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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको िहकारी ऐन, २०७७
k|df0fLs/0f ldlt M @)&&.)#.!!
प्रस्तावनााः िहकारी मूल्र्, मान्र्ता र सिद्धान्त अनुरूप स्थानीर्स्तरमा छररएर रहे को
ाँ ी, प्रववसि तथा प्रसतभािाई स्वाविम्बन र पारस्पररकताका आिारमा एकीकृत गदै
पूज
िदस्र्हरूको आसथयक, िामाशजक तथा िााँस्कृसतक उन्नर्न गनय, िमुदार्मा आिाररत,
िदस्र्

केशन्ित, िोकताशन्त्रक, स्वार्त्त

िं स्थाहरूको

प्रवद्धयन

गनय, िहकारी

र

िुिासित

िं गठनको

िेती, उद्योग, वस्तु तथा

रूपमा
िेवा

िहकारी

व्र्विार्का

माध्र्मबाट िामाशजक न्र्ार्का आिारमा आत्मसनभयर, तीब्र एवम् ददगो रुपमा स्थानीर्
अथयतन्त्रिाई िुदृढ तुल्र्ाउन िहकारी िं घ िं स्थाहरुको दताय, िञ्चािन एवम् सनर्मन
िम्बन्िी व्र्वस्था गनय वाञ्छनीर् भएकोिे,
नेपािको िं वविानको अनुिूची ८ मा व्र्वस्था भएको िहकारी िम्बन्िी स्थानीर्
तहको एकि असिकार िूची तथा अनुिूची ९ मा व्र्वस्था भएको िं घ, प्रदे ि र
स्थानीर् तहको िहकारी िम्बन्िी िाझा असिकार िूचीिाइ गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र
क्रमि कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन िं वविानको िारा ५७ को उपिारा (४) तथा (५) िे
ददएको असिकार प्रर्ोग गरी सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको िातौं गाउाँ िभा असिवेिनिे र्ो
ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द १

प्रारशम्भक
१.

िं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ :(१) र्ि ऐनको नाम “सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको िहकारी

, ऐन, २०७७” रहेको छ ।
(२) र्ो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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२.

पररभाषा: ववषर् वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा र्ि ऐनमा,–
(क) “आन्तररक कार्यववसि” भन्नािे िहकारी िं स्थािे र्ि ऐनको दफा
१८ बमोशजम बनाएको आन्तररक कार्यववसि िम्झनुपछय ।
(ि) “किूर” भन्नािे र्ि ऐनको दफा ७९ बमोशजमको किूर िम्झनुपछय
।
(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोशजम” भन्नािे र्ि ऐन अन्तगयत बनेको
सनर्ममा तोवकएको वा तोवकए बमोशजम िम्झनुपछय ।
ु ,
(घ) “पररवार” भन्नािे िदस्र्को पसत वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, िमयपत्र
ु ी, बाबु, आमा, िौतेनी आमा र आफूिे पािन पोषण गनुय पने
िमयपत्र
दाजु, भाउजु, भाइ, बुहारी र दददी, बवहनी िम्झनुपछय।तर, िो
िब्दिे अं िबण्डा गरी वा मानो छु विई आ-आफ्नो पेिा व्र्विार्
गरी बिेको पररवारको िदस्र्िाई जनाउने छै न ।
(ङ) “बचत” भन्नािे िदस्र्िे िहकारी िं स्थामा जम्मा गरे को रकम
िम्झनुपछय ।
(च) “मन्त्रािर्” भन्नािे िहकारी िम्बन्िी ववषर् हे ने िं घीर् मन्त्रािर्
िम्झनुपछय ।
(छ) “मुख्र्

कारोबार” भन्नािे

िं स्थािे

िञ्चािन

गरे को

व्र्विावर्क

वक्रर्ाकिापहरुमा पसछल्िो आसथयक वषयिम्ममा पररचासित बचतको
दावर्त्व र पसछल्िो आसथयक वषयको िदस्र् तफयको िररद वा सबक्री
कारोवारमा कम्तीमा तीि प्रसतितभन्दा बढी वहस्िा भएको कारोवार
िम्झनुपछय ।
(ज) “रशजष्ट्रार” भन्नािे िं घको रशजष्ट्रार िम्झनु पछय ।
ु द्धारा प्रकाशित ।
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(झ) “िेिा िुपरीवेक्षण िसमसत” भन्नािे र्ि ऐनको दफा ३७ बमोशजमको
िेिा िुपरीवेक्षण िसमसत िम्झनुपछय ।
(ञ) “ववसनर्म” भन्नािे िम्बशन्ित िहकारी िं स्थाको र्ि ऐनको दफा १७
बमोशजम बनाएको ववसनर्म िम्झनुपछय ।
(ट) “ववभाग” भन्नािे िं घको िहकारी ववभाग िम्झनुपछय र िो िब्दिे
िं घीर् मन्त्रािर्िे िहकारी सनर्मन गनय तोकेको महािािा िमेतिाई
जनाउाँछ।
(ठ) “िेर्र” भन्नािे िहकारी िं स्थाको िेर्र पूजीको अंि िम्झनुपछय ।
(ड) “िञ्चािक” भन्नािे िसमसतको िदस्र् िम्झनुपछय र िो िब्दिे
िसमसतको अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, िशचव र कोषाध्र्क्ष िमेतिाई जनाउाँछ
।
(ड) “िदस्र्” भन्नािे िहकारी िं स्थाको िदस्र्ता प्राप्त गरे का व्र्शि
िम्झनुपछय।
(ढ) “िसमसत” भन्नािे र्ि ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोशजमको
िञ्चािक िसमसत िम्झनुपछय ।
(ण) “िहकारी मूल्र्” भन्नािे स्वाविम्वन, स्व–उत्तरदावर्त्व, िोकतन्त्र,
िमानता,

िमता,

ऐक्र्वद्धता,

इमान्दारी,

िुिापन,

िामाशजक

उत्तरदावर्त्व तथा अरुको हे रचाह िगार्त अन्तरायवष्ट्रर् मान्र्ता प्राप्त
िहकारी िम्बन्िी मूल्र् िम्झनुपछय ।
(त) “िं स्थाको व्र्विार्” भन्नािे

ववसनर्ममा व्र्वस्था भए बमोशजम

िञ्चासित व्र्विावर्क वक्रर्ाकिाप िम्झनुपछय ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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(थ) “िहकारी सिद्धान्त” भन्नािे स्वैशच्छक तथािुिा िदस्र्ता, िदस्र्द्वारा
िोकताशन्त्रक सनर्न्त्रण, िदस्र्को आसथयक िहभागीता, स्वार्त्तता र
स्वतन्त्रता, शिक्षा, तािीम र िूचना, िहकारी-िहकारी बीच पारस्पररक
िहर्ोग र िमुदार्प्रसतको चािो िगार्त अन्तरायवष्ट्रर् मान्र्ता प्राप्त
िहकारी िम्बन्िी सिद्धान्त िम्झनुपछय ।
(द) "िं स्था" भन्नािे र्ि ऐनको दफा ३ बमोशजम गठन भई दफा ६
बमोशजम दताय भएको ववषर्गत वा बहुउद्देश्र्ीर् िहकारी िं स्था
िम्झनु पछय ।
(ि) “िािारण िभा” भन्नािे िहकारी िं स्थाको िािारण िभा िम्झनुपछय
।
ाँ ी कोष” भन्नािे िेर्र पूज
ाँ ी र जगेडा कोष िम्झनुपछय
(न) “प्राथसमक पूज
।
(प) "दताय गने असिकारी" भन्नािे र्ि ऐनको दफा ६९ बमोशजमको दताय
गने असिकारी िम्झनुपछय ।

पररच्छे द २

िहकारी िं स्थाको गठन तथा दताय
३.

िं स्थाको गठन :

(१)

गाउाँपासिका क्षेत्रसभत्र कम्तीमा तीि जना नेपािी

नागररकहरु आपिमा समिी ववषर्गत वा वहुउद्देश्र्ीर् िहकारी िं स्था गठन
गनय िक्नेछन् ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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(२)

उपदफा (१) मा जुनिुकै कुरा िेशिएको भएता पसन श्रसमक, र्ुवा

िगार्तिे आफ्नो श्रम वा िीपमा आिाररत भइ व्र्विार् गने िहकारी
िं स्थाको हकमा पन्रजना नेपािी नागररकहरु भए पसन िं स्था गठन गनय
िक्नेछन् ।
(३) र्ि दफामा अन्र्त्र जुनिुकै कुरा िेशिएको भए तापसन नेपाि
िरकार, प्रदे ि िरकार, स्थानीर् तह वा त्र्स्ता िरकार वा तहको अनुदान वा
स्वासमत्वमा िञ्चासित ववद्यािर्, ववश्वववद्यािर् वा िं गदठत िं स्थाबाट पाररश्रसमक
पाउने पदमा वहाि रहे का कम्तीमा एकिर् जना कमयचारी, शिक्षक वा
प्राध्र्ापकहरुिे आपिमा समिी प्रचसित कानून बमोशजम दताय भएको आफ्नो
पेिागत िं गठनका आिारमा िदस्र्ता, प्रसतसनसित्व र िेवा िञ्चािनमा तोवकए
बमोशजमका ितय तथा बन्दे जहरु पािना गने गरी िं स्था गठन गनय िक्नेछन् ।
तर, एकिर् जना भन्दा कम िं ख्र्ा रहे को एउटै कार्ायिर्का कम्तीमा
तीिजना

कमयचारी, शिक्षक

वा

प्राध्र्ापकहरुिे

आपिमा

समिी

िदस्र्ता,

प्रसतसनसित्व र िेवा िञ्चािनमा तोवकए बमोशजमका ितय तथा बन्दे जहरु पािना
गने गरी िं स्था गठन गनय िक्नेछन् ।
(४)

र्ि दफा बमोशजम िं स्था गठन गदाय एक पररवार एक िदस्र्का

दरिे उपदफा (१) वा (२) मा उशल्िशित िं ख्र्ा पुगेको हुनपु नेछ ।
तर िं स्था दताय भइ िके पसछ एकै पररवारका एकभन्दा बढी व्र्शििे िो
िं स्थाको िदस्र्ता सिन बािा पने छै न ।

४.

दताय नगरी िहकारी िं स्था िञ्चािन गनय नहुने :

गाउाँपासिका

क्षेत्रसभत्र

किै िे पसन र्ि ऐन बमोशजम दताय नगरी िहकारी िं स्था स्थापना तथा िञ्चािन
गनय हुाँदैन।
ु द्धारा प्रकाशित ।
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५.

दतायको िासग दरिास्त ददनु पने : (१) र्ि ऐन बमोशजम गठन हुने िहकारी
िं स्थािे दतायका िासग दताय गने असिकारी िमक्ष अनुिूची १ को ढााँचामा
दरिास्त ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमका दरिास्त िाथ दे हार् बमोशजमका
कागजातहरू िं िग्न गनुय पनेछ :–
(क) िहकारी िं स्थाको प्रस्ताववत ववसनर्म,
(ि) िहकारी िं स्था िञ्चािनको िम्भाब्र्ता अध्र्र्न प्रसतवेदन,
(ग)

िदस्र्िे सिन स्वीकार गरे को िेर्र िं ख्र्ा र िेर्र रकमको
वववरण।

६.

दताय गनुय पने :

(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त दरिास्त

िवहतको कागजातहरु छानववन गदाय दे हार् बमोशजम भएको पाइएमा दताय गने
असिकारीिे दरिास्त परे को समसतिे तीि ददनसभत्र त्र्स्तो िहकारी िं स्था दताय
गरी अनुिूची २ को ढााँचामा दताय प्रमाणपत्र ददनु पनेछ :–
(क) दरिास्त िाथ पेि भएको ववसनर्म र्ो ऐन तथा र्ि ऐन अन्तगयत
बनेको सनर्म बमोशजम रहे को,
(ि) प्रस्ताववत िहकारी िं स्था िहकारी मूल्र्, मान्र्ता र सिद्धान्त
अनुरुप िञ्चािन हुन िक्ने आिार रहेको,
(ग) िहकारी िं स्था िमुदार्मा आिाररत एवम् िदस्र् केशन्ित भई
िञ्चािन र सनर्न्त्रण हुन िक्ने स्पष्ट आिार रहे को ।
(2) उपदफा (१) बमोशजम छानववन गदाय प्रस्ताववत िहकारी िं स्थाको
ववसनर्मको कुनै कुरामा िं िोिन गनुप
य ने दे शिएमा दताय गने असिकारीिे त्र्स्तो
ु द्धारा प्रकाशित ।
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िं िोिन गनुप
य ने व्र्होरा िुिाई दरिास्त प्राप्त भएको समसतिे पन्र ददनसभत्र
सनवेदकिाई िूचना गनुय पनेछ ।
(3) र्ि ऐनमा अन्र्त्र जुनिुकै कुरा िेशिएको भएतापसन र्ो ऐन प्रारम्भ
हुाँदाका बित दताय भई िञ्चािनमा रहे का सिरीजङ्घा गाउाँपासिका सभत्र कार्यक्षत्र
े
कार्म गररएका िहकारी िं स्था र्िै ऐन बमोशजम दताय भएको मासनने छ ।
(४) र्ि दफा बमोशजम िहकारी िं स्था दताय गदाय दताय गने असिकारीिे
त्र्स्तो िहकारी िं स्थािे पािना गनुय पने गरी कुनै ितय तोक्न िक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोशजम ितय तोवकएकोमा िोको पािना गनुय
िम्बशन्ित िहकारी िं स्थाको कतयव्र् हुनेछ।

७.

दताय गनय अस्वीकार गनय िक्ने : (१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उशल्िशित
अवस्था नभएमा वा िोही दफा बमोशजम ववसनर्म िं िोिनको िासग िूचना
ददएको अवसिसभत्र सनवेदकिे िं िोिन गनय अस्वीकार गरे मा वा त्र्स्तो िूचना
पाएको समसतिे तीि ददनसभत्र ववसनर्म िं िोिन नगरे मा वा िूचनामा उल्िेि भए
बमोशजम हुने गरी ववसनर्म िं िोिन नगरे मा दताय गने असिकारीिे त्र्स्तो
िहकारी िं स्था दताय गनय अस्वीकार गनय िक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम िहकारी िं स्था दताय गनय अस्वीकार
गरे कोमा दताय गने असिकारीिे कारण िुिाई िात ददनसभत्र िोको जानकारी
िम्बशन्ित सनवेदकहरूिाई ददनु पनेछ ।

८.

िहकारी िं स्था िं गदठत िंस्था हुने : (१) िहकारी िं स्था अववशच्छन्न,
उत्तरासिकारवािा एक स्विासित र िङ्गदठत िं स्था हुनेछ ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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(२) िहकारी िं स्थाको काम कारबाहीको िासग एउटा छु िै छाप हुनछ
े
।
(३) िहकारी िं स्थािे र्ि ऐनको अिीनमा रही व्र्शि िरह चि अचि
िम्पशत्त प्राप्त, उपभोग, ववक्री वा अन्र् व्र्वस्था गनय िक्नेछ।
(४) िहकारी िं स्थािे व्र्शि िरह आफ्नो नामबाट नासिि उजूर गनय र
िो उपर पसन िोही नामबाट नासिि उजूर िाग्न िक्नेछ।
(५) िहकारी िं स्थािे व्र्शि िरह करार गनय िक्नेछ ।

९.

िहकारी िं स्थाको कार्य क्षेत्र : (१) दताय हुाँदाका बित िहकारी िं स्थाको कार्य

क्षेत्र दे हार् बमोशजम हुनेछाः
(क) बचत तथा ऋणको मुख्र् कारोवार गने िं स्थाको हकमा एक वडा,
(ि) अन्र् िं स्थाको हकमा एक वडा वा दे हार्का आिारमा तीन
वडािम्म:
(१)

िदस्र्हरुवीच स्वाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्र्ािको िासग

आपिी िाझा वन्िन (कमन बण्ड),
(२)

व्र्विावर्क स्तरमा िेवा िं चािन गनय आवश्र्क िदस्र्

(३)

िं स्था िं चािनमा िदस्र्को िहभासगतामूिक िोकताशन्त्रक

िं ख्र्ा,

सनर्न्त्रण कार्म हुने गरी पार्क पने स्थान ।
(२)

उपदफा (१) मा जुनिुकै कुरा िेशिएको भएतापसन िं स्थािे दताय भई
व्र्विावर्क िेवा प्रारम्भ गरे को कम्तीमा दुइ वषय पसछ दे हार्को
ु द्धारा प्रकाशित ।
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आिारमा जोसडएको भौगोसिक क्षेत्र कार्म रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र
थप वडाहरूमा ववस्तार गनय िक्नेछ ।
(क) िं स्थाको व्र्विावर्क वक्रर्ाकिापको ववकाि क्रममा िदस्र्ता
बढाउन थप कार्य क्षेत्र आवश्र्क परे को,
(ि) िं स्थाको कार्य िं चािनमा िदस्र्को प्रत्र्क्ष सनर्न्त्रण कार्म
राख्न रचनात्मक उपार्हरु अविम्बन गररएको,
(ग) बचत तथा ऋणको मुख्र् कारोबार गने िहकारी िं स्थाको
हकमा मापदण्ड अनुिार भएको ।
(३)

उपदफा (१) र (२) मा जुनिुकै कुरा िेशिएको भए तापसन

िं स्थाको कार्यक्षेत्रका वडाहरूमा व्र्ाविावर्क िेवा िञ्चािन नभएको वा जम्मा
कारोबारको तोवकएको रकम वा अनुपातभन्दा कम रकम वा अनुपातको
व्र्ाविावर्क िेवा िञ्चािन भएको दे शिएको िण्डमा दताय गने असिकारीिे
व्र्ाविावर्क िेवा िञ्चािन भएका वडा मात्र कार्यक्षेत्र कार्म गने गरी ववसनर्म
िं िोिन गनय सनदे िन ददन िक्नेछ ।
(४)

उपदफा (३) बमोशजम दताय गने असिकारीिे सनदे िन ददएकोमा

िहकारी िं स्थािे

एक वषयसभत्र ववसनर्म िं िोिन

गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र

पुनाःसनिायरण गनुप
य नेछ ।
(५)

र्ि दफामा अन्र्त्र जुनिुकै कुरा िेशिएको भए तापसन िहकारी

िं स्थािे स्वेशच्छक रूपमा जुनिुकै िमर् कार्यक्षेत्र घटाउने गरी पुनाःसनिायरण गनय
ववसनर्म िं िोिन गनय िक्नेछ ।
(६)

कार्यक्षेत्र पुनाः सनिायरण िम्बन्िी अन्र् व्र्वस्था तोवकएबमोशजम

हुनेछ।
ु द्धारा प्रकाशित ।
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१०. जानकारी ददनुपने : गाउाँपासिका भन्दा बढी कार्यक्षेत्र कार्म रािी दताय भई
िञ्चािनमा रहे का िं स्थाहरूिे गाउाँपासिकामा िेवा िञ्चािन गदाय िञ्चासित िेवाको
वववरण िवहत दताय गने असिकारीिाई जानकारी ददनु पनेछ ।

११. ववषर्गत आिारमा वगीकरण :

(१)

िहकारी

िं स्थाको

वगीकरण

दे हार्

बमोशजम हुनेछाः
(क) उत्पादक िं स्थााः

कृवष, दुग्ि, शचर्ा, कवफ, उिु, फिफुि र

माछापािन वविेषका ववषर्गत र अगुवा वािी एवम् उत्पादनको
र्ोजना िमेतका आिारमा अन्र् उत्पादनमूिक िं स्था;
(ि) उपभोिा िंस्थााः उपभोिा भण्डार, वचत तथा ऋण, उजाय र
स्वास््र्

वविेषका ववषर्गत र प्राथसमक आवश्र्कता एवम् िेवाको

र्ोजना िमेतका आिारमा अन्र् उपभोगजन्र् िं स्था;
(ग) श्रसमक िं स्थााः हस्तकिा, िाद्य पररकार, औद्योसगक उत्पादन,
भोजनािर् र श्रम करार वविेषका ववषर्गत र िीप वा श्रमको
वविेषता एवम् स्वरोजगारीको र्ोजना िमेतका आिारमा अन्र्
श्रममा आिाररत िं स्था;
(घ) बहुउद्देश्र्ीर् िं स्थााः उत्पादन, उपभोग र श्रम वा िीपमा आिाररत
ु ी िं स्था ।
स्वरोजगारीका िेवा िमेत िञ्चािन गने अन्र् बहुमि
(२) उपदफा (१) को िण्ड (क), (ि) र (ग) मा उल्िेशित ववषर्मा
ववशिष्टीकरण, आम प्रचिन र अभ्र्ािको ववकािक्रम िमेतको आिारमा
तोवकए बमोशजमका ववषर्हरु थप गनय िवकनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनिुकै कुरा िेशिएको भए तापसन उपदफा (१)
बमोशजम अन्र् िं स्थाहरु गठन गनय बािा पने छै न ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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१२. कारोवार, व्र्विार्, उद्योग वा पररर्ोजना िञ्चािन गनय िक्ने : (१) दफा ६
बमोशजम दताय प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पसछ िं स्थािे आफ्नो उद्देश्र् प्रासप्तका
िासग र्ि ऐन र ववसनर्मको अिीनमा रही आवश्र्क कारोवार, व्र्विार्,
उद्योग वा पररर्ोजना िञ्चािन गनय िक्नेछ ।
(३) प्रचसित कानूनमा जुनिुकै कुरा िेशिएको भएतापसन िं स्थािे
उपदफा (१) बमोशजम कारोवार, व्र्विार्, उद्योग वा पररर्ोजना िञ्चािन
गनय छु िै िं स्था दताय गनुप
य ने छै न ।
तर त्र्स्तो कारोवार, व्र्विार्, उद्योग वा पररर्ोजना िञ्चािन गनय
प्रचसित कानून बमोशजम अनुमसतपत्र, स्वीकृसत वा इजाजतपत्र सिनु पने
रहे छ भने िो बमोशजम अनुमसतपत्र ,स्वीकृसत वा इजाजतपत्र सिएर मात्र
कारोवार, व्र्विार्, उद्योग वा पररर्ोजना िञ्चािन गनुय पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोशजम िं स्थािे प्रचसित कानून बमोशजम
असिकार पाएको सनकार् वा असिकारीबाट अनुमसतपत्र, स्वीकृसत वा
इजाजतपत्र

प्राप्त

गरे मा

पन्र

ददनसभत्र

िोको

जानकारी

दताय

गने

असिकारीिाई ददनु पनेछ ।
ु
(५) दुई वा दुईभन्दा बढी िं स्थािे िं र्ि
वा िाझेदारीमा आफ्नो
उत्पादन वा िेवाको बजारीकरणको िासग र्ि ऐनको अिीनमा रही
आवश्र्क कारोवार, व्र्विार्, उद्योग वा पररर्ोजना िञ्चािन गनय िक्नेछन्
।
(६) उपदफा (५) बमोशजमको कारोवार, व्र्विार्, उद्योग वा
पररर्ोजना िञ्चािन गने िम्बन्िी अन्र् व्र्बस्था तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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१३. दावर्त्व िीसमत हुने :

(१)

िहकारी

िं स्थाको

कारोबारको

िम्बन्िमा

िदस्र्को दावर्त्व सनजिे िररद गरे को वा िररद गनय स्वीकार गरे को िेर्रको
असिकतम रकमिम्म मात्र िीसमत रहनेछ ।
(२) िहकारी िं स्थाको नाममा “िहकारी” र नामको अन्त्र्मा “सिसमटे ड”
भन्ने िब्द राख्नु पनेछ ।

१४. िहकारीका मूल्र्, मान्र्ता र सिद्धान्त पािना गनुय पने : िहकारी िं स्थाको गठन
तथा िञ्चािन गदाय िहकारीका मूल्र्, मान्र्ता र सिद्धान्तको पािना गनुय पनेछ ।

पररच्छे द ३

िं स्थाका उद्देश्र् तथा कार्य
१५. िं स्थाको उद्देश्र् : कार्यक्षेत्रमा आिाररत र िदस्र् केशन्ित भई आफ्ना
िदस्र्हरूको आसथयक, िामाशजक तथा िााँस्कृसतक उन्नर्न गनुय िं स्थाको मुख्र्
उद्देश्र् हुनेछ ।

१६. िं स्थाको कार्य : िं स्थाका कार्यहरू दे हार् बमोशजम हुनेछन्:(क) िहकारीका मूल्र्, मान्र्ता र सिद्धान्तहरूको पािना गने, गराउने,
(ि) िदस्र्को वहत प्रवद्धयन गने गरी व्र्ाविावर्क िेवाहरू प्रदान गने,
(ग) िदस्र्िाई शिक्षा, िूचना र तािीम प्रदान गने ,
(ङ) िं स्थािे गने उत्पादन तथा िेवाको मापदण्ड सनिायरण गरी गुणस्तर
िुिार, आसथयक स्थावर्त्व र जोशिम व्र्वस्थापन िम्बन्िी कार्य गने,
ु द्धारा प्रकाशित ।
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(च) आन्तररक सनर्न्त्रण प्रणािी िागू गने,
(छ) िं स्थाको व्र्विावर्क प्रवद्धयन तथा ववकाि िम्बन्िी वक्रर्ाकिापहरू
िञ्चािन गने,
(ज) मन्त्रािर्, रशजष्ट्रार, प्रादे शिक रशजष्ट्रार, स्थानीर् तह वा दताय गने
असिकारीको सनदे िन पािना गने, गराउने,
(झ) ववसनर्ममा उशल्िशित कार्यहरू गने ।
पररच्छे द ४

ववसनर्म तथा आन्तररक कार्यववसि
१७. ववसनर्म बनाउनु पने : (१) िं स्थािे र्ो ऐन, र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्म,
सनदे शिका, मापदण्ड र कार्यववसिको अिीनमा रही आफ्नो कार्य िञ्चािनको
िासग ववसनर्म बनाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको ववसनर्म दताय गने असिकारीबाट स्वीकृत
भए पसछ मात्र िागू हुनेछ ।

१८. आन्तररक कार्यववसि बनाउन िक्ने : (१) िं स्थािे र्ो ऐन, र्ि ऐन अन्तगयत
बनेको सनर्म, सनदे शिका, मापदण्ड, कार्यवविी र ववसनर्मको अिीनमा रही
आवश्र्कता अनुिार आफ्नो आन्तररक कार्यववसि बनाउन िक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको आन्तररक कार्यववसि िम्बशन्ित िं स्थाको
िािारणिभािे स्वीकृत गरे पसछ मात्र िागू हुनेछ ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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१९. ववसनर्म र आन्तररक कार्यववसिमा िं िोिन : (१) िं स्थाको िािारणिभाको कुि
िदस्र् िं ख्र्ाको बहुमतबाट ववसनर्म र आन्तररक कार्यववसि िं िोिन हुन
िक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम िं िोिन भएको ववसनर्म वा आन्तररक
कार्यववसि दताय गने असिकारीबाट स्वीकृत भएपसछ मात्र िागू हुनछ
े ।
पररच्छे द ५

िदस्र्ता
२०. िं स्थाको िदस्र्ता : (१) अठार वषय उमेर पूरा गरे का दे हार् बमोशजमका
नेपािी नागररकहरु िं स्थाको िदस्र् हुन िक्नेछन्ाः
(ि) िं स्थाको कम्तीमा एक िेर्र िररद गरे को,
(ग)

िं स्थाको ववसनर्ममा उशल्िशित ितयहरु पािना गनय मन्जुर गरे को,

(घ)

िं स्थाको शजम्मेवारी पािना गनय मन्जुर भएको,

(ङ)

िं स्थािे गरे को कारोवारिाँग प्रसतस्पिाय हुने गरी कारोवार नगरे को,

(च) िं स्थाको िदस्र्ता सिन र्ोग्र् रहे को स्वघोषणा गरे को ।
(२) र्ि ऐनमा अन्र्त्र जुनिुकै कुरा िेशिएको भएतापसन नेपाि िरकार,
प्रदे ि िरकारका सनकार्हरु, स्थानीर् तहका िाथै िं स्थाको कार्यक्षेत्र सभत्रका
िामुदावर्क वा िहकारी ववद्यािर्, गुठी, स्थानीर् क्िब, स्थानीर् तहमा गठन
भएका उपभोिा िमूहहरु िं स्थाको िदस्र् हुन बािा पने छै न ।
(३)

र्ि दफामा अन्र्त्र जुनिुकै कुरा िेशिएको भएतापसन स्वास््र्

िहकारी िं स्थामा िहकारी िं स्थािे िदस्र्ता सिन वािा पने छै न ।
ु द्धारा प्रकाशित ।
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२१. िदस्र्ता प्राप्त गनय सनवेदन ददनु पने : (१) िं स्थाको िदस्र्ता सिन चाहने
िम्बशन्ित व्र्शििे िं स्थाको िसमसत िमक्ष सनवेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम सनवेदन परे को समसतिे पैंतीि ददन सभत्र
िसमसतिे र्ो ऐन, र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्म तथा ववसनर्मको अिीनमा रही
िदस्र्ता प्रदान गने वा नगने सनणयर् गनुय पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम सनणयर् गदाय िसमसतिे िदस्र्ता प्रदान नगने
सनणयर् गरे मा िोको कारण िोिी िात ददनसभत्र सनवेदकिाई जानकारी गराउनु
पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोशजम जानकारी पाएको समसतिे तीि ददनसभत्र
िम्बशन्ित ब्र्शििे त्र्स्तो िं स्था दताय गने असिकारी िमक्ष उजूर गनय
िक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोशजम प्राप्त उजूरी छानववन गदाय सनवेदकिाई
िदस्र्ता प्रदान गनुय पने दे शिएमा दताय गने असिकारीिे त्र्स्तो सनवेदकिाई
िदस्र्ता प्रदान गनयको िासग िम्बशन्ित िं स्थािाई आदे ि ददन िक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोशजम आदे ि भएमा िो आदे ि प्राप्त गरे को िात
ददन सभत्र िम्बशन्ित िं स्थािे सनवेदकिाई िदस्र्ता प्रदान गरी िोको जानकारी
दताय गने असिकारीिाई गराउनु पनेछ ।

२२. िदस्र् हुन नपाउने : (१) कुनै व्र्शि एकै प्रकृसतको एकभन्दा वढी िं स्थाको
िदस्र् हुन पाउने छै न ।
तर, र्ो ऐन प्रारम्भ हुन ु अशघ कुनै व्र्शि एकै प्रकृसतको एकभन्दा बढी
िं स्थाको िदस्र् रहे को भए र्ो ऐन प्रारम्भ भएको समसतिे तीनवषय सभत्र कुनै
एक िं स्थाको मात्र िदस्र्ता कार्म राख्नु पनेछ ।
ु द्धारा प्रकाशित ।
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(२)

र्ो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बित कुनै िं स्थामा नेपाि िरकारको

सनकार् वा दफा २० को उपदफा (२) मा उल्िेि भएदे शि बाहे कको अन्र्
कुनै कृसत्रम व्र्शि िदस्र् भएको भए पााँचवषय सभत्र िदस्र्ता अन्त्र् गनुय पनेछ
।

२३. िदस्र्ताको िमासप्त : (१) कुनै िदस्र्को िदस्र्ता दे हार्को अवस्थामा िमाप्त
हुनेछाः—
(क) िदस्र्िे आफ्नो िदस्र्ता त्र्ाग गरे मा,
(ि) िगातार बावषयक िािारण िभामा सबना िूचना तीन पटकिम्म
अनुपशस्थत भएमा,
(ग) र्ो ऐन, र्ि ऐन अन्तगयत वनेको सनर्म वा ववसनर्म बमोशजम
िदस्र्िे पािना गनुप
य ने प्राविानको बारम्बार उल्िङ्घन गरे मा,
(घ) िं स्थाको िदस्र्को हकमा दफा २० बमोशजमको र्ोग्र्ता नभएमा।
(२) उपदफा (१) मा जुनिुकै कुरा िेशिएको भए तापसन कुनै िदस्र्िे
िं स्थाबाट प्राप्त वा भुिान गनुय पने कुनै रकम भएमा िो फरफारक नभएिम्म
वा सनजिे सिएको ऋण, सतनुय पने कुनै दावर्त्व वा अन्र् कुनै िदस्र्को तफयबाट
सितो वा जमानत बिेकोमा िोको दावर्त्व फरफारक नभएिम्म सनजको
िदस्र्ता िमाप्त हुने छै न ।
(३) र्ि दफामा जुनिुकै कुरा िेशिएको भए तापसन िािारण िभा
बोिाउने सनणयर् भइिकेपसछ िािारण िभा िम्पन्न नभएिम्म किै िाई पसन
िदस्र्ताबाट हटाउन िवकने छै न ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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२४. िुवविा प्राप्त गनय निक्ने : कुनै िदस्र्िे िहकारी िं स्थािाई सतनुय पने कुनै
दावर्त्व सनिायररत िमर्सभत्र

भुिान नगरे मा वा र्ो ऐन, र्ि ऐन अन्तगयत

वनेको सनर्म तथा ववसनर्म बमोशजम िदस्र्िे पािन गनुप
य ने व्र्वस्थाको
बारम्बार उल्िं घन गरे मा त्र्स्तो िदस्र्िे अन्र् िदस्र् िरहको िुसबिा प्राप्त
गनय िक्ने छै न ।
पररच्छे द ६

िािारण िभा, िसमसत तथा िेिा िुपरीवेक्षण िसमसत
२५. िािारण िभा : (१) िहकारी िं स्थाको िवोच्च अङ्गको रुपमा िािारण िभा
हुनेछ ।
(२) िहकारी िं स्थाका िबै िदस्र्हरू िािारण िभाका िदस्र् हुने छन्
।
(३) िहकारी िं स्थाको िािारण िभा दे हार् बमोशजम हुनेछ:–
(क)

प्रारशम्भक िािारण िभा,

(ि)

वावषयक िािारण िभा,

(ग)

वविेष िािारण िभा ।

२६. प्रारशम्भक िािारण िभाको काम, कतयव्र् र असिकार : प्रारशम्भक िािारण
िभाको काम, कतयव्र् र असिकार दे हार् बमोशजम हुनछ
े :–
(क) प्रारशम्भक िािारण िभा हुने अशघल्िो ददनिम्मको काम कारबाही
र आसथयक कारोबारको जानकारी सिने,

ु द्धारा प्रकाशित ।
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(ि) चािू आसथयक वषयको िासग वावषयक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत
गने,
(ग) प्रसतवेदन तथा ववत्तीर् वववरण अनुमोदन गने,
(घ) ववसनर्ममा उल्िेि भए बमोशजम िसमसत वा िेिा िुपरीवेक्षण
िसमसतको सनवायचन गने,
(ङ) आन्तररक कार्यववसि पाररत गने,
(च) िेिा परीक्षकको सनर्ुशि र सनजको पाररश्रसमक सनिायरण गने,
(छ) ववसनर्ममा तोवकए बमोशजमका अन्र् कार्यहरू गने ।

२७. वावषयक िािारणिभाको काम, कतयव्र् र असिकार : वावषयक िािारण िभाको
काम, कतयव्र् र असिकार दे हार् बमोशजम हुनेछ :–
(क) वावषयक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृसत गने,
(ि) वावषयक िेिा परीक्षण प्रसतवेदन अनुमोदन गने,
(ग) िसमसत वा िेिा िुपरीवेक्षण िसमसतको सनवायचन तथा ववघटन गने,
(घ) िञ्चािक वा िेिा िुपरीवेक्षण िसमसतको िं र्ोजक वा िदस्र्िाई
पदबाट हटाउने,
(ङ) िसमसत वा िेिा िुपरीवेक्षण िसमसतको वावषयक प्रसतवेदन पाररत गने,
(च) ववसनर्म िं िोिन तथा आन्तररक कार्यववसि पाररत गने,
(छ) िेिा परीक्षकको सनर्ुशि र सनजको पाररश्रसमक सनिायरण गने,
(ज) िं स्था एकीकरण वा ववघटन िम्बन्िी सनणयर् गने,
ु द्धारा प्रकाशित ।
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(झ) पाररश्रसमक िगार्तका िुवविा तोक्ने,
(ञ) ऋण तथा अनुदान प्राप्त गने िम्बन्िमा सनणयर् गने,
(ट) िदस्र्को दावर्त्व समनाहा ददने,
(ठ) िसमसतिाई आवश्र्क सनदे िन ददने,
(ड) ववसनर्ममा तोवकए बमोशजमका अन्र् कार्यहरू गने ।

२८. िािारण िभाको बैठक : (१) िसमसतिे िहकारी िं स्था दताय भएको समसतिे
तीन मवहनासभत्र प्रारशम्भक िािारण िभा बोिाउनु पनेछ ।
(२) िसमसतिे प्रत्र्ेक आसथयक वषय िमाप्त भएको समसतिे छ मवहनासभत्र
वावषयक िािारण िभा बोिाउनु पनेछ ।
(३) िसमसतिे दे हार्को अवस्थामा वविेष िािारण िभा बोिाउनु पनेछ
:–
(क)

िं स्थाको

काम

वविेषिे

वविेष

िािारण

िभा

बोिाउनुपने

िसमसतवाट सनणयर् भएमा,
(ि) दफा ३८ को उपदफा (१) को िण्ड (छ) बमोशजम िेिा
िुपरीवेक्षण िसमसतको सिफाररिमा,
(ग) कुनै िञ्चािकिे वविेष िािारणिभा बोिाउन पेि गरे को प्रस्ताव
िसमसतद्धारा पाररत भएमा,
(घ) वविेष िािारणिभा बोिाउनु पने कारण िुिाइ कम्तीमा पच्चीि
प्रसतित िदस्र्िे िसमसत िमक्ष सनवेदन ददएमा,

ु द्धारा प्रकाशित ।
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(ङ) दफा २९ को उपदफा (१) बमोशजम दताय गने असिकारीिे सनदे िन
ददएमा,
(४) उपदफा (३) मा जुनिुकै कुरा िेशिएको भए तापसन िं स्थाको
िञ्चािक वा व्र्वस्थापकबाट आफ्नो शजम्मेवारी पूरा नगरी िं स्था
िञ्चािनमा िमस्र्ा उत्पन्न भएको अवस्थामा दताय गने असिकारीिाई
जानकारी ददई िािारण िदस्र्हरूमध्र्ेबाट बहुमत िदस्र् उपशस्थत
भई वविेष िािारण िभा गनय िवकनेछ ।

२९. वविेष िािारणिभा बोिाउन सनदे िन ददन िक्ने : (१) िं स्थाको सनरीक्षण वा
िुपरीवेक्षण गदाय वा किै को उजूरी परी छानववन गदाय दे हार्को अवस्था दे शिन
आएमा दताय गने असिकारीिे त्र्स्तो िहकारी िं स्थाको िसमसतिाई िािारण
िभा बोिाउन सनदे िन ददन िक्नेछ :–
(क) िहकारीको मूल्र्, मान्र्ता तथा सिद्धान्त ववपररत कार्य गरे मा,
(ि) र्ो ऐन, र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्म, ववसनर्म तथा आन्तररक
कार्यववसि ववपरीत कार्य गरे मा,
(घ) दताय गने असिकारीिे ददएको सनदे िनको बारम्बार उल्िङ्घन गरे मा,
(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोशजम दताय गने असिकारीिे आदे ि
ददएमा।
(२) उपदफा (१) बमोशजम िािारण िभा बोिाउन सनदे िन प्राप्त भएमा
िसमसतिे िो सनदे िन प्राप्त भएको समसतिे पैंतीि ददनसभत्र िािारण िभाको
बैठक बोिाउनु पनेछ र िािारण िभाको बैठकमा उजूरी वा सनरीक्षणका
क्रममा दे शिएका ववषर्मा छिफि गरी िोको प्रसतवेदन दताय गने असिकारी
िमक्ष पेि गनुय पनेछ।
ु द्धारा प्रकाशित ।
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(३) उपदफा (१) वा (२) मा उशल्िशित अवसिसभत्र िसमसतिे िािारण
िभा नबोिाएमा दताय गने असिकारीिे त्र्स्तो िािारण िभा बोिाउन िक्नेछ
।
(४) िहकारी िं स्थाको िािारण िभाको िासग गणपूरक िं ख्र्ा तत्काि
कार्म रहे को िदस्र् िं ख्र्ाको एकाउन्न प्रसतित हुनछ
े ।
तर पवहिो पटक डावकएको िािारण िभामा गणपुरक िं ख्र्ा नपुगेमा
त्र्िको िात ददन सभत्र दोस्रो पटक िािारण िभा बोिाउनु पने र र्िरी दोस्रो
पटक बोिाइएको िािारण िभामा िं चािक िसमसतको बहुमत िवहत एक
सतहाई िािारण िदस्र्हरुको उपशस्थसत भएमा िािारण िभाको गणपुरक िं ख्र्ा
पुगेको मासननेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनिुकै कुरा िेशिएको भए तापसन दफा २८ को
(४) मा भएको व्र्वस्था िोही अनुिार हुनछ
े ।
(६) दुई हजार वा िोभन्दा बढी िदस्र् भएको िं स्थािे िािारण िभा
गदाय िमान कार्यिूचीमा तोवकए बमोशजम िदस्र् िं ख्र्ाको आिारमा वडा-वडा
वा अन्र् पार्कको स्थानमा िं चािक िदस्र्हरुिाई पठाई िािारण िभा गनय र
त्र्स्तो

िभाको

सनणयर्

प्रमाशणत

गनय

प्रसतसनसिहरु

छनौट

गरी

त्र्स्ता

प्रसतसनसिहरुको उपशस्थसतको िभािे अशन्तम सनणयर् प्रमाशणत गने व्र्वस्था
समिाउन िक्नेछ ।

३०. िञ्चािक िसमसत : (१)

िहकारी िं स्थामा िािारण िभाबाट सनवायशचत एक

िञ्चािक िसमसत रहनेछ ।
तर, एउटै व्र्शि िगातार एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी िञ्चािक
हुन पाउने छै न ।
ु द्धारा प्रकाशित ।
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(२) उपदफा (१) बमोशजमको िसमसतमा उपिब्ि भएिम्म कम्तीमा
तेत्तीि प्रसतित मवहिा िदस्र्को प्रसतसनसित्व िुसनशित गनुय पनेछ ।
(३) एउटै पररवारको एकभन्दा बढी िदस्र् एकै अवसिमा िञ्चािक तथा
िेिा िसमसतको पदमा उम्मेदवार बन्न र सनवायशचत हुन िक्ने छै न ।
(४) कुनै िं स्थाको िञ्चािक िोही िं स्थाको कमयचारी वा आफ्नो िं स्थािे
िदस्र्ता सिएको िहकारी िं घ वा बैङ्क बाहे क अको कुनै िं स्थाको िं चािक बन्न
पाउने छै न ।
तर वावषयक दुई करोड रुपैंर्ाभन्दा कमको कारोवार गने िहकारी
िं स्थाको िञ्चािकिे त्र्स्तो िहकारी िं स्थामा कमयचारीको रुपमा काम गनय
बािा पने छै न। वावषयक दुई करोडभन्दा बवढ कारोवार गने िं स्थामा कुनै
िं चािक कमयचारी रहेको भए र्ो ऐन प्रारम्भ भएको समसतिे दुई वषयसभत्र त्र्स्तो
िं चािकिे कमयचारीको पद त्र्ाग गरी अको कमयचारीको व्र्वस्था गनुप
य नेछ ।
ु शघ कुनै व्र्शि एकभन्दा बढी िं स्थाको
(६) र्ो ऐन प्रारम्भ हुनअ
िञ्चािक वा िोही वा अको िं स्थाको कमयचारी भएकोमा र्ो ऐन प्रारम्भ भएको
समसतिे एक वषयसभत्र कुनै एक िं स्थाको मात्र िञ्चािक वा कमयचारी रहनु पनेछ
।
(७) िसमसतको कार्य अवसि चार वषयको हुनछ
े ।

३१. िञ्चािक िसमसतको सनवायचन : (१) िसमसतिे आफ्नो कार्य अवसि िमाप्त
ु न्दा कम्तीमा एक मवहना अशघ नै अको िसमसतको सनवायचन गराउनु पनेछ
हुनभ
।
(२) उपदफा (१) बमोशजम िसमसतको सनवायचन नगराएको जानकारी
प्राप्त भएमा त्र्स्तो जानकारी प्राप्त भएको समसतिे बढीमा छ मवहनासभत्र
ु द्धारा प्रकाशित ।
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िसमसतको सनवायचन गराउन दताय गने असिकारीिे िम्बशन्ित िसमसतिाई आदे ि
ददन िक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम दताय गने असिकारीिे आदे ि ददएकोमा
िम्बशन्ित िसमसतिे िो आदे ि बमोशजमको िमर्ावसिसभत्र िसमसतको सनवायचन
गराई दताय गने असिकारी िाई जानकारी गराउनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोशजम िसमसतको सनवायचन नगराएमा दताय गने
असिकारीिे त्र्स्तो िं स्था िदस्र् रहे को मासथल्िो िं घ भए िो िं घको प्रसतसनसि
िमेतिाई िहभागी गराई िसमसतको सनवायचन िम्बन्िी िम्पूणय कार्य गने
गराउनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोशजमको सनवायचन कार्यमा िहर्ोग पुर्र्ाउनु
िम्बशन्ित िसमसतका पदासिकारीहरूको कतयव्र् हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोशजम सनवायचन गराउाँदा िागेको िम्पूणय िचय
िम्बशन्ित िं स्थािे व्र्होनुय पनेछ।
(७) र्ि दफा बमोशजम िसमसतको अको सनवायचन नभएिम्मको िासग
िसमसतिे ववसनर्ममा व्र्वस्था भए बमोशजम आफ्नो कार्य िञ्चािन गनेछ ।

३२. िसमसतको काम, कतयव्र् र असिकार : र्ि ऐनमा अन्र्त्र उशल्िशित काम,
कतयव्र् र असिकारका असतररि िसमसतको काम, कतयव्र् र असिकार दे हार्
बमोशजम हुनेछ :–
(क) िहकारीका मूल्र्, मान्र्ता र सिद्धान्त बमोशजम िहकारी िं स्थाको
िञ्चािन गने,
(ि) आसथयक तथा प्रिािकीर् कार्य गने, गराउने,
ु द्धारा प्रकाशित ।
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(ग) प्रारशम्भक िािारण िभा, वावषयक िािारण िभा तथा वविेष िािारण
िभा बोिाउने,
(घ) िािारण िभाका सनणयर्हरू कार्ायन्वर्न गने, गराउने,
(ङ) िं स्थाको नीसत, र्ोजना, बजेट तथा बावषयक कार्यक्रमको तजुम
य ा गरी
िािारण िभा िमक्ष पेि गने,
(च) िं स्थाको िदस्र्ता प्रदान गने तथा िदस्र्ताबाट हटाउने,
(छ) िेर्र नामिारी तथा वफताय िम्बन्िी कार्य गने,
(ज) िम्बशन्ित िं घको िदस्र्ता सिने,
(झ) ववसनर्म तथा आन्तररक कार्यववसि तर्ार गरी िािारण िभामा पेि
गने,
(ञ) िं स्थाको कार्यक्षेत्रसभत्र िं स्थाको कारोबार र व्र्विार्को वहत
प्रवद्धयनको िासग आवश्र्क कार्य गने, गराउने ।

३३. िञ्चािक पदमा बहाि नरहने : दे हार्को कुनै अवस्थामा िञ्चािक आफ्नो पदमा
बहाि रहन िक्ने छै न:(क) सनजिे ददएको राजीनामा िसमसतबाट स्वीकृत भएमा,
(ि) सनजिाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोशजम िञ्चािकबाट हटाउने
सनणयर् भएमा,
(ग) सनज अको िं स्थाको िञ्चािक रहे मा,
(घ) सनज िोही वा अको िं स्थाको कमयचारी रहे मा,

ु द्धारा प्रकाशित ।
25 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, तेल्िोक, ताप्िेजङ

िण्ड २, िं ख्र्ा ६, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७७.०३.१५

तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रसतबन्िात्मक वाक्र्ांिमा
िेशिएको कुरामा िोही बमोशजम हुनेछ ।
(ङ) सनज िोही वा अको िं स्थाको िेिा िुपरीवेक्षण िसमसतको पदमा
रहे मा,
(च) सनजको मृत्र्ु भएमा।
३४. िञ्चािकिाई पदबाट हटाउन िक्ने : (१) िािारण िभािे वहुमतको सनणयर्बाट
दे हार्को कुनै अवस्थामा िञ्चािकिाई िसमसतको िञ्चािक पदबाट हटाउन
िक्नेछ:–
(क) आसथयक वहनासमना गरी िम्बशन्ित िं स्थािाई हानी नोक्िानी
पुर्र्ाएमा,
(ि) अनसिकृत तवरिे िम्बशन्ित िं स्थाको कारोबार िम्बन्िी ववषर्को
गोपसनर्ता भङ्ग गरे मा,
(ग) िम्बशन्ित िं स्थाको कारोबार र व्र्विार्िाँग प्रसतस्पिाय हुने गरी
िमान प्रकृसतको कारोबार वा व्र्विार् गरे मा,
(घ) िम्बशन्ित िं स्थाको अवहत हुने कुनै कार्य गरे मा,
(ङ) सनज िारीररक वा मानसिक रुपमा काम गनय निक्ने भएमा,
(च) कुनै िञ्चािकमा र्ो ऐन, र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्म वा
ववसनर्ममा उशल्िशित र्ोग्र्ता नरहे मा ।
(२) कुनै िञ्चािकिाई िसमसतको पदबाट हटाउने सनणयर् गनुय अशघ त्र्स्तो
िञ्चािकिाई िािारणिभा िमक्ष िफाई पेि गने मनासिब मावफकको मौका
ददइनेछ ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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(३) उपदफा (२) बमोशजमको अवसिसभत्र कुनै िञ्चािकिे िफाई पेि
नगरे मा वा सनजिे पेि गरे को िफाई िन्तोषजनक नभएमा िािारण िभािे
त्र्स्तो िञ्चािकिाई पदबाट हटाउन िक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोशजम िञ्चािकको पदबाट हटाइएको िदस्र्
िसमसतको दुई कार्यकाििम्मको सनवायचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छै न ।
(५) उपदफा (३) बमोशजम कुनै िञ्चािक पदबाट हटे मा त्र्स्तो पदमा
िािारण िभािे बााँकी अवसिको िासग अको िञ्चािकको सनवायचन गनेछ ।
३५. सनजी स्वाथय िमावेि भएको सनणयर् प्रकृर्ामा िंिग्न हुन नहुने : (१) िञ्चािकिे
आफ्नो सनजी स्वाथय िमावेि भएको सनणयर् प्रवक्रर्ामा िं िग्न हुन ु हुाँदैन ।
(२) िञ्चािकिे आफूिाई मात्र व्र्शिगत फाइदा हुने गरी िं स्थामा कुनै
कार्य गनय गराउन हुाँदैन ।
(३) कुनै िञ्चािकिे उपदफा (१) को सबपरीत हुने गरी वा आफ्नो
असिकार क्षेत्रभन्दा बावहर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा त्र्स्तो काम
कारबाही प्रसत त्र्स्तो िञ्चािक व्र्शिगत रूपमा उत्तरदार्ी हुनेछ र त्र्स्तो
काम कारबाहीबाट िं स्थाको, िदस्र् वा अन्र् कुनै व्र्शििाई हानी नोक्िानी
हुन गएको रहे छ भने त्र्स्तो हानी नोक्िानी सनजको जार्जेथाबाट अिूि उपर
गररनेछ ।

३६. िसमसतको ववघटन : (१) िािारण िभािे दे हार्को अवस्थामा िसमसतको ववघटन
गनय िक्नेछाः–
(क) िसमसतको बदसनर्तपूणय कार्यबाट िं स्थाको कारोबार जोशिममा
परे मा,
ु द्धारा प्रकाशित ।
27 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, तेल्िोक, ताप्िेजङ

िण्ड २, िं ख्र्ा ६, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७७.०३.१५

(ि) िं स्थािे सतनुप
य ने दावर्त्व तोवकएको िमर्सभत्र भुिान गनय निकेमा,
(ग) ववसनर्ममा उशल्िशित उद्देश्र् र कार्य ववपररतको काम गरे मा,
(घ) िसमसतिे आफ्नो शजम्मेवारी पूरा नगरे मा,
(ङ) र्ो ऐन वा र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्माविीमा उशल्िशित ितय
वा दताय गने असिकारीिे ददएको सनदे िनको बारम्बार उल्िङ्घन गरे मा
।
(२) उपदफा (१) बमोशजम िसमसत ववघटन भएमा िािारण िभािे नर्ााँ
िसमसतको सनवायचन गनेछ ।
(३) िसमसतिे र्ो ऐन वा र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्म बमोशजम दताय
गने असिकारीिे ददएको सनदे िन पािना नगरे मा वा दफा २९ को उपदफा (२)
बमोशजम पेि भएको प्रसतवेदन िमेतको आिारमा दताय गने असिकारीिे
िसमसतिाई उजूरी वा सनरीक्षणको क्रममा दे शिएका ववषर्वस्तुको गाशम्भर्यताको
आिारमा बढीमा छ मवहनाको िमर् ददई िुिार गने मौका ददन िक्नेछ र
त्र्स्तो िमर्ावसि सभत्र पसन िुिार नगरे मा त्र्स्तो िसमसत ववघटन गनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोशजम िसमसत ववघटन भएमा त्र्िरी ववघटन
गररएको समसतिे तीन मवहना सभत्रमा अको िसमसतको सनवायचन िम्पन्न गराउन र
त्र्स्तो सनवायचन नभएिम्म िं स्थाको दै सनक कार्य िञ्चािन गनय दताय गने
असिकारीिे तोवकए बमोशजमको एक तदथय िसमसत गठन गनुय पनेछ ।
(५) र्ि दफा बमोशजम अको िसमसतको सनवायचन गराउाँदा िागेको
िम्पूणय िचय िम्बशन्ित िं स्थािे व्र्होनेछ ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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३७. िेिा

िुपरीवेक्षण

िसमसतको

गठन

: (१)

िं स्थामा

आन्तररक

सनर्न्त्रण

प्रणािीिाई िुदृढ गनय तोवकए बमोशजमको र्ोग्र्ता पुगेका एकजना िं र्ोजक र
दुईजना िदस्र्हरू रहने गरी िािारण िभािे सनवायचनबाट िेिा िुपरीवेक्षण
िसमसत गठन गनेछ ।
(२) एउटै

पररवारको एकभन्दा बढी व्र्शि एकै अवसिमा एउटै

िं स्थाको िञ्चािक वा िेिा िुपरीवेक्षण िसमसतको िं र्ोजक वा िदस्र् पदमा
उम्मेदवार बन्न र सनवायशचत हुन िक्ने छै न ।

३८. िेिा िुपररवेक्षण िसमसतको काम, कतयव्र् र असिकार : (१)

िेिा िुपररवेक्षण

िसमसतको काम, कतयव्र् र असिकार दे हार् बमोशजम हुनेछ :–
(क) प्रत्र्ेक चौमासिकमा िहकारी िं स्थाको आन्तररक िेिापरीक्षण गने,
गराउने,
(ि) आन्तररक िेिापरीक्षण गदाय िेिापरीक्षणका आिारभूत सिद्धान्तको
पािना गने, गराउने,
(ग) ववत्तीर् तथा आसथयक कारोवारको सनरीक्षण तथा मूल्र्ाङ्कन गने,
गराउने,
(घ) िसमसतको काम कारवाहीको सनर्समत िुपरीवेक्षण गने र िसमसतिाई
आवश्र्क िुझाव ददने,
(ङ) िािारण िभाको सनदे िन, सनणयर् तथा िसमसतका सनणयर् कार्ायन्वर्न
भए नभएको अनुगमन गने,
(च) िेिा िम्बन्िी प्रसतवेदन र िसमसतको काम कारबाहीको िुपरीवेक्षण
िम्बन्िी वावषयक प्रसतवेदन िािारण िभा िमक्ष पेि गने,
ु द्धारा प्रकाशित ।
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(छ) आफूिे पटक पटक ददएका िुझाव कार्ायन्वर्न नभएको कारणबाट
कुनै िं स्थाको वहतमा प्रसतकूि अिर परे मा वा त्र्स्तो िं स्थाको नगद
वा शजन्िी िम्पशत्तको व्र्ापक रूपमा वहनासमना वा असनर्समतता
भएको वा िं स्था गम्भीर आसथयक िं कटमा पनय िागेकोमा िोको
कारण िुिाई वविेष िािारण िभा बोिाउन िसमसत िमक्ष सिफाररि
गने ।
(ज) आवश्र्क परे मा आन्तररक िेिा परीक्षक सनर्ुशिका िासग तीन
जनाको नाम िञ्चािक िसमसतमा सिफाररि गने ।
(२) िेिा िुपरीवेक्षण िसमसतको िं र्ोजक वा िदस्र् िं स्थाको दै सनक
आसथयक प्रिािसनक कार्यमा िहभागी हुन पाउने छै न ।
पररच्छे द ७

बचत तथा ऋण पररचािन
३९. िदस्र् केशन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुय पने : (१) िं स्थािे आफ्ना
िदस्र्हरूको मात्र बचत स्वीकार गनय, िोको पररचािन गनय र िदस्र्िाई मात्र
ऋण प्रदान गनय िक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनिुकै कुरा िेशिएको भएतापसन बचत तथा
ऋणको मुख्र् कारोबार गने गरी दताय भएको िं स्था बाहे क अन्र् ववषर्गत वा
वहुउद्देश्र्ीर् िं स्थािे बचत तथा ऋणको मुख्र् कारोवार गनय पाउने छै न।
तर र्ो ऐन प्रारम्भ हुन ु अशघ बहुउद्देश्र्ीर् वा ववषर्गत िं स्थाको रुपमा
दताय भई मुख्र् कारोवारको रुपमा वचत तथा ऋणको कारोवार गदै आएको
भए त्र्स्तो िं स्थािे तीन वषयसभत्रमा वचत तथा ऋणको मुख्र् कारोवार नहुने
गरी दताय हुाँदाका बितमा उल्िेि गररएको मुख्र् कारोवार गने गरी िं स्था
िञ्चािन गनुप
य नेछ।
ु द्धारा प्रकाशित ।
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(३) िं स्थािे िदस्र्िाई प्रदान गने ऋणमा िेवा िुल्क र नवीकरण
िुल्क सिन पाइने छै न ।
(४) बचत र ऋणको ब्र्ाजदर सबचको अन्तर छ प्रसतितभन्दा बढी हुने
छै न ।
(५) िं स्थािे प्रदान गरे को ऋणमा िाग्ने ब्र्ाजिाई मूि ऋणमा
ाँ ीकृत गरी िोको आिारमा ब्र्ाज िगाउन पाइने छै न ।
पूज
(६) िं स्थािे कुनैपसन कम्पनीको िेर्र िररद गनय िक्ने छै न ।
तर,
(१) िं स्थाको दावर्त्व प्रसत प्रसतकूि नहुने गरी िं स्थािे स्व प्रर्ोजनको
िासग अचि िम्पशत्त िरीद तथा पूवायिार सनमायण एवं िं स्था र िदस्र्हरुको
ाँ ी कोष पररचािन गनय वािा पने
वहतमा उत्पादन र िेवाको क्षेत्रमा प्राथसमक पूज
छै न ।
(२) र्ो ऐन प्रारम्भ हुन ु अशघ कुनै िं स्थािे कुनै कम्पनीको िेर्र िररद
गरे को भएमा त्र्स्तो िेर्र र्ो ऐन प्रारम्भ भएको समसतिे एक वषयको अवसि
सभत्र हस्तान्तरण गररिक्नु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनिुकै कुरा िेशिएको भए तापसन िं स्थािे र्ो
ऐन प्रारम्भ हुन ु अशघ दताय भएका िाना वकिानद्वारा प्रववद्धयत ववत्तीर् िं स्थाको
िेर्र िररद गनय बािा पने छै न ।
ाँ ी कोषको दि गुणािम्म वचत िं किन गनय
(७) िं स्थािे िेर्र पूज
िक्नेछ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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(८) िं स्थािे दताय गदायका बितका िदस्र् बाहे क अन्र् िदस्र्िाई
िदस्र्ता प्राप्त गरे को तीन मवहना अवसि व्र्सतत नभई ऋण िगानी गनय िक्ने
छै न ।
४०. िन्दभय व्र्ाजदर िम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) िं घीर् कानुन बमोशजम रशजष्ट्रारिे बचत
तथा ऋणको िन्दभय व्र्ाजदर तोक्न िक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम तोवकएको िन्दभय ब्र्ाजदर िं स्थाका िासग सनदे िक
ब्र्ाजदर हुनेछ ।

४१. व्र्शिगत बचतको िीमा: िं स्थामा िदस्र्को व्र्शिगत बचतको िीमा तीि
िाििम्म हुनछ
े ।
पररच्छे द ८

आसथयक स्रोत पररचािन
४२. िेर्र सबक्री तथा वफताय िम्बन्िी व्र्वस्था : (१) िं स्थािे आफ्नो िदस्र्िाई
िेर्र ववक्री गनय िक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनिुकै कुरा िेशिएको भए तापसन िं स्थािे एकै
ाँ ीको बीि प्रसतितभन्दा बढी हुने गरी िेर्र
िदस्र्िाई आफ्नो कुि िेर्र पूज
सबक्री गनय िक्ने छै न ।
तर नेपाि िरकार, प्रदे ि िरकार वा स्थानीर् तहको पूणय वा आंशिक
स्वासमत्व वा सनर्न्त्रण भएको िं स्था वा सनकार्को हकमा र्ो बन्दे ज िागू हुने
छै न।
(४) िं स्थाको िेर्रको अं वकत मूल्र् प्रसत िेर्र एक िर् रुपैर्ााँ हुनेछ ।
ु द्धारा प्रकाशित ।
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ाँ ी ववसनर्ममा उल्िेि भए बमोशजम हुनेछ ।
(५) िं स्थाको िेर्रपूज
(६) िं स्थािे िुिा बजारमा िेर्र सबक्री गनय पाउने छै न ।
(७) िं स्थाको मूििनको रुपमा रहे को कुनै िदस्र्को िेर्र िोही
िं स्थाको ऋण वा दावर्त्व बाहे क अन्र् कुनै ऋण वा दावर्त्व वापत सििाम
सबक्री गररने छै न ।

४३. रकम वफताय तथा िाता िञ्चािन िम्बन्िी व्र्वस्था : (1) कुनै िदस्र्िे
िं स्थाको िदस्र्ता त्र्ाग गरी रकम वफताय सिन चाहे मा सनजको कुनै दावर्त्व
भए त्र्स्तो दावर्त्व भुिान गरे को समसतिे एक मवहनासभत्र सनजको बााँकी रकम
तोवकए बमोशजम सनजिाई वफताय गनुय पनेछ ।
(२) कुनै िदस्र्िे िं स्थामा जम्मा गरे को बचत वफताय माग गरे मा
सनजको कुनै दावर्त्व भए त्र्स्तो दावर्त्व किा गरी बााँकी रकम तोवकए
बमोशजम सनजिाई वफताय गनुय पनेछ।
(३) िं स्थािे वचत िाताहरु मात्र िं चािन गनय िक्नेछ ।

४४. ऋण वा अनुदान सिन िक्ने: (१) िं स्थािे ववदे िी बैंक वा ववत्तीर् िं स्था वा
अन्र् सनकार्बाट ऋण वा अनुदान सिन वा त्र्स्तो सनकार्िाँग िाझेदारीमा काम
गनय िं घीर् कानून वमोशजम स्वीकृती सिनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) वमोशजम ववदे िी बैङ्क वा सनकार्बाट ऋण वा अनुदान
सिन स्वीकृतीको िासग तोवकए वमोशजमको वववरणहरु िवहत दताय गने असिकारी
िमक्ष सनवेदन ददनु पनेछ ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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(३) उपदफा (२) वमोशजम सनवेदन प्राप्त भएमा दताय गने असिकारीिे
गाउाँ कार्यपासिकामा प्रस्ताव पेि गनुय पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोशजमको प्रस्ताव गाउाँ कार्यपासिकािे उपर्ुि
दे िेमा स्वीकृतीको िासग मन्त्रािर्मा सिफाररि गरर पठाउनेछ ।

४५. नेपाि िरकारको िुरक्षण प्राप्त गनय िक्ने: (१) िं स्थािे ववदे िी बैङ्क वा
सनकार्िाँग सिने ऋणमा िुरक्षण प्राप्त गनुय पने भएमा िं घीर् कानून वमोशजम
स्वीकृसतको िासग दताय गने असिकारी िमक्ष प्रस्ताव िवहत सनवेदन ददनु पने छ
।
(२) दफा (१) वमोशजम प्राप्त प्रस्ताव उपर्ुि दे शिएमा गाउाँ कार्यपासिकािे िं घीर्
कानुन बमोशजम स्वीकृसतको िासग मन्त्रािर्मा सिफाररि गरर पठाउनु पनेछ ।
पररच्छे द ९

िं स्थाको कोष
४६

िं स्थाको कोष : (१) िं स्थाको कोषमा दे हार् बमोशजमका रकमहरु रहनेछन् :–
(क) िेर्र सबक्रीबाट प्राप्त रकम,
(ि) बचतको रुपमा प्राप्त रकम,
(ग)

ऋणको रुपमा प्राप्त रकम,

(घ)

नेपाि िरकार, प्रदे ि िरकार तथा स्थानीर् िरकारबाट प्राप्त
अनुदान रकम,

ु द्धारा प्रकाशित ।
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(ङ)

ववदे िी िरकार वा अन्तरायवष्ट्रर् िं घ िं स्थाबाट प्राप्त अनुदान वा
िहार्ताको रकम,

(च)

व्र्विावर्क कार्यबाट आशजयत रकम,

(छ) िदस्र्ता प्रवेि िुल्क,
(ज) िं स्थाको नाममा प्राप्त हुने अन्र् जुनिुकै रकम ।

४७. जगेडा कोष : (१) िं स्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा दे हार् बमोशजमका रकम रहने
छन्:–
(क) आसथयक वषयको िू द बचत रकमको कम्तीमा पच्चीि प्रसतित
रकम,
(ि)

ाँ ीगत अनुदान
कुनै िं स्था, िं घ वा सनकार्िे प्रदान गरे को पूज

रकम,
(ग) शस्थर िम्पशत्त ववक्रीबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्र् स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (१) बमोशजमको जगेडा कोष अववभाज्र् हुनेछ ।
ाँ ी वफताय कोषाः (१) िं स्थामा एक िं रशक्षत पूज
ाँ ी वफताय कोष रहनेछ
४८. िं रशक्षत पूज
।
(२) दफा ४७ बमोशजमको जगेडा कोषमा िो दफाको उपदफा (२) को
िण्ड (क) बमोशजमको रकम छु ट्ट्याई बााँकी रहे को रकमको कम्तीमा पच्चीि

ु द्धारा प्रकाशित ।
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प्रसतित रकम उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा वावषयक रुपमा जम्मा गनुय पनेछ
।
(३) उपदफा (१) बमोशजमको रकम िदस्र्िे गरे को िं घीर् कानुनमा
तोवकए

बमोशजमको

वावषयक

कारोवारको

आिारमा

िम्बशन्ित

िदस्र्िाई

उपिव्ि गराउनु पनेछ ।

४९. िहकारी प्रवद्धयन कोष िम्बन्िी व्र्वस्था: (१) िं स्थािे िहकारी व्र्विार्को
प्रवद्धयन गनयको िासग दफा ४७ बमोशजम जगेडा कोषमा िो दफाको उपदफा
(२) को िण्ड (क) बमोशजमको रकम छु याई बााँकी रहे को रकमको िून्र्
दिमिव पााँच प्रसतितिे हुन आउने रकम िं घीर् कानुनमा व्र्वस्था भए
बमोशजमको िहकारी प्रवद्धयन कोषमा वावषयक रुपमा जम्मा गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको उपर्ोग िं घीर् कानूनमा व्र्वस्था
भए बमोशजम हुनेछ ।

५०. अन्र् कोष िम्बन्िी व्र्बस्थााः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उशल्िशित
कोषका असतररि िं स्थामा िहकारी शिक्षा कोष, िेर्र िाभांि कोष िगार्त
तोवकए बमोशजमका अन्र् कोषहरु रहन िक्ने छन् ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको रकम िो कोषको उद्देश्र् पूसतयका
िासग ववसनर्ममा तोवकए बमोशजम उपर्ोग गनय िवकनेछ ।
ाँ ीको पन्र प्रसतितभन्दा
तर एक वषयको िेर्र िाभांिको रकम िेर्र पूज
बढी हुने छै न ।
पररच्छे द १०
ु द्धारा प्रकाशित ।
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असभिेि र िूचना
५१. असभिेि राख्नु पने : (१) िं स्थािे िािारण िभा, िसमसत तथा िेिा िुपररबेक्षण
िसमसत बैठकका सनणयर् तथा काम कारबाहीको अद्यावसिक असभिेि िुरशक्षत
िाथ राख्नु पनेछ ।
(२) िं स्थािे कारोबारिाँग िम्बशन्ित तथा अन्र् आवश्र्क असभिेिहरू
तोवकए बमोशजम िुरशक्षत िाथ राख्नु पनेछ ।

५२. वववरण उपिब्ि गराउनु पने : (१) िं स्थािे दे हार्का वववरणहरू िवहतको
प्रसतवेदन आ.व. िमाप्त भएको तीन मवहनासभत्र दताय गने असिकारी िमक्ष पेि
गनुय पनेछ :–
(क) कारोबारको चौमासिक र वावषयक प्रसतवेदन तथा िेिापरीक्षण
प्रसतवेदन
(ि) बावषयक कार्यक्रम नीसत तथा र्ोजना,
(ग) िुद बचत िम्बन्िी नीसत तथा र्ोजना,
(घ) िञ्चािकको नाम तथा बााँकी कार्य अवसिको िूची,
(ङ) िािारणिभाको बैठक िम्बन्िी जानकारी,
ाँ ी,
(च) िेर्र िदस्र् िं ख्र्ा र िेर्रपूज
(छ) िञ्चािक वा िदस्र्िे सिएको ऋण सतनय बााँकी रहे को रकम,
(ज) दताय गने असिकारीिे िमर् िमर्मा तोवकददएको अन्र् वववरण ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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पररच्छे द ११

िेिा र िेिापरीक्षण
५३. कारोबारको िेिा: िं स्थाको कारोबारको िेिा दोहोरो िेिा प्रणािीमा आिाररत
र कारोबारको र्थाथय शस्थसत स्पष्टरुपमा दे शिने गरी िं घीर् कानून बमोशजम
रशजष्ट्रारिे िागू गरे को िेिामान (एकाउशन्टङ स्याण्डडय) र र्ि ऐन बमोशजम
पािना गनुप
य ने अन्र् ितय तथा व्र्वस्था बमोशजम राख्नु पनेछ ।

५४. िेिापरीक्षण: (१) िं स्थािे प्रत्र्ेक आसथयक वषयको िेिापरीक्षण िो आसथयक वषय
िमाप्त भएको समसतिे तीन मवहनासभत्र प्रचसित कानून बमोशजम इजाजतपत्र प्राप्त
िेिापरीक्षकद्वारा गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको अवसिसभत्र कुनै िं स्थािे िेिापरीक्षण
नगराएको पाइएमा दताय गने असिकारीिे त्र्स्तो िं स्थाको िेिा परीक्षण
इजाजतपत्र प्राप्त िेिापरीक्षकबाट गराउन िक्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम िेिापरीक्षण गराउाँदा िेिापरीक्षकिाई ददनु
पने पाररश्रसमक िगार्तको रकम िम्बशन्ित िं स्थािे व्र्होनेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम िेिापरीक्षकिे गरे को िेिापरीक्षण
प्रसतवेदन अनुमोदनको िासग िािारण िभा िमक्ष पेि गनुय पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोशजम पेि भएको िेिापरीक्षण प्रसतवेदन िािारण
िभाबाट अनुमोदन हुन निकेमा पुनाः िेिापरीक्षणको िासग िािारण िभािे
दफा ५५ को अिीनमा रही अको िेिापरीक्षक सनर्ुि गनय िक्नेछ ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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५५. िेिापरीक्षकको सनर्ुशि : (१) िं स्थाको िेिापरीक्षण िम्बन्िी कार्य गनय
प्रचसित कानून बमोशजम इजाजतपत्र प्राप्त िेिापरीक्षकहरू मध्र्ेबाट िािारण
िभािे एकजना िेिापरीक्षक सनर्ुि गरी पाररश्रसमक िमेत तोक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम िेिापरीक्षक सनर्ुि गदाय एउटै व्र्शि, फमय
वा कम्पनीिाई िगातार तीन आसथयक वषयभन्दा बढी हुने गरी सनर्ुि गनय
िवकने छै न।

५६. िेिापरीक्षकमा सनर्ुि हुन निक्ने : (१) दे हार्का व्र्शि िेिापरीक्षकमा
सनर्ुि हुन तथा सनर्ुि भई िकेको भए िो पदमा बहाि रहन िक्ने छै न :(क) िहकारी िं स्थाको िञ्चािक,
(ि) िम्बशन्ित िं स्थाको िदस्र्,
(ग)

िहकारी

िं स्थाको

सनर्समत

पाररश्रसमक

पाउने

गरी

सनर्ुि

िल्िाहकार वा कमयचारी,
(घ) िेिापरीक्षण िम्बन्िी किूरमा िजार् पाएको तीन वषयको अवसि
भुिान नभएको,
(ङ) दामािाहीमा परे को,
(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैसतक पतन हुने अन्र् फौजदारी किूरमा िजार्
पाएको पााँच वषय भुिान नभएको,
ाँ स्वाथय बाशझएको व्र्शि ।
(ज) िम्बशन्ित िं स्थािग
ु शघ उपदफा (१) बमोशजम
(२) िेिापरीक्षकिे आफू सनर्ुि हुनअ
अर्ोग्र् नभएको कुराको िं स्था िमक्ष स्वघोषणा गनुय पनेछ ।
ु द्धारा प्रकाशित ।
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(३) कुनै िेिापरीक्षक आफ्नो कार्यकाि िमाप्त नहुाँदै कुनै िं स्थाको
िेिापरीक्षण गनय अर्ोग्र् भएमा वा िं स्थाको िेिापरीक्षकको पदमा कार्म
रहन निक्ने शस्थसत उत्पन्न भएमा सनजिे िेिापरीक्षण गनुय पने वा गरररहे को
काम तत्काि रोकी िो कुराको जानकारी सिशित रुपमा िं स्थािाई ददनु पनेछ
।
(४) र्ि दफाको प्रसतकूि हुने गरी सनर्ुि भएको िेिापरीक्षकिे गरे को
िेिापरीक्षण मान्र् हुने छै न ।
पररच्छे द १२

छु ट, िुवविा र िहुसिर्त
५७. छु ट, िुवविा र िहुसिर्त: (१) िं स्थािाई प्राप्त हुने छु ट, िुवविा र िहुसिर्त
िं घीर् कानुन बमोशजम हुनछ
े ।
(२) उपदफा (१) मा उल्िेशित छु ट, िुवविा र िहुसिर्त बाहे क िं स्थािाई प्राप्त
हुने अन्र् छु ट, िुवविा र िहुसिर्त तोवकए बमोशजम हुनेछ ।
पररच्छे द १३

ऋण अिुिी तथा बााँकी बक्र्ौता
५८. ऋण अिूि गने: (१) कुनै िदस्र्िे िं स्थािाँग गरे को ऋण िम्झौता वा ितय
कबुसिर्तको पािना नगरे मा, सिितको भािासभत्र ऋणको िावााँ, ब्र्ाज र
हजायना च ुिा नगरे मा वा ऋण सिएको रकम िम्बशन्ित काममा निगाई
वहनासमना गरे को दे शिएमा त्र्स्तो िदस्र्िे ऋण सिं दा रािेको सितोिाई
ु द्धारा प्रकाशित ।
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िम्बशन्ित िं स्थािे सििाम सबक्री गरी वा अन्र् कुनै व्र्वस्था गरी आफ्नो
िााँवा, ब्र्ाज र हजायना अिूि उपर गनय िक्नेछ। सितो िम्बशन्ित िं स्थािे
िकारे पिात् पसन ऋणीिे िााँवा ब्र्ाज दुवै भुिानी गरी सितो बापतको िम्पशत्त
वफताय सिन चाहे मा वफताय गनुप
य नेछ ।
(२) कुनै िदस्र्िे िं स्थामा रािेको सितो कुनै वकसिमिे किै िाई हक
छोसडददएमा वा अन्र् कुनै कारणबाट त्र्स्तो सितोको मूल्र् घट्ट्न गएमा त्र्स्तो
ऋणीिाई सनशित म्र्ाद ददई थप सितो िुरक्षण राख्न िगाउन िवकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम ऋणीिे थप सितो नरािेमा वा उपदफा (१)
वा (२) बमोशजमको सितोबाट पसन िााँवा, ब्र्ाज र हजायनाको रकम अिूि उपर
हुन निकेमा त्र्स्तो ऋणीको हक िाग्ने अन्र् जार्जेथाबाट पसन िााँवा, ब्र्ाज
र हजयना अिूि उपर गनय िवकनेछ ।
(४) र्ि दफा बमोशजम िााँवा, ब्र्ाज र हजयना अिूि उपर गदाय िागेको
िचयको रकम तथा अिूिउपर भएको िााँवा, व्र्ाज र हजायनाको रकम किा गरी
बााँकी रहन आएको रकम िम्बशन्ित ऋणीिाई वफताय ददनु पनेछ ।
(५) र्ि दफा बमोशजम कुनै िं स्थािे ऋणीको सितो वा अन्र् जार् जेथा
सििाम सबक्री गदाय सििाम िकाने व्र्शिको नाममा िो सितो वा जार्जेथा
प्रचसित कानून बमोशजम रशजष्ट्रेिन वा दाशिि िारे ज गनयको िासग िम्बशन्ित
कार्ायिर्मा िेिी पठाउनेछ र िम्बशन्ित कार्ायिर्िे पसन िोही बमोशजम
रशजष्ट्रेिन वा दाशिि िारे ज गरी िोको जानकारी िम्बशन्ित िं स्थािाई ददनु
पनेछ ।
(६) र्ि दफा बमोशजम सितो रािेको िम्पशत्त सििाम सबक्री गदाय किैिे
िकार नगरे मा त्र्स्तो िम्पशत्त िम्बशन्ित िं स्था आफैंिे िकार गनय िक्नेछ ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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(७) उपदफा (६) बमोशजम आफैंिे िकार गरे मा त्र्स्तो िम्पशत्त
िम्बशन्ित िं स्थाको नाममा रशजष्ट्रेिन वा दाशिि िारे ज गनय िम्बशन्ित
कार्ायिर्मा िेिी पठाउनेछ र त्र्िरी िेिी आएमा िम्बशन्ित कार्ायिर्िे िोही
बमोशजम रशजष्ट्रेिन वा दाशिि िारे ज गरी ददनु पनेछ ।

५९.

कािो िूची िम्बन्िी व्र्वस्थााः िं स्थाबाट ऋण सिई रकमको अपचिन गने वा
तोवकएको िमर्ावसिसभत्र ऋणको िााँवा व्र्ाज वफताय नगने व्र्शिको नाम
नामेिी िवहत कािोिूची प्रकािन िम्बन्िी व्र्वस्था िं घीर् कानुन बमोशजम
हुनेछ ।

६०. कजाय िूचना केन्ि िम्बन्िी व्र्वस्थााः कजाय िूचना केन्ि िम्बन्िी व्र्वस्था
िं घीर् कानुन बमोशजम हुनछ
े ।

६१. बााँकी बक्र्ौता अिूि उपर गने : किैिे िं स्थािाई सतनुय बुझाउनु पने रकम
नसतरी बााँकी रािेमा त्र्स्तो रकम र िोको ब्र्ाज िमेत दताय गने असिकारीिे
त्र्स्तो व्र्शिको जार्जेथाबाट अिूि उपर गरी ददन िक्नेछ ।

६२. रोक्का राख्न िेिी पठाउने: (१) िं स्था वा दताय गने असिकारीिे दफा ५८ र
६१

को

प्रर्ोजनको

िासग कुनै

व्र्शिको

िाता,

जार्जेथाको

स्वासमत्व

हस्तान्तरण, नामिारी वा सबक्री गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न िम्बशन्ित
सनकार्मा िेिी पठाउन िक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम रोक्काको िासग िेिी आएमा िम्बशन्ित
सनकार्िे

प्रचसित

कानून

बमोशजम

त्र्स्तो

व्र्शिको

िाता,

ु द्धारा प्रकाशित ।
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स्वासमत्व हस्तान्तरण, नामिारी वा सबक्री गनय नपाउने गरी रोक्का रािी ददनु
पनेछ ।

६३. अग्रासिकार रहने: कुनै व्र्शििे िं स्थािाई सतनुय पने ऋण वा अन्र् कुनै दावर्त्व
नसतरे मा त्र्स्तो व्र्शिको जार्जेथामा नेपाि िरकार प्रदे ि िरकार तथा
गाउाँपासिकाको कुनै हक दाबी भए त्र्िको िासग रकम छु िाई बााँकी रहन
आएको रकममा िं स्थाको अग्रासिकार रहनेछ ।

६४. कारवाही गनय वािा नपने: िं स्थािे ऋण अिुिी गने िम्बन्िमा कुनै व्र्शि वा
िहकारी िं स्था उपर चिाएको कुनै कारवाहीका कारणबाट त्र्स्तो व्र्शि वा
िं स्था उपर र्ि ऐन तथा प्रचसित कानून बमोशजमको कुनै किूरमा कारवाही
चिाउन रोक िगाएको मासनने छै न ।
पररच्छे द १४

एकीकरण, सबघटन तथा दताय िारे ज
६५. एकीकरण तथा ववभाजन िम्बन्िी व्र्वस्था: (१) र्ि ऐनको असिनमा रही दुई
वा दुईभन्दा बढी िं स्थाहरु एक आपिमा गाभी एकीकरण गनय वा एक
िं स्थािाई भौगोसिक कार्य क्षेत्रको आिारमा दुई वा दुईभन्दा बढी िं स्थामा
ववभाजन गनय िवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम एकीकरण वा ववभाजन गदाय िम्बशन्ित
िं स्थाको कुि कार्म रहे का िदस्र् िं ख्र्ाको दुई सतहाइ बहुमतबाट सनणयर् हुन ु

ु द्धारा प्रकाशित ।
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पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोशजम एकीकरण वा ववभाजन गने

सनणयर् गदाय एकीकरण वा ववभाजनका ितय र कार्यववसि िमेत िुिाउनु पनेछ।

६६. ववघटन र दताय िारे ज: (१) कुनै िं स्थामा दे हार्को अवस्था ववद्यमान भएमा
िािारण िभाको तत्काि कार्म रहे का दुई सतहाइ बहुमत िदस्र्को सनणयर्बाट
त्र्स्तो िं स्थाको ववघटन गने सनणयर् गरी दताय िारे जीको स्वीकृसतका िासग
िसमसतिे दताय गने असिकारी िमक्ष सनवेदन ददन िक्नेछ :–
(क) ववसनर्ममा उशल्िशित उद्देश्र् तथा कार्य हासिि गनय िम्भव नभएमा,
(ि) िदस्र्को वहत गनय निक्ने भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम प्राप्त सनवेदनमा छानववन गदाय त्र्स्तो िं स्थाको
ववघटन गनय उपर्ुि दे शिएमा दताय गने असिकारीिे त्र्स्तो िं स्थाको दताय िारे ज
गनय िक्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनिुकै कुरा िेशिएको भए तापसन दताय गने
असिकारीिे दे हार्को अवस्थामा मात्र िं स्थाको दताय िारे ज गनय िक्नेछ :–
(क) िगातार दुई वषयिम्म कुनै कारोबार नगरी सनष्कृर् रहे को पाइएमा,
(ि) कुनै िं स्थािे र्ो ऐन वा र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्माविी
ववपरीतको कार्य बारम्बार गरे मा,
(ग) ववसनर्ममा उशल्िशित उद्देश्र् ववपरीत कार्य गरे मा,
(घ) िहकारी मूल्र्, मान्र्ता र सिद्धान्त ववपरीत कार्य गरे मा ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोशजम दताय िारे ज गनुय अशघ दताय गने
ु ाईको िासग कम्तीमा पन्र ददनको िमर् ददनु
असिकारीिे त्र्स्तो िं स्थािाई िुनव
पनेछ ।
ु द्धारा प्रकाशित ।
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(५) उपदफा (२) वा (३) बमोशजम िं स्थाको दताय िारे ज भएमा त्र्स्तो
िं स्था ववघटन भएको मासननेछ ।
(७) उपदफा (२) वा (३) बमोशजम िं स्थाको दताय िारे जी भएमा त्र्स्तो
िं स्थाको दताय प्रमाणपत्र स्वताः रद्द भएको मासननेछ ।
६७. सिक्वीडेटरको सनर्ुशि: (१) दफा ६६ बमोशजम कुनै िं स्थाको दताय िारे ज
भएमा दताय गने असिकारीिे सिक्वीडेटर सनर्ुि गनेछ ।
(२) उपदफामा (१) मा जुनिुकै कुरा िेशिएको भएतापसन िं घीर् कानुनमा तोवकएको
सिमा िम्मको

िम्पशत्त

भएको

िं स्थाको

हकमा

दताय

गने

असिकारीिे कुनै

असिकृतस्तरका कमयचारीिाई सिक्वीडेटर सनर्ुशि गनय िक्नेछ ।

६८. सिक्वीडेिन पसछको िम्पसतको उपर्ोग: कुनै िं स्थाको सिक्वीडेिन पिात् िबै
दावर्त्व भुिान गरी बााँकी रहन गएको िम्पशत्तको उपर्ोग िं घीर् कानुनमा तोवकए
बमोशजम हुनेछ ।
पररच्छे द १५

दताय गने असिकारी
६९. दताय गने असिकारी: (१) र्ि ऐन अन्तगयत दताय गने असिकारीिे गनुप
य ने कार्यहरू
गाउाँपासिकाको प्रमुि प्रिािवकर् असिकृतिे गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको दताय गने असिकारीिे र्ि ऐन बमोशजम
आफूमा रहे को कुनै वा िम्पूणय असिकार आफू मातहतको असिकृतस्तरको
कमयचारीिाई प्रत्र्ार्ोजन गनय िक्नेछ ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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७०. काम, कतयव्र् र असिकार : र्ि ऐनमा अन्र्त्र उशल्िशित काम, कतयव्र् तथा
असिकारको असतररि दताय गने असिकारीको काम, कतयव्र् र असिकार तोवकए
बमोशजम हुनेछ ।

पररच्छे द १६

सनरीक्षण तथा अनुगमन
७१. सनरीक्षण तथा असभिेि जााँच गने: (१) दताय गने असिकारीिे िं स्थाको जुनिुकै
वित सनरीक्षण तथा असभिेि परीक्षण गनय, गराउन िक्नेछ ।
(२) नेपाि राष्ट्र बैंङ्किे जुनिुकै वित तोवकएको भन्दा बढी आसथयक
कारोवार गने िं स्थाको वहिाव वकताव वा ववत्तीर् कारोवारको सनरीक्षण वा जााँच
गनय, गराउन िक्नेछ।
(३) उपदफा (२) को प्रर्ोजनको िासग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै
असिकारी वा वविेषज्ञ िटाई आवश्र्क वववरण वा िूचनाहरू िं स्थाबाट शझकाई
सनरीक्षण तथा िुपरीवेक्षण गनय िक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम सनरीक्षण वा वहिाब जााँच गदाय दताय
गने असिकारी वा नेपाि राष्ट्र बैङ्कको असिकार प्राप्त असिकृतिे माग गरे को
जानकारी िम्बशन्ित िं स्थािे उपिब्ि गराउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम सनरीक्षण वा वहिाब जााँच गदाय कुनै
िं स्थाको कामकारबाही र्ो ऐन, र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्म, सनदे शिका,
मापदण्ड वा कार्यववसि बमोशजम भएको नपाइएमा दताय गने असिकारी वा नेपाि

ु द्धारा प्रकाशित ।
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राष्ट्र बैङ्किे िम्बशन्ित िं स्थािाई आवश्र्क सनदे िन ददन िक्नेछ र त्र्स्तो
सनदे िनको पािना गनुय त्र्स्तो िं स्थाको कतयव्र् हुनेछ ।
(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे र्ि दफा बमोशजम िं स्थाको सनरीक्षण तथा
िुपरीवेक्षण गदाय नेपाि राष्ट्र बैङ्किे प्रचसित कानून बमोशजमको असिकार प्रर्ोग
गनय िक्नेछ।
(७) र्ि दफा बमोशजम िं स्थाको सनरीक्षण तथा िुपरीवेक्षण गदाय प्राप्त
हुन आएको जानकारी नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गाउाँ कार्यपासिकािाई उपिब्ि गराउनु
पनेछ ।

७२. छानववन गनय िक्ने : (१) कुनै िं स्थाको व्र्विावर्क कारोबार िन्तोषजनक
नभएको, िदस्र्को वहत ववपरीत काम भएको वा िो िं स्थाको उद्देश्र् ववपरीत
कार्य गरे को भनी त्र्स्तो िं स्थाको कम्तीमा वीि प्रसतित िदस्र्िे छानववनको
िासग सनवेदन ददएमा दताय गने असिकारीिे त्र्स्तो िं स्थाको छानववन गनय,
गराउन िक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम छासनवन गदाय माग गरे को वववरण वा
कागजात उपिब्ि गराई िहर्ोग गनुय िम्बशन्ित िसमसतको कतयव्र् हुनछ
े ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजम गररएको छानववनको जानकारी
िम्बशन्ित िं स्थािाई सिशितरुपमा ददनु पनेछ ।

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने िं स्थाको सनरीक्षण तथा अनुगमन िम्बन्िी
वविेष व्र्वस्था : (१) बचत तथा ऋणको मुख्र् कारोबार गने िं स्थािे तोवकए
बमोशजम अनुगमन प्रणािी अविम्बन गनुय पनेछ ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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(२) दताय गने असिकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गने िं स्थाको
तोवकए बमोशजमको अनुगमन प्रणािीमा आिाररत भई सनरीक्षण तथा अनुगमन
गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम िं स्थाको सनरीक्षण तथा अनुगमन दताय गने
असिकारीिे आवश्र्कता अनुिार नेपाि राष्ट्र बैङ्क िगार्तका अन्र् सनकार्को
िहर्ोग सिन िक्नेछ ।
७४. वावषयक प्रसतवेदन पेि गनुप
य ने : (१) दताय गने असिकारीिे आसथयक वषय िमाप्त
भएको समसतिे तीन मवहनासभत्र िं स्थाको सनरीक्षण िम्बन्िी वावषयक प्रसतवेदन
गाउाँ कार्यपासिका िमक्ष पेि गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१)

बमोशजमको प्रसतवेदनमा दे हार्का वववरणहरू

िुिाउनु पनेछ:–
(क) िञ्चािनमा रहे का िं स्थाको वववरण,
(ि) अनुगमन गररएका िं स्थाको िं ख्र्ा तथा आसथयक कारोवारको
वववरण,
(ग) िं स्थामा िहकारी सिद्धान्त र र्ो ऐन, र्ि ऐन अन्तगयत बनेको
सनर्म, ववसनर्म तथा आन्तररक कार्यववसिको पािनाको अवस्था,
(घ) िं स्थाका िदस्र्िे प्राप्त गरे को िेवा िुवविाको अवस्था,
(ङ) िं स्थाको वक्रर्ाकिापमा िदस्र्को िहभासगताको स्तर अनुपात,
(च) िं स्थािाई गाउाँपासिकाबाट प्रदान गररएको ववत्तीर् अनुदान तथा छु ट
िुवविाको िदुपर्ोसगताको अवस्था,
(छ) िं स्थाको आसथयक वक्रर्ाकिाप तथा ववत्तीर् अवस्था िम्बन्िी तोवकए
बमोशजमका वववरण,
ु द्धारा प्रकाशित ।
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(ज) िं स्थामा आन्तररक सनर्न्त्रण प्रणािीको अवस्था,
(झ) िं स्थामा िुिािन तथा शजम्मेवारीको अवस्था,
(ञ) िं स्थामा रहे का कोषको वववरण,
ाँ ी वफताय कोष ववतरणको अवस्था,
(ट) िं रशक्षत पूज
(ठ) िहकारीको नीसत सनमायणमा िहर्ोग पुग्ने आवश्र्क कुराहरू,
(ड) िहकारी िं स्थाको दताय, िारे जी तथा ववघटन िम्बन्िी वववरण,
(ढ) िं स्थािे िञ्चािन गरे को दफा १२ बमोशजमको कारोवार, व्र्विार्,
उद्योग वा पररर्ोजनाको वववरण,
(ण) तोवकए बमोशजमका अन्र् वववरण ।
७५. आपिी िुरक्षण िेवा िञ्चािन िम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) िं स्थािे िं घीर् कानुनमा

व्र्वस्था भए बमोशजम आफ्ना िदस्र्हरुको बािीनािी वा वस्तुभाउमा भएको
क्षसतको अंिपूसतय गने गरी आपिी िुरक्षण िेवा िं चािन गनय िक्नेछ।

७६. शस्थरीकरण कोष िम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) बचत तथा ऋण ववषर्गत िं स्थाहरू
िम्भाववत जोशिमबाट िं रक्षणका िासग िं घीर् कानुनमा व्र्वस्था भए बमोशजम
िडा हुने शस्थरीकरण कोषमा िहभागी हुन िक्नेछन् ।
पररच्छे द १७

िमस्र्ाग्रस्त िं स्थाको व्र्वस्थापन

ु द्धारा प्रकाशित ।
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७७. िं स्था िमस्र्ाग्रस्त भएको घोषणा गनय िवकने:(१) र्ि ऐन बमोशजम गररएको
सनरीक्षण वा वहिाब जााँचबाट कुनै िं स्थामा दे हार्को अवस्था ववद्यमान रहेको
दे शिएमा गाउाँ कार्यपासिकािे त्र्स्तो िं स्थािाई िमस्र्ाग्रस्त िं स्थाको रुपमा
घोषणा गनय िक्नेछ:(क) िदस्र्को वहत ववपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरे को,
(ि) िं स्थािे पूरा गनुप
य ने ववत्तीर् दावर्त्व पूरा नगरे को वा भुिानी
गनुप
य ने दावर्त्व भुिानी गनय निकेको वा भुिानी गनय निक्ने
अवस्था भएको,
(ग) िदस्र्हरूको बचत सनिायररत ितय बमोशजम वफताय गनय निकेको,
(घ) र्ो ऐन, र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्म तथा ववसनर्म ववपरीत हुने
गरी िं स्था िञ्चािन भएको,
(ङ) िं स्था दामािाहीमा पनय िक्ने अबस्थामा भएको वा उल्िेिनीर्
रुपमा गम्भीर आसथयक कदठनाई भोसगरहे को,
(च) कुनै िं स्थािे िदस्र्को बचत रकम वफताय गनुय पने अवसिमा वफताय
नगरे को भनी त्र्स्तो िं स्थाका कम्तीमा वीि प्रसतित वा वीि जना
मध्र्े जुन कम हुन्छ िो वरावरका िदस्र्हरूिे दताय गने असिकारी
िमक्ष सनवेदन ददएकोमा छानववन गदाय िण्ड (क) दे शि (ङ)
िम्मको कुनै अवस्था ववद्यमान भएको दे शिएको ।
(२) उपदफा(१) मा जुनिुकै कुरा िेशिएको भए तापसन प्रचसित कानून
बमोशजम गठन गरे को आर्ोगिे कुनै िं स्थािाई िमस्र्ाग्रस्त िं स्था घोषणा गनय
सिफाररि गरे मा वा िमस्र्ाग्रस्त भनी पवहचान गरे कोमा वा त्र्स्तो आर्ोगमा
परे को उजुरी िं ख्र्ा, औशचत्र् िमेतको आिारमा गाउाँ कार्यपासिकािे त्र्स्तो
िं स्थािाई िमस्र्ाग्रस्त िं स्था घोषणा गनय िक्नेछ ।
ु द्धारा प्रकाशित ।
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७८. व्र्वस्थापन िसमसतको गठन: (१) दफा ७७ बमोशजम िमस्र्ाग्रस्त िं स्था घोषणा
भएकोमा त्र्स्तो िं स्थाको िम्पशत्त व्र्वस्थापन तथा दावर्त्व भुिानी िम्बन्िी
कार्यका

िासग

व्र्वस्थापन

िसमसतको

गठन

गनय

दताय

गने

असिकारीिे

कार्यपासिका िमक्ष सिफाररि गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम सिफाररि भई आएमा कार्यपासिकािे तोवकए
वमोशजम व्र्वस्थापन िसमसतको गठन गनय िक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम गदठत व्र्वस्थापन िसमसतको काम, कतयव्र् र
असिकार तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

पररच्छे द १८

किूर, दण्ड, जररवाना तथा पुनरावेदन
७९. किूर गरे को मासनने : किैिे दे हार्को कुनै कार्य गरे मा र्ि ऐन अन्तगयतको
किूर गरे को मासननेछ ।
(क) दताय नगरी वा िारे ज भएको िं स्था िञ्चािन गरे मा वा कुनै व्र्शि,
फमय वा कम्पनीिे आफ्नो नाममा िहकारी िब्द वा िो िब्दको
अं ग्रज
े ी रुपान्तरण रािी कुनै कारोबार, व्र्विार्, िेवा प्रवाह वा
अन्र् कुनै कार्य गरे मा,
(ि) िदस्र्को बचत र्ि ऐन र र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्म, ववसनर्म
बमोशजम बाहेक अन्र् कुनै पसन प्रर्ोजनको िासग प्रर्ोग गरे मा,
(ग) तोवकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाय जमानत वा िुरक्षण
नरािी ऋण प्रदान गरे मा,
ु द्धारा प्रकाशित ।
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(घ) िसमसतको िदस्र्, व्र्वस्थापक वा कमयचारीिे िं स्थाको िम्पशत्त, बचत
वा िेर्र रकम वहनासमना गरे मा,
(ङ) ऋण अिूि हुन निक्ने गरी िसमसतका कुनै िदस्र्, सनजको नातेदार
वा अन्र् व्र्शि वा कमयचारीिाई ऋण ददई रकम वहनासमना गरे मा,
(च) िसमसतका कुनै िदस्र्िे एक्िै वा अन्र् िदस्र्को समिोमतोमा
िं स्थाको िेर्र वा बचत रकम आफू िुिी पररचािन गरी िं स्थािाई
हानी नोक्िानी पुर्र्ाएमा,
(छ) झुिा वा गित वववरण पेि गरी कजाय सिएमा, रािेको सितो कच्चा
भएमा वा ऋण वहनासमना गरे मा,
(ज)

िं स्थािे र्ि ऐन र र्ि ऐन अन्तगयत बनेका सनर्म, ववसनर्म
ववपररत िगानी गरे मा वा िगानी गने उद्देश्र्िे रकम उठाएमा,

(झ) कृसत्रम व्र्विार् िडा गरी वा गराई ऋण सिएमा वा ददएमा,
(ञ) सितोको अस्वाभाववक रुपमा बढी मूल्र्ाङ्कन गरी ऋण सिएमा वा
ददएमा,
(ट) झुिा वववरणको आिारमा पररर्ोजनाको िागत अस्वाभाववक रुपमा
बढाई बढी ऋण सिएमा वा ददएमा,
(ठ) कुनै व्र्शि वा िं स्थािाई एक पटक ददइिकेको िुरक्षण रीतपूवक
य
फुकुवा नभई वा िो िुरक्षणिे िामेको मूल्र्भन्दा बढी हुनग
े री िोही
िुरक्षण अन्र् िं स्थामा रािी पुनाः ऋण सिए वा ददएमा,
(ड) िं स्थाबाट जुन प्रर्ोजनको िासग ऋण िुवविा सिएको हो िोही
प्रर्ोजनमा निगाई अन्र्त्र प्रर्ोग गरे वा गराएमा,

ु द्धारा प्रकाशित ।
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(ढ) िं स्थाको कुनै कागजात वा िातामा िेशिएको कुनै कुरा कुनै
तररकािे हटाइ वा उडाइ अकै अथय सनस्कने व्र्होरा पारी समिाई
िेख्ने वा अको सभन्नै श्रे स्ता राख्ने जस्ता काम गरे बाट आफूिाई वा
अरु किै िाई फाइदा वा हासन नोक्िानी गने उद्देश्र्िे कीते गनय वा
अकायको हासन नोक्िानी गने उद्देश्र्िे नगरे वा नभएको झुिा कुरा
गरे वा भएको हो भनी वा समसत, अङ्क वा व्र्होरा फरक पारी
िहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन िगाई जाििाजी
गरे वा गराएमा,
(ण) ऋणको सितो स्वरुप राशिने चि अचि िम्पशत्त सििाम सबक्री वा
अन्र् प्रर्ोजनको िासग मूल्र्ाङ्कन गदाय मूल्र्ाङ्कनकतायिे बढी, कम वा
गित मूल्र्ाङ्कन गरी िं स्थािाई हानी नोक्िानी पुर्र्ाउने कार्य गरे वा
गराएमा,
(त) िं स्थािाई हानी नोक्िानी पुर्र्ाउने उद्देश्र्िे किै िे कुनै काम
गराउन वा नगराउन, मोिावहजा गनय वा गराउन, कुनै वकसिमको
रकम सिन वा ददन, सबना मूल्र् वा कम मूल्र्मा कुनै माि, वस्तु वा
िेवा सिन वा ददन, दान, दातव्र्, उपहार वा चन्दा सिन वा ददन, गित
सिित तर्ार गनय वा गराउन, अनुवाद गनय वा गराउन वा गैर कानूनी
िाभ वा हानी पुर्र्ाउने बदसनर्तिे कुनै कार्य गरे वा गराएमा,
(थ) कुनै िं स्था वा िोको िदस्र् वा बचतकताय वा तीमध्र्े किै िाई
हानी नोक्िानी पुग्ने गरी िेिा परीक्षण गरे गराएमा वा िेिा
परीक्षण गरे को झुिो प्रसतवेदन तर्ार पारे मा वा पानय िगाएमा।

८०. िजार्ाः (१) किै िे दफा ७९ को किूर गरे मा दे हार् बमोशजमको िजार् हुनछ
े
:ु द्धारा प्रकाशित ।
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(क) िण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को किूरमा एक बषयिम्म कैद र एक
िाि रुपैँ र्ािम्म जररवाना,
(ि) िण्ड (ठ) को किूरमा दुई बषयिम्म कैद र दुई िाि रुपैँर्ािम्म
जररवाना,
(ग) िण्ड (ि) को किूरमा ववगो बराबरको रकम जररवाना गरी तीन
बषय िम्म कैद ,
(घ) िण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त)
को किूरमा ववगो भराई ववगो बमोशजम जररवाना गरी दे हार्
बमोशजमको कैद हुनछ
े :(१) दि िाि रुपैर्ााँिम्म सबगो भए एक वषयिम्म कैद,
(२) दि िाि रुपैर्ााँभन्दा बढी पचाि िाि रुपैर्ााँिम्म सबगो भए दुई
वषय दे शि तीन वषयिम्म कैद,
(३) पचाि िाि रुपैर्ााँभन्दा बढी एक करोड रुपैर्ााँिम्म सबगो भए
तीन वषयदेशि चार वषयिम्म कैद,
(४) एक करोड रुपैर्ााँभन्दा बढी दि करोड रुपैर्ािम्म सबगो भए चार
वषय दे शि छवषयिम्म कैद,
(५) दि करोड रुपैंर्ााँभन्दा बढी एक अबय रुपैर्ााँिम्म सबगो भए छ
वषयदेशि आठ वषयिम्म कैद,
(६) एक अबय रुपैर्ााँ भन्दा बढी जसतिुकै रुपैर्ााँ सबगो भए पसन आठ
वषयदेशि दि वषयिम्म कैद,
(ङ) िण्ड (ढ) को किूरमा दि बषयिम्म कैद ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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(२) दफा ७९ को किूर गनय उद्योग गने वा त्र्स्तो किूर गनय मद्दत
पुर्र्ाउने व्र्शििाई मुख्र् किूरदारिाई हुने िजार्को आिा िजार् हुनछ
े ।
(३) दफा ७९ को किूर गने वा त्र्स्तो किूर गनय मद्दत पुर्र्ाउने कुनै
सनकार् िं स्था भए त्र्स्तो सनकार् िं स्थाको प्रमुि कार्यकारी वा पदासिकारी वा
कार्यकारी है सिर्तमा कार्य िम्पादन गने व्र्शििाई र्ि ऐन बमोशजम हुने
िजार् हुनेछ ।

८१. जररवाना हुने : (१) दफा ८७ बमोशजम किै को उजूरी परी वा िं स्थाको
सनरीक्षण अनुगमन वा वहिाब वकताबको जााँच गदाय वा अन्र् कुनै व्र्होराबाट
किै िे दे हार्को कुनै कार्य गरे को पाइएमा दताय गने असिकारीिे त्र्स्तो कार्यको
प्रकृसत र गाम्भीर्यको आिारमा त्र्स्तो कार्य गने व्र्शििाई पााँच िाि
रुपैँ र्ािम्म जररवाना गनेछ :(क) र्ो ऐन वा र्ि ऐन अन्तगयत बनेका सनर्म ववपरीत िदस्र्िाँग
ब्र्ाज सिएमा,
(ि) िं स्थािे प्रदान गने बचत र ऋणको ब्र्ाजदर बीचको अन्तर छ
प्रसतितभन्दा बढी कार्म गरे मा,
(ग) िं स्थािे प्रदान गरे को ऋणमा िाग्ने ब्र्ाजिाई मूि कजायमा
ाँ ीकृत गरी िोको आिारमा ब्र्ाज िगाएमा,
पूज
ाँ ीकोषको तोवकए बमोशजमको प्रसतितभन्दा
(घ) कुनै िदस्र्िाई आफ्नो पूज
बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरे मा,
(ङ) िं स्था दताय गदायका बितका िदस्र् बाहे क अन्र् िदस्र्िाई
िदस्र्ता प्राप्त गरे को तीन मवहना अवसि व्र्सतत नभई ऋण िगानी
गरे मा,
ु द्धारा प्रकाशित ।
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ाँ ी कोषको दि गुणा भन्दा बढी हुने गरी बचत िं किन
(च) प्राथसमक पूज
गरे मा,
ाँ ीको पन्र प्रसतितभन्दा बढी िेर्र िाभांि ववतरण गरे मा,
(छ) िेर्र पूज
(ज) िं स्थािे आफ्नो कार्यक्षेत्र बावहर गई कारोबार गरे मा वा गैर
िदस्र्िं ग कारोवार गरे मा,
(झ) िं स्थािे र्ो ऐन ववपरीत कृसत्रम ब्र्शििाई आफ्नो िदस्र्ता ददएमा
।
(२) उपदफा (१) मा िेशिएको व्र्होराबाट किै िे दे हार्को कुनै
कार्य गरे को भन्ने दताय गने असिकारीिाइ िागेमा त्र्स्तो कार्यको प्रकृसत र
गाम्भीर्यको आिारमा त्र्स्तो कार्य गने व्र्शििाई तीन िाि रुपैर्ााँिम्म
जररवाना गनय िक्नेछाः(क) र्ो ऐन वा र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्म बमोशजम ददएको कुनै
सनदे िन वा तोवकएको मापदण्डको पािना नगरे मा,
(ि) र्ो ऐन वा र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्म बमोशजम ददनुपने कुनै
वववरण, कागजात, प्रसतबेदन, िूचना वा जानकारी नददएमा,
(ग) र्ि ऐन बमोशजम सनवायचन नगरी िसमसत तथा िेिा िुपरीवेक्षण
िसमसतका पदासिकारीहरु आफू िुिी पररवतयन गरे मा,
(घ) कुनै िं स्थािे दफा ६ को उपदफा (४) बमोशजमको तोवकएको ितय
पािन नगरे मा,
(ङ) र्ो ऐन वा र्ि ऐन अन्तगयत बनेको सनर्म ववपररत अन्र् कार्य
गरे मा।
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमोशजमको जररवाना गनुय अशघ दताय गने
असिकारीिे िम्बशन्ित व्र्शि वा िं स्थािाई िफाई पेि गनय कम्तीमा पन्र
ददनको िमर्ावसि ददनु पनेछ ।

८२. रोक्का राख्ने : (१) दताय गने असिकारीिे िम्बशन्ित िं स्थािाई दफा ८१ बमोशजम
जररवाना गनुक
य ा असतररि तीन मवहनािम्म त्र्स्तो िं स्थाको कारोबार, िम्पशत्त
तथा बैङ्क िाता रोक्का राख्ने तथा िम्पशत्त रोक्का राख्न िम्बशन्ित सनकार्िाई
सिफाररि गनय िक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको सिफाररि प्राप्त भएमा त्र्स्तो िं स्थाको
कारोबार, िम्पशत्त वा बैङ्क िाता रोक्का रािी िोको जानकारी दताय गने
असिकारीिाई ददनु पनेछ ।

८३. दोब्बर जररवाना हुन:े (१) दफा ८१ बमोशजम जररवाना भएको व्र्शि वा
िं स्थािे पुन: िोही किूर गरे मा त्र्स्तो व्र्शि वा िं स्थािाई दताय गने
असिकारीिे दोस्रो पटक दे शि प्रत्र्ेक पटकको िासग दोब्बर जररवाना गनेछ ।

८४. अनुिन्िानको िासग िेिी पठाउन िक्ने : दताय गने असिकारी वा नेपाि राष्ट्र
बैङ्किे र्ि ऐन बमोशजम आफ्नो काम, कतयव्र् र असिकारको पािना गदाय
किै िे दफा ७९ बमोशजमको किूर गरे को थाहा पाएमा त्र्स्तो किूरका
िम्बन्िमा र्ि ऐन बमोशजम अनुिन्िान गनयको िासग िम्बशन्ित सनकार्मा
िेिी पठाउन िक्नेछ ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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८५. मुद्दािम्बन्िी व्र्वस्थााः दफा ८० बमोशजम िजार् हुने किूरको मुद्दा िम्बन्िी
व्र्वस्था िं घीर् कानुन बमोशजम हुनेछ ।

८६. मुद्दा हेने असिकारी: दफा ८० बमोशजमको िजार् हुने किूर िम्बन्िी मुद्दाको
कारवाही र वकनारा शजल्िा अदाितबाट हुनेछ ।
८७. उजूरी ददने हदम्र्ाद : (१) किै िे दफा ८० बमोशजमको िजार् हुने किूर
गरे को वा गनय िागेको थाहा पाउने व्र्शििे त्र्िरी थाहा पाएको समसतिे नब्बे
ददनसभत्र दताय गने असिकारी िमक्ष उजूरी ददनु पनेछ ।
(२) किै िे दफा ८० बमोशजम जररवाना हुने कार्य गरे को थाहा पाउने
व्र्शििे त्र्िरी थाहा पाएको समसतिे नब्बे ददन सभत्र दताय गने असिकारी िमक्ष
उजूरी ददनु पनेछ ।

८८. पुनरावेदन गनय िक्ने : (१) दफा ६ बमोशजम िं स्था दताय गनय अस्वीकार गरे को
वा दफा 8८ बमोशजम िं स्था दताय िारे ज गरे कोमा शचत्त नबुझ्नेिे िो सनणयर्को
जानकारी पाएको समसतिे पैंतीि ददनसभत्र दताय गने असिकारीको सनणयर् उपर
गाउाँ कार्यपासिका िमक्ष पुनरावेदन गनय िक्नेछ ।
(२) दफा ८० बमोशजमको जररवानामा शचत्त नबुझ्ने व्र्शििे त्र्स्तो
सनणयर्को जानकारी पाएको समसतिे पैंतीि ददनसभत्र दे हार् बमोशजम पुनरावेदन
गनय िक्नेछ:
(क) दताय गने असिकारी र कार्यपासिकािे गरे को सनणयर् उपर िम्बशन्ित
शजल्िा अदाितमा,
(ि) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरे को सनणयर् उपर िम्बशन्ित उच्च अदाितमा ।
ु द्धारा प्रकाशित ।
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८९. अिूि उपर गररने : र्ि पररच्छे द बमोशजम कुनै व्र्शििे सतनुय पने जररवाना वा
कुनै रकम नसतरी बााँकी रहे कोमा त्र्स्तो जररवाना वा रकम सनजबाट िरकारी
बााँकी िरह अिूि उपर गररनेछ ।

पररच्छे द १९

ववववि
९०. मतासिकारको प्रर्ोग : कुनै िदस्र्िे िं स्थाको जसतिुकै िेर्र िररद गरे को भए
तापसन िम्बशन्ित िं स्थाको कार्य िञ्चािनमा एक िदस्र् एक मतको आिारमा
आफ्नो मतासिकारको प्रर्ोग गनय िक्नेछ ।

९१. िामाशजक परीक्षण गराउन िक्ने : (१) िं स्थािे ववसनर्ममा उशल्िशित उद्देश्र्
प्राप्त गनयका िासग िसमसतबाट भएका सनणयर् र कार्य, िदस्र्हरूिे प्राप्त गरे का
िेवा र िन्तुष्टीको स्तर, िेवा प्राशप्तबाट िदस्र्हरूको जीवनस्तरमा आएको
आसथयक, िामाशजक, िांस्कृसतक तथा वातावरणीर् पक्षमा िकारात्मक पररवतयन
िगार्तका ववषर्मा िामाशजक परीक्षण गराउन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजम भएको िामाशजक परीक्षणको प्रसतवेदन
छिफिको िासग िसमसतिे िािारण िभा िमक्ष पेि गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोशजम पेि भएको िामाशजक परीक्षण प्रसतवेदन
छिफि गरी िािारण िभािे आवश्र्कता अनुिार िसमसतिाई सनदे िन ददन
िक्नेछ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
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(४) र्ि दफा बमोशजमको िामाशजक परीक्षण प्रसतवेदनको एक प्रसत
िम्बशन्ित िं स्थािे दताय गने असिकारी िमक्ष पेि गनुय पनेछ ।
९२. िहकारी शिक्षााः िहकारी क्षेत्रको प्रवियनको िासग ववद्यािर् तहको पाठर्क्रममा
आिारभूत िहकारी िम्वन्िी ववषर्वस्तुिाई िमावेि गनय िवकनेछ ।
९३. आसथयक िहर्ोग गनय नहुन:े िं स्थाको रकमवाट िसमसतको सनणयर् वमोशजम
िदस्र्हरुिे मात्र आसथयक िहर्ोग सिन िक्नेछन् ।
तर िामाशजक कार्यको िासग गैर िदस्र् व्र्शि वा िं स्थाहरुिाई िमेत आसथयक
िहर्ोग गनय वािा पने छै न ।
स्पष्टीकरणाः र्ि दफाको प्रर्ोजनको िासग 'िामाशजक कार्य' भन्नािे
शिक्षा, स्वास््र्, वातावरण िं रक्षण,

मानवीर् िहार्ता, िहकाररता प्रबद्धयन

िम्बशन्ि कार्यिाई जनाउाँछ ।
९४. अन्तर िहकारी कारोवार गनय िक्नेाः

िं स्थाहरुिे तोवकए बमोशजम एक आपिमा

अन्तर िहकारी कारोवार गनय िक्नेछन् ।
९५.

ठे क्कापिा ददन नहुन:े िं स्थािे आफ्नो िसमसतको कुनै िञ्चािक वा िेिा
िुपरीवेक्षण िसमसतको िं र्ोजक वा िदस्र् वा आफ्नो कमयचारीिाई ठे क्कापिा ददन
हुदैन ।

९६. िरकारी बााँकी िरह अिूि उपर हुन:े कुनै िं स्थािे प्राप्त गरे को िरकारी
अनुदान वा कुनै िेवा िुवविा दुरुपर्ोग गरे को पाइएमा प्रचसित कानून बमोशजम
िरकारी बााँकी िरह अिूि उपर गररनेछ।
९७. कम्पनी िम्बन्िी प्रचसित ऐन िागू नहुने : र्ि ऐन अन्तगयत दताय भएको
िं स्थाको हकमा कम्पनी िम्बन्िी प्रचसित ऐन िागू हुने छै न ।

ु द्धारा प्रकाशित ।
60 | सिरीजङ्घा गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, तेल्िोक, ताप्िेजङ

िण्ड २, िं ख्र्ा ६, सिरीजङ्घा राजपत्र, भाग १, समसत २०७७.०३.१५

९८. प्रचसित कानून बमोशजम कारवाही गनय वािा नपने : र्ि ऐनमा िेशिएको कुनै
कुरािे कुनै व्र्शि उपर प्रचसित कानून बमोशजम अदाितमा मुद्दा चिाउन
बािा पुर्र्ाएको मासनने छै न ।
९९. िम्पशत्त िुवद्धकरण सनवारण िम्बन्िी कानुनी व्र्वस्थाको पािना गनुपय नेाः िं स्थािे
िम्पशत्त िुवद्धकरण सनवारण िम्बन्िी िं घीर्/प्रदे ि कानुनमा भएका व्र्वस्थाका
िाथै तत् िम्बन्िमा मन्त्रािर्िे जारी गरे को मानदण्ड र नेपाि राष्ट्र बैंकको
ववत्तीर् जानकारी एकाइबाट जारी भएका सनदे शिकाहरूको अक्षरि पािना गनुय
पनेछ ।
१००. सनर्म बनाउने असिकार: र्ि ऐनको कार्ायन्वर्नको िासग गाउाँ कार्यपासिकािे
आवश्र्क सनर्म बनाउन िक्नेछ ।
१०१. मापदण्ड, सनदे शिका वा कार्यववसि बनाई िागू गनय िक्ने: (१) र्ो ऐन वा र्ि
ऐन अन्तगयत बनेको सनर्मको अिीनमा रही िं स्थाको दताय, िञ्चािन, सनरीक्षण
तथा अनुगमन िगार्तका काम कारबाहीिाई व्र्वशस्थत र प्रभावकारी रुपमा
िञ्चािन गनय कार्यपासिकािे

आवश्र्कता अनुिार मापदण्ड, सनदे शिका वा

कार्यववसि बनाई िागू गनय िक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोशजमको मापदण्ड बनाउाँदा आवश्र्कता अनुिार
रशजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रािर् र िम्बशन्ित अन्र् सनकार्को परामिय सिन
िवकनेछ ।
१०२. िारे जी र बचाउ : (१) सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको िहकारी ऐन, २०७४ िारे ज
गररएको छ ।
(२) उपदफा (१) मा उशल्िशित ऐन बमाशजम भए गरे का काम कारवाही
र्िै ऐन बमोशजम भए गरे को मासननेछ ।
ु द्धारा प्रकाशित ।
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