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@= -!_ मलू ऐनको दफा १ परिभाषा खण्ड (ब) संघ भन्नाले यस ऐन अनसु ार दफा ३ अनसु ार गठन भइ दफा
६ बमोजिम दर्ता भएको नगर सहकारी संघलाई सम्झनु पर्दछ भन्ने व्यहाेरा हटाइएकाे छ ।

-@_ मलू ऐन को दफा ३ कम्तीमा एकतीस जना नेपाली नागरिकहरु आपसमा मिली विषयगत वा वहुउदेश्यीय
सहकारी संस्था गठन गर्न सक्नेछन् भन्ने शब्दकाे सट्टा
मल
ू ऐन को दफा ३ कम्तीमा तीस जना नेपाली नागरिकहरु आपसमा मिली विषयगत वा वहुउदेश्यीय सहकारी
संस्था गठन गर्न सक्नेछन् भन्ने राखियकाे छ ।

-#_ मलू ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ मा संस्थाहरुले सहकारी व्यवसायको विकास प्रवर्दन तथा बजारीकरण

लगायतका कार्यमा टेवा पर्या
ु उन दफा छ बमोजिम नगर क्षेत्र भित्र दर्ता भएका कम्तीमा पच्चिस वटा संस्थाहरु
आपसमा मिली तोकिए बमोजिम को ढांचामा निवेदन दिई सहकारी सघं गठन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यहाेरा
हटाइएकाे छ ।

-$_ मलू को ऐनको दफा ३ को उपदफा ६ मा नगर स्तरिय सहकारी संघ सम्वन्धि व्यवस्था तोकिए बमोजिम
हुनेछ भन्ने व्यहाेरा हटाइएकाे छ ।
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-%_ मलू ऐनको दफा ९ को र उपदफा १ को खण्ड (ख) पछि देहायको विषय थप गरिएकाे छ
यस खण्डमा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएता पनि सार्वजनिक महत्वको विषयमा काम गर्ने गरि सहकारी
ससं ्था दर्ता गर्दा वीरे न्द्रनगर नगरपालिका भरि कार्यक्षेत्र रहने गरि अनमु ति दिन सकिनेछ । त्यस्ता सहकारी
संस्थाले बचत तथा ऋणको मात्र कारोवार गर्न पाउने छै नन् ।

-^_ मलू ऐनको दफा ६५ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम एकिकरण वा विभाजन गर्दा सम्वन्धित
संस्थाको कूल कायम रहेको सदस्य संख्याको दइु तिहाई बहुमतबाट निर्णय हुने छ भन्ने शब्दकाे सट्टा
उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम एकिकरण वा विभाजन गर्दा सम्वन्धित संस्थाको कूल कायम रहेको सदस्य
संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुने छ ।

-&_ मलू ऐनको को दफा ६६ को उपदफा १ कुनै संस्थामा देहायको अवस्था विधमान भएमा साधारण सभाको
तत्काल कायम रहेका दइु तिहाई बहुमत सदस्यको निर्णयबाट त्यस्तो संस्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरि दर्ता
खारे जीको स्वीकृ तीका लागि समितिले दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने शब्दकाे सट्टा

मल
ू ऐनको को दफा ६६ को उपदफा १ कुनै ससं ्थामा देहायको अवस्था विधमान भएमा साधारण सभाको
तत्काल कायम रहेका बहुमत सदस्यको निर्णयबाट त्यस्तो संस्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरि दर्ता खारे जीको
स्वीकृ तीका लागि समितिले दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

-*_ मलू ऐनको को दफा ९१ मा सहकारी प्रवर्दन समिति सदस्य नगर सहकारी संघको अध्यक्ष सदस्य रहने छ
भन्ने शब्दकाे सट्टा
मल
ू ऐनको को दफा ९१ मा सहकारी प्रवर्दन समिति जिल्ला सहकारी संघको प्रतिनिधी रहने
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