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उरयाफययी नगयऩयमरकयको सहकययी ऐन, २०७६ रयई सॊ शोधन
गना वयञ्छनीम बएकोरे , उरयाफययी नगयऩयमरकयको नगय सबयरे दे हयमको
ऐन फनयएको छ ।

१. सॊक्षऺप्त नयभ य प्रययम्बः

(१) मस कयमाहवमधको नयभ “सहकययी

(ऩहहरो सॊ शोधन) ऐन, २०७९” यहेको छ ।
(२) मो ऐन स्थयनीम ययजऩत्रभय प्रकयशन बए ऩश्चयत प्रययम्ब
हुनेछ ।

२. उरयाफययी नगयऩयमरकयको सहकययी ऐन, २०७६ को दपय ९ को
उऩदपय (१) भय सशोधनः उरयाफययी नगयऩयमरकयको सहकययी ऐन,
२०७६ (मसऩमछ “भूर ऐन” बमनएको) को दपय ९ को उऩदपय
ॉ य (क) ययक्षखएको छ ।
(१) को (क) य (ख) को सट्टय दे हयमको फुद
“(क) सॊ स्थयको कयमाऺेत्र उरयाफययी नगयऩयमरकय
ऺेत्रमबत्र यहने छ ।”

३. “भूर ऐन” को दपय २० भय सॊशोधनः भूर ऐनको दपय २० को
उऩदपय (१) को सट्टय दे हयमको उऩदपय (१) ययक्षखएको छ ।
“(१)

सोह्र

वषा

उभेय

ऩूयय

गये कय

फभोक्षजभकय नेऩयरी नयगरयकहरु सॊ स्थयको सदस्म हुन सक्नेछनः”
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४. “भूर ऐन” को दपय २२ भय सॊशोधनः भूर ऐनको दपय २२ को
उऩदपय (१) को सट्टय दे हयमको उऩदपय (१) ययक्षखएको छ ।
“(१) कुनै व्मक्षि एक स्थयनीम तहको एकै
प्रकृमतकय एकबन्दय वढी सॊ स्थयको सदस्म हुन ऩयउने छै न ।
तय मो ऐन प्रययम्ब हुन ु अक्षघ कुनै व्मक्षि एक स्थयनीम तहको एकै
प्रकृमतको एकबन्दय फढी सॊ स्थयको सदस्म यहे को बए मो ऐन प्रययम्ब
बएको मभमतरे तीन वषा मबत्र कुनै एक सॊ स्थयको भयत्र सदस्मतय कयमभ
ययख्नु ऩनेछ ।”

५. “भूर ऐन” को दपय २२ भय सॊशोधनः भूर ऐनको दपय २२ को
उऩदपय (२) को सट्टय दे हयमको उऩदपय (२) ययक्षखएको छ ।
“(२) मो ऐन प्रययम्ब हुॉदयकय फखत कुनै सॊ स्थयभय
नेऩयर सयकययको मनकयम वय दपय २० को उऩदपय (२) भय उल्रे ख
बएदे क्षख फयहेकको अन्म कुनै कृमत्रभ व्मक्षि सदस्म बएको बए ऩयॉच
वषा मबत्र सदस्मतय अन््म गनुऩ
ा नेछ ।”

६. “भूर ऐन” को दपय २३ भय थऩः भूर ऐनको दपय २३ भय उऩदपय
(४) को व्मवस्थय थऩ गरयएको छ ।
“(४)

सदस्मको

व्मवस्थय तोहकए फभोक्षजभ हुनेछ ।”
3
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सभयमप्त

सम्फन्धी
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७. “भूर ऐन” को दपय ३० भय थऩः भूर ऐनको दपय ३० भय उऩदपय
(७) को व्मवस्थय थऩ गरयएको छ ।
“(७)

कुनै

व्मक्षि

एकै

सभमभय

एक

भयत्र

सहकययी सॊ स्थयको सञ्चयरक हुन सक्ने छ ।”

८. “भूर ऐन” को दपय ३० भय सॊशोधनः भूर ऐनको दपय ३० को
उऩदपय (६) को सट्टय दे हयमको उऩदपय (६) ययक्षखएको छ ।
“(६) समभमतको कयमयावमध चयय वषाको हुनेछ ।”

९. “भूर ऐन” को दपय ३९ भय सॊशोधनः भूर ऐनको दपय ३९ को
उऩदपय (३) को सट्टय दे हयमको उऩदपय (३) ययक्षखएको छ ।
“(३) सॊ स्थयरे सदस्मरयई प्रदयन गने ऋणभय सेवय
शुल्क य नवीकयण शुल्क वयऩत यक्षजष्ट्रययरे अन्मथय तोहकददएको
अवस्थय

वयहेक

सम्फक्षन्धत

सॊ स्थयको

कयमाहवमधरे

तोके

फभोक्षजभ

हुनेछ ।”

१०. “भूर ऐन” को दपय ३९ भय सॊशोधनः भूर ऐनको दपय ३९ को
उऩदपय (७) को सट्टय दे हयमको उऩदपय (७) ययक्षखएको छ ।
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“(७)

सॊ स्थयरे

गुणयसम्भ फचत सॊ करन गना सक्ने

प्रयथमभक

ॉ ी
ऩूज

कोषको

ऩन्र

छ ।”

आऻयरे ,

अक्षनन प्रसयद अमधकययी

प्रभुख प्रशयसकीम अमधकृत

भूल्म रु. ५।
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