

(३)

समिमिले र्देहायको अिस्थािा मिशेष सािारण सभा बोलाउनु पनेछ :–
(क)

संस्थाको काि मिशेषले मिशेष सािारण सभा बोलाउनपु ने समिमििाट मनणिय भएिा,

(ख)

र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बिोमजि लेखा सपु रीिेक्षण समिमिको मसफाररसिा,

(ग)

कुनै सञ्चालकले मिशेष सािारणसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्िाि समिमिद्धारा पाररि भएिा,

(घ)

मिशेष सािारणसभा बोलाउनु पने कारण खल
ु ाइ पमछचस प्रमिशि सर्दस्यले समिमि सिक्ष मनिेर्दन मर्दएिा,
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खण्ड-२,
(ङ)
(४)

२९.

पाख्रीबास राजपत्र,
संख्या-६,
र्दफा २९ कोउपर्दफा (१) बिोमजि र्दिाि गने अमिकारीले मनर्देशन मर्दएिा,

मिमि:२०७५/०४/२६

उपर्दफा (३) िा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमन संस्थाको सञ्चालक िा व्यिस्थापकबाट आफ्नो मजम्िेिारी
परू ा नगरी संस्था सञ्चालनिा सिस्या उत्पन्न भएको अिस्थािा र्दिाि गने अमिकारीलाई जानकारी मर्दई सािारण
सर्दस्यहरू िध्येबाट बहुिि सर्दस्य उपमस्थि भई मिशेष सािारण सभा गनि समकनेछ ।

लवशेष सािारणसिा बोिाउन लनदेशन लदन सक्ने:
(१)

संस्थाको मनरीक्षण िा सपु रीिेक्षण गर्दाि िा कसैको उजरू ी परी छानमिन गर्दाि र्देहायको अिस्था र्देमखन आएिा र्दिाि
गने अमिकारीले त्यस्िो सहकारी संस्थाको समिमिलाई सािारणसभा बोलाउन मनर्देशन मर्दन सक्नेछ :–
(क)

सहकारीको िल्ू य, िान्यिा िथा मसद्धान्ि मिपररि कायि गरेिा,

(ख)

यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयि, मिमनयि िथा आन्िररक कायिमिमि मिपरीि कायि गरेिा,

(घ)

र्दिाि गने अमिकारीले मर्दएको मनर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा,

(ङ)

र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बिोमजि र्दिाि गने अमिकारीले आर्देश मर्दएिा ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजि सािारणसभा बोलाउन मनर्देशन प्राप्त भएिा समिमिले सो मनर्देशन प्राप्त भएको मिमिले पैंिीस
मर्दनमभत्र सािारणसभाको बैठक बोलाउनु पनेछ र सािारणसभाको बैठकिा उजरू ी िा मनरीक्षणका िििा र्देमखएका
मिषयिा छलफल गरी सोको प्रमििेर्दन र्दिाि गने अमिकारीसिक्ष पेश गनिु पनेछ ।

(३)

उपर्दफा (१) िा (२) िा उमल्लमखि अिमिमभत्र समिमिले सािारणसभा नबोलाएिा र्दिाि गने अमिकारीले त्यस्िो
सािारणसभा बोलाउन सक्नेछ ।

(४)

सहकारी संस्थाको सािारणसभाको लामग गणपरू क संख्या ित्काल कायि रहेको सर्दस्य संख्याको एकाउन्न प्रमिशि
हुनेछ ।
िर पमहलो पटक डामकएको सािारण सभािा गणपरु क सख्ं या नपगु ेिा त्यसको साि मर्दन मभत्र र्दोस्रो पटक सािारण
सभा बोलाउनु पने र यसरी र्दोस्रो पटक बोलाइएको सािारण सभािा सचं ालक समिमिको बहुिि समहि एक मिहाई
सािारण सर्दस्यहरुको उपमस्थमि भएिा सािारण सभाको गणपरु क सख्ं या पगु ेको िामननेछ ।

(५)

उपर्दफा (४) िा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमन र्दफा २८ को (४) िा भएको व्यिस्था सोही अनसु ार हुनेछ ।

(६)

पाूँच सय िा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको संस्थाले सािारण सभा गर्दाि िाडको बहुिि सर्दस्यहरुको भेलाले र्दश जना
सर्दस्य बराबर चार जना प्रमिमनमि सर्दस्य छनौट गरर सािारण सभािा पथाउनु पनेछ ।
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खण्ड-२,
पाख्रीबास राजपत्र,
३०. सञ्चािक सलमलत :
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मिमि:२०७५/०४/२६

(१)

सहकारी संस्थािा सािारणसभाबाट मनिािमचि साि र्देमख पन्र जानाको एक सञ्चालक समिमि रहनेछ । उि
सञ्चालक समिमिको मनबािचन प्रमिया संस्थाको मिमनयि अनसु ार फरक फरक हुन सक्नेछ । िर सहकारी संस्थाको
अध्यक्ष पर्दिा मनबािमचि हुनको लामग सचं ाक समिमििा रही एक कायिकाल परु ा गरेको हुनु पनेछ । अन्य पर्दिा
मनबािमचि हुनको लामग कमम्ििा र्दईु िषि शेयर सर्दस्य भएको हुनपु नेछ । प्रारमम्भक चरणिा यो मनयि लागु हुने छै न ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजिको समिमििा उपलब्ि भएसम्ि कम्िीिा िेत्तीस प्रमिशि िमहला सर्दस्यको प्रमिमनमित्ि
समु नमिि गनिु पनेछ ।

(३)

एउटै पररिारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एकै अिमििा सञ्चालक िथा लेखा समिमिको पर्दिा उम्िेर्दिार बन्न र
मनिािमचि हुन सक्ने छै न ।

(४)

कुनै सस्ं थाको सञ्चालक सोही सस्ं थाको कििचारी िा आफ्नो सस्ं थाले सर्दस्यिा मलएको सहकारी सघं िा
बैङ्कबाहेक अको कुनै संस्थाको सचं ालक बन्न पाउने छैन ।
िर िामषिक र्दईु करोड रुपैयाभन्र्दा किको कारोिार गने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्िो सहकारी संस्थािा
कििचारीको रुपिा काि गनि बािा पने छैन । िामषिक र्दईु करोडभन्र्दा बमढ कारोिार गने संस्थािा कुनै सचं ालक
कििचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मिमिले र्दईु िषिमभत्र त्यस्िो सचं ालकले कििचारीको पर्द त्याग गरी अको
कििचारीको व्यिस्था गनपिु नेछ ।

३१.

(६)

यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु मघ कुनै व्यमि एकभन्र्दा बढी सस्ं थाको सञ्चालक िा सोही िा अको सस्ं थाको कििचारी
भएकोिा यो ऐन प्रारम्भ भएको मिमिले एक िषिमभत्र कुनै एक संस्थाको िात्र सञ्चालक िा कििचारी रहनु पनेछ ।

(७)

समिमिको कायाििमि चार िषिको हुनेछ ।

सञ्चािक सलमलतको लनवायचन :
(१)

समिमिले आफ्नो कायाििमि सिाप्त हुनु कमम्ििा एक िमहना अमघ अको समिमिको मनिािचन गराउनु पनेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजि समिमिको मनिािचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएिा त्यस्िो जानकारी प्राप्त भएको मिमिले छ
िमहनामभत्र समिमिको मनिािचन गराउन र्दिाि गने अमिकारीले सम्बमन्िि समिमिलाई आर्देश मर्दन सक्नेछ ।

(३)

उपर्दफा (२) बिोमजि र्दिाि गने अमिकारीले आर्देश मर्दएिा सम्बमन्िि समिमिले सो आर्देश बिोमजिको
सियािमिमभत्र समिमिको मनिािचन गराई र्दिाि गने अमिकारलाई जानकारी गराउनु पनेछ।

(४)

उपर्दफा (३) बिोमजि समिमिको मनिािचन नगराएिा र्दिाि गने अमिकारले त्यस्िो संस्था सर्दस्य रहेको िामथल्लो संघ
भए सो सघं को प्रमिमनमि सिेिलाई सहभागी गराई समिमिको मनिािचन सम्बन्िी सम्पणू ि कायि गने गराउनेछ ।

(५)

उपर्दफा (४) बिोमजिको मनिािचन कायििा सहयोग पर्ु याउनु सम्बमन्िि समिमिका पर्दामिकारीहरूको कििव्य हुनेछ।
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(६)

३२.

पाख्रीबास राजपत्र,
संख्या-६,
मिमि:२०७५/०४/२६
उपर्दफा (५) बिोमजि मनिािचन गराउूँर्दा लागेको सम्पणू ि खचि सम्बमन्िि संस्थाले व्यहोनिु पनेछ।

(७)

संचालक िथा लेखा समिमिको मनबािचनको गनिको लामग एक मनबािचन िण्डल गठन गनिु पनेछ ।

(८)

यस र्दफा बिोमजि समिमिको अको मनिािचन नभएसम्िको लामग समिमिले मिमनयििा व्यिस्था भए बिोमजि
आफ्नो कायि सञ्चालन गनेछ ।

सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार :
यस ऐनिा अन्यत्र उमल्लमखि काि, कििव्य र अमिकारका अमिररि समिमिको काि, कििव्य र अमिकार र्देहाय बिोमजि
हुनेछ :–

३३.

(क)

सहकारीका िल्ू य, िान्यिा र मसद्धान्ि बिोमजि सहकारी सस्ं थाको सञ्चालन गने,

(ख)

आमथिक िथा प्रशासकीय कायि गने, गराउने,

(ग)

प्रारमम्भक सािारणसभा, िामषिक सािारणसभा िथा मिशेष सािारणसभा बोलाउने,

(घ)

सािारणसभाका मनणियहरू कायािन्ियन गने, गराउने,

(ङ)

संस्थाको नीमि, योजना, बजेट िथा बामषिक कायिििको िजििु ा गरी सािारणसभा सिक्ष पेश गने,

(च)

सस्ं थाको सर्दस्यिा प्रर्दान गने िथा सर्दस्यिाबाट हटाउने,

(छ)

शेयर नािसारी िथा मफिाि सम्बन्िी कायि गने,

(ज)

सम्बमन्िि संघको सर्दस्यिा मलने,

(झ)

मनयि िथा आन्िररक कायिमिमि ियार गरी सािारणसभािा पेश गने,

(ञ)

संस्थाको कायिक्षेत्रमभत्र संस्थाको कारोबार र व्यिसायको महि प्रिद्धिनको लामग आिश्यक कायि गने,गराउने,

सञ्चािक पदमा बहाि नरहने:
र्देहायको कुनै अिस्थािा सञ्चालक आफ्नो पर्दिा बहाल रहन सक्ने छैन:(क)

मनजले मर्दएको राजीनािा समिमिबाट स्िीकृ ि भएिा,

(ख)

मनजलाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बिोमजि सञ्चालकबाट हटाउने मनणिय भएिा,

(ग)

मनज अको संस्थाको सञ्चालक रहेिा,

(घ)

मनज सोही िा अको सस्ं थाको कििचारी रहेिा,
िर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रमिबन्िात्िक िाक्याश
ं िा लेमखएको कुरािा सोही बिोमजि हुनेछ ।
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खण्ड-२,
(ङ)
(च)
३४.

मिमि:२०७५/०४/२६

मनजको िृत्यु भएिा।

सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्ने:
(१)

३५.

पाख्रीबास राजपत्र,
संख्या-६,
मनज सोही िा अको संस्थाको लेखा सपु रीिेक्षण समिमिको पर्दिा रहेिा

सािारणसभाले िहुििको मनणियबाट र्देहायको कुनै अिस्थािा सञ्चालकलाई समिमिको सञ्चालक पर्दबाट हटाउन
सक्नेछ :–
(क)

आमथिक महनामिना गरी सम्बमन्िि सस्ं थालाई हानी नोक्सानी पर्ु याएिा,

(ख)

अनमिकृ ि ििरले सम्बमन्िि संस्थाको कारोबार सम्बन्िी मिषयको गोपमनयिा भङ्ग गरेिा,

(ग)

सम्बमन्िि संस्थाको कारोबार र व्यिसायसूँग प्रमिस्पिाि हुने गरी सिान प्रकृ मिको कारोबार िा व्यिसाय
गरेिा,

(घ)

सम्बमन्िि संस्थाको अमहि हुने कुनै कायि गरेिा,

(ङ)

मनज शारीररक िा िानमसक रुपिा काि गनि नसक्ने भएिा,

(च)

कुनै सञ्चालकिा यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयि िा मिमनयििा उमल्लमखि योग्यिा नरहेिा ।

(२)

कुनै सञ्चालकलाई समिमिको पर्दबाट हटाउने मनणिय गनिु अमघ त्यस्िो सञ्चालकलाई सािारणसभा
सिक्ष सफाई पेश गने िनामसब िामफको िौका मर्दइनेछ ।

(३)

उपर्दफा (२) बिोमजिको अिमिमभत्र कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेिा िा मनजले पेश गरेको सफाई सन्िोषजनक
नभएिा सािारणसभाले त्यस्िो सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्नेछ ।

(४)

उपर्दफा (३) बिोमजि सञ्चालकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य समिमिको र्दईु कायिकालसम्िको मनिािचनिा
उम्िेर्दिार बन्न पाउने छै न ।

(५)

उपर्दफा (३) बिोमजि कुनै सञ्चालक पर्दबाट हटेिा त्यस्िो पर्दिा सािारणसभाले बाूँकी अिमिको लामग अको
सञ्चालकको मनिािचन गनेछ ।

लनिी स्वाथय समावेश िएको लनणयर् प्रकृर्ामा सि
ं ग्न हुन नहुने :
(१)

सञ्चालकले आफ्नो मनजी स्िाथि सिािेश भएको मनणिय प्रमियािा सल
ं ग्न हुनहु र्दुूँ नै ।

(२)

सञ्चालकले आफूलाईिात्र व्यमिगि फाइर्दा हुनेगरी सस्ं थािा कुनै कायि गनि गराउन हुर्दूँ ैन ।
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खण्ड-२,
(३)

३६.

पाख्रीबास राजपत्र,
संख्या-६,
मिमि:२०७५/०४/२६
कुनै सञ्चालकले उपर्दफा (१) को मबपरीि हुने गरी िा आफ्नो अमिकारक्षेत्रभन्र्दा बामहर गई कुनै काि कारबाही गरे
गराएिा त्यस्िो काि कारबाही प्रमि त्यस्िो सञ्चालक व्यमिगि रूपिा उत्तरर्दायी हुनेछ र त्यस्िो काि कारबाहीबाट
सस्ं थाको, सर्दस्य िा अन्य कुनै व्यमिलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्िो हानी नोक्सानी मनजको
जायजेथाबाट असल
ू उपर गररनेछ ।

सलमलतको लवघटन :
(१)

सािारणसभाले र्देहायको अिस्थािा समिमिको मिघटन गनि सक्नेछः–
(क)

समिमिको बर्दमनयिपणू ि कायिबाट संस्थाको कारोबार जोमखििा परेिा,

(ख)

संस्थाले मिनपिु ने र्दामयत्ि िोमकएको सियमभत्र भि
ु ान गनि नसके िा,

(ग)

मिमनयििा उमल्लमखि उद्देश्य र कायि मिपररिको काि गरेिा,

(घ)

समिमिले आफ्नो मजम्िेिारी परू ा नगरेिा,

(ङ)

यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयिािलीिा उमल्लमखि शिि िा र्दिाि गने अमिकारीले मर्दएको
मनर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेिा ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजि समिमि मिघटन भएिा सािारणसभाले नयाूँ समिमिको मनिािचन गनेछ ।

(३)

समिमिले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयि बिोमजि र्दिाि गने अमिकारीले मर्दएको मनर्देशन पालना नगरेिा िा र्दफा
२९ को उपर्दफा (२) बिोमजि पेश भएको प्रमििेर्दन सिेिको आिारिा र्दिाि गने अमिकारीले समिमिलाई उजरू ी िा
मनरीक्षणको िििा र्देमखएका मिषयिस्िक
ु ो गामम्भयििाको आिारिा बढीिा छ िमहनाको सिय मर्दई सिु ार गने िौका मर्दन
सक्नेछ र त्यस्िो सियािमि मभत्र पमन सिु ार नगरेिा त्यस्िो समिमि मिघटन गनेछ ।

(४)

उपर्दफा (३) बिोमजि समिमि मिघटन भएिा त्यसरी मिघटन गररएको मिमिले िीन िमहना मभत्रिा अको समिमिको मनिािचन
सम्पन्न गराउन र त्यस्िो मनिािचन नभएसम्ि संस्थाको र्दैमनक कायि सञ्चालन गनि र्दिाि गने अमिकारीले िोमकए बिोमजिको
एक िर्दथि समिमि गठन गनिु पनेछ ।

(५)

यस र्दफा बिोमजि अको समिमिको मनिािचन गराउूँर्दा लागेको सम्पणू ि खचि सम्बमन्िि सस्ं थाले व्यहोने छ ।

३७.

िेखा सुपरीवेिण सलमलतको गठन :
(१) सस्ं थािा आन्िररक मनयन्त्रण प्रणालीलाई सदृु ढ गनि िोमकए बिोमजिको योग्यिा पगु क
े ा एक जना सयं ोजक र एक
िमहला समहि र्दईु जना सर्दस्यहरू रहने गरी सािारणसभाले मनिािचनबाट लेखा सपु रीिेक्षण समिमि गठन गनेछ ।
(२) एउटै पररिारको एक भन्र्दा बढी व्यमि एकै अिमििा एउटै संस्थाको सञ्चालक िा लेखा सपु रमािेक्षण समिमिको
सयं ोजक िा सर्दस्य पर्दिा उम्िेर्दिार बन्न र मनिािमचि हुन सक्ने छै न ।
(२) संस्थाको कििचारी र लेखा समिमिको संयोजक बीच नमजको पाररिाररक सम्बन्ि भएको हुनु हुर्दनै ।
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खण्ड-२,
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३८. िेखा सपु ररवेिण सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकार :
(१)

(२)

३९.

संख्या-६,

मिमि:२०७५/०४/२६

लेखा सपु ररिेक्षण समिमिको काि, कििव्य र अमिकार र्देहाय बिोमजि हुनेछ :–
(क)

प्रत्येक चौिामसकिा सहकारी सस्ं थाको आन्िररक लेखापरीक्षण गने, गराउने,

(ख)

आन्िररक लेखापरीक्षण गर्दाि लेखा परीक्षणका आिारभिू मसद्धान्िको पालना गने, गराउने,

(ग)

मित्तीय िथा आमथिक कारोिारको मनरीक्षण िथा िल्ू याङ्कन गने, गराउने,

(घ)

समिमिको काि कारिाहीको मनयमिि सपु ररिेक्षण गने र समिमिलाई आिश्यक सझु ाि मर्दने,

(ङ)

सािारण सभाको मनर्देशन, मनणिय िथा समिमिका मनणिय कायािन्ियन भए नभएको अनगु िन गने,

(च)

लेखा सम्बन्िी प्रमििेर्दन र समिमिको काि कारबाहीको सपु ररिेक्षण सम्बन्िी िामषिक प्रमििेर्दन
सािारणसभा सिक्ष पेश गने,

(छ)

आफूले पटक पटक मर्दएका सझु ाि कायािन्ियन नभएको कारणबाट कुनै संस्थाको महििा प्रमिकूल असर
परेिा िा त्यस्िो संस्थाको नगर्द िा मजन्सी सम्पमत्तको व्यापक रूपिा महनामिना िा अमनयमिििा भएको िा
संस्था गम्भीर आमथिक सक
ु ाई मिशेष सािारणसभा बोलाउन समिमि
ं टिा पनि लागेकोिा सोको कारण खल
सिक्ष मसफाररस गने ।

(ज)

आिश्यक परेिा आन्िररक लेखा परीक्षक मनयमु िका लामग िीन जनाको नाि सञ्चालक समिमििा
मसफाररस गने ।

लेखा सपु रमािेक्षण समिमिको सयं ोजक िा सर्दस्य सस्ं थाको र्दैमनक आमथिक प्रशासमनक कायििा सहभागी हुन पाउने
छै न ।

पररच्छे द–७
बचत तथा ऋण पररचािन
सदस्र् के लन्ित िई बचत तथा ऋणको कारोबार गनयु पने :
(१)

संस्थाले आफ्ना सर्दस्यहरूको िात्र बचि स्िीकार गनि, सोको पररचालन गनि र सर्दस्यलाई िात्र ऋण प्रर्दान गनि
सक्नेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भएिापमन बचि िथा ऋणको िख्ु य कारोबार गने गरी र्दिाि भएको सस्ं था
बाहेक अन्य मिषयगि िा िहुउद्देश्यीय संस्थाले बचि िथा ऋणको िख्ु य कारोिार गनि पाउने छैन।
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संख्या-६,
मिमि:२०७५/०४/२६
िर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अमघ बहुउद्देश्यीय िा मिषयगि संस्थाको रुपिा र्दिाि भई िख्ु य कारोिारको रुपिा िचि िथा
ऋणको कारोिार गर्दै आएको भए त्यस्िो संस्थाले िीन िषि मभत्रिा िचि िथा ऋणको िख्ु य कारोिार नहुने गरी
र्दिाि हुर्दूँ ाका बखििा उल्लेख गररएको िख्ु य कारोिार गने गरी सस्ं था सञ्चालन गनिपु नेछ ।

(३)

संस्थाले सर्दस्यलाई प्रर्दान गने ऋणिा सेिा शल्ु क र निीकरण शल्ु क मलन पाइने छै न । यमर्द मलनु पने अिस्था
र्देमखयािा एक प्रमिसि भन्र्दा बिी मलन पाइने छाना.

(४)

बचि र ऋणको ब्याजर्दर मबचको अन्िर छ प्रमिशिभन्र्दा बढी हुने छैन ।

(५)

संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणिा लाग्ने ब्याजलाई िल
ू ऋणिा पूँजू ीकृ ि गरी सोको आिारिा ब्याज लगाउन पाइने छै न।

(६)

संस्थाले कुनैपमन कम्पनीको शेयर खररर्द गनि सक्ने छै न ।
िर

४०.

४१.

(१)

सस्ं थाले र्दामयत्िप्रमि प्रमिकूल नहुने गरी सस्ं थाले स्िप्रयोजनको लामग अचल सम्पमत्त खरीर्द िथा पिू ाििार
मनिािण एिं संस्था र सर्दस्यहरुको महििा उत्पार्दन र सेिाको क्षेत्रिा प्राथमिक पूँजू ी कोष पररचालन गनि
िािा पने छैन ।

(२)

यो ऐन प्रारम्भ हुनु अमघ कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खररर्द गरेको भएिा त्यस्िो शेयर यो ऐन प्रारम्भ
भएको मिमिले एक िषि अिमिमभत्र हस्िान्िरण गररसक्नु पनेछ ।

(३)

उपर्दफा (२) िा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमनसंस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु मघ र्दिाि भएका साना
मकसानद्वारा प्रिमद्धिि मित्तीय सस्ं थाको शेयर खररर्द गनि बािा पने छैन ।

(७)

संस्थाले शेयर पूँजू ी कोषको र्दश गणु ासम्ि िचि सक
ं लन गनि सक्नेछ ।

(८)

नयाूँ सर्दस्यको हकिा ऋण रकिको १५ प्रमिसि बचि रकि परु याएर िात्र ऋण उपलब्ि गराइने छ ।

(९)

संस्थाले र्दिाि गर्दािको बखिका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यिा प्राप्त गरेको िीन िमहना अिमि व्यमिि नभई
ऋण लगानी गनि सक्ने छैन ।

सन्दिय व्र्ािदर सभबन्िी व्र्वस्थााः
(१)

संघीय काननु बिोमजि रमजष्ट्रारले बचि िथा ऋणको सन्र्दभि व्याज र्दर िोक्न सक्नेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजि िोमकएको सन्र्दभि ब्याज र्दर सस्ं थाका लामग मनर्देशक ब्याज र्दर हुनेछ ।

(३).

सस्ं थाले मलने र मर्दने ब्याजं को फरक ६ प्रमिशि िात्र हुनेछ ।

व्र्लक्तगत बचतको सीमा:
संस्थािा सर्दस्यको व्यमिगि बचिको सीिा िीस लाखसम्ि हुनेछ ।
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संख्या-६,

मिमि:२०७५/०४/२६

पररच्छे द –८
आलथयक स्रोत पररचािन
४२.

शेर्र लबक्री तथा लिताय सभबन्िी व्र्बस्था :
(१)

संस्थाले आफ्नो सर्दस्यलाई शेयर मििी गनि सक्नेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमन संस्थाले एकै सर्दस्यलाई आफ्नो कुल शेयर पूँजू ीको बीस
प्रमिशिभन्र्दा बढी हुने गरी शेयर मबिी गनि सक्ने छैन ।
िर नेपाल सरकार, प्रर्देश सरकार िा स्थानीय िहको पणू ि िा आमं शक स्िामित्ि िा मनयन्त्रण भएको संस्था िा
मनकायको हकिा यो बन्र्देज लागू हुने छैन।

४३.

४४.

(४)

संस्थाको शेयरको अमं कि िल्ू य प्रमि शेयर एक सय रुपैयाूँ हुनछे ।

(५)

संस्थाको शेयरपूँजू ी मिमनयििा उल्लेख भए बिोमजि हुनेछ ।

(६)

संस्थाले खल
ु ा बजारिा शेयर मबिी गनि पाउने छैन ।

(७)

सस्ं थाको िल
ू िनको रुपिा रहेको कुनै सर्दस्यको शेयर सोही सस्ं थाको ऋण िा र्दामयत्ि बाहेक अन्य कुनै ऋण िा
र्दामयत्ि िापि मललाि मबिी गररने छै न ।

रकम लिताय तथा खाता सञ्चािन सभबन्िी व्र्वस्था :
(१)

कुनै सर्दस्यले सस्ं थाको सर्दस्यिा त्याग गरी रकि मफिाि मलन चाहेिा मनजको कुनै र्दामयत्ि भए त्यस्िो र्दामयत्ि भि
ु ान
गरेको मिमिले एक िमहनामभत्र मनजको बाूँकी रकि िोमकए बिोमजि मनजलाई मफिाि गनिु पनेछ ।

(२)

कुनै सर्दस्यले सस्ं थािा जम्िा गरेको बचि मफिाि िाग गरेिा मनजको कुनै र्दामयत्ि भए त्यस्िो र्दामयत्ि किा गरी बाूँकी
रकि िोमकए बिोमजि मनजलाई मफिाि गनिु पनेछ।

(३)

संस्थाले िचि खािाहरु िात्र सचं ालन गनि सक्नेछ ।

ऋण वा अनुदान लिन सक्ने:
(१)

संस्थाले मिर्देशी बैंक िा मित्तीय संस्था िा अन्य मनकायबाट ऋण िा अनर्दु ान मलन िा त्यस्िो मनकायसूँग साझेर्दारीिा
काि गनि सघं ीय काननू ििोमजि स्िीकृ िी मलनु पने छ ।

(२)

उपर्दफा (१) ििोमजि मिर्देशी बैङ्क िा मनकायबाट ऋण िा अनर्दु ान मलन स्िीकृ िीको लामग िोमकएििोमजिको
मििरणहरु समहि र्दिाि गने अमिकारी सिक्ष मनिेर्दन मर्दनु पनेछ ।

(३)

उपर्दफा (२) ििोमजि मनिेर्दन प्राप्त भएिा र्दिाि गने अमिकारीले नगर कायिपामलकािा प्रस्िाि पेश गनिु पनेछ ।
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उपर्दफा (३) बिोमजिको प्रस्िाि नगर कायिपामलकाले उपयि
ु र्देखिे ा स्िीकृ िीकोलामग िन्त्रालयिा मशफाररस गरर
पठाउनेछ ।

नेपाि सरकारको सरु िण प्राप्त गनय सक्ने:
(१)

सस्ं थाले मिर्देशी बैङ्क िा मनकायसूँग मलने ऋणिा सरु क्षण प्राप्ि गनिु पने भएिा सघं ीय काननू ििोमजि
स्िीकृ मिकोलामग र्दिाि गने अमिकारर सिक्ष प्रस्िाि समहि मनिेर्दन मर्दनु पने छ ।

(२)

र्दफा (१) ििोमजि प्राप्त प्रस्िाि उपयि
ु र्देमखएिा गाउूँ \नगर कायिपामलकाले सघं ीय काननु बिोमजि स्िीकृ मिको
लामग िन्त्रालयिा मशफाररस गरर पठाउनु पनेछ ।
पररच्छे द –९
संस्थाको कोष

४६

संस्थाको कोष :
(१)

४७.

संस्थाको कोषिा र्देहाय बिोमजिको रकि रहनेछ :–
(क) शेयर मबिीबाट प्राप्ि रकि,
(ख)

बचिको रुपिा प्राप्ि रकि,

(ग)

ऋणको रुपिा प्राप्त रकि,

(घ)

नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनर्दु ान रकि,

(ङ)

मिर्देशी सरकार िा अन्िरािमष्ट्रय संघ संस्थाबाट प्राप्ि अनर्दु ान िा सहायिाको रकि,

(च)

व्यिसामयक कायिबाट आमजिि रकि,

(छ)

सर्दस्यिा प्रिेश शल्ु क,

(ज)

संस्थाको नाििा प्राप्त हुने अन्य जनु सक
ु ै रकि ।

िगेडा कोष :
(१)

संस्थािा एक जगेडा कोष रहनेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजिको कोषिा र्देहाय बिोमजिका रकि रहने छन् :–
(क)

आमथिक िषिको खर्दू बचि रकिको कम्िीिा पछचीस प्रमिशि रकि,

(ख)

कुनै संस्था, सघं िा मनकायले प्रर्दान गरेको पूँजू ीगि अनर्दु ान रकि,

(ग)

मस्थर सम्पमत्त मििीबाट प्रप्त रकि,
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आमथकि िषिको अन्ििा मिमनयििा भएका अन्य खचि हुन नसके का रकि, प्रिेश सल
ु क
र अन्य स्रोिबाट प्राप्त रकि ।

(३)
४८.

४९.

५०.

उपर्दफा (१) बिोमजिको जगेडा कोष अमिभाज्य हुनेछ । िर करोबारको कालो चमु चिा परेका सर्दस्िाको हकिा यो
मनयि लागु हुने छैन .

संरलित पूूँिी लिताय कोषाः
(१)

सस्ं थािा एक सरं मक्षि पूँजू ी मफिाि कोष रहनेछ ।

(२)

र्दफा ४७ बिोमजिको जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बिोमजिको रकि छुि्याई बाूँकी रहेको
रकिको कम्िीिा पछचीस प्रमिशि रकि उपर्दफा (१) बिोमजिको कोषिा िामषिक रुपिा जम्िा गनिु पनेछ ।

(३)

उपर्दफा (१) बिोमजिको रकि सर्दस्यले गरेको सघं ीय काननु िा िोमकए बिोमजिको िामषिक कारोिारको आिारिा
सम्बमन्िि सर्दस्यलाई उपलव्ि गराउनु पनेछ ।

सहकारी प्रवद्धयन कोषसभबन्िी व्र्वस्था:
(१)

संस्थाले सहकारी व्यिसायको प्रिद्धिन गनिको लामग र्दफा ४७ बिोमजि जगेडा कोषिा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को
खण्ड (क) बिोमजिको रकि छुट्याई बाूँकी रहेको रकिको शन्ू य र्दशिलि पाूँच प्रमिशिले हुन आउने रकि सघं ीय
काननु िा व्यिस्था भए बिोमजिको सहकारी प्रिद्धिन कोषिा िामषिक रुपिा जम्िा गनिु पनेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजिको कोषको उपयोग सघं ीय काननु व्यिस्था भएबिोमजि हुनेछ ।

अन्र् कोष सभबन्िी व्र्बस्थााः
(१)

र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ िा उमल्लमखि कोषका अमिररि संस्थािा सहकारी मशक्षा कोष, शेयर लाभाश
ं कोष
लगायि िोमकए बिोमजिका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन् ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजिको कोषको रकि सो कोषको उद्देश्य पमू ििका लामग मिमनयििा िोमकए बिोमजि उपयोग गनि
समकनेछ ।
िर एक िषिको शेयर लाभाश
ं को रकि शेयर पूँजू ीको पन्र प्रमिशि भन्र्दा बढी हुने छैन ।
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पररच्छे द –१०
अलििेख र सूचना
५१.

५२.

अलििेख राख्नु पने :
(१)

संस्थाले सािारण सभा, समिमि िथा लेखा सपु ररबेक्षण समिमि बैठकका मनणिय िथा काि कारबाहीको अद्यािमिक
अमभलेख सरु मक्षि साथ राख्नु पनेछ ।

(२)

संस्थाले कारोबारसूँग सम्बमन्िि िथा अन्य आिश्यक अमभलेखहरू िोमकए बिोमजि सरु मक्षि साथ राख्नु पनेछ ।

लववरण उपिब्ि गराउनु पने :
(१)

संस्थाले र्देहायका मििरणहरू समहिको प्रमििेर्दन आ.ि. सिाप्त भएको िीन िमहना मभत्र र्दिाि गने अमिकारी सिक्ष
पेश गनिु पनेछ :–
(क)

कारोबारको चौिामसक र िामषिक प्रमििेर्दन िथा लेखापरीक्षण प्रमििेर्दन

(ख)

बामषिक कायििि नीमि िथा योजना,

(ग)

खर्दु बचि सम्बन्िी नीमि िथा योजना,

(घ)

सञ्चालकको नाि िथा बाूँकी कायाििमिको सचू ी,

(ङ)

सािारणसभाको बैठक सम्बन्िी जानकारी,

(च)

शेयर सर्दस्य सख्ं या र शेयरपूँजू ी,

(छ)

सञ्चालक िा सर्दस्यले मलएको ऋण मिनि बाूँकी रहेको रकि,

(ज)

र्दिाि गने अमिकारीले सिय सियिा िोमकमर्दएको अन्य मििरण ।

(झ)

र्दइु करोड भन्र्दा िामथ कारोबार गने सस्ं थाले िामसक रुपिा िोमकयाको मबिरण स्थनीय रमजस्टर सिक्ष पेश
गने ।
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पररच्छे द – ११
िेखा र िेखापरीिण
५३.

कारोबारको िेखा:
सस्ं थाको कारोबारको लेखा र्दोहोरो लेखा प्रणालीिा आिाररि र कारोबारको यथाथि मस्थमि स्पष्टरुपिा र्देमखने गरी सघं ीय
काननू बिोमजि रमजष्ट्रारले लागू गरेको लेखािान (एकाउमन्टङ स्ट्याण्डडि) र यस ऐन बिोमजि पालना गनपिु ने अन्य शिि िथा
व्यिस्था बिोमजि राख्नु पनेछ ।

५४.

५५.

िेखापरीिण:
(१)

संस्थाले प्रत्येक आमथिक िषिको लेखापरीक्षण सो आमथिक िषि सिाप्त भएको मिमिले िीन िमहनामभत्र प्रचमलि काननू
बिोमजि इजाजिपत्र प्राप्ि लेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पनेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजिको अिमि मभत्र कुनै संस्थाले लेखा परीक्षण नगराएको पाइएिा र्दिाि गने अमिकारीले त्यस्िो
संस्थाको लेखा परीक्षण इजाजि पत्र प्राप्त लेखा परीक्षकबाट गराउन सक्नेछ।

(३)

उपर्दफा (२) बिोमजि लेखा परीक्षण गराउूँर्दा लेखा परीक्षकलाई मर्दनु पने पाररश्रमिक लगायिको रकि सम्बमन्िि
संस्थाले व्यहोनेछ ।

(४)

उपर्दफा (१) िा (२) बिोमजि लेखाप रीक्षकले गरेको लेखा परीक्षण प्रमििेर्दन अनिु ोर्दनको लामग सािारण सभा
सिक्ष पेश गनिु पनेछ ।

(५)

उपर्दफा (४) बिोमजि पेश भएको लेखा परीक्षण प्रमििेर्दन सािारण सभाबाट अनिु ोर्दन हुन नसके िा पनु ः लेखा
परीक्षणको लामग सािारण सभाले र्दफा ५५ को अिीनिा रही अको लेखा परीक्षक मनयि
ु गनेछ ।

िेखापरीिकको लनर्ुलक्त :
(१)

संस्थाको लेखा परीक्षण सम्बन्िी कायि गनि प्रचमलि काननू बिोमजि इजाजि पत्र प्राप्त लेखा परीक्षकहरू िध्येबाट
सािारण सभाले एकजना लेखा परीक्षक मनयमु ि गरी पाररश्रमिक सिेि िोक्नेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजि लेखा परीक्षक मनयि
ु गर्दाि एउटै व्यमि, फिि िा कम्पनीलाई लगािार िीन आमथिक िषिभन्र्दा
बढी हुने गरी मनयि
ु गनि समकने छै न ।
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खण्ड-२,
पाख्रीबास राजपत्र,
५६. िेखापरीिकमा लनर्क्त
ु हुन नसक्ने :
(१)

संख्या-६,

मिमि:२०७५/०४/२६

र्देहायका व्यमि लेखा परीक्षकिा मनयि
ु हुन िथा मनयि
ु भई सके को भए सो पर्दिा बहाल रहन सक्ने छै न :(क)

सहकारी सस्ं थाको सञ्चालक,

(ख)

सम्बमन्िि संस्थाको सर्दस्य,

(ग)

सहकारी संस्थाको मनयमिि पाररश्रमिक पाउने गरी मनयि
ु सल्लाहकार िा कििचारी,

(घ)

लेखा परीक्षण सम्बन्िी कसरू िा सजाय पाएको िीन िषिको अिमि भि
ु ान नभएको,

(ङ)

र्दािासाहीिा परेको,

(च)

भ्रष्टाचार, ठगी िा नैमिक पिन हुने अन्य फौजर्दारी कसरू िा सजाय पाएको पाूँच िषि भि
ु ान नभएको,

(ज)

सम्बमन्िि संस्थासूँग स्िाथि बामझएको व्यमि ।

(२)

लेखा परीक्षकले आफू मनयि
ु हुनअ
ु मघ उपर्दफा (१) बिोमजि अयोग्य नभएको कुराको संस्था सिक्ष
स्िघोषणा गराउनपु नेछ ।

(३)

कुनै लेखा परीक्षक आफ्नो कायिकाल सिाप्त नहुर्दूँ ै कुनै संस्थाको लेखा परीक्षण गनि अयोग्य भएिा िा संस्थाको
लेखा परीक्षकको पर्दिा कायि रहन नसक्ने मस्थमि उत्पन्न भएिा मनजले लेखा परीक्षण गनिु पने िा गरररहेको काि
ित्काल रोकी सो कुराको जानकारी मलमखि रुपिा संस्थालाई मर्दनु पनेछ ।

(४)

यस र्दफाको प्रमिकूल हुनेगरी मनयि
ु भएको लेखा परीक्षकले गरेको लेखा परीक्षण िान्य हुने छै न ।
पररच्छे द –१२
छुट,सुलविा र सहुलिर्त

५७.

छुट, सुलविा र सहुलिर्त:
(१)

सस्ं थालाई प्राप्त हुने छुट, समु ििा र सहुमलयि सघं ीय काननु बिोमजि हुनेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) िा उल्लेमखि छुट, समु ििा र सहुमलयि बाहेक संस्थालाई प्राप्त हुने अन्य छुट, समु ििा र सहुमलयि
िोमकए बिोमजि हुनेछ ।
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खण्ड-२,

पाख्रीबास राजपत्र,

संख्या-६,
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पररच्छे द—१३
ऋण असुिी तथा बाूँकी बक्र्ौता
५८.

ऋण असि
ू गने:
(१)

कुनै सर्दस्यले संस्थासूँग गरे को ऋण सम्झौिा िा शिि कबमु लयिको पालना नगरेिा, मलखिको भाखामभत्र ऋणको
सािाूँ, ब्याज र हजािना चि
ु ा नगरेिा िा ऋण मलएको रकि सम्बमन्िि काििा नलगाई महनामिना गरेको र्देमखएिा
त्यस्िो सर्दस्यले ऋण मलर्दं ा राखेको मििोलाई सम्बमन्िि सस्ं थाले मललाि मबिी गरी िा अन्य कुनै व्यिस्था गरी
आफ्नो साूँिा, ब्याज र हजािना असल
ू उपर गनि सक्नेछ । मििो सम्बमन्िि संस्थाले सकारे पिाि् पमन ऋणीले साूँिा
ब्याज र्दिु ै भि
ु ानी गरी मििो बापिको सम्पमत्त मफिाि मलन चाहेिा मफिाि गनिु पनेछ ।

(२)

कुनै सर्दस्यले संस्थािा राखेको मििो कुनै मकमसिले कसैलाई हक छोमड मर्दएिा िा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्िो
मििोको िल्ू य घट्न गएिा त्यस्िो ऋणीलाई मनमिि म्यार्द मर्दई थप मििो सरु क्षण राख्न लगाउन समकनेछ ।

(३)

उपर्दफा (२) बिोमजि ऋणीले थप मििो नराखेिा िा उपर्दफा (१) िा (२) बिोमजिको मििोबाट पमन साूँिा, ब्याज
र हजािनाको रकि असल
ू उपर हुन नसके िा त्यस्िो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पमन साूँिा, ब्याज र
हजिााना असल
ू उपर गनि समकनेछ ।

(४)

यस र्दफा बिोमजि साूँिा, ब्याज र हजिना असल
ू उपर गर्दाि लागेको खचिको रकि िथा असल
ू उपर भएको साूँिा,
व्याज र हजािनाको रकि किा गरी बाूँकी रहन आएको रकि सम्बमन्िि ऋणीलाई मफिाि मर्दनु पनेछ ।

(५)

यस र्दफा बिोमजि कुनै सस्ं थाले ऋणीको मििो िा अन्य जायजेथा मललाि मबिी गर्दाि मललाि सकाने व्यमिको
नाििा सो मििो िा जायजेथा प्रचमलि काननू बिोमजि रमजष्ट्रेशन िा र्दामखल खारेज गनिको लामग सम्बमन्िि
कायािलयिा लेखी पठाउनेछ र सम्बमन्िि कायािलयले पमन सोही बिोमजि रमजष्ट्रेशन िा र्दामखल खारेज गरी सोको
जानकारी सम्बमन्िि सस्ं थालाई मर्दनु पनेछ ।

(६)

यस र्दफा बिोमजि मििो राखेको सम्पमत्त मललाि मबिी गर्दाि कसैले सकार नगरेिा त्यस्िो सम्पमत्त सम्बमन्िि संस्था
आफैं ले सकार गनि सक्नेछ ।

(७)

उपर्दफा (६) बिोमजि आफैं ले सकार गरेिा त्यस्िो सम्पमत्त सम्बमन्िि संस्थाको नाििा रमजष्ट्रेशन िा र्दामखल खारेज
गनि सम्बमन्िि कायािलयिा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएिा सम्बमन्िि कायािलयले सोही बिोमजि रमजष्ट्रेशन
िा र्दामखल खारेज गरी मर्दनु पनेछ

(८)

रु. एक लाख भन्र्दािामथ ऋण मलनेको हकिा मििो जिामन मनजको िा एक घरको सर्दस्य हुनु पने छ ।

५९. कािो सूची सभबन्िी व्र्वस्थााः
संस्थाबाट ऋण मलई रकिको अपचलन गने िा िोमकएको सियािमि मभत्र ऋणको साूँिा व्याज मफिाि नगने व्यमिको नाि
नािेशी समहि कालोसचू ी प्रकाशन सम्बन्िी व्यिस्था सघं ीय काननु बिोमजि हुनेछ ।
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६०. किाय सच
ू ना के न्द्र सभबन्िी व्र्वस्थााः कजाि सचू ना के न्ि सम्बन्िी व्यिस्था सघं ीय काननु बिोमजि हुनेछ ।
६१

बाूँकी बक्र्ौता असूि उपर गने : कसैले संस्थालाई मिनिु बझु ाउनु पने रकि नमिरी बाूँकी राखेिा त्यस्िो रकि र सोको
ब्याज सिेि र्दिाि गने अमिकारीले त्यस्िो व्यमिको जायजेथाबाट असल
ू उपर गररमर्दन सक्नेछ ।

६२.

रोक्का राख्न िेखी पठाउने:

६३.

(१)

सस्ं था िा र्दिाि गने अमिकारीले र्दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लामग कुनै व्यमिको खािा, जायजेथाको स्िामित्ि
हस्िान्िरण, नािसारी िा मबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बमन्िि मनकायिा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजि रोक्काको लामग लेखी आएिा सम्बमन्िि मनकायले प्रचमलि काननू बिोमजि त्यस्िो व्यमिको
खािा,जाय जेथाको स्िामित्ि हस्िान्िरण, नािसारी िा मबिी गनि नपाउने गरी रोक्का राखी मर्दनु पनेछ ।

अग्रालिकार रहने:
कुनै व्यमिले सस्ं थालाई मिनिु पने ऋण िा अन्य कुनै र्दामयत्ि नमिरेिा त्यस्िो व्यमिको जायजेथािा नेपाल सरकारको कुनै
हक र्दाबी भए त्यसको लामग रकि छुिाई बाूँकी रहन आएको रकििा संस्थाको अग्रामिकार रहनेछ ।

६४.

कार्यवाही गनय वािा नपने:
सस्ं थाले ऋण असल
ु ी गने सम्बन्ििा कुनै व्यमि िा सहकारी सस्ं था उपर चलाएको कुनै कारिाहीका कारणबाट त्यस्िो व्यमि
िा संस्था उपर यस ऐन िथा प्रचमलि काननू बिोमजिको कुनै कसरू िा कारिाही चलाउन रोक लगाएको िामनने छै न ।
पररच्छे द– १४
एकीकरण, लबघटन तथा दताय खारेि

६५.

६६.

एकीकरण तथा लविािन सभबन्िी व्र्बस्था:
(१)

यस ऐनको अमिनिा रही र्दईु िा र्दईु भन्र्दा बढी सस्ं थाहरु एक आपसिा गाभी एकीकरण गनि िा एक सस्ं थालाई
भौगोमलक कायि क्षेत्रको आिारिा र्दईु िा र्दईु भन्र्दा बढी संस्थािा मिभाजन गनि समकनेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजि एकीकरण िा मिभाजन गर्दाि सम्बमन्िि संस्थाको कुल कायि रहेका सर्दस्य सख्ं याको र्दईु
मिहाइ बहुििबाट मनणिय हुनु पनेछ ।

(३)

उपर्दफा (२) बिोमजि एकीकरण िा मिभाजन गने मनणिय गर्दाि एकीकरण िा मिभाजनका शिि र कायिमिमि सिेि
खल
ु ाउनु पनेछ।

लवघटन र दताय खारेि:
(१)

कुनै संस्थािा र्देहायको अिस्था मिद्यिान भएिा सािारण सभाको ित्काल कायि रहेका र्दईु मिहाइ बहुिि सर्दस्यको
मनणियबाट त्यस्िो संस्थाको मिघटन गने मनणिय गरी र्दिाि खारेजीको स्िीकृ मिका लामग समिमिले र्दिाि गने अमिकारी
सिक्ष मनिेर्दन मर्दनसक्नेछ :–
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(२)

उपर्दफा (१) बिोमजि प्राप्ि मनिेर्दनिा छानमिन गर्दाि त्यस्िो सस्ं थाको मिघटन गनि उपयि
ु र्देमखएिा र्दिाि गने
अमिकारीले त्यस्िो संस्थाको र्दिाि खारेज गनि सक्नेछ।

(३)

उपर्दफा (२) िा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमन र्दिाि गने अमिकारीले र्देहायको अिस्थािा िात्र सस्ं थाको र्दिाि
खारेज गनि सक्नेछ :–
(क)

लगािार र्दईु िषिसम्ि कुनै कारोबार नगरी मनष्ट्कृय रहेको पाइएिा,

(ख)

कुनै सस्ं थाले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयिािली मिपरीिको कायि बारम्बार गरेिा,

(ग)

मिमनयििा उमल्लमखि उद्देश्य मिपरीि कायि गरेिा,

(घ)

सहकारी िल्ू य, िान्यिा र मसद्धान्ि मिपरीि कायि गरेिा ।

(४)

उपर्दफा (२) िा (३) बिोमजि र्दिाि खारेज गनिु अमघ र्दिाि गने अमिकारीले त्यस्िो संस्थालाई सनु िु ाईको लामग पन्र
मर्दनको सिय मर्दनु पनेछ ।

(५)

उपर्दफा (२) िा (३) बिोमजि संस्थाको र्दिाि खारेज भएिा त्यस्िो संस्था मिघटन भएको िामननेछ ।

(७)

उपर्दफा (२) िा (३) बिोमजि संस्थाको र्दिाि खारेजी भएिा त्यस्िो संस्थाको र्दिाि प्रिाणपत्र स्ििः रद्द भएको
िामननेछ ।

लिक्वीडेटरको लनर्लु क्त:
(१)

र्दफा ६६ बिोमजि कुनै संस्थाको र्दिाि खारेज भएिा र्दिाि गने अमिकारीले मलक्िीडेटर मनयि
ु गनेछ ।

(२)

उपर्दफािा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भएिापमन सघं ीय काननु िा िोमकएको मसिा सम्िको सम्पमत्त भएको
संस्थाको हकिा र्दिाि गने अमिकारीले कुनै अमिकृ िस्िरका कििचारीलाई मलक्िीडेटर मनयमु ि गनि सक्नेछ ।

लिक्वीडेशन पलछको सभपलतको उपर्ोग:
कुनै सस्ं थाको मलक्िीडेशन पिाि् सबै र्दामयत्ि भि
ु ान गरी बाूँकी रहन गएको सम्पमत्तको उपयोग सघं ीय काननु िा िोमकए
बिोमजि हुनेछ ।
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पररच्छे द –१५
दताय गने अलिकारी
६९.

दताय गने अलिकारी:
(१) यस ऐन अन्िगिि र्दिाि गने अमिकारीले गनिपु ने कायिहरू पाख्रीबास नगरपामलकाको प्रिख
ु प्रशासमकय अमिकृ िले
गनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बिोमजिको र्दिाि गने अमिकारीले यस ऐन बिोमजि आफूिा रहेको कुनै िा सम्पणू ि अमिकार आफू
िािहिको अमिकृ िस्िरको कििचारीलाई प्रत्यायोजन गनि सक्नेछ ।

७०.

काम, कतयव्र् र अलिकार :
यस ऐनिा अन्यत्र उमल्लमखि काि, कििव्य िथा अमिकारको अमिररि र्दिाि गने अमिकारीको काि, कििव्य र अमिकार
िोमकए बिोमजि हुनेछ ।
पररच्छे द –१६
लनरीिण तथा अनुगमन

७१.

लनरीिण तथा अलििेख िाूँच गने:
(१)

र्दिाि गने अमिकारीले संस्थाको जनु सक
ु ै िखि मनरीक्षण िथा अमभलेख परीक्षण गनि, गराउन सक्नेछ ।

(२)

नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जनु सक
ु ै िखि िोमकएको भन्र्दा बढी आमथिक कारोिार गने संस्थाको महसाि मकिाि िा मित्तीय
कारोिारको मनरीक्षण िा जाूँच गनि, गराउन सक्नेछ।

(३)

उपर्दफा (२) को प्रयोजनको लामग नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अमिकारी िा मिशेषज्ञ खटाई आबश्यक मििरण
िा सचू नाहरू सस्ं थाबाट मझकाई मनरीक्षण िथा सपु रीिेक्षण गनि सक्नेछ ।

(४)

उपर्दफा (१) िा (२)बिोमजि मनरीक्षण िा महसाब जाूँच गर्दाि र्दिाि गने अमिकारी िा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अमिकार
प्राप्त अमिकृ िले िाग गरेको जानकारी सम्बमन्िि सस्ं थाले उपलब्ि गराउनु पनेछ ।

(५)

उपर्दफा (१) िा (२) बिोमजि मनरीक्षण िा महसाब जाूँच गर्दाि कुनै संस्थाको कािकारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि
बनेको मनयि, मनर्देमशका, िापर्दण्ड िा कायिमिमि बिोमजि भएको नपाइएिा र्दिाि गने अमिकारी िा नेपाल राष्ट्र
बैङ्कले सम्बमन्िि संस्थालाई आिश्यक मनर्देशन मर्दन सक्नेछ र त्यस्िो मनर्देशनको पालना गनिु त्यस्िो संस्थाको
कििव्य हुनेछ ।

(६)

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस र्दफा बिोमजि संस्थाको मनरीक्षण िथा सपु रीिेक्षण गर्दाि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचमलि
काननू बिोमजिको अमिकार प्रयोग गनि सक्नेछ।

(७)

यस र्दफा बिोमजि संस्थाको मनरीक्षण िथा सपु रीिेक्षण गर्दाि प्राप्ि हुन आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले
पाख्रीबास नगर कायिपामलकालाई उपलब्ि गराउनु पनेछ ।
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(१)

कुनै संस्थाको व्यिसामयक कारोबार सन्िोषजनक नभएको, सर्दस्यको महि मिपरीि काि भएको िा सो संस्थाको
उद्देश्य मिपरीि कायि गरेको भनी त्यस्िो संस्थाको कम्िीिा िीस प्रमिशि सर्दस्यले छानमिनको लामग मनिेर्दन मर्दएिा
र्दिाि गने अमिकारीले त्यस्िो संस्थाको छानमिन गनि, गराउन सक्नेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजि छामनिन गर्दाि िाग गरेको मििरण िा कागजाि उपलब्ि गराई सहयोग गनिु सम्बमन्िि
समिमिको कििव्य हुनेछ ।

(३)

उपर्दफा (१) िा (२) बिोमजि गररएको छानमिनको जानकारी सम्बमन्िि संस्थालाई मलमखि रुपिा मर्दनु पनेछ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गने सस्ं था को लनरीिण तथा अनगु मन सभबन्िी लवशेष व्र्वस्था :
(१)

बचि िथा ऋणको िख्ु य कारोबार गने संस्थाले िोमकए बिोमजि अनगु िन प्रणाली अिलम्बन गनिु पनेछ ।

(२)

र्दिाि गने अमिकारीले बचि िथा ऋणको कारोबार गने सस्ं थाको िोमकए बिोमजिको अनगु िन प्रणालीिा आिाररि
भई मनरीक्षण िथा अनगु िन गनेछ ।

(३)

उपर्दफा (२) बिोमजि संस्थाको मनरीक्षण िथा अनगु िन र्दिाि गने अमिकारीले आिश्यकिा अनसु ार नेपाल राष्ट्र
बैङ्क लगायिका अन्य मनकायको सहयोग मलन सक्नेछ ।

वालषयक प्रलतवेदन पेश गनयपु ने :
(१)

र्दिाि गने अमिकारीले आमथिक िषि सिाप्त भएको मिमिले िीन िमहनामभत्र सस्ं थाको मनरीक्षण सम्बन्िी िामषिक
प्रमििेर्दन गाउूँ \ नगर कायिपामलका सिक्ष पेश गनिु पनेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजिको प्रमििेर्दनिा र्देहायका मििरणहरू खल
ु ाउनु पनेछ:–
(क)

सञ्चालनिा रहेका सस्ं थाको मििरण,

(ख)

अनगु िन गररएका सस्ं थाको सख्ं या िथा आमथिक कारोिारको मििरण,

(ग)

संस्थािा सहकारी मसद्धान्ि र यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयि, मिमनयि िथा आन्िररक
कायिमिमिको पालनाको अिस्था,

(घ)

संस्थाका सर्दस्यले प्राप्ि गरेको सेिा समु ििाको अिस्था,

(ङ)

संस्थाको मियाकलापिा सर्दस्यको सहभामगिाको स्िर अनपु ाि,

(च)

संस्थालाई गाउूँपामलका/नगरपामलकाबाट प्रर्दान गररएको मित्तीय अनर्दु ान िथा छुट समु ििाको
सर्दपु योमगिाको अिस्था,

(छ)

संस्थाको आमथिक मियाकलाप िथा मित्तीय अिस्था सम्बन्िी िोमकए बिोमजिका मििरण,
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खण्ड-२,
(ज)

पाख्रीबास राजपत्र,
संख्या-६,
संस्थािा आन्िररक मनयन्त्रण प्रणालीको अिस्था,

मिमि:२०७५/०४/२६

(झ)

संस्थािा सशु ासन िथा मजम्िेिारीको अिस्था,

(ञ)

सस्ं थािा रहेका कोषको मििरण,

(ट)

संरमक्षि पूँजू ी मफिाि कोष मििरणको अिस्था,

(ठ)

सहकारीको नीमि मनिािणिा सहयोग पग्ु ने आिश्यक कुराहरू,

(ड)

सहकारी संस्थाको र्दिाि, खारेजी िथा मिघटन सम्बन्िी मििरण,

(ढ)

संस्थाले सञ्चालन गरेको र्दफा १२ बिोमजिको कारोिार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजनाको मििरण,

(ण)

िोमकए बिोमजिका अन्य मििरण ।

७५. आपसी सुरिण सेवा संचािन सभबन्िी व्र्वस्थााः
(१)
७६.

सस्ं थाले सघं ीय काननु िा व्यिस्था भएबिोमजि आफ्ना सर्दस्यहरुको बालीनाली िा िस्िभु ाउिा भएको क्षमिको
अश
ं पमू िि गने गरी आपसी सरु क्षण सेिा सचं ालन गनि सक्नेछ ।

लस्थरीकरण कोष सभबन्िी व्र्वस्थााः
(१)

बचि िथा ऋण मिषयगि संस्थाहरू सम्भामिि जोमखिबाट सरं क्षणका लामग संघीय काननु िा व्यिस्था भएबिोमजि
खडा हुने मस्थरीकरण कोषिा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

पररच्छे द –१७
समस्र्ाग्रस्त सस्ं थाको व्र्वस्थापन
७७.

सस्ं था समस्र्ाग्रस्त िएको घोषणा गनय सलकने:
(१)

यस ऐन बिोमजि गररएको मनरीक्षण िा महसाब जाूँचबाट कुनै सस्ं थािा र्देहायको अिस्था मिद्यिान रहेको र्देमखएिा
कायिपामलकाले त्यस्िो संस्थालाई सिस्याग्रस्ि संस्थाको रुपिा घोषणा गनि सक्नेछ:(क)

सर्दस्यको महि मिपरीि हुने गरी कुनै कायि गरेको,

(ख)

सस्ं थाले परू ा गनपिु ने मित्तीय र्दामयत्ि परू ा नगरेको िा भि
ु ानी गनिपु ने र्दामयत्ि भि
ु ानी गनि नसके को िा
भि
ु ानी गनि नसक्ने अिस्था भएको,

(ग)

सर्दस्यहरूको बचि मनिािररि शिि बिोमजि मफिाि गनि नसके को,

(घ)

यो ऐन, यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयि िथा मिमनयि मिपरीि हुने गरी सस्ं था सञ्चालन भएको,
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खण्ड-२,
(ङ)
(च)

(२)

७८.

पाख्रीबास राजपत्र,
संख्या-६,
मिमि:२०७५/०४/२६
संस्था र्दािासाहीिा पनि सक्ने अबस्थािा भएको िा उल्लेखनीय रुपिा गम्भीर आमथिक कमठनाई
भोमगरहेको,
कुनै संस्थाले सर्दस्यको बचि रकि मफिाि गनिु पने अिमििा मफिाि नगरेको भनी त्यस्िो संस्थाका कम्िीिा
िीस प्रमिशि िा िीस जना िध्ये जनु कि हुन्छ सो िरािरका सर्दस्यहरूले र्दिाि गने अमिकारी सिक्ष
मनिेर्दन मर्दएकोिा छानमिन गर्दाि खण्ड (क) र्देमख (ङ) सम्िको कुनै अिस्था मिद्यिान भएको र्देमखएको ।

उपर्दफा (१) िा जनु सक
ु ै कुरा लेमखएको भए िापमन प्रचमलि काननू बिोमजि गठन गरेको आयोगले कुनै सस्ं थालाई
सिस्याग्रस्ि संस्था घोषणा गनि मसफाररस गरेिा िा सिस्याग्रस्ि भनी पमहचान गरेकोिा िा त्यस्िो आयोगिा परेको
उजरु ी संख्या, औमचत्य सिेिको आिारिा कायिपामलकाले त्यस्िो संस्थालाई सिस्याग्रस्ि संस्था घोषणा गनि
सक्नेछ ।

व्र्वस्थापन सलमलतको गठन:
(१)

र्दफा ७७ बिोमजि सिस्याग्रस्ि संस्था घोषणा भएकोिा त्यस्िो संस्थाको सम्पमत्त व्यिस्थापन िथा र्दामयत्ि भि
ु ानी
सम्बन्िी कायिकालामग व्यिस्थापन समिमिको गठन गनि र्दिाि गने अमिकारीले कायिपामलका सिक्ष मसफाररस
गनेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजि मशफाररस भई आएिा कायिपामलकाले िोमकए ििोमजि व्यिस्थापन समिमिको गठन गनि
सक्ने छ ।

(३)

उपर्दफा (२) बिोमजि गमठि व्यिस्थापन समिमिको काि, कििव्य र अमिकार िोमकए बिोमजि हुनेछ ।

पररच्छे द–१८
कसरु , दण्ड िररवाना तथा पनु राबेदन
७९.

कसुर गरेको मालनने :
कसैले र्देहायको कुनै कायि गरेिा यस ऐन अन्िगििको कसरु गरेको िामननेछ ।
(क)

र्दिाि नगरी िा खारेज भएको संस्था सञ्चालन गरेिा िा कुनै व्यमि, फिि िा कम्पनीले आफ्नो नाििा सहकारी शब्र्द
िा सो शब्र्दको अग्रं ेजी रुपान्िरण राखी कुनै कारोबार, व्यिसाय, सेिा प्रिाह िा अन्य कुनै कायि गरेिा,

(ख)

सर्दस्यको बचि यस ऐन र यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयि, मिमनयि बिोमजि बाहेक अन्य कुनै पमन प्रयोजनको
लामग प्रयोग गरेिा,

(ग)

िोमकएको भन्र्दा बढी रकि ऋण प्रर्दान गर्दाि जिानि िा सरु क्षण नराखी ऋण प्रर्दान गरेिा,

(घ)

समिमिको सर्दस्य, व्यिस्थापक िा कििचारीले संस्थाको सम्पमत्त, बचि िा शेयर रकि महनामिना गरेिा,
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खण्ड-२,
(ङ)

पाख्रीबास राजपत्र,
संख्या-६,
मिमि:२०७५/०४/२६
ऋण असल
ू हुन नसक्ने गरी समिमिका कुनै सर्दस्य, मनजको नािेर्दार िा अन्य व्यमि िा कििचारीलाई ऋण मर्दई रकि
महनामिना गरेिा,

(च)

समिमिका कुनै सर्दस्यले एक्लै िा अन्य सर्दस्यको मिलोििोिा संस्थाको शेयर िा बचि रकि आफू खसु ी पररचालन
गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पर्ु याएिा,

(छ)

झिु ा िा गलि मििरण पेश गरी कजाि मलएिा, राखेको मििो कछचा भएिा िा ऋण महनामिना गरेिा,

(ज)

संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्िरग् ि बनेका मनयि, मिमनयि मिपररि लगानी गरेिा िा लगानी गने उद्देश्यले रकि
उठाएिा,

(झ)

कृ मत्रि व्यिसाय खडा गरी िा गराई ऋण मलएिा िा मर्दएिा,

(ञ)

मििोको अस्िाभामिक रुपिा बढी िल्ू याङ्कन गरी ऋण मलएिा िा मर्दएिा,

(ट)

झिु ा मििरणको आिारिा पररयोजनाको लागि अस्िाभामिक रुपिा बढाई बढी ऋण मलएिा िा मर्दएिा,

(ठ)

कुनै व्यमि िा सस्ं थालाई एक पटक मर्दइसके को सरु क्षण रीिपिू िक फुकुिा नभई िा सो सरु क्षणले खािेको िल्ू यभन्र्दा
बढी हुनेगरी सोही सरु क्षण अन्य संस्थािा राखी पनु ः ऋण मलए िा मर्दएिा,

(ड)

सस्ं थाबाट जनु प्रयोजनको लामग ऋण समु ििा मलएको हो सोही प्रयोजनिा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे िा गराएिा,

(ढ)

सस्ं थाको कुनै कागजाि िा खािािा लेमखएको कुनै कुरा कुनै िररकाले हटाइ िा उडाइ अकै अथि मनस्कने व्यहोरा
पारी मिलाई लेख्ने िा अको मभन्नै श्रेस्िा राख्ने जस्िा काि गरेबाट आफूलाई िा अरु कसैलाई फाइर्दा िा हामन
नोक्सानी गने उद्देश्यले कीिे गनि िा अकािको हामन नोक्सानी गने उद्देश्यले नगरे िा नभएको झिु ा कुरा गरे िा भएको
हो भनी िा मिमि, अङ्क िा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजाि बनाई िा बनाउन लगाई जालसाजी
गरे िा गराएिा,

(ण)

ऋणको मििो स्िरुप रामखने चल अचल सम्पमत्त मललाि मबिी िा अन्य प्रयोजनको लामग िल्ू याङ्कन गर्दाि
िल्ू याङ्कनकिािले बढी, कि िा गलि िल्ू याङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी पर्ु याउने कायि गरे िा गराएिा,

(ि)

सस्ं थालाई हानी नोक्सानी पर्ु याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काि गराउन िा नगराउन, िोलामहजा गनि िा गराउन, कुनै
मकमसिको रकि मलन िा मर्दन, मबना िल्ू य िा कि िल्ू यिा कुनै िाल, िस्िु िा सेिा मलन िा मर्दन, र्दान, र्दािव्य,
उपहार िा चन्र्दा मलन िा मर्दन, गलि मलखि ियार गनि िा गराउन, अनिु ार्द गनि िा गराउन िा गैर काननू ी लाभ िा
हानी पर्ु याउने बर्दमनयिले कुनै कायि गरे िा गराएिा,

(थ)

कुनै संस्था िा सोको सर्दस्य िा बचिकिाि िा िी िध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पग्ु ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएिा
िा लेखा परीक्षण गरेको झिु ो प्रमििेर्दन ियार पारेिा िा पानि लगाएिा ।
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खण्ड-२,
८०. सिार्ाः
(१)

पाख्रीबास राजपत्र,

मिमि:२०७५/०४/२६

कसैले र्दफा ७९ को कसरू गरेिा र्देहाय बिोमजिको सजाय हुनछे :(क)

खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसरू िा एक बषिसम्ि कै र्द र एक लाख रुपै ूँयासम्ि जररिाना,

(ख)

खण्ड (ठ) को कसरू िा र्दईु बषिसम्ि कै र्द र र्दईु लाख रुपै ूँयासम्ि जररिाना,

(ग)

खण्ड (ख) को कसरू िा मिगो बराबरको रकि जररिाना गरी िीन बषि सम्ि कै र्द ,

(घ)

खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (ि) को कसरू िा मिगो भराई मिगो बिोमजि
जररिाना गरी र्देहाय बिोमजिको कै र्द हुनेछ :-

(२)

र्दश लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँसम्ि मबगो भए र्दईु िषि र्देमख िीन िषिसम्ि कै र्द,

(३)

पचास लाख रुपैयाूँभन्र्दा बढी एक करोड रुपैयाूँसम्ि मबगो भए िीन िषि र्देमख चार िषिसम्ि कै र्द,

(४)

एक करोड रुपैयाूँभन्र्दा बढी र्दश करोड रुपैयासम्ि मबगो भए चार िषिर्दमे ख छ िषिसम्ि (१) र्दश लाख रुपैयाूँसम्ि
मबगो भए एक िषिसम्ि कै र्द,

(५)

र्दश करोड रुपैंयाूँभन्र्दा बढी एक अबि रुपैयाूँसम्ि मबगो भए छ िषिर्देमख आठ िषिसम्ि कै र्द,

(६)

एक अबि रुपैयाूँभन्र्दा बढीजमिसक
ु ै रुपैयाूँ मबगो भए पमन आठ िषिर्देमख र्दश िषिसम्ि कै र्द,
(ङ)

८१.

संख्या-६,

खण्ड (ढ) को कसरू िा र्दश बषिसम्ि कै र्द ।
(१)

र्दफा ७९ को कसरू गनि उद्योग गने िा त्यस्िो कसरू गनि िद्दि पर्ु याउने व्यमिलाई िख्ु य
कसरू र्दारलाई हुने सजायको आिा सजाय हुनेछ ।

(२)

र्दफा ७९ को कसरू गने िा त्यस्िो कसरू गनि िद्दि पर्ु याउनु कुनै मनकाय संस्था भए त्यस्िो
मनकाय सस्ं थाको प्रिख
ु कायिकारी िा पर्दामिकारी िा कायिकारी हैमसयििा कायि सम्पार्दन गने
व्यमिलाई यस ऐन बिोमजि हुने सजाय हुनेछ ।

िररवाना हुने :
(१)

र्दफा ८७ बिोमजि कसैको उजरू ी परी िा सस्ं थाको मनरीक्षण अनगु िन िा महसाब मकिाबको जाूँच गर्दाि िा अन्य कुनै
व्यहोराबाट कसैले र्देहायको कुनै कायि गरेको पाइएिा र्दिाि गने अमिकारीले त्यस्िो कायिको प्रकृ मि र गाम्भीयिको
आिारिा त्यस्िो कायि गने व्यमिलाई पाूँच लाखरु पै ूँयासम्ि जररिाना गनेछ :(क) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेका मनयि मिपरीि सर्दस्यसूँग ब्याज मलएिा,
(ख) संस्थाले प्रर्दान गने बचि र ऋणको ब्याजर्दर बीचको अन्िर छ प्रमिशिभन्र्दा बढी कायि गरेिा,
(ग)
संस्थाले प्रर्दान गरेको ऋणिा लाग्ने ब्याजलाई िल
ू कजाििा पूँजू ीकृ ि गरी सोको आिारिा ब्याज लगाएिा,
(घ)
कुनै सर्दस्यलाई आफ्नो पूँजू ीकोषको िोमकए बिोमजिको प्रमिशिभन्र्दा बढी हुने गरी ऋण प्रर्दान गरेिा,
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(ङ)
संस्था र्दिाि गर्दािका बखिका सर्दस्य बाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यिा प्राप्ि गरेको िीन िमहना अिमि
व्यमिि नभई ऋण लगानी गरेिा,
(च)
प्राथमिक पूँजू ी कोषको पन्र गणु ा भन्र्दा बढी हुने गरी बचि सक
ं लन गरेिा,
(छ)
शेयर पूँजू ीको अठार प्रमिशि भन्र्दा बढी शेयर लाभाश
ं मििरण गरेिा,
(ज)
संस्थाले आफ्नो कायिक्षेत्र बामहर गई कारोबार गरेिा िा गैर सर्दस्यसंग कारोिार गरेिा,
(झ)
सस्ं थाले यो ऐन मिपरीि कृ मत्रि ब्यमिलाई आफ्नो सर्दस्यिा मर्दएिा ।
उपर्दफा (१) िा लेमखएको व्यहोराबाट कसैले र्देहायको कुनै कायि गरेको र्दिाि गने अमिकारीले त्यस्िो कायिको प्रकृ मि
र गाम्भीयिको आिारिा त्यस्िो कायि गने व्यमिलाई िीन लाख रुपैयाूँसम्ि जररिाना गनि सक्नेछः(क)

(३)
८२.

८३.

रोक्का राख्ने :
(१)

र्दिाि गने अमिकारीले सम्बमन्िि संस्थालाई र्दफा ८१ बिोमजि जररिाना गनक
िु ा अमिररि िीन िमहनासम्ि त्यस्िो
सस्ं थाको कारोबार, सम्पमि िथा बैङ्क खािा रोक्का राख्ने िथा सम्पमत्त रोक्का राख्न सम्बमन्िि मनकायलाई
मसफाररस गनि सक्नेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजिको मसफाररस प्राप्ि भएिा त्यस्िो सस्ं थाको कारोबार, सम्पमि िा बैङ्क खािा रोक्का राखी
सो को जानकारी र्दिाि गने अमिकारीलाई मर्दनु पनेछ ।

दोब्बर िररवाना हुने:
(१)

८४.

यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयि बिोमजि मर्दएको कुनै मनर्देशन िा िोमकएको िापर्दण्डको पालना
नगरेिा,
(ख) यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयि बिोमजि मर्दनपु ने कुनै मििरण, कागजाि, प्रमिबेर्दन, सचू ना िा
जानकारी नमर्दएिा,
(ग)
यस ऐन बिोमजि मनिािचन नगरी समिमि िथा लेखा सपु रीिेक्षण समिमिका पर्दामिकारीहरु आफू खशु ी
पररिििन गरेिा
(घ)
कुनै संस्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बिोमजिको िोमकएको शिि पालन नगरेिा,
(ङ)
यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयि मिपररि अन्य कायि गरेिा ।
उपर्दफा (१) िा (२) बिोमजिको जररिाना गनिु अमघ र्दिाि गने अमिकारीले सम्बमन्िि व्यमि िा संस्थालाई सफाई
पेश गनि कम्िीिा पन्र मर्दनको सियािमि मर्दनु पनेछ ।

र्दफा ८१ बिोमजि जररिाना भएको व्यमि िा सस्ं थाले पनु : सोही कसरू गरेिा त्यस्िो व्यमि िा सस्ं थालाई र्दिाि गने
अमिकारीले र्दोस्रो पटकर्देमख प्रत्येक पटकको लामग र्दोब्बर जररिाना गनेछ ।

अनुसन्िानको िालग िेखी पठाउन सक्ने :
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र्दिाि गने अमिकारी िा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बिोमजि आफ्नो काि, कििव्य र अमिकारको पालना गर्दाि कसैले र्दफा
७९ बिोमजिको कसरू गरेको थाहा पाएिा त्यस्िो कसरू का सम्बन्ििा यस ऐन बिोमजि अनसु न्िान गनिको लामग सम्बमन्िि
मनकायिा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
८५.

मुद्दासभबन्िी व्र्वस्थााः
र्दफा ८० बिोमजि सजाय हुने कसरू को िद्दु ा सम्बन्िी व्यिस्था संघीय काननु बिोमजि हुनेछ ।

८६.

मद्दु ा हेने अलिकारी:
र्दफा ८० बिोमजिको सजाय हुने कसरू सम्बन्िी िद्दु ाको कारिाही र मकनारा मजल्ला अर्दालिबाट हुनेछ ।

८७.

८८.

८९.

उिूरी लदने हद भर्ाद :
(१)

कसैले र्दफा ८० बिोमजिको सजाय हुने कसरू गरेको िा गनि लागेको थाहा पाउने व्यमिले त्यसरी थाहा पाएको
मिमिले नब्बे मर्दनमभत्र र्दिाि गने अमिकारी सिक्ष उजरू ी मर्दनु पनेछ ।

(२)

कसैले र्दफा ८० बिोमजि जररिाना हुने कायि गरेको थाहा पाउने व्यमिले त्यसरी थाहा पाएको मिमिले नब्बे मर्दन
मभत्र र्दिाि गने अमिकारी सिक्ष उजरू ीमर्दनु पनेछ ।

पुनरावेदन गनय सक्ने :
(१)

र्दफा ६ बिोमजि सस्ं था र्दिाि गनि अस्िीकार गरेको िा र्दफा 8८ बिोमजि सस्ं था र्दिाि खारेज गरेकोिा मचत्त नबझ्ु नेले
सो मनणियको जानकारी पाएको मिमिले पैंिीस मर्दनमभत्र र्दिाि गने अमिकारीको मनणियउपर कायिपामलकासिक्ष
पनु रािेर्दन गनि सक्नेछ ।

(२)

र्दफा ८० बिोमजिको जररिानािा मचत्त नबझ्ु ने व्यमिले त्यस्िो मनणियको जानकारी पाएको मिमिले पैंिीस मर्दनमभत्र
र्देहाय बिोमजि पनु रािेर्दन गनि सक्नेछ:
(क)

र्दिाि गने अमिकारी र कायिपामलकाले गरेको मनणिय उपर सम्बमन्िि मजल्ला अर्दालििा,

(ख)

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको मनणिय उपरसम्बमन्िि उछच अर्दालििा ।

असूि उपर गररने :
यस पररछछे र्द बिोमजि कुनै व्यमिले मिनिु पने जररिाना िा कुनै रकि नमिरी बाूँकी रहेकोिा त्यस्िो जररिाना िा रकि मनजबाट
सरकारी बाूँकी सरह असल
ू उपर गररनेछ ।

पररच्छे द–१९
लवलवि
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९०. मतालिकारको प्रर्ोग :
कुनै सर्दस्यले संस्थाको जमिसक
ु ै शेयर खररर्द गरेको भए िापमन सम्बमन्िि संस्थाको कायि सञ्चालनिा एक सर्दस्य एक ििको
आिारिा आफ्नो ििामिकारको प्रयोग गनि सक्नेछ ।

९१.

सामालिक परीिण गराउन सक्ने :

(१)

संस्थाले मिमनयििा उमल्लमखि उद्देश्य प्राप्ि गनिका लामग समिमिबाट भएका मनणिय र कायि, सर्दस्यहरूले प्राप्ि गरेका सेिा
र सन्िष्टु ीको स्िर, सेिा प्रामप्िबाट सर्दस्यहरूको जीिनस्िरिा आएको आमथिक, सािामजक, सांस्कृ मिक िथा िािािरणीय
पक्षिा सकारात्िक पररिििन लगायिका मिषयिा सािामजक परीक्षण गराउन सक्नेछ ।

९२.

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजि भएको सािामजक परीक्षणको प्रमििेर्दन छलफलको लामग समिमिले सािारणसभा सिक्ष पेश
गनेछ ।

(३)

उपर्दफा (२) बिोमजि पेश भएको सािामजक परीक्षण प्रमििेर्दन छलफल गरी सािारणसभाले आिश्यकिा अनसु ार
समिमिलाई मनर्देशन मर्दन सक्नेछ ।

(४)

यस र्दफा बिोमजिको सािामजक परीक्षण प्रमििेर्दनको एक प्रमि सम्बमन्िि सस्ं थाले र्दिाि गने अमिकारी सिक्ष पेश
गनिु पनेछ ।

सहकारी लशिााः
सहकारी क्षेत्रको प्रिििनको लामग मिद्यालय िहको पाठयिििा आिारभिू सहकारी सम्िन्िी मिषयिस्िल
ु ाई सिािेश गनि
समकने छ ।

९३.

आलथयक सहर्ोग गनय नहुने:
संस्थाको रकििाट समिमिको मनणिय ििोमजि सर्दस्यहरुले आमथिक सहयोग मलन सक्नेछन्
िर सािामजक कायिकोलामग गैर सर्दस्य व्यमि िा संस्थाहरुलाई सिेि आमथिक सहयोग गनि िािा पने छै न ।
स्पष्टीकरणः यस र्दफाको प्रयोजनको लामग 'सािामजक कायि' भन्नाले मशक्षा, स्िास््य, िािािरण संरक्षण, िानिीय सहायिा,
सहकाररिा प्रबद्धिन सम्बमन्ि कायिलाई जनाउूँछ ।

९४.

अन्तर सहकारी कारोवार गनय सक्नेाः संस्थाहरुले िोमकए बिोमजि एकआपसिा अन्िर सहकारी कारोिार गनि सक्नेछन् ।

९५.

ठे क्कापट्टा लदन नहुने:
संस्थाले आफ्नो समिमिको कुनै सञ्चालक िा लेखा सपु रीिेक्षण समिमिको संयोजक िा सर्दस्य िा आफ्नो कििचारीलाई
ठे क्कापिा मर्दन हुर्दनै ।
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कुनै संस्थाले प्राप्ि गरेको सरकारी अनर्दु ान िा कुनै सेिा समु ििा र्दरुु पयोग गरेको पाइएिा प्रचमलि काननू बिोमजि सरकारी
बाूँकी सरह असल
ू उपर गररनेछ।
९७.

कभपनी सभबन्िी प्रचलित ऐन िागू नहुने :
यस ऐन अन्िगिि र्दिाि भएको सस्ं थाको हकिा कम्पनी सम्बन्िी प्रचमलि ऐन लागू हुने छैन ।

९८.

प्रचलित कानून बमोलिम कारवाही गनय वािा नपने :
यस ऐनिा लेमखएको कुनै कुराले कुनै व्यमि उपर प्रचमलि काननू बिोमजि अर्दालििा िद्दु ा चलाउन बािा पर्ु याएको िामनने
छै न ।

९९.

सभपलि शुलद्धकरण लनवारण सभबन्िी कानुनी व्र्वस्थाको पािना गनयपु नेाः
संस्थाले सम्पमत्त शमु द्धकरण मनिारण सम्बन्िी संघीय / प्रर्देश काननु िा भएका व्यिस्थाका साथै िि् सम्बन्ििा िन्त्रालयले
जारी गरेको िाप्र्दण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको मित्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका मनर्देमशकाहरूको पालना गनिपु नेछ ।

१००. लनर्म बनाउने अलिकार:
यस ऐनको कायािन्ियनकोलामग कायिपामलकाले आिश्यक मनयि बनाउन सक्नेछ ।
१०१. मापदण्ड, लनदेलशका वा कार्यलवलि बनाई िागू गनय सक्ने:

१.
२.
३.
४.

(१)

यो ऐन िा यस ऐन अन्िगिि बनेको मनयिको अिीनिा रही सस्ं थाको र्दिाि, सञ्चालन, मनरीक्षण िथा अनगु िन
लगायिका काि कारबाहीलाई व्यिमस्थि र प्रभािकारी रुपिा सञ्चालन गनि कायिपामलकाले आिश्यकिा अनसु ार
िापर्दण्ड, मनर्देमशका िा कायिमिमि बनाई लागू गनि सक्नेछ ।

(२)

उपर्दफा (१) बिोमजिको िापर्दण्ड बनाउूँर्दा आिश्यकिा अनसु ार रमजष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, िन्त्रालय र
सम्बमन्िि अन्य मनकायको परािशि मलन समकनेछ ।

पररच्छे द २०
लबलबि
उद्धेश्य अनसु र कारोबार गनि गरौउन संस्थाले सािारण सभाबाट मित्तीय मनर्देमशका ियार गरर लागु गनिु पनेछ .
अचार संमहिा पाररि गरर लागु गने . .
सहकारी सस्ं थाले बामषिक रुपिा आफ्नो आम्र्दानीको के मह अशं सािामजक कल्याणको काििा खचि गनिु पनेछ .
िामथ उलेमखि कुनै बिंु ा संमघय र प्रर्देशको एनसंग बामझन गएिा स्िि मनमस्िय हुनेछ .
cg';"rL १
btf{ b/vf:tsf] gd'gf
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