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सहकारी ऐन, २०७४
प्रस्तावनााः
सहकारी मूल्य,मान्यता र ससद्धान्त अनु रूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहे को पूूँजी, प्रसिसि तथा प्रसतभालाई स्वाबलम्बन र
पारस्पररकताका आिारमा एकीकृत गर्दै सर्दस्यहरूको आसथिक ,सामासजक तथा साूँ स्कृसतक उन्नयन गनि ,समुर्दायमा आिाररत,
सर्दस्य केन्द्रित,लोकतान्द्रिक, स्वायत्त र सु शाससत सङ्गठनको रूपमा सहकारी सं स्थाहरूको प्रिद्धि न गनि ,सहकारी खेती,
उद्योग, िस्तु तथा से िा व्यिसायका माध्यमबाट सामासजक न्यायका आिारमा आत्मसनभि र ,तीब्र एिम् सर्दगो रुपमा स्थानीय
अथितिलाई सु दृढ तु ल्याउन सहकारी सङ्घ सं स्थाहरुको र्दताि ,सञ्चालन एिम् सनयमन सम्बन्धी व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकाले
नेपालको सं सििानको िारा २२६ बमोसजम भीमेश्वर नगरपासलकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ।

परिच्छे द –१
प्रािम्भिक
१.

सङ्क्षिप्त नाम ि प्रािि : (१) यस ऐनको नाम “सहकारी ऐन, २०७४” रहे को छ ।
(२) यो ऐन भीमेश्वर नगरपासलकासभत्र लागु हुने छ ।
(३) यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपसछ प्रारम्भ हुने छ ।

२.

परिभाषा : सिषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागे मा यस ऐनमा,–

(क) 'आन्तररक कायि सिसि' भन्नाले सं स्थाले र्दफा १८ बमोसजम बनाएको आन्तररक कायि सिसि सम्झनुपछि
।
(ख) 'एक तह मासथ' भन्नाले शाखा प्रमुखको हकमा प्रमुख प्रशासकीय असिकृत, प्रमुख प्रशासकीय
असिकृतको हकमा नगरपासलकाको प्रमुख र नगरपासलकाको प्रमुखको हकमा कायि पासलका
सम्झनुपछि ।
(ग) 'कसु र' भन्नाले र्दफा ७९ बमोसजमको कसु र सम्झनुपछि ।
(घ) 'कायि पासलका' भन्नाले

भीमेश्वर नगर कायि पासलकालाई सम्झनुपछि ।

(ङ) 'कायाि लय' भन्नाले भीमेश्वर नगर कायि पासलकाको कायाि लयलाई सम्झनुपछि ।
(च) 'तोसकएको' िा “तोसकए बमोसजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगि त बनेको सनयम,कायि सिसि, मापर्दण्ड,
सनर्दे सशकामा तोसकएको िा तोसकए बमोसजम सम्झनुपछि ।
(छ) 'र्दताि गने असिकारी' भन्नाले र्दफा ६९ बमोसजमको र्दताि गने असिकारी सम्झनुपर्दि छ ।
(ज) 'नगरपासलका' भन्नाले भीमेश्वर नगरपासलकालाई सम्झनुपछि ।
(झ) 'नीसत' भन्नाले सम्बन्द्रन्धत सं स्थाको र्दफा १७ बमोसजम बनाएको नीसत सम्झनुपछि ।
(ञ) 'पररिार' भन्नाले सर्दस्यको पसत िा पत्नी, छोरा, बु हारी, छोरी, िमिपुत्र, िमिपुत्री, बाबु ,
आमा, सौते नी आमा र आफूले पालन पोषण गनुि पने र्दाजु , भाउजू, भाइ, बु हारी र सर्दर्दी,
बसहनी सम्झनुपछि ।
तर सो शब्दले अंशबण्डा गरी िा मानो छु सिई आ-आफ्नो पेसा व्यिसाय गरी बसे को
पररिारको सर्दस्यलाई जनाउने छै न ।
(ट) 'प्रमुख' भन्नाले

भीमेश्वर नगरपासलकाको प्रमुख सम्झनुपछि ।

(ठ) “प्रमुख प्रशासकीय असिकृत” भन्नाले नगरपासलकाको प्रमुख प्रशासकीय अिीकृतलाई सम्झनुपछि
।
(ड) 'प्राथसमक पुूँजी कोष' भन्नाले से यर पुूँजी र जगे डा कोष सम्झनुपछि ।
(ढ) 'बचत' भन्नाले सर्दस्यले सहकारी सं स्थामा जम्मा गरे को रकम सम्झनुपछि ।
(ण) 'मिालय' भन्नाले स्थानीय तह हे ने नेपाल सरकार र प्रर्दे श सरकारको मिालय सम्झनुपछि ।
(त) 'मुख्य कारोबार' भन्नाले सं स्थाले सञ्चालन गरे को व्यािसासयक सियाकलापहरुमा पसछल्लो आसथिक
िषिसम्ममा पररचासलत बचतको र्दासयत्व र पसछल्लो आसथिक िषिको सर्दस्यतफिको खररर्द िा सबिी
कारोबारमा कम्तीमा तीस प्रसतशतभन्दा बढी सहस्सा भएको कारोिार सम्झनुपछि ।
(थ)

'लेखा सु परीिे क्षण ससमसत' भन्नाले र्दफा ३७ बमोसजमको लेखा सु परीिे क्षण ससमसत सम्झनुपछि ।

(र्द) 'सिसनयम' भन्नाले यस ऐनबमोसजम प्रमासणत भएको सम्बन्द्रन्धत सं स्थाको सिसनयम सम्झनुपछि । सो
शब्दले यस ऐनबमोसजम सं शोसित सिसनयमसमेतलाई जनाउने छ ।
(ि) 'सं स्था' भन्नाले र्दफा ३ बमोसजम गठन भई र्दफा ६ बमोसजम र्दताि भएको सिषयगत िा बहुउद्दे श्यीय
सहकारी सङ्घ/सं स्था सम्झनुपछि ।

(न) 'सं स्थाको व्यिसाय' भन्नाले सिसनयममा व्यिस्था भए बमोसजम सञ्चासलत व्यिसासयक सियाकलाप
सम्झनुपछि ।

(प) 'सञ्चालक' भन्नाले ससमसतको सर्दस्य सम्झनुपछि र सो शब्दले ससमसतको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
ससचि, स-ससचब र कोषाध्यक्ष समेतलाई जनाउूँ छ ।
(फ) 'सर्दस्य' भन्नाले सं स्थाको सर्दस्यता प्राप्त गरे का व्यन्द्रि सम्झनुपछि ।
(ब) 'ससमसत' भन्नाले र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बमोसजमको सञ्चालक ससमसत सम्झनुपछि ।
(भ) 'सहकारी मूल्य मान्यता' भन्नाले स्वािलम्वन, स्व–उत्तरर्दासयत्व, लोकति, समानता, समता,
ऐक्यिद्धता, इमान्दारी, खुलापन, सामासजक उत्तरर्दासयत्व तथा अरुको हे रचाह लगायत
अन्तराि सरिय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनुपछि ।
(म) 'सहकारी शाखा' भन्नाले कायाि लको सहकारी क्षे त्र हे ने शाखा सम्झनुपछि ।
(य) 'सहकारी ससद्धान्त' भन्नाले स्वैन्द्रिक तथा खु ला सर्दस्यता, सर्दस्यद्वारा लोकतान्द्रिक सनयिण,
सर्दस्यको आसथिक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतिता, सशक्षा, तासलम र सू चना, सहकारीसहकारीबीच पारस्पररक सहयोग र समुर्दायप्रसतको चासो लगायत अन्तराि सरिय मान्यता प्राप्त
सहकारी सम्बन्धी ससद्धान्त सम्झनुपछि ।
(र) 'सािारण सभा' भन्नाले सं स्थाको सािारण सभा सम्झनुपछि ।
(ल) 'से यर' भन्नाले सं स्थाको से यर पुूँजीको अंश सम्झनुपछि ।

परिच्छे द–२
सहकािी संस्थाको गठन तथा दताा
३.

संस्थाको गठन : (१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागररकहरू आपसमा समली सिषयगत िा बहुउद्दे श्यीय सं स्था
गठन गनिसक्ने छन् ।
(२) उपर्दफा (१) मा जु नसु कै कुरा लेन्द्रखएको भएता पसन श्रसमक, यु िा लगायतले आफ्नो श्रम िा ससपमा
आिाररत भई व्यिसाय गने सहकारी सं स्थाको हकमा पन्ध्र जना नेपाली नागररकहरू भए पसन सं स्था गठन गनिसक्ने
छन् ।
(३) यस र्दफामा अन्यत्र जु नसु कै कुरा लेन्द्रखएको भएता पसन सङ्घ, प्रर्दे श, स्थानीय तह िा त्यस्ता सरकार
िा तहको अनुर्दान िा स्वासमत्वमा सञ्चासलत सिद्यालय, सिश्वसिद्यालय िा सङ्गसठत सं स्थाबाट पाररश्रसमक पाउने पर्दमा
बहाल रहे का कम्तीमा एकसय जना कमिचारी, सशक्षक िा प्राध्यापकहरूले आपसमा समली प्रचसलत कानुनबमोसजम
र्दताि भएको आफ्नो पेसागत सङ्गठनका आिारमा सर्दस्यता, प्रसतसनसित्व र से िा सञ्चालनमा तोसकए बमोसजमका सति
बन्दे जहरू पालना गने गरी सं स्था गठन गनि सक्ने छन् ।
तर एकसय जनाभन्दा कम सङ्ख्या रहे को एउटै कायाि लयका कम्तीमा तीस जना कमिचारी, सशक्षक िा
प्राध्यापकहरूले आपसमा समली सर्दस्यता, प्रसतसनसित्व र से िा सञ्चालनमा तोसकए बमोसजमका सति बन्दे जहरू
पालना गने गरी सं स्था गठन गनि सक्ने छन् ।
(४) उपर्दफा (१) र (२) बमोसजम सं स्था गठन गर्दाि उन्द्रल्लन्द्रखत सङ्ख्या एक पररिार एक सर्दस्यका
र्दरले पुगेको हुनुपने छ ।
तर सं स्था र्दताि भइसकेपसछ एकै पररिारका एकभन्दा बढी व्यन्द्रिले सो सं स्थाको सर्दस्यता सलन बािा पने
छै न ।

४.

दताा नगिी सस्था सञ्चालन गना नहुने : (१) यस ऐनबमोसजम र्दताि नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन गनि
पाइने छै न।
(२) सं स्था र्दताि का लासग र्दफा (३) बमोसजमका नागररकहरूले प्रारन्द्रम्भक भे ला गरी सं स्था र्दताि
सम्बन्धमा छलफल एिम् सनणि य गनुिपने छ ।

(३) उपर्दफा (२) बमोसजमको प्रारन्द्रम्भक भे लाले बढीमा नौ जनासम्म सञ्चालक रहे को एक तर्दथि
सञ्चालक ससमसत गठन गनुिपने छ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोसजमको ससमसतले प्रस्तासित सं स्थाको र्दफा (५) बमोसजमका कागजात र
सििरणहरू तयार गनुिपने छ ।
(५) उपर्दफा (३) बमोसजमको ससमसतले तयार गरे को उपर्दफा (४) बमोसजमका कागजात र
सििरणहरू र्दफा (३) बमोसजमको नागररकहरूको र्दोस्रो भे ला आयोजना गरी अनुमोर्दन गराउनु पने छ ।
५.

दताा को लाङ्क्षग दिखास्त ङ्क्षदनुपने : (१) यस ऐनबमोसजम गठन भएका सं स्थाले र्दताि का लासग र्दताि गने असिकारी
समक्ष अनुसूची-१ को ढाूँ चामा र्दरखास्त सर्दनुपने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमका र्दरखास्त साथ र्दे हायबमोसजमका कागजात र सििरणहरू सं लग्न गनुिपने
छ :–
(क) प्रस्तासित सं स्थाको सिसनयम,
(ख) सं स्था सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रसतिे र्दन,
(ग) सं स्था गठन गने सम्बन्धी प्रारन्द्रम्भक भे ला र र्दोस्रो भे लाको सनणि यको प्रमासणत छाया प्रसत,
(घ) सर्दस्यले सलन स्वीकार गरे को से यर सङ्ख्या र से यर रकमको सििरण,
(ङ) सं स्था गठनमा सं लग्न नागररकहरूको नेपाली नागररकता प्रमाणपत्रको प्रमासणत छाया
प्रसत,
(च) प्रस्तासित सं स्थाको तर्दथि ससमसतको सििरण, तर्दथि ससमसतको सञ्चालकको तीनपुस्ते
सििरण र तर्दथि ससमसतको सनणि य,
(छ) प्रस्तासित सं स्थाको र्दताि सम्बन्धी कायि गने अन्द्रियारी,
(ज) तोसकए बमोसजमको अन्य कागजात र सििरण ।

६.

दताा गनुापने : (१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बमोसजम प्राप्त र्दरखास्तससहतका कागजातहरु छानसिन गर्दाि
र्दे हायबमोसजम भएको पाइएमा र्दताि गने असिकारीले र्दरखास्त परे को समसतले तीस सर्दनसभत्र त्यस्तो सं स्था र्दताि गरी
अनुसूची-२ को ढाूँ चामा र्दताि प्रमाणपत्र सर्दनुपने छ :–
(क) र्दरखास्त साथ पेस भएको सिसनयम यो ऐन तथा यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयमबमोसजम रहे को,
(ख) प्रस्तासित सं स्था सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तअनुरुप सञ्चालन हुन सक्ने आिार रहे को,
(ग) सं स्था समुर्दायमा आिाररत एिम् सर्दस्य केन्द्रित भई सञ्चालन र सनयिण हुन सक्ने स्पर आिार रहे को
।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम छानसिन गर्दाि प्रस्तासित सं स्थाको सिसनयमको कुनै कुरामा सं शोिन गनुि पने
र्दे न्द्रखएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सं शोिन गनुिपने व्यहोरा खुलाई र्दरखास्त प्राप्त भएको समसतले पन्ध्र सर्दनसभत्र
सनिे र्दकलाई सू चना सर्दनुपने छ ।
(३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसु कै कुरा लेन्द्रखएको भएता पसन यो ऐन प्रारम्भ हुूँ र्दाका बखत प्रचसलत
कानुनबमोसजम र्दताि ठे गाना नगरपासलका भई स्थापना र सञ्चालन भएका र नगरपासलकामा कायि क्षे त्र सिस्तार गरी
सञ्चालनमा रहे का सं स्था यसै ऐनबमोसजम र्दताि भएको र कायि क्षेत्र सिस्तार भएको मासनने छ ।
(४) यस र्दफा बमोसजम सं स्था र्दताि गर्दाि र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सं स्थाले पालना गनुिपने गरी कुनै सति
तोक्न सक्ने छ ।
(५) उपर्दफा (४) बमोसजम सति तोसकएकोमा सोको पालना गनुि सम्बन्द्रन्धत सं स्थाको कति व्य हुने छ।

७.

दताा गना अस्वीकाि गनासक्ने : (१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) मा उन्द्रल्लन्द्रखत अिस्था नभएमा, सोही र्दफाको
उपर्दफा (२) बमोसजम सिसनयम सं शोिनका लासग सू चना सर्दएको अबसिसभत्र सनिे र्दकले सं शोिन गनि अस्वीकार
गरे मा िा त्यस्तो सू चना पाएको समसतले तीस सर्दनसभत्र सिसनयम संशोिन नगरे मा िा सू चनामा उल्ले ख भएबमोसजम हुने
गरी सिसनयम सं शोिन नगरे मा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सं स्था र्दताि गनि अस्वीकार गनि सक्ने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम सं स्था र्दताि गनि अस्वीकार गरे कामा र्दताि गने असिकारीले सोको जानकारी
तीन सर्दनसभत्र कारण खुलाई सम्बन्द्रन्धत सनिे र्दकहरूलाई सर्दनु पने छ ।

८.

संस्था सं गङ्क्षठत संस्था हुने : (१) सं स्था असिन्द्रिन्न उत्तरासिकारिाला एक स्वशाससत र सङ्गसठत सं स्था हुने छ ।
(२) सं स्थाको काम कारबाहीका लासग एउटा छु िै छाप हुने छ ।
(३) सं स्थाले यस ऐन र सिसनयमको असिनमा रही व्यन्द्रिसरह चल अचल सम्पसत्त प्राप्त, उपभोग,
सबिी िा अन्य व्यिस्था गनिसक्ने छ।
(४) सं स्थाले व्यन्द्रिसरह आफ्नो नामबाट नासलस उजुर गनि र सोउपर पसन सोही नाममा नासलस उजुर लाग्न
सक्ने छ।
(५) सहकारी सं स्थाले व्यन्द्रिसरह करार गनिसक्ने छ ।

९.

संस्थाको कार्ा क्षेत्र : (१) र्दताि हुूँ र्दाका बखत सं स्थाको कायि क्षेत्र र्दे हायबमोसजम हुने छः
(क)

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोिार गने सं स्थाको हकमा एक िडा,

(ख)

अन्य सं स्थाको हकमा एक िडा िा र्दे हायका आिारमा तीन िडासम्म ।
(१) सर्दस्यहरुबीच स्वािालम्बनको पारस्पाररक अभ्यासका लासग आपसी साझा बन्धन (कमन
बण्ड),
(२) व्यािसासयक स्तरमा से िा सञ्चालन गनि आिश्यक सर्दस्य सङ्ख्या,
(३) सं स्था सञ्चालनमा सर्दस्यको सहभासगतामूलक लोकतान्द्रिक सनयिण कायम हुने गरी पायक
पने स्थान ।

(२)
उपर्दफा (१) मा जुनसु कै कुरा लेन्द्रखएको भएता पसन सं स्थाले र्दताि भई व्यािसासयक से िा प्रारम्भ
गरे को र्दु ई िषिपसछ र्दे हायको आिारमा जोसडएको भौगोसलक क्षे त्र कायम रहने गरी आफ्नो कायि क्षेत्र थप िडाहरूमा
सिस्तार गनि सक्ने छ ।
(क) सं स्थाको व्यिसासयक सियाकलापको सिकास िममा सर्दस्यता बढाउन थप कायि क्षे त्र
आिश्यक परे को,
(ख) सं स्थाको कायि सञ्चालनमा सर्दस्यको प्रत्यक्ष सनयिण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरू
अिलम्बन गररएको,
(ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सं स्थाको हकमा तोसकएबमोसजम भएको ।
(३) उपर्दफा (१) र (२) मा जुनसु कै कुरा लेन्द्रखएको भएता पसन सं स्थाको कायि क्षेत्रका िडाहरूमा
व्यािसासयक से िा सञ्चालन नभएको िा जम्मा कारोबारको तोसकएको रकम िा अनुपातभन्दा कम रकम िा अनुपातको
व्यािसासयक से िा सञ्चालन भएको र्दे न्द्रखएको खण्डमा र्दताि गने असिकारीले व्यािसासयक से िा सञ्चालन भएका िडा
मात्र कायि क्षेत्र कायम गने गरी सिसनयम सं शोिन गनि सनर्दे शन सर्दन सक्ने छ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोसजम र्दताि गने असिकारीले सनर्दे शन सर्दएकोमा सं स्थाले एक िषिसभत्र सिसनयम
सं शोिन गरी आफ्नो कायि क्षेत्र पुनसनििाि रण गनुिपने छ ।
(५) कायि क्षेत्र पुनसनििाि रण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोसकएबमोसजम हुने छ ।

१०. प्रङ्क्षतवेदन ङ्क्षदनुपने : र्दताि ठे गाना नगरपासलका भई सञ्चालन भएका र नगरपासलकामा कायि क्षेत्र सिस्तार गरी
सञ्चालनमा रहे का सं स्थाले आफूले सञ्चालन गरे को से िा सम्बन्धी सििरण ससहतको प्रसतिे र्दन र र्दताि गने असिकारीले माग
गरे को सबबरण र्दताि गने असिकारीलाई सर्दनुपने छ ।
११. ङ्क्षवषर्गत आधािमा वगीकिण : (१) सं स्थाको िगीकरण र्दे हायबमोसजम हुने छः
(क) उत्पादक सं स्था : कृसष, र्दु ग्ध, सचया, कफी, उखु, फलफूल र माछापालन सिशेषका
सिषयगत र उत्पार्दनको योजनासमेतका आिारमा अन्य उत्पार्दनमू लक सं स्था;
(ख) उपभोक्ता संस्था : उपभोिा, भण्डारण, ऊजाि र स्वास्थ्य सिशेषका सिषयगत र प्राथसमक
आिश्यकता एिम् से िाको योजनासमेतका आिारमा अन्य उपभोगजन्य सं स्था;
(ग) श्रङ्क्षमक संस्था : हस्तकला, खाद्य पररकार, औद्योसगक उत्पार्दन, भोजनालय र श्रम करार
सिशेषका सिषयगत र ससप िा श्रमको सिशेषता एिम् स्वरोजगारीको योजनासमेतका आिारमा अन्य
श्रममा आिाररत सं स्था;
(घ) बचत तथा ॠण संस्था : सर्दस्यहरूको बचत सलने र सर्दस्यहरूलाई ॠण लगानी गने
सम्बन्धी से िा सञ्चालन गने उद्दे श्य भएको सं स्था ।
(ङ) बहुउद्दे श्यीर् संस्था : उत्पार्दन, उपभोग र श्रम िा ससपमा आिाररत स्वरोजगारीका से िा
समेत सञ्चालन गने र्दु ई िा सोभन्दा बढी सिषयगत आिार सम्बन्धी उद्दे श्य भएको सं स्था ।
(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क), (ख, (ग)) र (घ) मा उल्लेन्द्रखत सिषयगत सं स्था बाहे कक
सिसशरीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको सिकासिम समेतको आिारमा अन्य सं स्थाहरु गठन गने सक्ने
सम्बन्धी व्यिस्था तोसकएबमोसजम हुने छ ।
१२. कािोवाि, व्यवसार्, उद्योग वा परिर्ोजना सञ्चालन गना सक्ने : (१) र्दफा (६) बमोसजम र्दताि प्रमाणपत्र
प्राप्त गरे पसछ सं स्थाले आफ्नो उद्दे श्य प्रान्द्रिका लासग यस ऐन, यस ऐनबमोसजम बनेको सनयम र सं स्थाको सिसनयमको
अिीनमा रही आिश्यक कारोबार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनिसक्ने छ ।
(२) प्रचसलत कानु नमा जु नसु कै कुरा लेन्द्रखएको भएता पसन सं स्थाले उपर्दफा (१) बमोसजम
कारोबार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि छु िै सं स्था र्दताि गनुिपने छै न ।
तर त्यस्तो कारोबार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनि प्रचसलत कानुनबमोसजम
अनुमसत, स्वीकृसत िा इजाजत सलनुपने रहे छ भने सो बमोसजम अनुमसतपत्र, स्वीकृसत िा इजाजतपत्र सलएर
मात्र कारोबार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गनुिपने छ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम सं स्थाले प्रचसलत कानुनबमोसजम असिकार प्राि सनकाय िा
असिकारीबाट अनुमसतपत्र, स्वीकृसत िा इजाजतपत्र प्राप्त गरे मा पन्ध्र सर्दनसभत्र सोको जानकारी र्दताि गने
असिकारीलाई सर्दनुपने छ ।
(४) र्दु ई िा र्दु ईभन्दा बढी सं स्थाले सं युि िा साझेर्दारीमा आफ्नो उत्पार्दन िा से िाको
बजारीकरणका लासग यस ऐनको अिीनमा रही आिश्यक कारोबार,व्यिसाय,उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन
गनिसक्ने छन् ।
(५) उपर्दफा (४) बमोसजमको कारोिबार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजना सञ्चालन गने
सम्बन्धी अन्य व्यबस्था तोसकएबमोसजम हुने छ ।
१३.

दाङ्क्षर्त्व सीङ्क्षमत हुने : (१) सं स्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सर्दस्यको र्दासयत्व सनजले खररर्द गरे को िा खररर्द गनि
स्वीकार गरे को से यरको असिकतम रकमसम्म मात्र सीसमत रहनेछ ।
(२) सं स्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “सलसमटे ड” भन्ने शब्द राख्नुपने छ ।

१४.

सहकािीका मू ल्य, मान्यता ि ङ्क्षसद्धान्त पालना गनुा पने : सं स्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दाि सहकारीको मूल्य,
मान्यता र ससद्धान्तको पालना गनुिपने छ ।

परिच्छे द–३
संस्थाका उद्दे श्य तथा कार्ा
१५.

संस्थाको उद्दे श्य : कायि क्षेत्रमा आिाररत र सर्दस्य केन्द्रित भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आसथिक ,सामासजक तथा
सां स्कृसतक उन्नयन गनुि सं स्थाको मुख्य उद्दे श्य हुने छ ।

१६.

संस्थाको कार्ा : सं स्थाका कायिहरू र्दे हायबमोसजम हुने छन्:(क) सहकारीका मूल्य,मान्यता र ससद्धान्तहरूको पालना गने गराउने,
(ख) सर्दस्य र आफ्नो व्यिसायको सहत प्रिद्धि नगने गरी व्यािसासयक से िाहरू प्रर्दान गने ,
(ग) सर्दस्यलाई सशक्षा, सू चना र तासलम प्रर्दान गने तथा सं स्थामा सु शासन प्रििि न गने गराउने ,
(ङ) सं स्थाले गने उत्पार्दन तथा से िाको मापर्दण्ड सनिाि रण गरी गुणस्तर सु िार,आसथिक स्थासयत्व र जोन्द्रखम
व्यिस्थापन सम्बन्धी कायि गने ,
(च) आन्तररक सनयिण प्रणाली लागु गने,
(छ) सं स्थाको व्यािसासयक प्रििि न तथा सिकास सम्बन्धी सियाकलापहरू सञ्चालन गने ,
(ज) र्दताि गने असिकारीले सर्दएको सनर्दे शन पालना गने गराउने ,
(झ) सिसनयममा उन्द्रल्लन्द्रखत कायि हरू गने ।
परिच्छे द–४
नीङ्क्षत तथा आन्तरिक कार्ाङ्क्षवङ्क्षध

१७.

नीङ्क्षत बनाउनु पने : (१) सं स्थाले यो ऐन, यो ऐनअन्तगि त बनेको सनयम, सनर्दे सशका र सं स्थाको सिसनयमको
अिीनमा रही आफ्नो कायि सञ्चालनका लासग नीसत बनाउनुपने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको नीसत सम्बन्द्रन्धत सं स्थाको सािारणसभाले स्वीकृत गरे पसछ लागु हुने छ
।

१८.

आन्तरिक कार्ाङ्क्षवङ्क्षध बनाउन सक्ने : (१) सं स्थाले यो ऐन, यो ऐनअन्तगि त बनेको सनयम, सनर्दे सशका, सं स्थाको
सिसनयम र नीसतको अिीनमा रही आिश्यकताअनुसार आफ्नो आन्तररक कायि सिसि बनाउन सक्ने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको आन्तररक कायि सिसि सम्बन्द्रन्धत सं स्थाको ससमसतले स्वीकृत गरे पसछ लागु
हुने छ ।

१९.

नीङ्क्षत ि आन्तरिक कार्ाङ्क्षवङ्क्षधमा संशोधन : सं स्थाको नीसत सािारण सभाको बहुमतबाट र सं स्थाको आन्तररक
कायि सिसि ससमसतको बै ठकको बहुमतबाट सं शोिन गनि ससकने छ ।

परिच्छे द–५
सदस्यता
२०.

संस्थाको सदस्यता : (१) सोह्र िषि उमेर पूरा गरे का र्दे हायबमोसजमका नेपाली नागररकहरू सं स्थाको सर्दस्य
हुनसक्ने छन्ः
(क) सं स्थाको कम्तीमा एक से यर खररर्द गरे को,
(ख) सं स्थाको सिसनयममा उन्द्रल्लन्द्रखत सति हरू पालना गनि मन्जुर गरे को,
(ग) सं स्थाको सजम्मेिारी पालना गनि मन्जुर भएको,
(घ) सं स्थाले गरे को कारोबारसूँग प्रसतस्पिाि हुने गरी कारोबार नगरे को,

(ङ)

सं स्थाको सर्दस्यता सलन योग्य रहे को स्वघोषणा गरे को ।

(२) यो ऐनमा अन्यत्र जु नसु कै कुरा लेन्द्रखएको भएता पसन सङ्घ, प्रर्दे श र स्थानीय तहका सनकायहरूमा
प्रचसलत कानु नबमोसजम र्दताि भएका फमि, सं स्था, कम्पनी िा समूहहरू उपर्दफा (१) को खण्ड (क), (ख),
(ग), (घ ) र (ङ) बमोसजमको अिस्था पूरा भएमा सं स्थाको सर्दस्य हुन बािा पने छै न ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजमको सर्दस्य हुन सम्बन्द्रन्धत फमि, सं स्था, कम्पनी िा समूहको कायि कारी
ससमसतबाट सनणि य भएको हुनुपने छ ।
२१.
सदस्यता प्राप्त गना ङ्क्षनवेदन ङ्क्षदनु पने : (१) सं स्थाको सर्दस्यता सलन चाहने ले सम्बन्द्रन्धत
सं स्थाको ससमसत समक्ष सनिे र्दन सर्दनुपने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम सनिे र्दन परे को समसतले पैंसतस सर्दनसभत्र ससमसतले यो ऐन, यस ऐनअन्तगि त
बनेको सनयम तथा सं स्थाको सिसनयमको अिीनमा रही सर्दस्यता प्रर्दान गने िा नगने सनणि य गनुि पने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम सनणि य गर्दाि ससमताले सर्दस्यता प्रर्दान गने सनणि य गरे मा सनणि य भएको समसतले
सात सर्दनसभत्र सनिे र्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनुिपने छ ।
(४) उपर्दफा (२) बमोसजम सनणि य गर्दाि ससमसतले सर्दस्यता प्रर्दान नगने सनणि य गरे मा सोको कारण खोली
सात सर्दनसभत्र सनिे र्दकलाई जानकारी गराउनुपने छ ।
(५) उपर्दफा (४) बमोसजम जानकारी पाएको समसतले तीस सर्दनसभत्र सम्बन्द्रन्धत ब्यन्द्रिले र्दताि गने
असिकारीसमक्ष उजुर गनि सक्ने छ।
(६) उपर्दफा (५) बमोसजम प्राप्त उजुरी छानसिन गर्दाि सनिे र्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनुिपने र्दे न्द्रखएमा
र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सनिेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गनिका लासग सम्बन्द्रन्धत सं स्थालाई आर्दे श सर्दन सक्ने छ।
(७) उपर्दफा (६) बमोसजम आर्दे श भएमा सो आर्दे श प्राप्त गरे को सात सर्दनसभत्र सम्बन्द्रन्धत सं स्थाले
सनिे र्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दताि गने असिकारीलाई गराउनुपने छ ।
२२.

सदस्य हुन नपाउने : (१) कुनै व्यन्द्रि एकै उद्दे श्य, कायि र कायि क्षेत्र भएका एकभन्दा बढी सं स्थाको सर्दस्य
हुन पाउने छै न ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुअसघ कुनै व्यन्द्रि एकै प्रकृसतको एकभन्दा बढी सं स्थाको सर्दस्य रहे को भए यो ऐन
प्रारम्भ भएको समसतले तीन िषिसभत्र कुनै एक सं स्थाको मात्र सर्दस्यता कायम राख्नुपने छ ।
(२)
यो ऐन प्रारम्भ हुूँ र्दाका बखत कुनै सं स्थामा र्दफा २० को उपर्दफा (२) मा उल्ले ख भएर्दे न्द्रख
बाहे कको अन्य कुनै कृसत्रम व्यन्द्रि सर्दस्य भएको भए पाूँ च िषिसभत्र सर्दस्यता अन्त्य गरीसक्नुपने छ।

२३.

सदस्यताको समाम्भप्त : (१) कुनै सर्दस्यको सं स्थाको सर्दस्यता र्दे हायको अिस्थामा समाि हुने छः—
(क) सर्दस्यले आफ्नो सर्दस्यता त्याग गरे मा,
(ख) सबना सू चना लगातार तीन पटकसम्म िासषिक सािारण सभामा अनुपन्द्रस्थत भएमा,
(ग) यो ऐन,यो ऐनअन्तगि त बनेको सनयम िा सं स्थाको सिसनयमबमोसजम सर्दस्यले पालना गनुिपने
प्राििानको बारम्बार उल्लङ्घन गरे मा,
(घ) र्दफा २० बमोसजमको योग्यता नभएमा।
(२) उपर्दफा (१) मा जुनसु कै कुरा लेन्द्रखएको भएता पसन कुनै सर्दस्यले सं स्थाबाट प्राप्त िा सं स्थालाई
भु िानी गनुिपने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म िा सनजले सलएको ऋण, सतनुिपने कुनै र्दासयत्व िा अन्य
कुनै सर्दस्यको तफिबाट सितो िा जमानत बसे कोमा सोको र्दासयत्व फरफारक नभएसम्म सनजको सर्दस्यता समाि हुने
छै न ।
(३) यस र्दफामा जुनसु कै कुरा लेन्द्रखएको भएता पसन सािारण सभा बोलाउने सनणि य भइसकेपसछ
सािारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसै लाई पसन सर्दस्यताबाट हटाउन ससकने छै न ।

(४) सर्दस्यको सर्दस्यता समान्द्रि सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोसकएबमोसजम हुने छ ।
२४.

सुङ्क्षवधा प्राप्त गना नसक्ने : कुनै सर्दस्यले सं स्थालाई सतनुिपने कुनै र्दासयत्व सनिाि ररत समयसभत्र भु िान नगरे मा िा यो
ऐन, यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयम तथा सं स्थाको सिसनयम बमोसजम सर्दस्यले पालन गनुिपने व्यिस्थाको बारम्बार
उल्लङ्घन गरे मा त्यस्तो सर्दस्यले अन्य सर्दस्य सरहको सु सबिा प्राप्त गनि सक्ने छै न ।

परिच्छे द –६
साधािण सभा,सङ्क्षमङ्क्षत तथा ले खा सुपिीवेक्षण सङ्क्षमङ्क्षत
२५.

साधािण सभा, गणपूिक सङ्ख् या ि ङ्क्षनणा र् : (१) सं स्थाको सिोच्च अङ्गका रुपमा सािारण सभा हुने छ ।
(२) सं स्थाका सबै सर्दस्यहरू सािारण सभाका सर्दस्य हुने छन् ।
(३) सं स्थाको सािारण सभा र्दे हायबमोसजम हुने छ:–
(क) प्रारन्द्रम्भक सािारण सभा,
(ख) िासषिक सािारण सभा,
(ग) सिशेष सािारण सभा ।
(४) सािारण सभामा पेस गररने प्रस्ताि र प्रसतिेर्दनमध्ये लेखा सु परीिे क्षेण ससतसतले पेस गने
प्रसतिे र्दनबाहे कका प्रस्ताि र प्रसतिे र्दनहरू सञ्चालक ससमसतमाफित पेस गररने छ ।
(५) उपर्दफा (२) बमोसजमका सर्दस्यहरूले कुनै सिषयमा छलफलका लासग सािारण सभामा ससिै
प्रस्ताि पेस गनिसक्ने छन् ।
(६) उपर्दफा (४) र (५) बमोसजमको प्रस्ताि र प्रसतिे र्दनउपर सािारण सभामा छलफल गरी सनणि य
सलनुपने छ ।
(७) सं स्थाको सािारण सभाका लासग गणपूरक सङ्ख्या तत्काल कायम रहे को कुल सर्दस्य सङ्ख्याको
एकाउन्न प्रसतशत हुने छ ।
(८) सािारण सभामा उपर्दफा (७) बमोसजमको गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सु रु सू चनाको आिा
अिसि सर्दई अको सािारण सभा बोलाउनुपने छ ।
(९) उपर्दफा (८) बमोसजम बोलइएको सािारण सभाको गणपूरक सङ्ख्या तत्काल कायम रहे को कुल
सर्दस्य सङ्ख्याको चासलस प्रसतशत हुने छ ।
(१०) सािारण सभामा उपर्दफा (९) बमोसजमको गणपूरक सङ्ख्या पसन नपुग भएमा
(८) बमोसजमको अिसि सर्दई पुनः अको सािारण सभा बोलाउनुपने छ ।

उपर्दफा

(११) उपर्दफा (१०) बमोसजम बोलाइएको सािारण सभामा जसतसु कै सर्दस्यको उपन्द्रस्थसत भए पसन
गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मसनने छ ।
(१२) सािारण सभामा सर्दस्यहरूको गणपूरक सङ्ख्या पुगेपसछ मात्र प्रसतिे न र प्रस्तािहरू सनणि याथि
पेस गनुिपने छ ।
(१३) उपर्दफा (१२) बमोसजमा
सािारण सभामा पेस गररएको प्रसतिे न र प्रस्तािहरू उपन्द्रस्थत
सर्दस्यहरूमध्ये एकाउन्न प्रसतशत सर्दस्यहरूको रायलाई सो सभाको सनणि य मसनने छ । तर सं स्थाको सिसनयम
सं शोिन गर्दाि उपन्द्रस्थत सर्दस्यहरूमध्ये सतसट्ठी प्रसतशत सर्दस्यहरूको रायलाई सो सभाको सनणि य मसनने छ ।

(१४) उपर्दफा (१३) बमोसजम सािारण सभाबाट भएको सनणि य र्दे हायबमोसजमका सर्दस्यहरूले
प्रमासणत गनुिपने छ ।
(क) सभाको अध्यक्ष,
(ख) ससमसतको कुल सर्दस्य सङ्ख्याको पचास प्रसतशत अध्यक्षबाहे कका सञ्चालक सर्दस्यहरू,
(ग) उपर्दफा (१४) को खण्ड (ख) बराबर सङ्ख्यामा ससमसत सर्दस्यबाहे कको सभाका
सर्दस्य ।
(१५) सभाका सनणि यहरू उपर्दफा (१४) बमोसजमा प्रमासणत भएपसछ कायाि न्वयन हुने छन् । तर
सं स्थाको सिसनयम सं शोिन सम्बन्धी सनणि य उपर्दफा (१४) बमोसजम प्रमासणत भएपसछ र्दताि गने असिकारीबाट
स्वीकृत भएपसछ मात्र कायाि न्वयन हुने छ ।
२६.

प्रािम्भिक साधािण सभा: (१) तर्दथि सञ्चालक ससमसतले संस्था र्दताि भएको समसतले तीन मसहनासभत्र प्रारन्द्रम्भक
सािारण सभा बोलाउनु पने छ ।
(२) प्रारन्द्रम्भक सािारण सभा बोलाउूँ र्दा काम्तीमा पन्ध्र सर्दनअसघ सभा हुने समसत, समय र स्थान तोकेर
सर्दस्यहरूलाई सू चना सर्दनुपने छ ।
(३) प्रारन्द्रम्भक सािारण सभामा अध्यक्षता तर्दथि सञ्चालक ससमसतको अध्यक्षले गने छन् ।
(४) प्रारन्द्रम्भक सािारणसभाको काम, कति व्य र असिकार र्दे हायबमोसजम हुने छ :–
(क) प्रारन्द्रम्भक सािारण सभा हुने असघल्लो सर्दनसम्मको काम कारबाही र आसथिक कारोबारको
जानकारी सर्दने ,
(ख) चालु आसथिक िषिका लासग िासषिक कायि िम तथा बजेट स्वीकृत गने ,
(ग) प्रसतिे र्दन तथा सित्तीय सििरण अनुमोर्दन गने ,
(घ) यो ऐन, यो ऐनबमोसजम बनेको सनयम, सनर्दे सशका र सं स्थाको सिसनयममा उल्लेख भए
बमोसजम ससमसत र लेखा सु परीिेक्षण ससमसतको सनिाि चन गने ,
(ङ) सभामा पेस भएको नीसत पाररत गने ,
(च) लेखापरीक्षकको सनयु न्द्रि र सनजको पाररश्रसमक सनिाि रण गने ,
(छ) तोसकएबमोसजमका अन्य कायि हरू गने ।

२७.

वाङ्क्षषाक साधािण सभा : (१) ससमसतले प्रत्येक आसथिक िषि समाि भएको समसतले छ मसहनासभत्र िासषिक सािारण
सभा बोलाउनु पने छ ।
(२) िासषिक सािारण सभा बोलाउूँ र्दा काम्तीमा तीस सर्दनअसघ सभा हुने समसत, समय र स्थान तोकेर
सर्दस्यहरूलाई सू चना सर्दनुपने छ ।
(३) िासषिक सािारण सभामा अध्यक्षता ससमसतको अध्यक्षले गने छ ।
(४) िासषिक सािारण सभाको काम, कति व्य र असिकार र्दे हायबमोसजम हुने छ :–
(क) ससमसतले पेस गरे को िासषिक कायि िम तथा बजेट स्वीकृसत गने ,
(ख) ले खापरीक्षण प्रसतिे र्दन अनुमोर्दन गने ,
(ग) ससमसत िा लेखा सु परीिे क्षण ससमसतको सनिाि चन तथा सिघटन गने ,
(घ) पर्दीय सजम्मेिारी एिम् आचरण पालना नगरे मा सञ्चालक िा लेखा सु परीिे क्षण ससमसतको
सं योजक िा सर्दस्यलाई पर्दबाट हटाउने ,
तर पर्दबाट हटाउनु असघ सनजलाई आफ्नो सफाइ पेस गने मौकाबाट िसञ्चत गररने छै न ।

(ङ) ससमसत िा लेखा सु परीिे क्षण ससमसतको िासषिक प्रसतिे र्दन पाररत गने ,
(च) सिसनयम सं शोिन गने, नीसत पाररत एिम् सं शोिन गने,
(छ) लेखापरीक्षकको सनयु न्द्रि र सनजको पाररश्रसमक सनिाि रण गने ,
(ज) सं स्था एकीकरण िा सिघटन सम्बन्धी सनणि य गने ,
(झ) ससमसत र लेखा सु पररिे क्षेण ससमसतको पाररश्रसमक लगायतका से िा सु सििा तोक्ने,
(ञ) ऋण तथा अनुर्दान प्राि गने सम्बन्धमा सनणि य गने ,
(ट) सर्दस्यको र्दासयत्व समनाहा सर्दने ,
(ठ) ससमसतलाई आिश्यक सनर्दे शन सर्दने ,
(ड) तोसकए बमोसजमका अन्य कायि हरू गने ।
२८.

ङ्क्षवशेष साधािणसभा : (१) ससमसतले र्दे हायको अिस्थामा सिशेष सािारण सभा बोलाउनुपने छ :–
(क) सं स्थाको काम सिशेषले सिशेष सािारण सभा बोलाउनुपने ससमसतिाट सनणि य भएमा,
(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ)
ससफाररसमा,

बमोसजम लेखा सु परीिे क्षण ससमसतको

(ग) कुनै सञ्चालकले सिशेष सािारण सभा बोलाउन पेस गरे को प्रस्ताि ससमसतद्वारा पाररत भएमा,
(घ) सिशेष सािारण सभा बोलाउनु पने कारण खुलाई पैसूँ तस प्रसतशत सर्दस्यले ससमसतसमक्ष सनिे र्दन
सर्दएमा,
(ङ) र्दफा ५६ को उपर्दफा (४) बमोसजम भएमा ।
(२) सिशेष सािारण सभा बोलाउूँ र्दा काम्तीमा पन्ध्र सर्दनअसघ सभा हुने समसत, समय र स्थान तोकेर
सर्दस्यहरूलाई सू चना सर्दनुपने छ ।
(३) सिशेष सािारणसभामा अध्यक्षता ससमसतको अध्यक्षले गने छ ।
२९.

ङ्क्षवशेष साधािण सभा बोलाउन ङ्क्षनदे शन ङ्क्षदन सक्ने : (१) र्दफा २८ उपर्दफा (१) बमोसजमको अिस्था पूरा हुूँ र्दा
पसन ससमतले सिशेष सािारण सभामा नबोलाएको उजुरी र्दताि गने असिकारी समक्ष पेस भई र छानसिन गर्दाि
पुसर भएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सं स्थाको ससमसतलाई सिशेष सािारण सभा बोलाउन सनर्दे शन सर्दनुपने छ ।
(२) सं स्थाको सनरीक्षण िा सु परीिे क्षण गर्दाि िा कसै को उजुरी परी छानसिन गर्दाि र्दे हायको अिस्था र्दे न्द्रखन
आएमा पसन र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सं स्थाको ससमसतलाई सिशेष सािारण सभा बोलाउन सनर्दे शन सर्दनुपने छ
:–
(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा ससद्धान्त सिपरीत कायि गरे मा,
(ख) यो ऐन, यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयम, सं स्थाको सिसनयम तथा नीसतसिपरीत कायि गरे मा,
(घ) र्दताि गने असिकारीले सर्दएको सनर्दे शनको बारम्बार उल्लङ्घन गरे मा,
(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बमोसजम र्दताि गने असिकारीले आर्दे श सर्दएमा।
(३) उपर्दफा (१) र (२) बमोसजम सिशेष सािारण सभा बोलाउन सनर्दे शन प्राप्त भएमा ससमसतले सो
सनर्दे शन प्राप्त भएको समसतले एक मसहनासभत्र सभा हुने समसत, समय र स्थान तोकेर सिशेष सािारण सभा बोलाउनुपने
छ ।
(४) उपर्दफा (३) उन्द्रल्लन्द्रखत अिसिसभत्र ससमसतले सिशेष सािारण सभा नबोलाएमा र्दताि गने असिकारीले
सभा हुने समसत, समय र स्थान तोकेर त्यस्तो सभा बोलाइसर्दनुपने छ ।

(५) उपर्दफा (४) बमोसजम बोलाइएको सिशेष सािारण सभा व्यिस्थापन गनुि सन्द्रम्न्धत ससमसतको कतिव्य
हुने छ ।
(६) सिशेष सािारण सभाको बै ठकमा बै ठक बोलाउनको कारण, उजुरी िा सनरीक्षणका िममा
र्दे न्द्रखएका सिषयमा छलफल एिम् सनणि य गरी सोको प्रसतिे र्दन तयार गरी एक प्रसत र्दताि गने असिकारीसमक्ष पेस
गनुिपने छ ।
(७) उपर्दफा (६)
असघ बढाउनुपने छ ।
३०.

सञ्चालक सङ्क्षमङ्क्षत : (१)
सञ्चालक ससमसत रहने छ ।

प्राि प्रसतिे र्दनको आिारमा र्दताि गने असिकारी आिश्यक कारबाही प्रसिया

सं स्थामा सािारण सभाबाट सनिाि सचत बढीमा ते ह्र जनासम्मको सञ्चालक रहे को एक

(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको ससमसतको कायि काल सनिाि सचत भएको समसतले बढीमा चार िषिको हुने
छ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजमको कायि कालको अन्द्रन्तम िषि र्दफा २७ को उपर्दफा (१) बमोसजम िासषिक
सािारण सभा गनि पाउने अिसिभन्दा असघ ससमसतको कायि काल पूरा भएमा र्दफा २७ को उपर्दफा
(१) बमोसजमको अिासिसम्म ससमसतको कायि काल कायमै रहे को मासनने छ ।
(४) ससमसतको अध्यक्ष पर्दमा एउटै व्यन्द्रि लगातार र्दु ई पटकभन्दा बढी सनिाि सचत हुन पाउने छै न ।
(५) उपर्दफा (१) बमोसजमको ससमसतमा कम्तीमा पसचस प्रसतशत मसहला सर्दस्यको प्रसतसनसित्व हुनुपने
छ।
(६) एउटै पररिारको एकभन्दा बढी सर्दस्य एकै अिसिमा एउटै सं स्थाको ससमसत तथा लेखा सु परीिे क्षण
ससमसतको पर्दमा उम्मेर्दिार बन्न र सनिाि सचत हुन पाउने छै न ।
(७) कुनै सं स्थाको ससमसत, लेखा सु परीिे क्षण ससमसत, उपससमसतका पर्दासिकारी र सर्दस्यहरूले सोही
सं स्थाको कमिचारी र अको कुनै सं स्थाको ससमसत, लेखा सु परीिे क्षण ससमसत, उपससमसतका
पर्दासिकारी र सर्दस्यहरू आफ्नो सं स्थाले सर्दस्यता सलएको सहकारी सङ्घ िा बै ङ्कबाहे क अको कुनै
सं स्थाको सञ्चालक र कमिचारी बन्न पाउने छै न ।
तर िासषिक र्दु ई करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोबार गने सं स्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी सं स्थामा
कमिचारीको रुपमा काम गनि बािा पने छै न । िासषिक र्दु ई करोडभन्दा बढी कारोबार गने सं स्थामा कुनै
सञ्चालक कमिचारी रहे को भए यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले एक िषिसभत्र त्यस्तो सञ्चालकले
कमिचारीको पर्द त्याग गरी अको कमिचारीको व्यिस्था गनुिपने छ ।
(८) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअसघ कुनै व्यन्द्रि एकभन्दा बढी सं स्थाको सञ्चालक िा अको सं स्थाको कमिचारी िा
एउटा सं स्थाको कमिचारी अको संस्थाको सञ्चालक भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले एक िषिसभत्र
कुनै एक सं स्थाको मात्र सञ्चालक िा कमिचारी रहनुपने छ ।
(९) उपर्दफा (२) मा जुन सु कै कुरा लेन्द्रखएता पसन सर्दस्यहरूले ससमसतलाई र्दफा ३६ र ससमसतको कुनै
सञ्चालकलाई र्दफा ३४ बमोसजम िासषिक िा सिशेष सािारण सभामाफित हटाउन सक्ने छन् ।
(१०) ससमसत िा ससमसतको कुनै सञ्चालक पर्दबाट हटे मा त्यस्तो पर्दमा सािारण सभाले बाूँ की अिसिका
लासग अको ससमसत िा सञ्चालकको सनिाि चन गने छ ।
३१.

सङ्क्षमङ्क्षतको ङ्क्षनवाा चन : (१) ससमसतले र्दफा ३० को उपर्दफा (२) र (३) को अिसि समाि हुनुअसघ अको
ससमसतको सनिाि चन गराउनुपने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम ससमसतको सनिाि चन नगराएको जानकारी र्दताि गने असिकारीलाई प्राप्त भएमा
िा सर्दस्यहरूले जानकारी सर्दएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको समसतले एक मसहनासभत्र ससमसतको सनिाि चन गराउन
र्दताि गने असिकारीले सम्बन्द्रन्धत ससमसतलाई आर्दे श सर्दने छ ।

(३) उपर्दफा (२) बमोसजम र्दताि गने असिकारीले आर्दे श सर्दएकोमा सम्बन्द्रन्धत ससमसतले सो आर्दे श
बमोसजमको समयािसिसभत्र ससमसतको सनिाि चन गराई र्दताि गने असिकारलाई जानकारी गराउनुपने छ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोसजम ससमसतको सनिाि चन नगराएमा र्दताि गने असिकारले त्यस्तो सं स्था सर्दस्य
रहे को मासथल्लो सङ्घ भए सो सङ्घको प्रसतसनसिसमेतलाई सहभागी गराई ससमसतको सनिाि चन सम्बन्धी सम्पूणि कायि गने
गराउनुपने छ।
(५) उपर्दफा (३) बमोसजम सनिाि चन नगराउने ससमसतले उपर्दफा (४) बमोसजमको अिसिभर सं स्थामा
र्दताि गने असिकारीले तोकेको कायि बाहे कको अन्य कायि गनि पाउने छै न ।
(६) उपर्दफा (४) बमोसजमको सनिाि चन कायि मा सहयोग पुर्याउनु सम्बन्द्रन्धत ससमसतका सञ्चालकहरूको
कति व्य हुनेछ ।
(७) उपर्दफा (५) बमोसजम सनिाि चन गराउूँ र्दा लागे को सम्पूणि खचि सम्बन्द्रन्धत सं स्थाले बे होनुिपने छ।
(८) यस र्दफाबमोसजम सनिाि सचत ससमसतले सनिाि चन नभएसम्मको लासग ससमसतले सिसनयममा व्यिस्था
भएबमोसजम आफ्नो कायि सञ्चालन गने छ ।
३२.

सङ्क्षमङ्क्षतको काम, कताव्य ि अङ्क्षधकाि : यस ऐनमा अन्यत्र उन्द्रल्लन्द्रखत काम, कति व्य र असिकारका असतररि
ससमसतको काम, कति व्य र असिकार र्दे हायबमोसजम हुने छ :–
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तबमोसजम सं स्थाको सञ्चालन गने ,
(ख) आसथिक तथा प्रशासकीय कायि गने , गराउने,
(ग) प्रारन्द्रम्भक सािारण सभा, िासषिक सािारण सभा तथा सिशेष सािारण सभा बोलाउने,
(घ) सािारण सभाका सनणि यहरू कायाि न्वयन गने , गराउने,
(ङ) सं स्थाको नीसत, िासषिक कायि िमको तजुिमा गरी सािारणसभा समक्ष पेस गने,
(च) गत आसथिक िषिको यथाथि आय व्यय, चालु आसथिक िषिको सं शोसित आय व्यय र आगामी
आसथिक िषिको अनुमासनत आय व्ययको सििरण तयार गरी सािारण सभासमक्ष पेस गने ,
(छ) सं स्थाको सर्दस्यता प्रर्दान गने तथा सर्दस्यताबाट हटाउने ,
(ज) से यर नामसारी तथा सफताि सम्बन्धी कायि गने ,
(झ) सम्बन्द्रन्धत सङ्घको सर्दस्यता सलने ,
(ञ) सिसनयम, नीसत तयार िा सं शोिन गरी सािारण सभामा पेस गने ,
(ट) स्वीकृत सिसनयम र पाररत नीसत कायाि न्यन गने गराउने,
(ठ) अन्तररक कायि सिसि तयार गरी कायाि न्वन गने गराउने,
(ड) सं स्थाको कायि क्षेत्रसभत्र सं स्थाको कारोबार र व्यिसायको सहत प्रििि नका लासग आिश्यक कायि गने
गराउने,
(ढ) यो ऐन, यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयम, सनर्दे सशका, सं स्थाको सिसनयम, नीसत र अन्तररक
कयाि सिसिबमोसजमको कायि कायाि न्वयन गने गराउने ,
(ण) र्दताि गने असिकारीको सनर्दे शन कायि न्वयन गने गराउने ,
(त) तोसकएबमोसजमको अन्य कायि गने ।

३३.

सञ्चालक पदमा बहाल निहने : र्दे हायको कुनै अिस्थामा सञ्चालक आफ्नो पर्दमा बहाल रहन सक्ने छै न:(क) सनजले सर्दएको राजीनामा ससमसतबाट स्वीकृत भएमा,

(ख) सनजलाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बमोसजम सञ्चालकबाट हटाउने सनणि य भएमा,
(ग) सनज अको सं स्थाको सञ्चालक रहे मा,
(घ) सनज सोही िा अको सं स्थाको कमिचारी रहे मा,
तर र्दफा ३० को उपर्दफा (७) को प्रसतबन्धात्मक िाक्यां शमा लेन्द्रखएको कुरामा सोहीबमोसजम
हुने छ ।
(ङ) सनज सोही िा अको सं स्थाको लेखा सु परीिे क्षण ससमसतको पर्दमा रहे मा,
(च) सनजको मृत्यु भएमा,
(छ) फौजर्दारी िा भ्रराचार असभयोग लागी अर्दालतबाट कसुरर्दार ठहररएमा ।
३४.

सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने : (१) सािारण सभाले बहुमतको सनणि यबाट र्दे हायको कुनै अिस्थामा
सञ्चालकलाई ससमसतको सञ्चालक पर्दबाट हटाउन सक्ने छ :–
(क) आसथिक सहनासमना गरी सम्बन्द्रन्धत सं स्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा,
(ख) अनसिकृत तबरले सम्बन्द्रन्धत सं स्थाको कारोबार सम्बन्धी सिषयको गोपसनयता भङ्ग गरे मा,
(ग) सम्बन्द्रन्धत सं स्थाको कारोबार र व्यिसायसूँ ग प्रसतस्पिाि हुने गरी समान प्रकृसतको कारोबार िा
व्यिसाय गरे मा,
(घ) सम्बन्द्रन्धत सं स्थाको असहत हुने कुनै कायि गरे मा,
(ङ) सनज शारीररक िा मानससक रुपमा काम गनि नसक्ने भएमा,
(च) पर्दीय सजम्मेिारी पूरा नगरे मा,
(छ) सहकारी मूल्य, मान्यता, ससद्धान्त सिपरीत कायि गरे मा,
(ज) सं स्थालाई आसथिक क्षसत हुने कायि गरे मा,
(झ) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयम िा सं स्थाको सिसनयममा उन्द्रल्लन्द्रखत
योग्यता नरहे मा ।
(२) कुनै सञ्चालकलाई ससमसतको पर्दबाट हटाउने सनणि य गनुिअसघ त्यस्तो सञ्चालकलाई
सभासमक्ष सफाइ पेस गने मनाससब मासफकको मौका सर्दइने छ ।

सािारण

(३) उपर्दफा (२) बमोसजमको अिसिसभत्र कुनै सञ्चालकले सफाइ पेस नगरे मा िा सनजले पे स गरे को
सफाइ सन्तोषजनक नभएमा सािारण सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्ने छ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोसजम सञ्चालकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य सोपसछ र्दु ई कायि कालसम्म ससमसतको
सनिाि चनमा उम्मेर्दिार बन्न पाउने छै न ।
३५.

ङ्क्षनजी स्वाथा समावेश भएको ङ्क्षनणार् प्रङ्क्षिर्ामा संलग्न हुन नहुने : (१) सञ्चालकले आफ्नो सनजी स्वाथि समािे श
भएको सनणि य प्रसियामा सं लग्न हुनुहुूँर्दैन ।
(२) सञ्चालकले आफूलाई मात्र व्यन्द्रिगत फाइर्दा हुने गरी सं स्थामा कुनै कायि गनि गराउन हुूँ र्दैन ।
(३) कुनै सञ्चालकले उपर्दफा (१) को सिपरीत हुने गरी िा आफ्नो असिकारक्षे त्रभन्दा बासहर गई कुनै
काम कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाहीप्रसत त्यस्तो सञ्चालक व्यन्द्रिगत रूपमा उत्तरर्दायी हुने छ र त्यस्तो
काम कारबाहीबाट सं स्था, सर्दस्य िा अन्य कुनै व्यन्द्रिलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहे छ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी
सनजको जायजेथाबाट असु ल उपर गररने छ ।

३६.

सङ्क्षमङ्क्षतको ङ्क्षवघटन : (१) सािारणसभाले र्दे हायको अिस्थामा ससमसतको सिघटन गनि सक्ने छः–

(क) ससमसतको बर्दसनयतपूणि कायि बाट सं स्थाको कारोबार जोन्द्रखममा परे मा,
(ख) सं स्थाले सतनुिपने र्दासयत्व तोसकएको समयसभत्र भु िानी गनि नसकेमा,
(ग) सिसनयममा उन्द्रल्लन्द्रखत उद्दे श्य र कायिसिपरीतको काम गरे मा,
(घ) ससमसतले आफ्नो सजम्मेिारी पूरा नगरे मा,
(ङ) यो ऐन िा यो ऐनअन्तगि त बनेको सनयमािलीमा उन्द्रल्लन्द्रखत सति िा र्दताि गने असिकारीले सर्दएको
सनर्दे शनको बारम्बार उल्लङ्घन गरे मा ।
(च) ससमसतले पर्दीय सजम्मेिारी पूरा नगरे मा,
(छ) सहकारी मूल्य, मान्यता, ससद्धान्तसिपरीत कायि गरे मा,
(ज) सं स्थालाई आसथिक क्षसत हुने कायि गरे मा,
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम ससमसत सिघटन भएमा सािारणसभाले नयाूँ ससमसतको सनिाि चन गने छ ।
(३) ससमसतले यो ऐन िा यो ऐनअन्तगि त बनेको सनयमबमोसजम र्दताि गने असिकारीले सर्दएको सनर्दे शन
पालना नगरे मा िा र्दफा २९ को उपर्दफा (३) बमोसजम पेस भएको प्रसतिे र्दनको आिारमा िा र्दताि गने असिकारीले
ससमसतलाई उजुरी िा सनरीक्षणको िममा र्दे न्द्रखएका सिषयिस्तु को गम्भीरताको आिारमा ससमसतलाई र्दताि गने
असिकारीले बढीमा छ मसहनाको समय सर्दई सु िार गने मौका सर्दनसक्ने छ र त्यस्तो समयािसि सभत्र पसन सु िार नगरे मा
त्यस्तो ससमसत सिघटन गनुिपने छ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोसजम ससमसत सिघटन भएमा त्यसरी सिघटन गररएको समसतले तीन मसहना सभत्रमा
अको ससमसतको सनिाि चन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो सनिाि चन नभएसम्म सं स्थाको र्दै सनक कायि सञ्चालन गनि र्दताि गने
असिकारीले तोसकएबमोसजमको एक तर्दथि ससमसत गठन गनुिपने छ ।
(५) यस र्दफाबमोसजम तर्दथि ससमसत गठन र अको ससमसतको सनिाि चन गराउूँ र्दा लागे को सम्पूणि खचि
सम्बन्द्रन्धत सं स्थाले बे होने छ ।
३७.

ले खा सुपिीवेक्षण सङ्क्षमङ्क्षतको गठन : (१) सं स्थामा आन्तररक सनयिण प्रणालीलाई सु दृढ गनि तोसकएबमोसजमको
योग्यता पुगेका एक जना सं योजक र र्दु ई जना सर्दस्यहरू रहने गरी सािारण सभाले सनिाि चनबाट एक ले खा
सु परीिे क्षण ससमसत गठन गने छ ।
(२) एउटै पररिारको एकभन्दा बढी व्यन्द्रि एकै अिसिमा एउटै सं स्थाको सञ्चालक िा लेखा सु परीिे क्षण
ससमसतको सं योजक िा सर्दस्य पर्दमा उम्मेर्दिार बन्न र सनिाि सचत हुन सक्ने छै न ।

३८.

ले खा सुपरिवेक्षण सङ्क्षमङ्क्षतको काम, कताव्य ि अङ्क्षधकाि : (१)
र असिकार र्दे हायबमोसजम हुने छ :–

लेखा सु परीिे क्षण ससमसतको काम, कति व्य

(क) चौमाससकमा रुपमा सहकारी सं स्थाको आन्तररक ले खापरीक्षण गने ,
(ख) लेखाको आिारभू त ससद्धान्तको पालना गनि लगाउने,
(ग) सित्तीय तथा आसथिक कारोबारको सनरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गने ,
(घ) ससमसतको काम कारबाहीको सनयसमत सु परीिेक्षण गने र ससमसतलाई आिश्यक सु झाि सर्दने ,
(ङ) सािारण सभाको सनर्दे शन, सनणि य तथा ससमसतका सनणि य कायाि न्वयन भए नभएको अनुगमन
गने,
(च) सं स्थाको आसथिक अिस्था सम्बन्धी प्रसतिे र्दन र ससमसतको काम कारबाहीको सु परीिे क्षण सम्बन्धी
िासषिक प्रसतिे र्दन सािारण सभासमक्ष पेस गने ,
(छ) पटक पटक सर्दएका सु झाि कायाि न्वयन नगरे को िा कारणबाट सं स्थाको सहतमा प्रसतकूल असर
पने कायि गरे को िा त्यस्तो सं स्थाको नगर्द िा सजन्सी सम्पसत्तको रूपमा सहनासमना भएको िा

असनयसमतता भएको िा सं स्था गम्भीर आसथिक सङ्कटमा पनि लागे को र्दे न्द्रखएमा सोको कारण खुलाई
सिशेष सािारण सभा बोलाउन ससमसतसमक्ष ससफाररस गने ।
(ज) आिश्यक परे मा आन्तररक लेखापरीक्षक सनयु न्द्रिका लासग तीन जनाको नाम सञ्चालक
ससमसतमा ससफाररस गने ।
(२) उपर्दफा (१)
सलन सक्ने छ ।

बमोसजमको कायि गनि लेखा सु पररिे क्षण ससमसतले

सिज्ञको परामशि र सहयोग

(३) लेखा सु परीिे क्षण ससमसतको सं योजक िा सर्दस्य सं स्थाको र्दै सनक, आसथिक र प्रशाससनक कायि मा
सहभागी हुन पाउने छै न ।

३९.

परिच्छे द–७
बचत तथा ऋण परिचालन
सदस्य केम्भित भई बचत तथा ऋणको कािोबाि गनुापने : (१) सं स्थाले आफ्ना सर्दस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार
गनि, सोको पररचालन गनि र सर्दस्यलाई मात्र ऋण प्रर्दान गनि सक्ने छ ।
(२) उपर्दफा (१) मा जुनसु कै कुरा लेन्द्रखएको भएता पसन बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने गरी
र्दताि भएको सं स्थाबाहे क अन्य सिषयगत िा बहुउद्दे श्यीय सं स्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गनि पाउने छै न।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुअसघ बहुउद्दे श्यीय िा सिषयगत सं स्थाको रुपमा र्दताि भई मुख्य कारोिारको रुपमा
िचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएको भए त्यस्तो सं स्थाले तीन िषिसभत्रमा िचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने
गरी र्दताि हुूँ र्दाका बखतमा उल्लेख गररएको मुख्य कारोिार गने गरी सं स्था सञ्चालन गनुिपने छ ।
(३) सं स्थाले सर्दस्यलाई प्रर्दान गने ऋणमा सलने से िा शु ल्क र निीकरण शुल्क र्दताि गने असिकारीले
तोसकसर्दएको अिस्थामा बाहे क संस्थाको नीसत र अन्तररक कायि सिसिमा तोसकएबमोसजम हुने छ ।
(४) बचत र ऋणको ब्याजर्दरबीचको अन्तर छ प्रसतशतभन्दा बढी गनि पाइने छै न ।
(५) सं स्थाले प्रर्दान गरे को ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुूँ जीकृत गरी सोको आिारमा ब्याज लगाउन
पाइने छै न ।
(६) सं स्थाले कुनै पसन कम्पनीको से यर िा ॠणपत्र खररर्द गनि अचल सम्पसत्त खररर्द गनि , पूिाि िार
सनमाि ण गनि सक्ने छै न ।
तर
(१) सं स्थाको र्दासयत्वप्रसत प्रसतकूल नहुने गरी सहकारी बै ङ्क तथा सहकारी सङ्घको से यर खररर्द गनि ,
सं स्थाले स्वप्रयोजनका लासग अचल सम्पसत्त खररर्द तथा पूिाि िार सनमाि ण गनि एिम् सं स्था र
सर्दस्यहरुको सहतमा उत्पार्दन र से िाको क्षे त्रमा प्राथसमक पुूँजी कोष पररचालन गनि बािा पने छै न ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअसघ कुनै सं स्थाले कुनै कम्पनीको से यर खररर्द गरे को भएमा त्यस्तो से यर यो
ऐन प्रारम्भ भएको समसतले एक िषि अिसिसभत्र सबिी गररसक्नुपने छ ।
(७) सं स्थाले प्राथसमक पुूँजी कोषको पन्ध्र गु णासम्म बचत सङ्कलन गनिसक्ने छ ।
(८) सं स्थाले र्दताि गर्दाि का बखतका सर्दस्यबाहे क अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप्त गरे को तीन मसहना अिसि
व्यसतत नभई ऋण लगानी गनि सक्ने छै न ।

४०. सन्दभा व्याजदि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सङ्घ, सम्बन्द्रन्धत प्रर्दे श र नगरपासलकाले बचत तथा ऋणको सन्दभि
ब्याजर्दर तोक्नसक्ने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम तोसकएको सन्दभि ब्याजर्दर सं स्थाका लासग सनर्दे शक ब्याजर्दर हुने छ ।

४१.

व्यम्भक्तगत बचतको सीमा : सं स्थामा सर्दस्यको व्यन्द्रिगत बचतको सीमा तोसकएबमोसजम हुने छ ।

परिच्छे द – ८
आङ्क्षथाक स्रोत परिचालन
४२.

सेर्ि ङ्क्षबिी तथा ङ्क्षिताा सम्बन्धी व्यबस्था : (१) सं स्थाले आफ्नो सर्दस्यलाई से यर सबिी गनि सक्ने छ।
(२) उपर्दफा (१) मा जु नसु कै कुरा लेन्द्रखएको भएता पसन सं स्थाले एकै सर्दस्यलाई आफ्नो कुल से यर
पुूँजीको बीस प्रसतशतभन्दा बढी हुने गरी से यर सबिी गनि सक्ने छै न ।
तर सङ्घ, प्रर्दे श िा स्थानीय तहको पूणि िा आं सशक स्वासमत्व िा सनयिण भएको सं स्था िा सनकायको
हकमा यो बन्दे ज लागु हुने छै न।
(३) सं स्थाको से यरको असङ्कत मूल्य प्रसत से यर एक सय रुपैयाूँ हुने छ ।
(४) सं स्थाको से यरपूूँजी सिसनयममा उल्ले ख भएबमोसजम हुने छ ।
(५) सं स्थाले खुला बजारमा से यर सबिी गनि पाउने छै न ।
(६) सं स्थाको मूलिनको रुपमा रहे को कुनै सर्दस्यको से यर सोही सं स्थाको ऋण िा र्दासयत्वबाहेक अन्य
कुनै ऋण िा र्दासयत्वबापत सललाम सबिी गररने छै न ।

४३.

िकम ङ्क्षिताा तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था : (२) कुनै सर्दस्यले सं स्थाको सर्दस्यता त्याग गरी से यर
रकम सफताि सलन चाहे मा सनजको कुनै र्दासयत्व भए त्यस्तो र्दासयत्व भु िानी गरे को समसतले एक मसहनासभत्र सनजको
बाूँ की रकम सनजलाई सफताि गनुिपने छ ।
(२) कुनै सर्दस्यले सं स्थामा जम्मा गरे को बचत सफताि माग गरे मा सनजको कुनै र्दासयत्व भए त्यस्तो र्दासयत्व
किा गरी बाूँ की रकम सनजलाई सफताि गनुिपने छ तर अिसि तोसकएको बचतको सफताि तोसकएको अिसिपसछ मात्र
हुने छ ।
(३) सहकारी सं स्थाले सबै प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गनिसक्ने छ ।

४४.

ऋण वा अनुदान ङ्क्षलन सक्ने : (१) सं स्थाले स्वर्दे शी िा सिर्दे शी बै ङ्क िा सित्तीय सं स्था िा अन्य सनकायबाट ऋण िा
अनुर्दान सलन िा त्यस्तो सनकायसूँ ग साझे र्दारीमा काम गनिसक्ने छ ।
(२) उपर्दफा (१) मा जु नसु कै कुरा लेन्द्रखएको भए तापसन सं स्थाले सिर्दे शी बै ङ्क िा सित्तीय सं स्था िा अन्य
सनकायबाट ऋण िा अनुर्दान सलन िा त्यस्तो सनकायसूँ ग साझे र्दारीमा काम गनुिअसघ सङ्घीय कानुनिमोसजम स्वीकृसत
सलनुपने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम सिर्दे शी बै ङ्क िा सनकायबाट ऋण िा अनुर्दान सलन स्वीकृसतका लासग प्रचसलत
कानुनबमोसजमका सििरणहरूससहत र्दताि गने असिकारीसमक्ष सनिे र्दन सर्दनुपने छ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोसजम सनिे र्दन प्राि भएमा र्दताि गने असिकारीले कायि पासलकामा प्रस्ताि पेस गनुिपने
छ।
(५) उपर्दफा (४) बमोसजमको प्रस्ताि कायि पासलकाले उपयु ि र्दे खेमा स्वीकृसतका लासग मिालयमा
ससफाररस गरी पठाउनुपने छ ।

४५.

नगिपाङ्क्षलकाको सुिक्षण प्राप्त गना सक्ने: (१) सं स्थाले सिर्दे शी बै ङ्क िा सनकायसूँ ग सलने ऋणमा सु रक्षण प्राप्त
गनुिपने भएमा तोसकएबमोसजमका सििरणहरूससहत र्दताि गने असिकारीसमक्ष सनिे र्दन सर्दनुपने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम सनिे र्दन प्राि भएमा र्दताि गने असिकारीले कायि पासलकामा प्रस्ताि पेस
गनुिपने छ ।

(३) उपर्दफा (२) बमोसजम प्राि प्रस्ताि उपयु ि र्दे न्द्रखएमा कायि पासलकाले प्रचसलत कानुनबमोसजम
तोसकएको अिारमा सुरक्षण प्रर्दान गनि सक्ने छ ।

परिच्छे द – ९
संस्थाको कोष
४६

संस्थाको कोष : सं स्थाको कोषमा र्दे हायबमोसजमको रकम रहने छ :–
(क) से यर सबिीबाट प्राप्त रकम,
(ख) बचतको रुपमा प्राप्त रकम,
(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम,
(घ) सङ्घ, प्रर्दे श र नगरपसलकाबाट प्राप्त अनुर्दान रकम,
(ङ) सिर्दे शी सरकार िा अन्तराि सरिय सङ्घसं स्थाबाट प्राप्त अनुर्दान िा सहायताको रकम,
(च) व्यािसासयक कायि बाट आसजित रकम,
(छ) सर्दस्यता प्रिे श शुल्क,
(ज) सं स्थाको नाममा प्राि हुने अन्य जु नसु कै रकम ।

४७.

जगेडा कोष : (१) सं स्थामा एक 'जगे डा कोष' रहने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको कोषमा र्दे हायबमोसजमका रकम रहने छन् :–
(क) आसथिक िषिको खुर्द नाफा रकमको कम्तीमा पन्द्रच्चस प्रसतशत रकम,
(ख) कुनै सं स्था, सङ्घ िा सनकायले प्रर्दान गरे को पुूँजीगत अनुर्दान रकम,
(ग) न्द्रस्थर सम्पसत्त सबिीबाट प्राप्त रकम,
(घ)

अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपर्दफा (१) बमोसजमको 'जगे डा कोष' असिभाज्य हुने छ ।
४८.

संिङ्क्षक्षत पुुँजी ङ्क्षिताा कोष : (१) सं स्थामा एक 'सं रसक्षत पुूँजी सफताि कोष' रहने छ ।
(२) सं स्थाको खुर्द नाफाबाट र्दफा ४७ बमोसजमको जगे डा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड
(क) बमोसजमको रकम छु ट्ट्याई बाूँ की रहे को रकमको कम्तीमा पन्द्रच्चस प्रसतशत रकम उपर्दफा (१) बमोसजमको
कोषमा िासषिक रुपमा जम्मा गनुि पने छ ।
(३) उपर्दफा (१) बमोसजमको रकम सर्दस्यले गरे को तोसकएबमोसजमको िासषिक कारोबारका आिारमा
सम्बन्द्रन्धत सर्दस्यलाई उपलबि गराउन ससकने छ ।

४९.

सहकािी प्रवद्धा न कोषसम्बन्धी व्यवस्था : (१) सं स्थामा एक 'सहकारी प्रििि न कोष' रहने छ ।
(२) सं स्थाले सहकारी व्यिसायको प्रििि न गनिका लासग उपर्दफा (१) बमोसजमको कोषमा सं स्थाको खुर्द
नाफाबाट र्दफा ४७ बमोसजम जगे डा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोसजमको रकम छु ट्याई
बाूँ की रहे को रकमको शून्य र्दशमलि पाूँ च प्रसतशतले हुन आउने रकम उपर्दफा (१) बमोसजमको कोषमा िासषिक
रुपमा जम्मा गनुिपने छ ।
(३) उपर्दफा (१) बमोसजमको कोषको उपयोग प्रचसलत कानुनको आिारमा तोसकएअनुसार हुने छ ।

५०.

अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्था : (१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उन्द्रल्लन्द्रखत कोषका असतररि सं स्थामा
सहकारी सशक्षा कोष, से यर लाभां श कोष लगायत तोसकएबमोसजमका अन्य कोषहररू रहन सक्ने छन् ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको कोषमा िासषिक रुपमा रकम जम्मा र सो कोषको उद्दे श्यपूसति का लासग
कोषमा जम्मा भएको रकमको उपयोग सिसनयममा तोसकएबमोसजम गनि ससकने छ ।
(३) सं स्थाको सर्दस्यहरूलाई लाभां श सितरण गर्दाि उपर्दफा (१) बमोसजमको से यर लाभां श कोषमा
िासषिक रुपमा रकम जम्मा गरी सोही कोषबाट लाभां श सितरण गनुिपने छ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोसजम लाभां श सितरण गर्दाि एक िषिको से यर लाभां शको रकम से यर पुूँजीको पन्ध्र
प्रसतशतभन्दा बढी हुनुहुने छै न ।

परिच्छे द – १०
अङ्क्षभले ख ि सूचना
५१.

अङ्क्षभले ख िाख्नुपने :(१) सं स्थाले सािारण सभा, ससमसत, लेखा सु परीिे क्षण ससमसत तथा उपससमसतहरुको
बै ठकका सनणि य तथा काम कारबाहीको अद्यािसिक असभलेख सु रसक्षत साथ राख्नुपने छ ।
(२) सं स्थाले कारोबारसूँ ग सम्बन्द्रन्धत तथा अन्य आिश्यक असभलेखहरू तोसकएबमोसजम सु रसक्षत साथ
राख्नुपने छ ।
(३) सर्दस्याले सं स्थामा उपर्दफा (१) र

५२.

(२) सू चना र सििरण माग गरे मा उपलब्ध गराउनु पने छ ।

ङ्क्षवविण उपलब्ध गिाउनु पने : (१) सं स्थाले र्दे हायका सििरणहरूससहतको प्रसतिे र्दन प्रत्येक चौमाससक समाि
भएको सात सर्दनसभत्र र्दताि गने असिकारीसमक्ष पेस गनुिपने छ :–
(क) कारोबारको चौमाससक प्रसतिे र्दन,
(ख) तरलताको अिस्था,
(ग) र्दताि गने असिकारीले समय समयमा तोसकसर्दएको अन्य चौमाससक सििरण ।
(२) सं स्थाले र्दे हायका सििरणहरूससहतको प्रसतिे र्दन आ.ि. समाि भएको तीन मसहनासभत्र र्दताि गने
असिकारीसमक्ष पेस गनुिपने छ :–
(क) कारोबारको िासषिक प्रसतिेर्दन र लेखापरीक्षण प्रसतिे र्दन
(ख) िासषिक योजना र कायि िम
(ग) बचत तरलताको अिस्था,
(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाूँ की कायाि िसिको सू ची,
(ङ) सािारण सभाको बै ठक सम्बन्धी जानकारी,
(च) से यर सर्दस्य सङ्ख्या र से यर पुूँजी,
(छ) सञ्चालक िा सर्दस्यले सलएको ऋण सतनि बाूँ की रहे को रकम,
(ज) र्दताि गने असिकारीले समय समयमा तोसकसर्दएको अन्य िासषिक सििरण ।

परिच्छे द – ११
ले खा ि ले खापिीक्षण
५३.

कािोबािको ले खा : (१) सं स्थाको कारोबारको लेखा र्दोहोरो असभलेख प्रणालीमा प्रोद्भािी आिाररत लेखासिसि
अनुसार कारोबारको यथाथि न्द्रस्थसत स्पररुपमा र्दे न्द्रखने गरी राख्नुपने छ ।

(२)

५४.

लेखा असभलेख गर्दाि प्रचसलत कानू नबमोसजम र्दताि गने असिकारीले लागु गरे को लेखामान
(एकाउन्द्रिङ स्ट्याण्डडि ) र तोसकएबमोसजम अिलम्बन गनुिपने अन्य सति तथा व्यिस्था पालना
गनुिपने छ ।

ले खापिीक्षण : (१) सं स्थाले प्रत्येक आसथिक िषिको लेखापरीक्षण सो आसथिक िषि समाि भएको समसतले तीन
मसहनासभत्र प्रचसलत कानुनबमोसजम इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकद्वारा गराउनुपने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको अिसिसभत्र कुनै सं स्थाले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा र्दताि गने
असिकारीले त्यस्तो सं स्थाको लेखापरीक्षण इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराउन सक्ने छ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम लेखापरीक्षण गराउूँ र्दा लेखापरीक्षकलाई सर्दनुपने पाररश्रसमक लगायतको
रकम सम्बन्द्रन्धत सं स्थाले बे होनुि पने छ ।
(४) उपर्दफा (१) िा (२) बमोसजम लेखापरीक्षकले गरे को लेखापरीक्षण प्रसतिे र्दन अनुमोर्दनका लासग
सािारण सभासमक्ष पेस गनुिपने छ ।
(५) उपर्दफा (४) बमोसजम पेस भएको लेखापरीक्षण प्रसतिेर्दन सािारण सभाबाट अनुमोर्दन हुन
नसकेमा पुनः लेखापरीक्षणका लासग सािारण सभाले अको लेखापरीक्षक सनयु ि गने छ ।

५५.

ले खापिीक्षकको ङ्क्षनर्ुम्भक्त : (१) सं स्थाको ले खापरीक्षण सम्बन्धी कायि गनि प्रचसलत कानुनबमोसजम इजाजतपत्र
प्राप्त लेखापरीक्षकहरूमध्येबाट सािारण सभाले एकजना लेखापरीक्षक सनयु कत गरी पाररश्रसमकसमेत तोक्ने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम ले खापरीक्षक सनयु ि गर्दाि एउटै व्यन्द्रि, फमि िा कम्पनीलाई लगातार तीन
आसथिक िषिभन्दा बढी हुने गरी सनयु ि गनि ससकने छै न ।

५६.

ले खापिीक्षकमा ङ्क्षनर्ुक्त हुन नसक्ने : (१) र्दे हायका व्यन्द्रि लेखापरीक्षकमा सनयु ि हुन तथा सनयु ि भइ सकेको
भए सो पर्दमा बहाल रहन सक्ने छै न :(क) सहकारी सं स्थाको सञ्चालक,
(ख) सम्बन्द्रन्धत सं स्थाको सर्दस्य,
(ग) सहकारी सं स्थाको सनयसमत पाररश्रसमक पाउने गरी सनयु ि सल्लाहकार िा कमिचारी,
(घ) लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसु रमा सजाय पाएको तीन िषिको अिसि भु िान नभएको
लेखापरीक्षक,
(ङ) र्दामासाहीमा परे को व्यन्द्रि,
(च) भ्रराचार, ठगी िा नैसतक पतन हुने अन्य फौजर्दारी कसु रमा सजाय पाएको पाूँ च िषि भु िान
नभएको व्यन्द्रि,
(ज) सम्बन्द्रन्धत सं स्थासूँ ग स्वाथि बासझएको व्यन्द्रि ।
(२) ले खापरीक्षकले आफू सनयु ि हुनुअसघ उपर्दफा (१) बमोसजम अयोग्य नभएको कुराको सं स्थासमक्ष
स्वघोषणा गनुिपने छ ।

(३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कायि काल समाि नहुूँ र्दै कुनै सं स्थाको लेखापरीक्षण गनि अयोग्य भएमा िा
सं स्थाको लेखापरीक्षकको पर्दमा कायम रहन नसक्ने न्द्रस्थसत उत्पन्न भएमा सनजले लेखापरीक्षण गनुिपने
िा गरररहे को काम तत्काल रोकी सो कुराको जानकारी सलन्द्रखत रुपमा सं स्थालाई सर्दनुपने छ ।
(४) कुनै सं स्थामा उपर्दफा (३) बमोसजम लेखापरीक्षण हुन नसकेमा िा सनयु ि भएको लेखापरीक्षकको
लेखापरीक्षण कायि सम्पन्न नहुूँ र्दा नै मृत्यु भएमा सिशेष सािारण सभामाफित अको लेखापरीक्षकको
सनयु न्द्रि गनुिपने छ ।

(५) यस र्दफाको प्रसतकूल हुने गरी सनयु ि भएको लेखापरीक्षकले गरे को लेखापरीक्षण मान्य हुने छै न ।

परिच्छे द – १२
छु ट, सुङ्क्षवधा ि सहुङ्क्षलर्त
५७. छु ट, सुङ्क्षवधा ि सहुङ्क्षलर्त : (१) सं स्थालाई प्राि हुने छु ट, सु सििा र सहुसलयत सङ्घीय र प्रर्दे श कानुनबमोसजम
हुने छ ।
(२) उपर्दफा (१) मा उल्लेन्द्रखट छु ट,सु सििा र सहुसलयत बाहे क सं स्थालाई प्राि हुने अन्य छु ट, सु सििा र सहुसलयत
तोसकएबमोसजम हुने छ ।

परिच्छे द—१३
ऋण लगानी, असुली तथा बाुँ की बक्यौता
५८.

ऋण लगानी ि असुल गने : (१) सं स्थाले ऋण लगानी गर्दाि पयाि ि सितो िा सुरक्षणको सु सनसितता गरी ऋण
लगानी गनुिपने छ ।
(२) सं स्थाले ऋण लगानी गनि ऋण लगानी नीसत र आन्तररक कायि सिसि बनाई सोको कायाि न्वयन गनुिपर्दि छ
।
(३) सं स्थाले लगानीमा रहे को ऋण सकस्ता र ब्याज असु लीमा पहल र ताकेता गनुिपने छ । लगानीमा
रहे को ऋण असु ली कायि योजना बनाई कायाि न्वयन गनुिपर्दि छ ।
(४) सं स्थाले उनन्चास प्रसतशतभन्दा बढी सञ्चालकलाई एकै पटक ऋण लगानी गनि पाउने छै न ।
(५) सं स्थाले ऋण लगानी गर्दाि पयाि ि सितो िा सु रक्षणको सुसनसितता नगरी ऋण लगानी गरे को र्दे न्द्रखएमा
र्दताि गने असिकारी र्दफा ६१ र ६२ को व्यिस्थाका लासग र्दताि गने असिकारी बाध्य हुने छै न ।
(६) सं स्थाले ऋण लगानी गर्दाि पयाि ि सितो िा सुरक्षणको सु सनसिता नगरी ऋण लगानी गरे को अिस्थामा
त्यस्तो ऋण असु लीप्रसत ऋण लगानीमा सं लग्न सं स्थाको सञ्चालक, ऋण लगानी उपससमसतको पर्दासिकारी, सितो
मूल्याङ्कन ससमसतक पर्दासिकारी र कायि कारी प्रमुख िा व्यिस्थापक सजम्मेिार हुने छन् । ऋणको सितोबाट असु ल
हुन नसकेको रकम लगानीमा सं लग्न सं स्थाको सं चालक, ऋण लगानी उपससमसतको पर्दासिकारी, सितो मूल्याङ्कन
ससमसतको पर्दासिकारी र कायि कारी प्रमुख िा व्यिस्थापकको जायजेथाबाट र्दामासहीले असु ल उपर गररने छ ।
(७) कुनै सर्दस्यले सं स्थासूँ ग गरे को ऋण सम्झौता िा सति कबु सलयतको पालना नगरे मा, सलखतको
भाकासभत्र ऋणको साूँ िा, ब्याज र हजाि ना चुिा नगरे मा त्यस्तो सर्दस्यले ऋण सलंर्दा राखेको सितोलाई सम्बन्द्रन्धत
सं स्थाले तोसकएको बमोसजम सललाम सबिी गरी िा अन्य कुनै व्यिस्था गरी आफ्नो साूँ िा, ब्याज र हजाि ना असु ल उपर
गनि सक्ने छ ।
(८) यस र्दफाबमोसजम सितो राखेको सम्पसत्त सललाम सबिी गर्दाि कसै ले सकार नगरे मा त्यस्तो सम्पसत्त
सम्बन्द्रन्धत सं स्था आफैंले सकार गनि सक्ने छ ।

(९) ऋणको साूँ ि, ब्याज, हजाि ना असु लीका लासग सितो सम्बन्द्रन्धत सं स्था आफैूँले सकार गनुि परे मा
सकारे पिात् पसन ऋणीले साूँ िा, ब्याज र हजाि ना भु िानी गरी सितोबापतको सम्पसत्त सफताि सलन चाहे मा सं स्थाले
सफताि गनुिपने छ ।
(१०) कुनै सर्दस्यले सं स्थामा राखेको सितो कुनै सकससमले कसै लाई हक छोसडसर्दएमा िा अन्य कुनै
कारणबाट त्यस्तो सितोको मूल्य घट् न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई सनसित म्यार्द सर्दई थप सितो सु रक्षण राख्न लगाउन
ससकने छ ।
(११) उपर्दफा (१०) बमोसजम ऋणीले थप सितो नराखेमा िा उपर्दफा (७) िा (८) बमोसजम सितोबाट
पसन साूँ िा, ब्याज र हजाि नाको रकम असु ल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पसन
साूँ िा, ब्याज र हजिना असू ल उपर गनि ससकने छ ।
(१२) यस र्दफाबमोसजम सललाम सबिी गरी सं स्थामा प्राि भएको रकमबाट साूँ िा, ब्याज र हजाि ना
असु ल उपर गर्दाि असु ल उपर गनुि पने साूँ िा, व्याज र हजाि नाको रकम तथा यस प्रसियामा लागेको खचिको रकम
किा गरी बाूँ की रहन आएको रकम सम्बन्द्रन्धत ऋणीलाई सफताि सर्दनुपने छ ।
(१३) यस र्दफाबमोसजम कुनै सं स्थाले ऋणीको सितो िा अन्य जायजेथा सललाम सबिी गर्दाि सललाम सकाने
व्यन्द्रिको नाममा सो सितो िा जायजेथा प्रचसलत कानु नबमोसजम रसजस्ट्िेसन िा र्दान्द्रखल खारे ज गनि को लासग सम्बन्द्रन्धत
कायाि लयमा लेखी पठाउनुपने छ र सम्बन्द्रन्धत कायाि लयले पसन सोहीबमोसजम रसजस्ट्िेसन िा र्दान्द्रखल खारे ज गरी सोको
जानकारी सम्बन्द्रन्धत सं स्थालाई सर्दनुपने छ ।
(१४) उपर्दफा (८) बमोसजम आफैंले सकार गरे मा त्यस्तो सम्पसत्त सम्बन्द्रन्धत सं स्थाको नाममा रसजस्ट्िेसन
िा र्दान्द्रखल खारे ज गनि सम्बन्द्रन्धत कायाि लयमा लेखी पठाउने छ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्द्रन्धत कायाि लयले सोही
बमोसजम रसजस्ट्िेसन िा र्दान्द्रखल खारे ज गरी गररसर्दनुपने छ ।
५९.

कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सं स्थाबाट ऋण सलई रकमको अपचलन गने िा तोसकएको समयािसि सभत्र
ऋणको साूँ िा व्याज सफताि नगने सर्दस्यको नाम नामेशी ससहत कालोसू ची प्रकाशन गनि ससकने छ ।
(२) उपर्दफा

६०.

(१) बमोसजम कालोसू ची प्रकाशन गने सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोसकएबमोसजम हुने छ।

कजाा सूचना केि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सं स्थाको कजाि प्रिाहमा शुद्धता कायम गनि र कजाि प्रिाह सम्बन्धी
सू चना प्राि गनि 'कजाि सू चना केि' स्थापना गनि ससकने छ ।
(२)

कजाि सू चना केि स्थापना सम्बन्धी व्यिस्था प्रचसलत कानुनबमोसजम हुने छ ।

६१

बाुँ की बक्यौता असुल उपि गने : कसै ले सं स्थालाई सतनुि बु झाउनु पने रकम नसतरी बाूँ की राखेमा त्यस्तो रकम र
सोको ब्याज र हजाि नासमेत र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो व्यन्द्रिको जायजेथाबाट असु ल उपर गनि सहयोग गररसर्दनुपने
छ।

६२.

िोक्का िाख्नले खी पठाउने : (१) सं स्था िा र्दताि गने असिकारीले र्दफा ५८ को उपर्दफा ७ र्दे न्द्रख १४ सम्म र
र्दफा ६१ को प्रयोजनका लासग कुनै व्यन्द्रिको खाता, जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, नामसारी िा सबिी गनि
नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्द्रन्धत सनकायमा लेखी पठाउन सक्ने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम रोक्काको लासग लेखी आएमा सम्बन्द्रन्धत सनकायले प्रचसलत कानुनबमोसजम
त्यस्तो व्यन्द्रिको खाता, जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, नामसारी िा सबिी गनि नपाउने गरी रोक्का रान्द्रखसर्दनुपने
छ।

६३.

अग्राङ्क्षधकाि िहने : कुनै व्यन्द्रिले सं स्थालाई सतनुिपने ऋण िा अन्य कुनै र्दासयत्व नसतरे मा त्यस्तो व्यन्द्रिको
जायजेथामा सङ्घ, प्रर्दे श र नगरपासलकाको कुनै हक र्दाबी भए त्यसका लासग रकम छु ट्याई बाूँ की रहन आएको
रकममा सं स्थाको अग्रासिकार रहने छ ।

६४.

कार्ावाही गना बाधा नपने : सं स्थाले ऋण असु ली गने सम्बन्धमा कुनै व्यन्द्रि िा सहकारी सं स्थाउपर चलाएको कुनै
कारबाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यन्द्रि िा सं स्थाउपर यस ऐन तथा प्रचसलत कानुनबमोसजमको कुनै कसु रमा कारबाही
चलाउन रोक लगाएको मासनने छै न ।

परिच्छे द– १४
एकीकिण, ङ्क्षबघटन तथा दताा खािे ज
६५.

एकीकिण तथा ङ्क्षवभाजन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस ऐनको अिीनमा रही र्दु ई िा र्दु ईभन्दा बढी सं स्थाहरु
एक आपसमा गाभी एकीकरण गनि िा एक सं स्थालाई भौगोसलक कायि क्षे त्रका आिारमा र्दु ई िा र्दु ईभन्दा बढी सं स्थामा
सिभाजन गनि ससकने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम एकीकरण िा सिभाजनको प्रारम्भ सम्बन्धी सनणि य र एकीकरण िा सिभाजनको
अन्द्रन्तम सनणि य सािारण सभाबाट हुने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम एकीकरण िा सिभाजन गने सनणि य गर्दाि एकीकरण िा सिभाजनका सति र
कायि सिसि समेत खुलाउनु पने छ ।
(४) सं स्था एकीकरण हुूँ र्दा संस्थाहरूको सम्पूणि चल अचल सम्पसत नयाूँ बन्ने सं स्थाको हुने छ ।
(५) सं स्था सिभाजन हुूँ र्दा सं स्थाहरूको सम्पूणि चल अचल सम्पसतको सिभाजन तोसकएबमोसजम हुने
छ।

६६.

ङ्क्षवघटन ि दताा खािे ज : (१) कुनै सं स्थामा र्दे हायको अिस्था सिद्यमान भएको उल्ले ख गरी सािारण सभाको
तत्काल कायम रहे का र्दु ई सतहाइ बहुमत सर्दस्यको सनणि यबाट त्यस्तो सं स्थाको सिघटन गने सनणि य गरे मा र्दताि
खारे जीको लासग ससमसतले र्दताि गने असिकारीसमक्ष सनिे र्दन सर्दनसक्ने छ :–
(क) सिसनयममा उन्द्रल्लन्द्रखत उद्दे श्य तथा कायि हाससल गनि सम्भि नभएमा,
(ख) सर्दस्यको सहत गनि नसक्ने भएमा ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम प्राप्त सनिे र्दनमा छानसिन गर्दाि त्यस्तो सं स्थाको सिघटन गनि उपयु ि
र्दे न्द्रखएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सं स्थाको र्दताि खारे ज गनि सक्ने छ।
(३) उपर्दफा (२) मा जुनसु कै कुरा लेन्द्रखएको भएता पसन र्दताि गने असिकारीले र्दे हायको अिस्थामा
सं स्थाको र्दताि खारे ज गनि सक्ने छ :–
(क) लगातार र्दु ई िषिसम्म कुनै कारोबार नगरी सनन्द्रिय रहे को पाइएमा,
(ख) कुनै सं स्थाले यो ऐन िा यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयमािली सिपरीतको कायि बारम्बार गरे मा,
(ग) सिसनयममा उन्द्रल्लन्द्रखत उद्दे श्य सिपरीत कायि गरे मा,
(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त सिपरीत कायि गरे मा,
(ङ) र्दफा ७८ को उपर्दफा ६ बमोसजमको सनर्दे शन भएमा।
(४) उपर्दफा (२) िा (३) बमोसजम र्दताि खारे ज गनुिअसघ र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सं स्थालाई
सु नुिाइका लासग पन्ध्र सर्दनको समय सर्दनुपने छ ।
(५) उपर्दफा (२) िा (३) बमोसजम सं स्थाको र्दताि खारे ज भएमा त्यस्तो सं स्था सिघटन भएको मासनने
छ।
(७) उपर्दफा (२) िा (३) बमोसजम सं स्थाको र्दताि खारे जी भएमा त्यस्तो सं स्थाको र्दताि प्रमाणपत्र स्वतः
रद्द भएको मासनने छ ।

६७. ङ्क्षलम्भिडे टिको ङ्क्षनर्ुम्भक्त : (१) र्दफा ६६ बमोसजम कुनै सं स्थाको र्दताि खारे ज गने सनणि य भएमा र्दताि गने असिकारीले
तोसकएबमोसजमको योग्यता भएको सलन्द्रिडे टर सनयु ि गने छ ।
अिसि र

(२) उपर्दफा (१) बमोसजम सनयु ि सलन्द्रिडे टरको कम, कति व्य र असिकार, पाररश्रसमक, सलन्द्रिडे सन
सलन्द्रिडे सन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोसकएबमोसजम हुने छ ।

६८. ङ्क्षलम्भिडे सन पङ्क्षछको सम्पङ्क्षतको उपर्ोग : कुनै सं स्थाको सलिीडे शन पिात् सबै र्दासयत्व भु िान गरी बाूँ की रहन
गएको सम्पसत्तको उपयोग तोसकएबमोसजम हुने छ ।

परिच्छे द – १५
दताा गने अङ्क्षधकािी
६९.

७०.

दताा गने अङ्क्षधकािी : (१) यस ऐनअन्तगि त र्दताि गने असिकारीले गनुिपने कायि हरू प्रमुख प्रशासकीय असिकृतले
गने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको र्दताि गने असिकारीले यस ऐन बमोसजम आफूमा रहे को कुनै िा सम्पूणि
असिकार कायाि लयको सहकारी शाखाको असिकृतलाई प्रत्यायोजन गनि सक्ने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम प्रत्यायोजन गनि सहकारी शाखामा असिकृत स्तरको कमिचारी नभएमा आफू
मातहतको असिकृतस्तरको कमिचारीलाई प्रत्यायोजन गनि ससकने छ ।
दताा गने अङ्क्षधकािी काम, कताव्य ि अङ्क्षधकाि : (१) र्दताि गने असिकारी काम, कति व्य तथा असिकार र्दे हाय
बमोसजम हुनेछ ।
(क) यस ऐनमा र प्रचसलत कानुनमा उन्द्रल्लन्द्रखत कायि गने,
(ख) सं स्थाको सिसनयम ऐन, यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयम, सनर्दे सशका, मापर्दण्ड, कायि सिसि
र अन्य प्रचसलत कानु न प्रसतकूल नहुने गरी स्वीकृत गररसर्दने ,
(ग) सं स्थाको सािारण सभाबाट पाररत सं शोसित सिसनयम यो ऐन, यो ऐनअन्तगि त बनेको सनयम,
सनर्दे सशका र अन्य प्रचसलत कानुन प्रसतकूल नहुने गरी स्वीकृत गररसर्दने ,
(ग) तोसकएबमोसजमको अन्य कायि गने ।

७१.

परिच्छे द –१६,
ङ्क्षनिीक्षण तथा अनुगमन
ङ्क्षनिीक्षण तथा अङ्क्षभले ख जाुँ च गने : (१) र्दताि गने असिकारीले कायि योजना बनाई सं स्थाको सनयसमत सनरीक्षण
तथा असभलेख परीक्षण आफू िा आफ्नो प्रसतसनसिमाफित गनि , गराउन पने छ । यस्तो सनरीक्षण तथा असभलेख
परीक्षण आकन्द्रिक रुपमा पसन गनि ससकने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम सनरीक्षण िा असभलेख जाूँ च गर्दाि र्दताि गने असिकारी माग गरे को जानकारी
सम्बन्द्रन्धत सं स्थाले उपलब्ध गराउनुपने छ ।
(३) सनरीक्षण िा असभलेख जाूँ च सम्बन्धी सू चकहरू तोसकएबमोसजम हुने छन् ।
(४) उपर्दफा (१) बमोसजम सनरीक्षण िा सहसाब जाूँ च गर्दाि कुनै सं स्थाको कामकारबाही यो ऐन, यो ऐन
अन्तगि त बनेको सनयम, सनर्दे सशका बमोसजम भएको नपाइएमा र्दताि गने असिकारीले सम्बन्द्रन्धत
सं स्थालाई आिश्यक सनर्दे शन सर्दन सक्ने छ र त्यस्तो सनर्दे शनको पालना गनुि त्यस्तो सं स्थाको कति व्य
हुने छ ।
(६) सं स्थामा सङ्घ र प्रर्दे श कानुनबमोसजम हुने सनरीक्षण तथा असभलेख परीक्षणलाई यो र्दफाले बािा गने
छै न।
(७) कुनै सं स्थामा उपर्दफा (६) सनरीक्षण तथा असभलेख परीक्षण भएमा सोको प्रसतिे र्दन र्दताि गने
असिकारीले सनरीक्षण तथा असभलेख परीक्षण गने सनकायसूँ ग माग गनि सक्ने छ ।

७२.

छानङ्क्षवन गना सक्ने : (१) कुनै सं स्थाको व्यािसासयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सर्दस्यको सहत सिपरीत
काम भएको िा सो सं स्थाको उद्दे श्य सिपरीत कायि गरे को भनी त्यस्तो सं स्थाको कम्तीमा र्दस प्रसतशत सर्दस्यले
छानसिनका लासग सनिे र्दन सर्दएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सं स्थाको छानसिन गनुि , गराउनु पने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम छासनसिन गर्दाि माग गरे को सििरण िा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गनुि
सम्बन्द्रन्धत सं स्थाको ससमसतको कति व्य हुने छ ।
(३) छानसिन हुूँ र्दा यो ऐन बमोसजम सजाय र जररबाना हुने कसु र गरे को पाइएमा यो ऐनबमोसजम कारबाही
हुने छ ।
(४) उपर्दफा (१) बमोसजम गररएको छानसिनको प्रसतिे र्दन सम्बन्द्रन्धत सं स्थालाई सलन्द्रखत रुपमा सर्दनुपने
छ र सं स्थाले सनिे र्दकहरूले माग गरे को अिस्थामा छानसिनको जानकारी उपलब्ध गराउनुपने छ ।
(५) यस र्दफा बमोसजम गररएको छानसिनबाट सर्दएको सु झाब सम्बन्द्रन्धत सं स्थाले पालना गनुिपने छ ।

७३.

बचत तथा ऋणको कािोबाि गने संस्था को ङ्क्षनिीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी ङ्क्षवशेष व्यवस्था : (१) बचत
तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सं स्थाले तोसकएबमोसजम अनुगमन र सनयिण प्रणाली अिलम्बन गनुिपने छ ।
(२)

(३)

र्दताि गने असिकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गने सं स्थाको तोसकएबमोसजमको अनुगमन
प्रणालीमा आिाररत भई सनरीक्षण तथा अनुगमन गने छ ।
उपर्दफा (२) बमोसजम सं स्थाको सनरीक्षण तथा अनुगमनका लासग
आिश्यकताअनुसार अन्य सनकायको सहयोग सलन सक्ने छ ।

र्दताि गने असिकारीले

(४) यस र्दफाबमोसजम गररएको सनरीक्षण तथा अनुगमनबाट सर्दएको सु झाब सम्बन्द्रन्धत सं स्थाले पालना
गनुिपने छ ।
७४.

वाङ्क्षषाक प्रङ्क्षतवेदन पे स गनुापने : (१) र्दताि गने असिकारीले आसथिक िषि समाि भएको समसतले छ मसहनासभत्र
सं स्थाको सनरीक्षण सम्बन्धी एकीकृत िासषिक प्रसतिे र्दन कायि पासलकासमक्ष पेस गनुिपने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको प्रसतिे र्दनमा र्दे हायका सििरणहरू खुलाउनु पने छ:–
(क) र्दताि भएका र सञ्चालनमा रहे का सं स्थाको सििरण र सञ्चालनमा रहे का सं स्थाको कारोबार,
(ख) अनुगमन गररएका सं स्थाको सङ्ख्या तथा आसथिक कारोबारको सििरण,
(ग) सं स्थामा सहकारी ससद्धान्त र यो ऐन, यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयम, सिसनयम तथा आन्तररक
कायि सिसिको पालनाको अिस्था,
(घ) सं स्थाका सर्दस्यले प्राप्त गरे को से िा सु सििाको अिस्था,
(ङ) सं स्थाको सियाकलापमा सर्दस्यको सहभासगताको स्तर अनुपात,
(च) सं स्थालाई नगरपासलकाबाट प्रर्दान गररएको सित्तीय अनुर्दान तथा छु ट सु सििाको सर्दु पयोसगताको
अिस्था,
(छ) सं स्थाको आसथिक सियाकलाप तथा सित्तीय अिस्था सम्बन्धी तोसकएबमोसजमका सििरण,
(ज) सं स्थामा आन्तररक सनयिण प्रणालीको अिस्था,
(झ) सं स्थामा सु शासन तथा सजम्मेिारीको अिस्था,
(ञ) सं स्थामा रहे का कोषको सििरण,
(ट) सं रसक्षत पुूँजी सफताि कोष सितरणको अिस्था,
(ठ) सहकारीको नीसत सनमाि णमा सहयोग पुग्ने आिश्यक कुराहरू,

(ड) सहकारी सं स्थाको र्दताि , खारे जी तथा सिघटन सम्बन्धी सििरण,
(ढ) सं स्थाले सञ्चालन गरे को र्दफा १२ बमोसजमको कारोबार, व्यिसाय, उद्योग िा पररयोजनाको
सििरण,
(ण) तोसकएबमोसजमका अन्य सििरण ।
७५.

आपसी सुिक्षण सेवा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था : सं स्थाले सिमा ससमसतबाट स्वीकृत योजनाको सति बन्दे जअनुसार
आफ्ना सर्दस्यहरूको बालीनाली िा िस्तु भाउमा भएको क्षसतको सनसित अंश पूसति गने गरी आपसी सु रक्षण सेिा
सञ्चालन गनि सक्ने छ ।

७६. म्भस्थिीकिण कोष सम्बन्धी व्यवस्था : बचत तथा ऋण सिषयगत सं स्थाहरूले सम्भासित जोन्द्रखमबाट सं रक्षणका लासग
प्रचसलत कानु नमा व्यिस्था भएबमोसजम खडा हुने न्द्रस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुन सक्ने छन् ।

परिच्छे द – १७
समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन
७७.

संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गना सङ्क्षकने : (१) यस ऐनबमोसजम गररएको सनरीक्षण िा सहसाब जाूँ चबाट
कुनै सं स्थामा र्दे हायको अिस्था सिद्यमान रहे को र्दे न्द्रखएमा र्दताि गने असिकारीको ससफाररसमा कायि पासलकाले त्यस्तो
सं स्थालाई समस्याग्रस्त सं स्थाको रुपमा घोषणा गनि सक्ने छ :(क) सर्दस्यको सहत सिपरीत हुने गरी कुनै कायि गरे को,
(ख) सं स्थाले पूरा गनुिपने सित्तीय र्दासयत्व पूरा नगरे को िा भुिानी गनुिपने र्दासयत्व भु िानी गनि
नसकेको िा भु िानी गनि नसक्ने अिस्था भएको,
(ग) सर्दस्यहरूको बचत सनिाि ररत सति बमोसजम सफताि गनि नसकेको,
(घ) यो ऐन, यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयम तथा सिसनयम सिपरीत हुने गरी सं स्था सञ्चालन भएको,
(ङ) सं स्था र्दामासाहीमा पनि सक्ने अिस्थामा भएको िा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आसथिक कसठनाइ
भोसगरहे को,
(च) कुनै सं स्थाले सर्दस्यको बचत रकम सफताि गनुिपने अिसिमा सफताि नगरे को भनी त्यस्तो सं स्थाका
कम्तीमा पन्द्रच्चस सर्दस्यहरूले र्दताि गने असिकारीसमक्ष सनिे र्दन सर्दएकोमा छानसिन गर्दाि खण्ड
(क) र्दे न्द्रख (ङ) सम्मको कुनै अिस्था सिद्यमान भएको र्दे न्द्रखएको,
(२) उपर्दफा (१) मा जुनसु कै कुरा लेन्द्रखएको भएता पसन प्रचसलत कानुनबमोसजम गठन गरे को आयोग
िा ससमसतले कुनै सं स्थालाई समस्याग्रस्त सं स्था घोषणा गनि ससफाररस गरे मा िा समस्याग्रस्त भनी पसहचान गरे मा िा
त्यस्तो आयोग िा ससमसतमा परे को उजुरी सङ्ख्या, औसचत्य समेतको आिारमा कायि पासलकाले त्यस्तो सं स्थालाई
समस्याग्रस्त सं स्था घोषणा गनि सक्ने छ ।

७८.

समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापन सङ्क्षमङ्क्षतको गठन : (१) र्दफा ७७ बमोसजम समस्याग्रस्त सं स्था घोषणा
भएकोमा त्यस्तो सं स्थाको व्यिस्थापन सम्बन्धी कायि का लासग तोसकए बमोसजमको व्यिस्थापन ससमसतको गठन गनि
र्दताि गने असिकारीले कायि पासलका समक्ष ससफाररस गने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम ससफाररस भई आएमा कायि पासलकाले व्यिस्थापन ससमसतको गठन गनि सक्ने
छ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम गसठत व्यिस्थापन ससमसतले समस्याग्रस्त सं स्थाको पुनसि ञ्चालनका लासग
सु िारात्मक र उपचारात्मक कायिहरू गनुिपने छ ।

(४) उपर्दफा (२) बमोसजम गसठत व्यिस्थापन ससमसतको अन्य काम, कति व्य र असिकार तोसकए
बमोसजम हुने छ ।
(५)

उपर्दफा (३) बमोसजम सु िारात्मक र उपचारात्मक कायि हरूबाट समस्याग्रस्त सं स्थाको
पुनसि ञ्चालनको सम्भािना नभएमा सिगठन िा र्दताि खारे जीका लासग कायि पासलकालाई ससफाररस
गनुिपने छ ।

(६) उपर्दफा (५) बमोसजम ससफाररस भएमा कायि पासलकाले र्दताि गने असिकारीलाई सं स्था सिगठन
िा र्दताि खारे जी प्रसियाका लासग सनर्दे शन सर्दन सक्ने छ ।

परिच्छे द – १८
७९. कसुि गिे को माङ्क्षनने :

कसुि, दण्ड जरिवाना तथा पु निावेदन
(१) कसै ले र्दे हायको कुनै कायि गरे मा यस ऐनअन्तगि तको कसु र गरे को मासनने छ :-

(क) र्दताि नगरी िा खारे ज भएको सं स्था सञ्चालन गरे मा िा कुनै व्यन्द्रि , फमि िा कम्पनीले आफ्नो
नाममा सहकारी शब्द िा सो शब्दको अङ्ग्रे जी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यिसाय, से िा
प्रिाह िा अन्य कुनै कायि गरे मा,
(ख) सर्दस्यको बचत यो ऐन र यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयम, सिसनयमबमोसजम बाहे क अन्य कुनै
पसन प्रयोजनको लासग प्रयोग गरे मा,
(ग)
तोसकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रर्दान गरे मा िा ऋण प्रर्दान गर्दाि जमानत िा सु रक्षण
नराखी ऋण प्रर्दान गरे मा,
(घ) ससमसतको सर्दस्य, व्यिस्थापक िा कमिचारीले सं स्थाको सम्पसत्त, बचत िा से यर रकम
सहनासमना गरे मा,
(ङ) ऋण असु ल हुन नसक्ने गरी ससमसतका कुनै सर्दस्य, सनजको नाते र्दार िा अन्य व्यन्द्रि िा
कमिचारीलाई ऋण सर्दई रकम सहनासमना गरे मा,
(च) ससमसतका कुनै सर्दस्यले एक्लै िा अन्य सर्दस्यको समलोमतोमा सं स्थाको से यर िा बचत रकम
आफूखुसी पररचालन गरी सं स्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याएमा,
(छ) झुिा िा गलत सििरण पेस गरी कजाि सलएमा, राखेको सितो कच्चा भएमा िा ऋण सहनासमना
गरे मा,
(ज) सं स्थाले यो ऐन र यस ऐन अन्तगि त बनेका सनयम, सं स्थाको सिसनयम सिपरीत लगानी गरे मा
िा लगानी गने उद्दे श्यले रकम उठाएमा,
(झ) कृसत्रम व्यिसाय खडा गरी िा गराई ऋण सलएमा िा सर्दएमा,
(ञ) सितोको अस्वाभासिक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण सलएमा िा सर्दएमा,
(ट) झुिा सििरणको आिारमा पररयोजनाको लागत अस्वाभासिक रुपमा बढाई बढी ऋण सलएमा िा
सर्दएमा,
(ठ) कुनै व्यन्द्रि िा सं स्थालाई एक पटक सर्दइसकेको सुरक्षण रीतपूििक फुकुिा नभई िा सो सु रक्षणले
खामेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी सोही सु रक्षण अन्य सं स्थामा राखी पुनः ऋण सलए िा सर्दएमा,
(ड) सं स्थाबाट जु न प्रयोजनका लासग ऋण सु सििा सलएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग
गरे िा गराएमा,

(ढ) सं स्थाको कुनै कागजात िा खातामा लेन्द्रखएको कुनै कुरा कुनै तररकाले हटई िा उडाइ अकै अथि
सनस्कने व्यहोरा पारी समलाई लेख्ने िा अको सभन्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरे बाट आफूलाई िा अरु
कसै लाई फाइर्दा िा हासन नोक्सानी गने उद्दे श्यले कीते गनि िा अकाि को हासन नोक्सानी गने उद्दे श्यले
नगरे िा नभएको झुिा कुरा गरे िा भएको हो भनी िा समसत, अङ्क िा बे होरा फरक पारी सहीछाप
गरी गराई कागजात बनाई िा बनाउन लगाई जालसाजी गरे िा गराएमा,
(ण) ऋणको सितोस्वरुप रान्द्रखने चल अचल सम्पसत्त सललाम सबिी िा अन्य प्रयोजनका लासग मूल्याङ्कन
गर्दाि मूल्याङ्कनकताि ले बढी, कम िा गलत मूल्याङ्कन गरी सं स्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कायि गरे
िा गराएमा,
(त) सं स्थालाई हानी नोक्सानी पु र्याउने उद्दे श्यले कसै ले कुनै काम गराउन िा नगराउन, मोलासहजा
गनि िा गराउन, कुनै सकससमको रकम सलन िा सर्दन, सबना मूल्य िा कम मूल्यमा कुनै माल, िस्तु
िा से िा सलन िा सर्दन, र्दान, र्दातव्य, उपहार िा चन्दा सलन िा सर्दन, गलत सलखत तयार गनि िा
गराउन, अनुिार्द गनि िा गराउन िा गै र कानुनी लाभ िा हासन पुर्याउने बर्दसनयतले कुनै कायि गरे िा
गराएमा,
(थ) कुनै सं स्था िा सोको सर्दस्य िा बचतकताि िा तीमध्ये कसै लाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी
लेखापरीक्षण गरे गराएमा िा लेखापरीक्षण गरे को झुिो प्रसतिे र्दन तयार पारे मा िा पानि लगाएमा ।
(२) यो ऐन र यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयम, सनर्दे सशका र सं स्थाको सिसनयमको अिीनमा रही
असल सनयतले गरे को कुनै कारोबार, कामकारबाहीको सम्बन्धमा सं स्थाका सञ्चालक िा
पर्दासिकारी र सं स्थाका कमिचारीले उपर्दफा (१) बमोसजमको कसु रको लासग व्यन्द्रिगत र सामूसहक
रुपले जिाफर्दे ही हुनुपने छै न ।
तर बर्दसनयत साथ गररएको कायि को कुनै बचाउ हुने छै न ।
८०.

सजार् : (१) कसै ले र्दफा ७९ को कसु र गरे मा र्दे हायबमोसजमको सजाय हुने छ :(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसु रमा एक बषिसम्म कैर्द र एक लाख रुपैय
ूँ ासम्म
जररबाना,
(ख) खण्ड (ठ) को कसु रमा र्दु ई िषिसम्म कैर्द र र्दु ई लाख रुपै य
ूँ ासम्म जररबाना,
(ग) खण्ड (ख) को कसु रमा सबगो बराबरको रकम जररबाना गरी तीन िषिसम्म कैर्द,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को
कसु रमा सबगो भराई सबगोबमोसजम जररबाना गरी र्दे हायबमोसजमको कैर्द हुने छ :(१) र्दस लाख रुपैयाूँ सम्म सबगो भए एक िषिसम्म कैर्द,
(२) र्दश लाख रुपैयाूँ भन्दा बढी पचास लाख रुपैयाूँ सम्म सबगो भए र्दु ई िषिर्देन्द्रख तीन िषिसम्म
कैर्द,
(३) पचास लाख रुपैयाूँ भन्दा बढी एक करोड रुपैयाूँ सम्म सबगो भए तीन िषिर्देन्द्रख चार िषिसम्म
कैर्द,
(४) एक करोड रुपैयाूँ भन्दा बढी र्दस करोड रुपैयासम्म सबगो भए चार िषिर्देन्द्रख छ िषिसम्म
कैर्द,
(५) र्दस करोड रुपैंयाूँ भन्दा बढी एक अबि रुपैयाूँ सम्म सबगो भए छ िषिर्देन्द्रख आठ िषिसम्म कैर्द,
(६) एक अबि रुपैयाूँ भन्दा बढी जसतसु कै रुपैयाूँ सबगो भए पसन आठ िषिर्देन्द्रख र्दस िषिसम्म कैर्द,
(ङ) खण्ड (ढ) को कसु रमा र्दस िषिसम्म कैर्द ।

(२) र्दफा ७९ को कसु र गनि उद्योग गने िा त्यस्तो कसु र गनि मद्दत पुर्याउने व्यन्द्रिलाई मुख्य कसु रर्दारलाई
हुने सजायको आिा सजाय हुने छ ।
(३) र्दफा ७९ को कसु र गने िा त्यस्तो कसु र गनि मद्दत पुर्याउने कुनै सनकाय सं स्था भए त्यस्तो सनकाय
सं स्थाको प्रमुख कायि कारी िा पर्दासिकारी िा कायि कारी हैससयतमा कायि सम्पार्दन गने व्यन्द्रिलाई यस
ऐनबमोसजम हुने सजाय हुने छ ।
८१.

जरिवाना हुने : (१) र्दफा ८७ बमोसजम कसै को उजुरी परी िा सं स्थाको सनरीक्षण अनुगमन िा सहसाब सकताबको
जाूँ च गर्दाि िा अन्य कुनै बे होराबाट कसै ले र्दे हायको कुनै कायि गरे को पाइएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो कायि को
प्रकृसत र गाम्भीयि को आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यन्द्रिलाई पाूँ च लाख रुपैय
ूँ ासम्म जररबाना गने छ :(क) यो ऐन िा यस ऐनअन्तगि त बनेका सनयम र सनर्दे सशका सिपरीत सर्दस्यसूँ ग ब्याज सलएमा,
(ख) सं स्थाले प्रर्दान गने बचत र ऋणको ब्याजर्दरबीचको अन्तर छ प्रसतशतभन्दा बढी कायम गरे मा,
(ग) सं स्थाले प्रर्दान गरे को ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मू ल कजाि मा पुूँजीकृत गरी सोको आिारमा ब्याज
लगाएमा,
(घ) कुनै सर्दस्यलाई आफ्नो पुूँजीकोषको तोसकएबमोसजमको प्रसतशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रर्दान
गरे मा,
(ङ) सं स्था र्दताि गर्दाि का बखतका सर्दस्य बाहे क अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता प्राप्त गरे को तीन मसहना अिसि
व्यतीत नभई ऋण लगानी गरे मा,
(च) प्राथसमक पुूँजीकोषको पन्ध्र गु णा भन्दा बढी हुने गरी बचत सङ्कलन गरे मा,
(छ) से यर पुूँजीको पन्ध्र प्रसतशतभन्दा बढी से यर लाभां श सितरण गरे मा,
(ज) सं स्थाले आफ्नो कायि क्षेत्र बासहर गई कारोबार गरे मा िा गै र सर्दस्यसूँ ग कारोबार गरे मा,
(झ) सं स्थाले यो ऐन सिपरीत कृसत्रम व्यन्द्रिलाई आफ्नो सर्दस्यता सर्दएमा ।
(२) उपर्दफा (१)मा लेन्द्रखएको बे होराबाट कसै ले र्दे हायको कुनै कायि गरे को र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो
कायि को प्रकृसत र गाम्भीयि को आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यन्द्रिलाई तीन लाख रुपैयाूँ सम्म जररबाना गनि
सक्ने छः(क) यो ऐन िा यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयम बमोसजम सर्दएको कुनै सनर्दे शन िा तोसकएको मापर्दण्डको
पालना नगरे मा,
(ख) यो ऐन िा यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयमबमोसजम सर्दनुपने कुनै सििरण, कागजात, प्रसतिे र्दन,
सू चना िा जानकारी नसर्दएमा,
(ग) यस ऐनबमोसजम सनिाि चन नगरी ससमसत तथा लेखा सु परीिे क्षण ससमसतका पर्दासिकारीहरू आफूखुसी
पररिति न गरे मा
(घ) कुनै सं स्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बमोसजमको तोसकएको सति पालन नगरे मा,
(ङ) यो ऐन िा यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयम सिपरीत अन्य कायि गरे मा ।
(३) उपर्दफा (१) िा (२) बमोसजमको जररबाना गनुिअसघ र्दताि गने असिकारीले सम्बन्द्रन्धत व्यन्द्रि िा
सं स्थालाई सफाइ पेस गनि कम्तीमा पन्ध्र सर्दनको समयािसि सर्दनुपने छ ।

८२.

िोक्का िाख्ने : (१) र्दताि गने असिकारीले सम्बन्द्रन्धत सं स्थालाई र्दफा ८१ बमोसजम जररबाना गनुि का असतररि
तीन मसहनासम्म त्यस्तो सं स्थाको कारोबार, सम्पसत तथा बै ङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पसत्त रोक्का राख्न
सम्बन्द्रन्धत सनकायलाई ससफाररस गनि सक्ने छ ।

(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको ससफाररस प्राप्त भएमा त्यस्तो सं स्थाको कारोबार, सम्पसत िा बै ङ्क खाता
सम्बन्द्रन्धत सनकायले रोक्का राखी सो को जानकारी र्दताि गने असिकारीलाई सर्दनुपने छ ।
८३.

दोब्बि जरिबाना हुने : र्दफा ८१ बमोसजम जररबाना भएको व्यन्द्रि िा सं स्थाले पुन: सोही कसु र गरे मा त्यस्तो
व्यन्द्रि िा सं स्थालाई र्दताि गने असिकारीले र्दोस्रो पटकर्दे न्द्रख प्रत्येक पटकका लासग र्दोब्बर जररिाना गने छ ।

८४.

अनु सन्धान ि छानङ्क्षबन गने : (१) र्दताि गने असिकारी यस ऐनबमोसजम आफ्नो काम, कति व्य र असिकारको
पालना गर्दाि कसै ले र्दफा ७९ उपर्दफा (१) बमोसजमको कसु र गरे को थाहा पाएमा कायि पासलकालाई जानकारी
गराउनुपर्दि छ ।
(२)
कायि पासलकाले
गराउने छ ।

उपर्दफा (१) बमोसजम त्यस्तो कसु रका सम्बन्धमा कायि पासलकालाई जानकारी भएपसछ
अनुसन्धान असिकृत िा अनुसन्धान र छानसबन ससमसत गठन गरी कसु रको अनुसन्धान र छानसिन

(३) उपर्दफा (२) बमोसजमको अनुसन्धान असिकृत िा अनुसन्धान र छानसिन ससमसतबाट प्राि
प्रसतिे र्दनको आिारमा र्दफा ८० बमोसजमको सजाय हुने र्दे न्द्रखएमा र्दफा ८५ बमोसजमको मुद्दासम्बन्धी व्यिस्था
सम्बन्द्रन्धत सनकायमा लेखी पठाउन सक्ने छ ।
८५.

मु द्दासम्बन्धी व्यवस्था : र्दफा ८० बमोसजम सजाय हुने कसु रको मुद्दा सम्बन्धी व्यिस्था सङ्घीय कानुन बमोसजम
हुने छ ।

८६.

मु द्दा हे ने अङ्क्षधकािी : र्दफा ८० बमोसजमको सजाय हुने कसु र सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र सकनारा सजल्ला
अर्दालतबाट हुने छ ।

८७.

उजुिी ङ्क्षदने हदम्याद : (१) कसै ले र्दफा ८० बमोसजमको सजाय हुने कसु र गरे को िा गनि लागे को थाहा पाउने
व्यन्द्रिले त्यसरी थाहा पाएको समसतले तीस सर्दनसभत्र र्दताि गने असिकारी समक्ष उजुरी सर्दनुपने छ ।
(२) कसै ले र्दफा ८१ बमोसजम जररबाना हुने कायि गरे को थाहा पाउने व्यन्द्रिले त्यसरी थाहा पाएको समसतले
तीस सर्दनसभत्र र्दताि गने असिकारीसमक्ष उजुरी सर्दनुपने छ ।

८८.

पुनिावेदन गना सक्ने : (१) र्दफा ७ बमोसजम सं स्था र्दताि गनि अस्वीकार गरे को िा र्दफा ६६ बमोसजम सं स्था र्दताि
खारे ज गरे कोमा सचत्त नबु झ्नेले सो सनणि यको जानकारी पाएको समसतले पैंसतस सर्दनसभत्र र्दताि गने असिकारीको सनणि यउपर
कायि पासलकासमक्ष पुनरािे र्दन गनि सक्ने छ ।
(२) र्दफा ८१ बमोसजमको जररबानामा सचत्त नबु झ्ने व्यन्द्रिले त्यस्तो सनणि यको जानकारी पाएको समसतले
पैंसतस सर्दनसभत्र र्दे हायबमोसजम पुनरािे र्दन गनि सक्ने छ:
(क) र्दताि गने असिकारीले गरे को सनणि यउपर कायि पासलकामा,
(ख) कायि पासलकाले गरे को सनणि यउपर सम्बन्द्रन्धत सजल्ला अर्दालतमा ।

८९.

असुल उपि गरिने : यस पररिे र्दबमोसजम कुनै व्यन्द्रिले सतनुिपने जररबाना िा कुनै रकम नसतरी बाूँ की रहे कोमा
त्यस्तो जररबाना िा रकम सनजबाट सरकारी बाूँ की सरह असु ल उपर गररने छ ।

परिच्छे द – १९
ङ्क्षवङ्क्षवध
९०.

मताङ्क्षधकािको प्रर्ोग : कुनै सर्दस्यले सं स्थाको जसतसु कै से यर खररर्द गरे को भएता पसन सम्बन्द्रन्धत सं स्थाको कायि
सञ्चालनमा एक सर्दस्य एक मतको आिारमा आफ्नो मतासिकारको प्रयोग गनि सक्ने छ ।

९१.

सामाङ्क्षजक पिीक्षण गिाउन सक्ने : (१) सं स्थाले सिसनयममा उन्द्रल्लन्द्रखत उद्दे श्य प्राप्त गनिका लासग ससमसतबाट
भएका सनणि य र कायि , सर्दस्यहरूले प्राप्त गरे का से िा र सन्तुसरको स्तर, से िा प्रान्द्रप्तबाट सर्दस्यहरूको जीिनस्तरमा
आएको आसथिक, सामासजक, सां स्कृसतक तथा िातािरणीय पक्षमा सकारात्मक पररिति न लगायतका सिषयमा
तोसकएबमोसजम सामासजक परीक्षण गराउन सक्ने छ ।

(२) उपर्दफा (१) बमोसजम भएको सामासजक परीक्षणको प्रसतिे र्दन छलफलका लासग ससमसतले सािारण
सभासमक्ष पेस गने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम पेस भएको सामासजक परीक्षण प्रसतिे र्दन छलफल गरी सािारण सभाले
आिश्यकताअनुसार ससमसतलाई सनर्दे शन सर्दन सक्ने छ ।
(४) यस र्दफा बमोसजमको सामासजक परीक्षण प्रसतिे र्दनको एक प्रसत सम्बन्द्रन्धत सं स्थाले र्दताि गने
असिकारीसमक्ष पेस गनुिपने छ ।
९२.

सहकािी ङ्क्षशक्षा : सहकारी क्षे त्रको प्रििि नका लासग सिद्यालय तहको पाठयिममा आिारभू त सहकारी सम्बन्धी
सिषयिस्तु लाई समािे श गनि ससकने छ ।

९३.

आङ्क्षथाक सहर्ोग गना नहुने : सं स्थाको रकमबाट ससमसतको सनणि यबमोसजम सर्दस्यहरूका लासग मात्र आसथिक
सहयोग प्रर्दान गनि ससकने छ ।
तर सामासजक कायि का लासग गै र सर्दस्य व्यन्द्रि िा सं स्थाहरुलाई समेत आसथिक सहयोग गनि बािा पने छै न ।
स्परीकरणः यस र्दफाको प्रयोजनका लासग 'सामासजक कायि ' भन्नाले सशक्षा, स्वास्थ्य, िातािरण
सं रक्षण, मानिीय सहायता, सहकाररता प्रििि न सम्बन्धी कायि लाई जनाउूँ छ ।
अन्ति सहकािी कािोबाि गना सक्ने : (१) सं स्थाहरुले तोसकएबमोसजम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोबार
गनि सक्ने छन् ।

९४.

(२) अन्तर सहकारी कारोबार सम्बन्धी प्रसिया तोसकएबमोसजम हुने छ ।
९५.

ठे क्कापट्टा ङ्क्षदन नहुने : सं स्थाले आफ्नो ससमसतको कुनै सञ्चालक िा लेखा सु परीिे क्षण ससमसतको सं योजक िा
सर्दस्य िा आफ्नो कमिचारीलाई ठे क्कापिा सर्दनुहुूँर्दैन ।

९६.

सिकािी बाुँ की सिह असुल उपि हुने : कुनै सं स्थाले प्राप्त गरे को सरकारी अनुर्दान िा कुनै से िा सु सििा र्दु रुपयोग
गरे को पाइएमा प्रचसलत कानुनबमोसजम सरकारी बाूँ की सरह असुल उपर गररने छ।

९७.

कम्पनी सम्बन्धी प्रचङ्क्षलत ऐन लागु नहुने : यस ऐनअन्तगि त र्दताि भएको सं स्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचसलत
ऐन लागु हुने छै न ।

९८.

प्रचङ्क्षलत कानुन बमोङ्क्षजम कािबाही गना बाधा नपने : यस ऐनमा लेन्द्रखएको कुनै कुराले कुनै व्यन्द्रिउपर प्रचसलत
कानुनबमोसजम अर्दालतमा मुद्दा चलाउन बािा पुर्याएको मासनने छै न ।

९९.

असल ङ्क्षनर्तले गिे को कुनै काम कािबाहीको बचाउ : (१) यो ऐन र यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयम र
सनर्दे सशकाको, अिीनमा रही असल सनयतले गरे को कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा कायि पासलका सर्दस्य र
कायाि लयको कमिचारी व्यन्द्रिगत र सामूसहक रुपले जिाफर्दे ही हुने छै नन् ।
(२) यो ऐन र यस ऐन अन्तगि त बनेका सनयम र सनर्दे सशकाका असिकारहरूको बर्दसनयतपूणि प्रयोग गने
कायाि लयको कमिचारीलाई प्रचसलत कानुनबमोसजम सिभागीय कारबाही गनि यस र्दफाले बािा गने छै न ।

१००. सम्पङ्क्षि शुद्धीकिण ङ्क्षनवािण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गनुापने : सं स्थाले सम्पसत्त शु द्धीकरण सनिारण
सम्बन्धी सङ्घीय र प्रर्दे श कानुनमा भएका व्यिस्थाका साथै तत् सम्बन्धमा मिालयले जारी गरे को मानर्दण्ड र नेपाल रारि बै ङ्कको
सित्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका सनर्दे सशकाहरूको पालना गनुिपने छ ।
१०१.

प्रोत्साहन गना सङ्क्षकने : सहकारी क्षे त्रको प्रििि नका लासग उल्ले खनीय योगर्दान गने व्यन्द्रि, सं स्था िा अन्य
सनकायलाई कायि पासलकाले प्रोत्साहन गनि सक्ने छ ।

१०२.

ङ्क्षजम्मेवाि ि जवािदे ही हुनपने : सहकारी सं स्थाको कारोबारमध्ये आफू सं लग्न कायि मा सं स्थाको कायि कारी
प्रमुख िा व्यिस्थापक सञ्चालक सरह सजम्मेिार र जिाफर्दे ही हुनुपने छ ।

१०३.

पर्ल्ा सूचकको प्रर्ोग गनुा पने : सहकारी सं स्थाले आफ्नो सित्तीय कारोिारको पर्ल्ि सू चकको प्रयोग गरी मूल्याङ्कन
र अद्यािसिक गर्दै लैजानुपने छ ।

१०४.

र्स ऐनको पालना ि स्वीकृङ्क्षत ङ्क्षलनुपने : (१) नगरपासलकामा कायि क्षेत्र सबस्तार गरी सञ्चालनमा रहे का सं स्थाले
यस ऐनको पालना गनुिपने छ ।

(२) यो ऐन जारी भएपसछ अको स्थानीय तहमा र्दताि भएको सहकारी सं स्थाले नगरपासलकामा कायि क्षेत्र
सिस्तार गनि र्दताि गने असिकारीबाट तोसकएबमोसजम अनुमसत सलनु पने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम अनुमसत नसलई
१०५.

नगरपासलकामा कायि क्षे त्र सिस्तार गनि पाईने छै न ।

ङ्क्षवङ्क्षनर्ममा उल्लेख हुनुपने ङ्क्षवषर्हरू : (१) सहकारी सं स्थाको सिसनयमािलीमा र्दे हायका कुराहरु उल्लेख
भएको हुनुपने छ :(क) प्रस्तासित सहकारीको नाम,
(ख) सहकारीको कायाि लय रहने ठे गाना,
(ग) सहकारीको उर्दे श्य,
(घ) सहाकारीको उद्दे श्य प्राि गनि गररने कामहरु,
(ङ) सहकारीको सिषयगत क्षेत्र र प्रकृसत,
(च) तोसकएबमोसजमका अन्य आिश्यक कुराहरु ।
(२) सहकारी सं स्थाको सिसनयम यो ऐन, यस ऐनअन्तगि त बनेका सनयम र सनर्दे सशकासूँ ग बासझएमा
बासझएको हर्दसम्म स्वतः बर्दर हुने छ ।
(३) सिसनयमािलीको ढाूँ चा तोसकएबमोसजम हुने छ ।

१०६. ङ्क्षनर्म, ङ्क्षनदे ङ्क्षशका बनाउने अङ्क्षधकाि : (१) यस ऐनको कायाि न्वयनका लासग कायिपासलकाले आिश्यक
सनयम बनाउन सक्ने छ ।
(२) यो ऐन िा यस ऐनअन्तगि त बनेको सनयमको अिीनमा रही सं स्थाको र्दताि , सञ्चालन, सनरीक्षण तथा
अनुगमनलगायतका काम कारबाहीलाई व्यिन्द्रस्थत र प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनि कायि पासलकाले
आिश्यकताअनुसार सनर्दे सशका बनाई लागु गनि सक्ने छ ।
(३) उपर्दफा (१) र (२) बमोसजम सनयम, सनर्दे सशका बनाउूँ र्दा आिश्यकताअनुसार सम्बन्द्रन्धत अन्य
सनकाय र सरोकारिालाहरूको परामशि सलन ससकने छ ।
१०७.

खािे जी ि बचाउ
मासनने छ ।

: (१) यसअसघ प्रचसलत कानुनबमोसजम भए गरे का काम कारबाही यसै ऐनबमोसजम भएको

(२) यो ऐन प्रचसलत सङ्घीय र सम्बन्द्रन्धत प्रर्दे श कानुनसूँ ग बासझएमा बासझएको हर्दसम्म स्वतः बर्दर हुने छ
।

अनु सूची १
समसत : २०... । ... । ...
श्री प्रमुख प्रशासकीय असिकृतज्यू ,
नगर कायि पासलकाको

कायाि लय,

भीमेश्वर नगरपासलका,
चररकोट, र्दोलखा।

सिषय : सहकारी सं स्था र्दताि सम्बन्धमा ।
महोर्दय,
हामी र्दे हायका व्यन्द्रिहरू र्दे हायका कुरा खोली र्दे हायको सं स्था र्दताि गरी पाउन सनिे र्दन गर्दि छौूँ । उद्दे श्य अनु रूप
सं स्थाले तत्काल गने कायि हरूको योजना र प्रस्तासित सं स्थाको सिसनयम र्दु ई प्रसत यसै साथ सं लग्न राखी पेस गरे का छौूँ ।
सं स्थासम्बन्धी सििरण
(क)

प्रस्तासित सं स्थाको नाम :

(ख)

ठे गाना :

(ग)

उद्दे श्य :

(घ)

मुख्य कायि :

(ङ)

कायि क्षेत्र :

(च)

र्दासयत्व :

(छ)

सर्दस्य सङ्ख्या :
(१) मसहला ........ जना
(२) पुरुष ......... जना

(ज)

प्राि से यर पुूँजीको रकम : रु. ....

(झ)

प्राि प्रिे श शुल्कको रकम : रु. .....

अनु सूची २

भीमेश्वर नगरपासलका
नगर कायिपासलकाको कायाि लय
चररकोट,र्दोलखा

सहकारी र्दताि प्रमाण–पत्र
र्दताि नं. :
भीमेश्वर नगरपासलका सहकारी ऐन, २०७४ को र्दफा ६ को उपर्दफा (१) बमोसजम श्री ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... लाई सीसमत र्दासयत्व भएको सं स्थामा र्दताि गरी स्वीकृत सिसनयमससहत यो प्रमाण–पत्र प्रर्दान
गररएको छ ।

िगीकरण : ... ... ... ... ... ... ... ...
र्दताि गरे को समसत : .....................
र्दताि गने असिकारीको र्दस्तखत : ....................
र्दताि गने असिकारीको नाम : .......................

कायाि लयको छाप : ......................
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