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हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४  

सम्वत ्२०७४ सालको ऐन न.ं: ७ 

 

प्रस्तावना  ्सहकायी भूल्म , भान्मता य ङ्झसद्धान्त  अनङ्टरूऩ स्थानीम स्तयभा छङ्चयएय यहेको ऩूॉजी , प्रङ्जवङ्झध तथा प्रङ्झतबाराई 
स्वाफरम्फन य ऩायस्ऩङ्चयकताका आधायभा एकीकृत गदै सदस्महरूको आङ्झथिक , साभाङ्ञजक तथा साॉस्कृङ्झतक उङ्ङमन गनि , 

सभङ्टदामभा आधाङ्चयत , सदस्म केङ्ञन्ित , रोकताङ्ञन्िक, स्वामत्त य सङ्टशाङ्झसत सङ्गठनको रूऩभा सहकायी सॊस्थाहरूको प्रवद्धिन 
गनि, सहकायी खेती , उद्योग, वस्तङ्ट तथा सेवा व्मवसामका भाध्मभफाट साभाङ्ञजक न्मामका आधायभा आत्भङ्झनबिय , ङ्झतब्र एवभ ्
ङ्छदगो रुऩभा स्थानीम अथितन्िराई सङ्टदृढ तङ्टल्माउन सहकायी सङ्घ सॊस्थाहरुको दताि , सञ्चारन एवभ ्ङ्झनमभन सम्फन्धी 
व्मवस्था गनि वाञ्छनीम बएकरे, 

हेटौडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको  नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद –१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब :(१) मस ऐनको नाभ “हेटौडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन, २०७४” यहेको छ । 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,– 

(क) “आन्तङ्चयक कामिङ्जवङ्झध” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थारे दपा १८ फभोङ्ञजभ फनाएको आन्तङ्चयक कामिङ्जवङ्झध 
सम्झनङ्टऩछि ।  

(ख) “कसङ्टय” बङ्ङारे दपा ७९ फभोङ्ञजभको कसङ्टय सम्झनङ्टऩछि । 

(ग) “तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकएफभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सम्झनङ्टऩछि । 

(घ) “ऩङ्चयवाय” बङ्ङारे सदस्मको ऩङ्झत वा ऩत्नी , छोया, फङ्टहायी, छोयी, धभिऩ ङ्टि, धभिऩ ङ्टिी, फाफङ्ट, आभा, सौतेनी 
आभा य आपूरे ऩारनऩोषण गनङ्टि ऩने दाजङ्ट, बाउजङ्ट, बाइ, फङ्टहायी य ङ्छददी, फङ्जहनी सम्झनङ्टऩछि। 

तय सो शब्दरे अॊशफण्डा गयी  वा भानो छङ्ट ङ्जिई आ -आफ्नो ऩेसा व्मवसाम गयी फसेको  
ऩङ्चयवायको सदस्मराई जनाउने छैन ।  

(ङ) “फचत” बङ्ङारे सदस्मरे सहकायी सॊस्थाभा जम्भा गयेको यकभ सम्झनङ्टऩछि । 

(च) “भन्िारम” बङ्ङारे सहकायी सम्फन्धी ङ्जवषम हेने सङ्घीम भन्िारम सम्झनङ्टऩछि ।  

(छ) “भङ्टख्म कायोफाय” बङ्ङारे सॊस्थारे सञ्चारन गयेको व्मवसाङ्जमक ङ्जिमाकराऩहरुभा ऩङ्झछल्रो आङ्झथिक 
वषिसम्भभा ऩङ्चयचाङ्झरत फचतको दाङ्जमत्व य ऩङ्झछल्रो आङ्झथिक वषिको सदस्मतपि को खङ्चयद वा 
ङ्झफिी कायोवायभा कम्तीभा तीस प्रङ्झतशतबन्दा फढी ङ्जहस्सा बएको कायोवाय सम्झनङ्टऩछि ।   

(ज) “यङ्ञजष्ट्राय” बङ्ङारे सङ्घको यङ्ञजष्ट्राय सम्झनङ्ट ऩछि ।  

(झ) “रेखा सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा ३७ फभोङ्ञजभको रेखा सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछि । 

(ञ) “ङ्जवङ्झनमभ” बङ्ङारे सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको दपा १७ फभोङ्ञजभ फनाएको ङ्जवङ्झनमभ सम्झनङ्टऩछि । 
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(ट) “ङ्जवबाग” बङ्ङारे सङ्घको सहकायी ङ्जवबाग सम्झनङ्टऩछि य सो शब्दरे भन्िारमरे सहकायी ङ्झनमभन गनि 
तोकेको भहाशाखा सभेतराई जनाउॉछ। 

(ठ) “सेमय” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको सेमय ऩूॉजीको अॊश सम्झनङ्टऩछि ।  

(ड) “सञ्चारक” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको ऩदाङ्झधकायी एवभ ्सञ्चारक सङ्झभङ्झत सदस्म सभेतराई जनाउनेछ ।  

(ढ) “सदस्म” बङ्ङारे सहकायी सस्थाको सदस्मता प्राप्तछ गयेको व्मङ्ञि सम्झनङ्टऩछि। 

(ण) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे  दपा ३० को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सञ्चारक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछि ।  

(त) “सहकायी भूल्म ” बङ्ङारे स्वावरम्वन , स्व–उत्तयदाङ्जमत्व, रोकतन्ि, सभानता, सभता, ऐक्मवद्धता, 
इभान्दायी, खङ्टराऩन, साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्व तथा अरुको हेयचाह रगामत अन्तयािङ्जष्ट्रम  भान्मता 
प्राप्तय सहकायी सम्फन्धी भूल्म सम्झनङ्टऩछि । 

(थ) “सॊस्थाको व्मवसाम” बङ्ङारे ङ्जवङ्झनमभभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ सञ्चाङ्झरत व्मवसाङ्जमक ङ्जिमाकराऩ 
सम्झनङ्टऩछि ।  

(द) “सहकायी ङ्झसद्धान्त ” बङ्ङारे स्वैङ्ञच्छक तथा  खङ्टरा सदस्मता , सदस्मद्वाया रोकताङ्ञन्िक ङ्झनमन्िण , 

सदस्मको आङ्झथिक सहबाङ्झगता , स्वामत्तता य स्वतन्िता , ङ्ञशऺा, ताङ्झरभ य सूचना , सहकायी-सहकायी 
फीच ऩायस्ऩङ्चयक सहमोग य सभङ्टदाम प्रङ्झतको चासो रगामत अन्तयािङ्जष्ट्रम भान्मता  प्राप्तव सहकायी 
सम्फन्धी ङ्झसद्धान्त सम्झनङ्टऩछि ।  

(ध) "सॊस्था" बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ गठन बई दपा ६ फभोङ्ञजभ दताि बएको ङ्जवषमगत वा 
फहङ्टउद्देश्मीम सहकायी सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछि । 

(न) “साधायण सबा” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको साधायण सबा सम्झनङ्टऩछि । 

(क) “प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोष” बङ्ङारे सेमय ऩूॉजी य जगेडा कोष सम्झनङ्टऩछि । 

(प)  "दताि गने अङ्झधकायी" बङ्ङारे दपा ६९ फभोङ्ञजभको दताि गने अङ्झधकायी सम्झनङ्टऩदिछ । 
ऩङ्चयच्छेद–२ 

सहकायी सॊस्थाको गठन तथा दताि 
३. सॊस्थाको गठन :(१) कम्तीभा तीसजना नेऩारी नागङ्चयकहरु आऩसभा ङ्झभरी ङ्जवषमगत वा वहङ्टउद्देश्मीम सहकायी 

सॊस्था गठन गनि सक्नेछन ्।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन श्रङ्झभक , मङ्टवा रगामतरे आफ्नो श्रभ वा सीऩभा 
आधाङ्चयत बई व्मवसाम गने सहकायी सॊस्थाको हकभा ऩन्रजना नेऩारी नागङ्चयकहरु बए ऩङ्झन सॊस्था गठन 
गनि सक्नेछन ्। 

(३) मस दपाभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय , स्थानीम तह वा 
त्मस्ता सयकाय वा तहको अनङ्टदान वा स्वाङ्झभत्वभा सञ्चाङ्झरत ङ्जवद्यारम , ङ्जवश्वङ्जवद्यारम वा सङ्गङ्छठत सॊस्थाफाट 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउने ऩदभा वहार यहेका कम्तीभा एकसम जना कभिचायी , ङ्ञशऺक वा प्राध्माऩकहरुरे 
आऩसभा ङ्झभरी प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ दताि बएको आफ्नो ऩेसागत सङ्गठनका आधायभा सदस्मता , 

प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व य सेवा सञ्चारनभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभका सति फन्देजहरु ऩारना गने गयी सॊस्था गठन गनि 
सक्नेछन ्। 
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तय एकसम जनाबन्दा कभ सङ्खख्मा यहेको एउटै कामािरम का कम्तीभा तीसजना कभिचायी , ङ्ञशऺक वा 
प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा ङ्झभरी सदस्मता , प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व य सेवा सञ्चारनभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभका सति फन्देजहरु 
ऩारना गने गयी सॊस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

(४) मस दपाफभोङ्ञजभ सॊस्था गठन गदाि एक ऩङ्चयवाय एक सदस्मका दयरे उऩदपा (१) वा (२) भा 
उङ्ञल्रङ्ञखत सङ्खख्मा ऩङ्टगेको हङ्टन ङ्टऩनेछ ।  

तय सॊस्था दताि ब इसकेऩङ्झछ एकै ऩङ्चयवायका एकबन्दा फढी व्मङ्ञि रे सो सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन 
फाधा ऩनेछैन । 

(५) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन  उऩभहानगयऩाङ्झरकाङ्झबि फचत तथा ऋणको कायोवाय 
गने सॊस्था गठन गदाि कम्तीभा एकसम जना नेऩारी नागङ्चयकहरुको सहबाङ्झगता हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।  

४. दताि नगयी  सहकायी सस्था सञ्चारन गनि नहङ्टन:े कसैरे ऩङ्झन  मस ऐन फभोङ्ञजभ दताि नगयी सहकायी स्थाऩना 
तथा सञ्चारन गनि हङ्टॉदैन।   

५. दतािका राङ्झग दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩने : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गठन बएका सयकायी सॊस्थारे दतािका  राङ्झग दताि गने 
अङ्झधकायी सभऺ अनङ्टसूची-१ को ढाॉचाभा दयखास्त ङ्छदनङ्टऩनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका दयखास्त साथ देहाम फभोङ्ञजभका कागजातहरू सॊरग्न गनङ्टि ऩनेछ :– 

(क)  सहकायी सॊस्थाको प्रस्ताङ्जवत ङ्जवङ्झनमभ, 

(ख)  सहकायी सॊस्था सञ्चारनको सम्बाब्मता अध्ममन प्रङ्झतवेदन, 

(ग)  सदस्मरे ङ्झरन स्वीकाय गयेको सेमय सङ्खख्मा य सेमय यकभको ङ्जववयण  । 

६. दताि गनङ्टि ऩने : (१) दपा ५ को उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ प्राप्तय दयखास्त सङ्जहतको कागजातहरु छानङ्जवन गदाि 
देहाम फभोङ्ञजभ बएको ऩा इएभा दताि गने  अङ्झधकायी रे दयखास्त ऩयेको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबि त्मस्तो सहकायी 
सॊस्था दताि गयी अनङ्टसूची-२ को ढाॉचाभा दताि प्रभाणऩि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :– 

(क) दयखास्त साथ ऩेस बएको ङ्जवङ्झनमभ मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ यहेको,  
(ख) प्रस्ताङ्जवत सहकायी सॊस्था सहकायी भूल्म,  भान्मता य ङ्झसद्धान्त अनङ्टरुऩ सञ्चारन हङ्टन सक्ने आधाय 

यहेको, 
(ग) सहकायी सॊस्था  सभङ्टदामभा आधाङ्चयत एवभ ्सदस्म केङ्ञन्ित बई सञ्चारन य ङ्झनमन्िण हङ्टन सक्ने 

स्ऩष्ट आधाय यहेको । 

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छानङ्जवन गदाि प्रस्ताङ्जवत सहकायी सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभको कङ्ट नै कङ्ट याभा सॊशोधन गनङ्टिऩने 
देङ्ञखएभा दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊशोधन गनङ्टिऩने व्महोया खङ्टराई दयखास्त प्राप्तन बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र 
ङ्छदनङ्झबि ङ्झनवेदकराई सूचना गनङ्टि ऩनेछ ।  

(3) मस ऐनभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत  दताि बई सञ्चारनभा 
यहेका उऩभहानगयऩाङ्झरकाङ्झबि कामिऺ ेि कामभ गङ्चयएका सहकायी सॊस्था मसै ऐन फभोङ्ञजभ दताि बएको 
भाङ्झननेछ । 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था दताि गदाि  दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थारे ऩारना गनङ्टि 
ऩने गयी कङ्ट नै सति तोक्न सक्नेछ ।  
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(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ सति तोङ्जकएकोभा सोको ऩारना गनङ्टि सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको कतिव्म हङ्टनेछ। 

७. दताि गनि अस्वीकाय गनि सक्ने : (१) दपा ६ को उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अवस्था नबएभा, सोही दपा  
फभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधनको राङ्झग सूचना ङ्छदएको अफङ्झधङ्झबि ङ्झनवेदकरे सॊशोधन गनि अस्वीकाय गयेभा त्मस्तो 
सूचना ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबि ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन नगयेभा वा सूचनाभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ  हङ्टने गयी 
ङ्जवङ्झनमभ  सॊशोधन नगयेभा दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्था दताि गनि अस्वीकाय गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञज भ सहकायी सॊस्था  दताि गनि अस्वीकाय  गयेकोभा दताि गने  अङ्झधकायीरे कायण खङ्टराई 
तीन ङ्छदनङ्झबि सोको जानकायी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनवेदकहरूराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

८. सहकायी सॊस्था सङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टन:े  (१) सहकायी सॊस्था अङ्जवङ्ञच्छङ्ङ उत्तयाङ्झधकायवारा एक स्वशाङ्झसत य सङ्गङ्छठत 
सॊस्था हङ्टनेछ । 

(२) सहकायी सॊस्थाको काभ कायफाहीका राङ्झग एउटा छङ्ट िै छाऩ हङ्टनेछ । 

(३) सहकायी सॊस्थारे मस ऐनको अधीनभा यही व्मङ्ञि सयह चरअचर सम्ऩङ्ञत्त प्राप्तअ, उऩबोग, ङ्झफिी वा अन्म 
व्मवस्था गनि सक्नेछ।  

(४) सहकायी सॊस्थारे व्मङ्ञि सयह आफ्नो नाभफाट नाङ्झरस उजङ्टय गनि य सोउऩय ऩङ्झन सोही नाभफाट नाङ्झरस 
उजङ्टय राग्न सक्नेछ। 

(५) सहकायी सॊस्थारे व्मङ्ञि सयह कयाय गनि सक्नेछ । 

९. सहकायी सॊस्थाको कामिऺ ेि : (१) दताि हङ्टॉदाका फखत सहकायी सॊस्थाको कामि ऺेि देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

(क)  फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोवाय गने सॊस्थाको हकभा एक वडा ,  

(ख)  अन्म सॊस्थाको हकभा  एक वडा वा देहामका आधायभा  फढीभा हेटौडा उऩभहानगयऩाङ्झरका 
ऺेि: 

(१)  सदस्महरुफीच स्वाफरम्फनको ऩायस्ऩाङ्चयक अभ्मासका राङ्झग आऩसी साझा वन्धन (कभन 
फण्ड), 

(२)  व्मवसाङ्जमक स्तयभा सेवा सञ्चारन गनि आवश्मक सदस्म सङ्खख्मा , 

(३) सॊस्था सञ्चारनभा सदस्मको सहबाङ्झगताभूरक रोकताङ्ञन्िक ङ्झनमन्िण कामभ हङ्टने गयी ऩामक 
ऩने स्थान । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊस्थारे दताि बई व्मवसाङ्जमक सेवा प्रायम्ब गयेको दङ्टई  
वषिऩङ्झछ देहामको आधायभा जोङ्झडएको बौगोङ्झरक ऺेि कामभ यहने गयी आफ्नो कामिऺ ेि थऩ वडाहरूभा 
ङ्जवस्ताय गनि सक्नेछ ।  

(क) सॊस्थाको व्मवसाङ्जमक ङ्जिमाकराऩको ङ्जवकास िभभा सदस्मता फढाउन थऩ कामि ऺेि  
आवश्मक ऩयेको, 

(ख) सॊस्थाको कामि सञ्चारनभा सदस्मको प्रत्मऺ ङ्झनमन्िण कामभ या ख्न यचनात्भक उऩामहरु 
अवरम्फन गङ्चयएको, 

(ग) फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाको हकभा भाऩदण्ड अनङ्टसाय बएको । 

(३) उऩदपा (१) य  (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊस्थाको कामिऺ ेिका वडाहरूभा व्मावसाङ्जमक 
सेवा सञ्चारन नबएको वा जम्भा कायोफायको तोङ्जकएको यकभ वा अनङ्टऩातबन्दा कभ यकभ वा अनङ्टऩातको 
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व्मावसाङ्जमक सेवा सञ्चारन बएको देङ्ञखएको  खण्डभा दताि गने अङ्झधकायीरे व्मावसाङ्जमक सेवा सञ्चारन  
बएका वडा भाि कामिऺ ेि कामभ गने गयी ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन गनि ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । 

(4) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ दताि गने अङ्झधकायीरे ङ्झनदेशन ङ्छदएकोभा सहकायी सॊस्थारे एक वषिङ्झबि ङ्जवङ्झनमभ 
सॊशोधन गयी आफ्नो कामिऺ ेि ऩङ्टन्ङ्झनधाियण गनङ्टिऩनेछ ।  

(5) मस दपाभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सहकायी सॊस्थारे स्वेङ्ञच्छक रूऩभा जङ्टनसङ्टकै सभम 
कामिऺ ेि घटाउने गयी ऩङ्टन्ङ्झनधाियण गनि ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन गनि सक्नेछ ।  

(6) कामिऺ ेि ऩङ्टन् ङ्झनधाियण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।   

(७) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत सञ्चारनभा यहेका सॊस्थाहरुको कामिऺ ेि मसै ऐन अनङ्टसाय कामभ बएको 
भाङ्झननेछ ।  

१०. जानकायी ङ्छदनङ्टऩने: उऩभहानगयऩाङ्झरका बन्दा फढी कामिऺ ेि कामभ याखी दताि बई सञ्चारनभा यहेका सॊस्थाहरूरे 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाभा सेवा सञ्चारन गदाि सञ्चाङ्झरत सेवाको ङ्जववयणसङ्जहत दताि गने अङ्झधकायीराई जानकायी 
ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

११. सहकायी सॊस्थाको वगॉकयण: (१) सहकायी सॊस्थाको वगॉकयण तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१२. कायोवाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि सक्ने :(१) दपा ६ फभोङ्ञजभ दताि प्रभाणऩि प्राप्तह गये 
ऩङ्झछ सॊस्थारे आफ्नो उद्देश्म प्राङ्झप्तका राङ्झग मस ऐन य ङ्जवङ्झनमभको अधीनभा यही आवश्मक कायोवाय, व्मवसाम, 

उद्योग वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि सक्नेछ ।  

(2) प्रचङ्झरत कानङ्टनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊस्था रे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कायोवाय, व्मवसाम, 

उद्योग वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि छङ्ट िै सॊस्था दताि गनङ्टिऩने छैन । 

तय त्मस्तो कायोवाय, व्मवसाम , उद्योग वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ 
अनङ्टभङ्झतऩि, स्वीकृङ्झत वा इजाजतऩि ङ्झरनङ्ट ऩने यहेछ बने सो फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩि ,स्वीकृङ्झत वा इजाजतऩि 
ङ्झरएय भाि कायोवाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनङ्टि ऩनेछ।  

(3) उऩदपा ( ३) फभोङ्ञजभ सॊस्थारे प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय ऩाएको ङ्झनकाम वा अङ्झधकायीफाट 
अनङ्टभङ्झतऩि, स्वीकृङ्झत वा इजाजतऩि प्राप्तव गयेभा ऩन्र ङ्छदनङ्झबि  सोको जानकायी दताि गने अङ्झधकायीराई  
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(4) दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी सॊस्थारे सॊमङ्टि वा साझेदायीभा आफ्नो उत्ऩादन वा सेवाको फजायीकयणका राङ्झग  
मस ऐनको अधीनभा यही आवश्मक कायोवाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनि सक्नेछन ्। 

(5) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको कायोवाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गने सम्फन्धी अन्म व्मफस्था 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(६) सहकायी साझेदायीभा उधोग स्थाऩनातपि  प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ । सहकायी साझेदायी कामिङ्जवङ्झध 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

१३. दाङ्जमत्व सीङ्झभत हङ्टने :(१) सहकायी सॊस्थाको कायोफायको सम्फन्धभा सदस्मको दाङ्जमत्व ङ्झनजरे खङ्चयद गयेको वा 
खङ्चयद गनि स्वीकाय गयेको सेमयको अङ्झधकतभ यकभसम्भ भाि सीङ्झभत यहनेछ ।  

(२) सहकायी सॊस्थाको नाभभा “सहकायी” य नाभको अन्त्मभा “ङ्झरङ्झभटेड” बङ्ङे शब्द याख्नङ्ट ऩनेछ ।  
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१४. सहकायीका भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्त ऩारना गनङ्टि ऩने: सहकायी सॊस्थाको गठन तथा सञ्चारन गदाि सहकायीका 
भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्तको ऩारना गनङ्टि ऩनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद–३ 

सॊस्थाका उद्देश्म तथा कामि 
१५. सॊस्थाको उद्देश्म : कामिऺ ेिभा आधाङ्चयत य सदस्म केङ्ञन्ित बई आफ्ना सदस्महरूको आङ्झथिक , साभाङ्ञजक तथा 

साॉस्कृङ्झतक उङ्ङमन गनङ्टि सॊस्थाको भङ्टख्म उद्देश्म हङ्टनेछ ।   

१६. सॊस्थाको कामि : सॊस्थाका कामिहरू देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन:्- 

(क) सहकायीका भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्तहरूको ऩारना गने गयाउन,े 

(ख) सदस्मको ङ्जहत प्रवद्धिन गने गयी व्मावसाङ्जमक सेवाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदस्मराई ङ्ञशऺा, सूचना य ताङ्झरभ प्रदान गने , 

(ङ) सॊस्थारे गने उत्ऩादन तथा सेवाको भाऩदण्ड ङ्झनधाियण गयी गङ्टणस्तय सङ्टधाय , आङ्झथिक स्थाङ्जमत्व य 
जोङ्ञखभ व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामि गने,  

(च) आन्तङ्चयक ङ्झनमन्िण प्रणारी रागू गने, 

(छ) सॊस्थाको व्मवसाङ्जमक प्रवध्निन तथा ङ्जवकास सम्फन्धी ङ्जिमाकराऩहरू सञ्चारन गने, 

(ज) भन्िारम, यङ्ञजष्ट्राय, प्रादेङ्ञशक यङ्ञजष्ट्राय, स्थानीम तह वा दताि गने अङ्झधकायीको ङ्झनदेशन ऩारना गने 
गयाउन,े 

(झ) ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत कामिहरू गने । 

 

 
ऩङ्चयच्छेद–४ 

ङ्जवङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामिङ्जवङ्झध 
१७. ङ्जवङ्झनमभ फनाउनङ्ट ऩने : (१) सॊस्थारे मो ऐन , मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ , ङ्झनदेङ्ञशका , भाऩदण्ड य 

कामिङ्जवङ्झधको अधीनभा यही आफ्नो कामि सञ्चारनक राङ्झग ङ्जवङ्झनमभ फनाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जवङ्झनमभ दताि गने अङ्झधकायीफाट स्वीकृत बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 

१८. आन्तङ्चयक कामिङ्जवङ्झध फनाउन सक्ने :(१) सॊस्थारे मो ऐन , मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ , ङ्झनदेङ्ञशका, भाऩदण्ड, 
कामिङ्जवधी य ङ्जवङ्झनमभको अधीनभा यही आवश्मकताअनङ्टसाय आफ्नो आन्तङ्चयक कामिङ्जवङ्झध फनाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक कामिङ्जवङ्झध सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको साधायणसबारे स्वीकृत गयेऩङ्झछ रागू 
हङ्टनेछ । 

१९. ङ्जवङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कामिङ्जवङ्झधभा सॊशोधन :(१) सॊस्थाको साधायणसबा को कङ्ट र सदस्म सङ्खख्माको फहङ्टभतफाट 
ङ्जवङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कामिङ्जवङ्झध सॊशोधन हङ्टन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊशोधन बएको ङ्जवङ्झनमभ  दताि गने अङ्झधकायीफाट स्वीकृत बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ ।  
साथै आन्तङ्चयक कामिङ्झफङ्झध दताि गने अङ्झधकायीराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद–५ 
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सदस्मता 
२०. सॊस्थाको सदस्मता: (१) १६ वषि उभेय ऩूया गयेका देहामफभोङ्ञजभका नेऩारी नागङ्चयकहरु सॊस्थाको सदस्म हङ्टन 

सक्नेछन््  
  (क)  सॊस्थाको कामिऺ ेिङ्झबि फसोफास गयेको,  

  (ख)  सॊस्थाको कम्तीभा एक सेमय खङ्चयद गयेको , 

  (ग)  सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत सतिहरु ऩारना गनि भञ्जङ्टय गयेको , 

  (घ)  सॊस्थाको ङ्ञजम्भेवायी ऩारना गनि भञ्जङ्टय बएको , 

  (ङ)  सॊस्थारे गयेको कायोवायसॉग प्रङ्झतस्ऩधाि हङ्टने गयी कायोवाय नगयेको , 
  (च)    सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन मोग्म यहेको स्वघोषणा गयेको ।  

(२) मस ऐनभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकायका ङ्झनकामहरु , स्थानीम 
तहका साथै सॊस्थाको कामिऺ ेि ङ्झबिका साभङ्टदाङ्जमक वा सहकायी ङ्जवद्यारम , गङ्टठी, स्थानीम क्रफ , गैय 
नापाभङ्टरक सॊस्था, उत्ऩादनभङ्टरक, सेवाभूरक सङ्घसॊस्था स्थानीम तहभा गठन बएका  उऩबोिा सभूहहरु 
सॊस्थाको सदस्म हङ्टन फाधा ऩने छैन ।  

(३) मस दपाभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन स्वास््म सहकायी सॊस्थाभा सहकायी सॊस्थारे 
सदस्मता ङ्झरन वाधा ऩनेछैन । 

२१. सदस्मता प्राप्त  गनि ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन चाहने सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे सॊस्थाको सङ्झभङ्झत 
सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन  ऩयेको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबि सङ्झभङ्झतरे मो ऐन , मस ऐन अन्तगित फनेको 
ङ्झनमभ तथा ङ्जवङ्झनमभको अधीनभा यही सदस्मता प्रदान गने वा नगने ङ्झनणिम गनङ्टि ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनणिम गदाि सङ्झभङ्झतरे सदस्मता प्रदान नगने ङ्झनणिम गयेभा सोको कायण खोरी सात 
ङ्छदनङ्झबि ङ्झनवेदकराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबि सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञिरे त्मस्तो सॊस्था दताि गने 
अङ्झधकायी सभऺ उजङ्टय गनि सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्राप्तो उजङ्टयी छानङ्जवन गदाि ङ्झनवेदकराई सदस्मता प्रदान गनङ्टि ऩने देङ्ञखएभा दताि गने 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो ङ्झनवेदकराई सदस्मता प्रदान गनिका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई आदेश ङ्छदन सक्नेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ  आदेश बएभा सो आदेश प्राप्त ्  गयेको सात ङ्छदनङ्झबि सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे 
ङ्झनवेदकराई सदस्मता प्रदान गयी सोको जानकायी दताि गने अङ्झधकायीराई गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

२२. सदस्म हङ्टन नऩाउने : (१) कङ्ट नै व्मङ्ञि एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दा वढी सॊस्थाको सदस्म हङ्टन ऩाउने छैन ।  

तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञि एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दा फढी सॊस्थाको सदस्म यहेको बए मो 
ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे तीन वषिङ्झबि कङ्ट नै एक सॊस्थाको भाि सदस्मता कामभ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत कङ्ट नै सॊस्थाभा नेऩार सयकायको ङ्झनकाम वा दपा २० को उऩदपा (२) भा 
उल्रेख बएदेङ्ञख फाहेकको अन्म कङ्ट नै कृङ्झिभ व्मङ्ञि सदस्म बएको बए ऩाॉच  वषिङ्झबि सदस्मता अन्त्म 
गनङ्टिऩनेछ ।  
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२३. सदस्मताको सभाङ्झप्त:(१) कङ्ट नै सदस्मको सदस्मता देहामको अवस्थाभा सभाप्त हङ्टनेछ्— 

(क) सदस्मरे आफ्नो सदस्मता त्माग गयेभा, 
(ख) रगाताय फाङ्जषिक साधायणसबाभा ङ्झफना सूचना तीन ऩटकसम्भ अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा, 
(ग) मो ऐन, मस ऐन अन्तगित वनेको ङ्झनमभ वा ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सदस्मरे ऩारना गनङ्टिऩने प्रावधानको 

फायम्फाय उल्रङ्घन गयेभा, 
(घ) सॊस्थाको सदस्मको हकभा दपा २० फभोङ्ञजभको मोग्मता नबएभा। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाफाट प्राप्तव वा ब ङ्टिान गनङ्टि ऩने 
कङ्ट नै यकभ बएभा सो पयपायक नबएसम्भ वा ङ्झनजरे ङ्झरएको ऋण, ङ्झतनङ्टि ऩने कङ्ट नै दाङ्जमत्व वा अन्म कङ्ट नै 
सदस्मको तपि फाट ङ्झधतो वा जभानत फसेकोभा सोको दाङ्जमत्व पयपायक नबएसम्भ ङ्झनजको सदस्मता 
सभाप्त हङ्टने छैन ।  

(३) मस दपाभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन साधायणसबा फोराउने ङ्झनणिम बइसकेऩङ्झछ 
साधायणसबा सम्ऩङ्ङ नबएसम्भ कसैराई ऩङ्झन सदस्मताफाट हटाउन सङ्जकने छैन । 

२४. सङ्टङ्जवधा प्राप्तर गनि नसक्ने : कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टि ऩने कङ्ट नै दाङ्जमत्व ङ्झनधािङ्चयत सभमङ्झबि  ब ङ्टिान 
नगयेभा वा मो ऐन, मस ऐन अन्तगित वनेको ङ्झनमभ तथा ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सदस्मरे ऩारन गनङ्टिऩने व्मवस्थाको 
फायम्फाय उल्रङ्घन गयेभा त्मस्तो सदस्मरे अन्म सदस्म सयहको सङ्टङ्झफधा प्राप्तर गनि सक्नेछैन । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद –६ 

साधायणसबा, सङ्झभङ्झत तथा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झत 

 

२५. साधायणसबा: (१) सहकायी सॊस्थाको सवोच्च अङ्गको रुऩभा साधायण सबा हङ्टनेछ । 

(२) सहकायी सॊस्थाका सफै सदस्महरू साधायणसबाका सदस्म हङ्टनेछन ्। 

(३) सहकायी सॊस्थाको साधायणसबा देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:– 

(क) प्रायङ्ञम्बक साधायणसबा , 

(ख) वाङ्जषिक साधायणसबा , 

(ग) ङ्जवशेष साधायणसबा ।  

२६. प्रायङ्ञम्बक साधायण सबाको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय: प्रायङ्ञम्बक साधायणसबाको काभ , कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क) प्रायङ्ञम्बक साधायणसबा हङ्टने अङ्ञघल्रो ङ्छदनसम्भको काभ कायफाही य आङ्झथिक कायोफायको 
जानकायी ङ्झरने, 

(ख) चारू आङ्झथिक वषिक राङ्झग वाङ्जषिक कामििभ तथा फजेट स्वीकृत गने, 

(ग) प्रङ्झतवेदन तथा ङ्जवत्तीम ङ्जववयण अनङ्टभोदन गने, 

(घ) ङ्जवङ्झनमभभा उल्रेख बएफभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत वा रेखा सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनवािचन गने, 
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(ङ) आन्तङ्चयक कामिङ्जवङ्झध ऩाङ्चयत गने, 

(च) रेखा ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि य ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधाियण गने,  

(छ) ङ्जवङ्झनमभभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभका अन्म कामिहरू गने । 

२७. वाङ्जषिक साधायणसबाको काभ , कतिव्म य अङ्झधकाय : वाङ्जषिक साधायणसबाको काभ , कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ  हङ्टनेछ :– 

(क) वाङ्जषिक कामििभ तथा फजेट स्वीकृङ्झत गने , 

(ख) वाङ्जषिक रेखा ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन अनङ्टभोदन गने , 

(ग) सङ्झभङ्झत वा रेखा सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनवािचन तथा ङ्जवघटन गने , 

(घ) सञ्चारक वा रेखा सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक वा सदस्मराई ऩदफाट हटाउने , 
(ङ) सङ्झभङ्झत वा रेखा सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत गने , 

(च) ङ्जवङ्झनमभ  सॊशोधन तथा आन्तङ्चयक कामिङ्जवङ्झध ऩाङ्चयत गने, 

(छ) रेखा ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि य ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधाियण गने, 

(ज) सॊस्था एकीकयण वा ङ्जवघटन सम्फन्धी ङ्झनणिम गने, 

(झ) ऩाङ्चयश्रङ्झभक रगामतका सङ्टङ्जवधा तोक्ने, 
(ञ) ऋण तथा अनङ्टदान प्राप्त गने सम्फन्धभा ङ्झनणिम गने, 

(ट) सदस्मको दाङ्जमत्व ङ्झभनाहा ङ्छदने , 
(ठ) सङ्झभङ्झतराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने, 
(ड) ङ्जवङ्झनमभभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभका अन्म कामिहरू गने । 

२८. साधायणसबाको फैठक :(१) सङ्झभङ्झतरे सहकायी सॊस्था दताि बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबि प्रायङ्ञम्बक 
साधायणसबा फोराउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथिक वषि सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबि वाङ्जषिक साधायणसबा फोराउनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) सङ्झभङ्झतरे देहामको अवस्थाभा ङ्जवशेष साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩनेछ :– 

(क) सॊस्थाको काभ ङ्जवशेषरे ङ्जवशेष साधायण सबा फोराउनङ्टऩने सङ्झभङ्झतवाट ङ्झनणिम बएभा, 
(ख) दपा ३८ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभ रेखा सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा, 
(ग) कङ्ट नै सञ्चारकरे ङ्जवशेष साधायणसबा फोराउन ऩेस गयेको प्रस्ताव सङ्झभङ्झतद्धाया ऩाङ्चयत बएभा, 
(घ) ङ्जवशेष साधायणसबा फोराउनङ्ट ऩने कायण खङ्टराइ ऩन्र प्रङ्झतशत सदस्मरे सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनवेदन 

ङ्छदएभा, 
(ङ) दपा २९ कोउऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दताि गने अङ्झधकायीरे ङ्झनदेशन ङ्छदएभा, 
(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊस्थाको सञ्चारक वा व्मवस्थाऩकफाट आफ्नो 

ङ्ञजम्भेवायी ऩूया नगयी सॊस्था सञ्चारनभा सभस्मा उत्ऩङ्ङ बएको अवस्थाभा दताि गने अङ्झधकायीराई 
जानकायी ङ्छदई साधायण सदस्महरू भध्मेफाट फहङ्टभत सदस्म उऩङ्ञस्थत बई ङ्जवशेष साधायण सबा 
गनि सङ्जकनेछ । 
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२९. ङ्जवशेष साधायणसबा फोराउन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्ने: (१) सॊस्थाको ङ्झनयीऺण वा सङ्टऩयीवेऺण गदाि वा कसैको उजङ्टयी 
ऩयी छानङ्जवन गदाि देहामको अवस्था देङ्ञखन आएभा दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको सङ्झभङ्झतराई 
साधायणसबा फोराउन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ :–   

(क)  सहकायीको भूल्म, भान्मता तथा ङ्झसद्धान्त ङ्जवऩयीत कामि गयेभा,  
(ख)  मो ऐन, मस ऐनअन्तगित फनेको ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामिङ्जवङ्झध ङ्जवऩयीत कामि गयेभा, 
(घ) दताि गने अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको फायम्फाय उल्रङ्घन गयेभा, 
(ङ) दपा ३१ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दताि गने अङ्झधकायीरे आदेश ङ्छदएभा। 

(२) उऩदपा ( १) फभोङ्ञजभ साधायणसबा फोराउन ङ्झनदेशन प्राप्तत बएभा सङ्झभङ्झतरे सो ङ्झनदेशन प्राप्तय बएको 
ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबि साधायणसबाको फैठक फोराउनङ्ट ऩनेछ य साधायणसबाको फैठकभा उजङ्टयी वा 
ङ्झनयीऺणका िभभा देङ्ञखएका ङ्जवषमभा छरपर गयी सोको प्रङ्झतवेदन दताि गने अङ्झधकायी सभऺ ऩेस गनङ्टि 
ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) वा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अवङ्झधङ्झबि सङ्झभङ्झतरे साधायणसबा नफोराएभा दताि गने अङ्झधकायीरे 
त्मस्तो साधायणसबा फोराउन सक्नेछ । 

(४) सहकायी सॊस्थाको साधायणसबाका राङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मा तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ्खख्माको 
एकाउङ्ङ प्रङ्झतशत हङ्टनेछ ।  

तय ऩङ्जहरो ऩटक डाङ्जकएको साधायण सबाभा गणऩङ्टयक सङ्खख्मा नऩङ्टगेभा त्मसको सात ङ्छदनङ्झबि दोस्रो 
ऩटक साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩने य मसयी दोस्रो ऩटक फोराइएको साधायण सबाभा सञ्चारक सङ्झभङ्झतको 
फहङ्टभतसङ्जहत एक ङ्झतहाई साधायण सदस्महरुको उऩङ्ञस्थङ्झत बएभा साधायण सबाको गणऩङ्टयक सङ्खख्मा ऩङ्टगेको 
भाङ्झननेछ । 

(५) उऩदपा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन दपा २८ को (४) भा बएको व्मवस्था सोही अनङ्टसाय 
हङ्टनेछ । 

(६) दङ्टई हजाय वा सोबन्दा फढी सदस्म बएको सॊस्थारे साधायण सबा गदाि सभान कामि  सूचीभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
सदस्म सङ्खख्माको आधायभा वडा -वडा वा अन्म ऩामकको स्थानभा सञ्चारक सदस्महरुराई ऩठाई साधायण 
सबा गनि य त्मस्तो सबाको ङ्झनणिम प्रभाङ्ञणत गनि प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु छनौट  गयी त्मस्ता प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको 
उऩङ्ञस्थङ्झतको सबारे अङ्ञन्तभ ङ्झनणिम प्रभाङ्ञणत गने व्मवस्था ङ्झभराउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चारक सङ्झभङ्झत :(१) सहकायी सॊस्थाभा साधायणसबाफाट ङ्झनवािङ्ञचत एक सञ्चारक सङ्झभङ्झत यहनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा उऩरब्ध बएसम्भ कम्तीभा तेत्तीस प्रङ्झतशत भङ्जहरा सदस्मको 

प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टि ऩनेछ ।  

(३) एउटै ऩङ्चयवायको एकबन्दा फढी सदस्म एकै अवङ्झधभा सञ्चारक तथा रेखा सङ्झभङ्झतको ऩदभा उम्भेदवाय फङ्ङ 
य ङ्झनवािङ्ञचत हङ्टन सक्ने छैन । 

(४) कङ्ट नै सॊस्थाको सञ्चारक सोही सॊस्थाको कभिचायी वा आफ्नो सॊस्थारे सदस्मता ङ्झरएको सहकायी सङ्घ वा 
फैङ्क फाहेक अको कङ्ट नै सॊस्थाको सञ्चारक फङ्ङ ऩाउने छैन । 
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तय वाङ्जषिक दङ्टई कयोड रुऩैमाबन्दा कभको कायोवाय गने सहकायी सॊस्थाको सञ्चारकरे त्मस्तो 
सहकायी सॊस्थाभा कभिचायीको रुऩभा काभ गनि फाधा ऩने छैन । वाङ्जषिक दङ्टई कयोडबन्दा फढी कायोवाय 
गने सॊस्थाभा कङ्ट नै सञ्चारक कभिचायी यहेको बए मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई वषिङ्झबि त्मस्तो 
सञ्चारकरे कभिचायीको ऩद त्माग गयी अको कभिचायीको व्मवस्था गनङ्टिऩनेछ ।  

(६) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञि एकबन्दा फढी सॊस्थाको सञ्चारक वा सोही वा अको सॊस्थाको 
कभिचायी बएकोभा मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक वषिङ्झबि कङ्ट नै एक सॊस्थाको भाि सञ्चारक वा 
कभिचायी यहनङ्ट ऩनेछ । 

(७) सङ्झभङ्झतको कामािवङ्झध चाय वषिको हङ्टनेछ । 

३१. सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनवािचन :(१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामािवङ्झध सभाप्त हङ्टन ङ्ट  कम्तीभा एक भङ्जहना अङ्ञघ अको 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनवािचन गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनवािचन नगयाएको जानकायी प्राप्त  बएभा त्मस्तो जानकायी प्राप्तह बएको 
ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबि सङ्झभङ्झतको ङ्झनवािचन गयाउन दताि गने अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतराई आदेश ङ्छदन 
सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दताि गने अङ्झधकायीरे आदेश ङ्छदएकोभा सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे सो आदेश फभोङ्ञजभको 
सभमावङ्झधङ्झबि सङ्झभङ्झतको ङ्झनवािचन गयाई दताि गने अङ्झधकायराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनवािचन नगयाएभा दताि गने अङ्झधकाय रे त्मस्तो सॊस्था  सदस्म यहेको 
भाङ्झथल्रो सङ्घ बए सो सङ्घको प्रङ्झतङ्झनङ्झधसभेतराई सहबागी गयाई सङ्झभङ्झतको ङ्झनवािचन सम्फन्धी सम्ऩूणि कामि 
गने गयाउनेछ । 

(५) उऩदपा (४)  फभोङ्ञजभको ङ्झनवािचन कामिभा सहमोग ऩङ्टमािगउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको 
कतिव्म हङ्टनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनवािचन गयाउॉदा रागेको सम्ऩूणि खचि सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे व्महोनङ्टि ऩनेछ। 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको अको ङ्झनवािचन नबएसम्भका राङ्झग सङ्झभङ्झतरे ङ्जवङ्झनमभभा व्मवस्था बए 
फभोङ्ञजभ आफ्नो कामि सञ्चारन गनेछ ।  

३२. सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अन्मि उङ्ञल्रङ्ञखत काभ , कतिव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि 
सङ्झभङ्झतको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क) सहकायीका भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्त फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्थाको सञ्चारन गने, 

(ख) आङ्झथिक तथा प्रशासकीम कामि गने, गयाउन,े 

(ग) प्रायङ्ञम्बक साधायणसबा, वाङ्जषिक साधायणसबा तथा ङ्जवशेष साधायणसबा फोराउने, 
(घ) साधायणसबाका ङ्झनणिमहरू कामािन्वमन गने, गयाउन,े 

(ङ) सॊस्थाको नीङ्झत, मोजना, फजेट तथा फाङ्जषिक कामििभको तजङ्टिभा गयी साधायणसबा सभऺ ऩेस गने, 

(च) सॊस्थाको सदस्मता प्रदान गने तथा सदस्मताफाट हटाउने,  
(छ) सेमय नाभसायी तथा ङ्जपताि सम्फन्धी कामि गने, 

(ज) सम्फङ्ञन्धत सङ्घको सदस्मता ङ्झरने, 
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(झ) ङ्जवङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामिङ्जवङ्झध तमाय गयी साधायणसबाभा ऩेस गने,  

(ञ) सॊस्थाको कामिऺ ेिङ्झबि सॊस्थाको कायोफाय य व्मवसामको ङ्जहत प्र वद्धिनका राङ्झग आवश्मक  कामि 
गने, गयाउन,े 

३३. सञ्चारक ऩदभा फहार नयहन:े देहामको कङ्ट नै अवस्थाभा सञ्चारक आफ्नो ऩदभा फहार यहन सक्ने छैन:- 
(क) ङ्झनजरे ङ्छदएको याङ्ञजनाभा सङ्झभङ्झतफाट स्वीकृत बएभा, 
(ख) ङ्झनजराई दपा ३४ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सञ्चारकफाट हटाउने ङ्झनणिम बएभा, 
(ग) ङ्झनज अको सॊस्थाको सञ्चारक यहेभा, 
(घ) ङ्झनज सोही वा अको सॊस्थाको कभिचायी यहेभा, 

तय दपा ३० को उऩदपा (४) को प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊशभा रेङ्ञखएको कङ्ट याभा सोही  
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(ङ) ङ्झनज सोही वा अको सॊस्थाको रेखा सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको ऩदभा यहेभा 
(च) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा। 

३४. सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन  सक्ने : (१) साधायणसबारे वहङ्टभतको ङ्झनणिमफाट देहामको कङ्ट नै अवस्थाभा 
सञ्चारकराई सङ्झभङ्झतको सञ्चारक ऩदफाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आङ्झथिक ङ्जहनाङ्झभना गयी सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टमाि ङु्टएभा, 
(ख) अनङ्झधकृत तवयरे सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको कायोफाय सम्फन्धी ङ्जवषमको गोऩनीमता बङ्ग गयेभा, 
(ग) सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको कायोफाय  य व्मवसामसॉग प्रङ्झतस्ऩधाि हङ्टने गयी सभान प्रकृङ्झतको कायोफाय  वा 

व्मवसाम गयेभा, 
(घ) सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको अङ्जहत हङ्टने कङ्ट नै कामि गयेभा,  
(ङ) ङ्झनज शायीङ्चयक वा भानङ्झसक रुऩभा काभ गनि नसक्ने बएभा, 
(च) कङ्ट नै सञ्चारकभा मो ऐन ,  मस ऐनअन्तगित फनेको ङ्झनमभ वा ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत  मोग्मता 

नयहेभा । 

(२) कङ्ट नै सञ्चारकराई सङ्झभङ्झतको ऩदफाट हटाउने ङ्झनणिम गनङ्टि अङ्ञघ त्मस्तो सञ्चारकराई साधायणसबा सभऺ 
सपाई ऩेस गने भनाङ्झसफ भाङ्जपकको भौका ङ्छदइनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबि कङ्ट नै सञ्चारकरे सपाई ऩेस नगयेभा वा ङ्झनजरे ऩेस गयेको सपाई 
सन्तोषजनक नबएभा साधायणसबारे त्मस्तो सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सञ्चारकको ऩदफाट हटाइएको सदस्म सङ्झभङ्झतको दङ्टई कामिकार सम्भको ङ्झनवािचनभा 
उम्भेदवाय फङ्ङ ऩाउने छैन ।    

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सञ्चारक ऩदफाट हटेभा त्मस्तो ऩदभा साधायणसबारे फाॉकी अवङ्झधका राङ्झग 
अको सञ्चारकको ङ्झनवािचन गनेछ । 

३५. ङ्झनजी स्वाथि सभावेस बएको ङ्झनणिम प्रङ्जिमाभा सॊरग्न हङ्टन नहङ्टने  : (१) सञ्चारकरे आफ्नो ङ्झनजी स्वाथि सभावेस 
बएको ङ्झनणिम प्रङ्जिमाभा सॊरग्न हङ्टन ङ्टहङ्टॉदैन । 

(२) सञ्चारकरे आपूराई भाि व्मङ्ञिगत पाइदा हङ्टनेगयी सॊस्थाभा कङ्ट नै कामि गनि गयाउन हङ्टॉदैन । 
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(३) कङ्ट नै सञ्चारकरे उऩदपा (१) को ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी वा आफ्नो अङ्झधकाय ऺेिबन्दा फाङ्जहय गई कङ्ट नै काभ 
कायफाही गये गयाएभा त्मस्तो काभ कायफाहीप्रङ्झत त्मस्तो सञ्चारक व्मङ्ञिगत रूऩभा उत्तयदामी हङ्टनेछ य 
त्मस्तो काभ कायफाहीफाट सॊस्थाको, सदस्म वा अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञिराई हानी नोक्सानी हङ्टन गएको यहेछ बने 
त्मस्तो हानी नोक्सानी ङ्झनजको जामजेथाफाट असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ । 

३६. सङ्झभङ्झतको ङ्जवघटन :(१) साधायणसबारे देहामको अवस्थाभा सङ्झभङ्झतको ङ्जवघटन गनि सक्नेछ्– 

(क) सङ्झभङ्झतको फदङ्झनमतऩूणि कामिफाट सॊस्थाको कायोफाय जोङ्ञखभभा ऩयेभा , 
(ख) सॊस्थारे ङ्झतनङ्टिऩने दाङ्जमत्व तोङ्जकएको सभमङ्झबि ब ङ्टिान गनि नसकेभा, 
(ग) ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म य कामि ङ्जवऩयीतको काभ गयेभा,  
(घ) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो ङ्ञजम्भेवायी ऩङ्टया नगयेभा, 
(ङ) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभावरीभा उङ्ञल्रङ्ञखत सति वा दताि गने अङ्झधकायीरे ङ्छदएको 

ङ्झनदेशनको फायम्फाय उल्रङ्घन गयेभा । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन बएभा साधायणसबारे नमाॉ सङ्झभङ्झतको ङ्झनवािचन गनेछ । 

(३) सङ्झभङ्झतरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ दताि गने अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩारना 
नगयेभा वा दपा २९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेस बएको प्रङ्झतवेदन सभेतको आधायभा दताि गने 
अङ्झधकायीरे सङ्झभङ्झतराई उजङ्टयी वा ङ्झनयीऺणको िभभा देङ्ञखएका ङ्जवषमवस्तङ्टको गाम्बीमिताको आधायभा 
फढीभा छ भङ्जहनाको सभम ङ्छदई सङ्टधाय गने भौका ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो सभमावङ्झधङ्झबि ऩङ्झन सङ्टधाय 
नगयेभा त्मस्तो सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन गनेछ । 

(४) उऩदपा ( ३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन बएभा त्मसयी ङ्जवघटन गङ्चयएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबिभा अको 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनवािचन सम्ऩङ्ङ गयाउन य त्मस्तो ङ्झनवािचन नबएसम्भ सॊस्थाको दैङ्झनक कामि सञ्चारन गनि  दताि 
गने अङ्झधकायीरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभको एक तदथि सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टि ऩनेछ । 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनवािचन गयाउॉदा रागेको सम्ऩूणि खचि सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे व्महोनेछ । 

३७. रेखा सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको गठन :(१) सॊस्थाभा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्िण प्रणारीराई सङ्टदृढ गनि तोङ्जकएफभोङ्ञजभको 
मोग्मता ऩङ्टगेका एकजना सॊमोजक य दङ्टईजना सदस्महरू यहने गयी  साधायणसबारे ङ्झनवािचनफाट रेखा सङ्टऩयीवेऺण 
सङ्झभङ्झत गठन गनेछ । 

(२) एउटै ऩङ्चयवायको एकबन्दा फढी व्मङ्ञि एकै अवङ्झधभा एउटै सॊस्थाको सञ्चारक वा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण 
सङ्झभङ्झतको सॊमोजक वा सदस्म ऩदभा उम्भेदवाय फङ्ङ य ङ्झनवािङ्ञचत हङ्टन सक्नेछैन । 

३८. रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको काभ , कतिव्म य अङ्झधकाय  : (१)  रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको काभ , कतिव्म य 
अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क) प्रत्मेक चौभाङ्झसकभा सहकायी सॊस्थाको आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गने, गयाउने, 
(ख) आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गदाि रेखाऩयीऺणका आधायबतू ङ्झसद्धान्तको ऩारना गने , गयाउन,े 

(ग) ङ्जवत्तीम तथा आङ्झथिक कायोवायको ङ्झनयीऺण तथा भूल्माङ्कन गने, गयाउन,े 

(घ) सङ्झभङ्झतको काभ कायवाहीको ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩङ्चयवेऺण गने य सङ्झभङ्झतराई आवश्मक सङ्टझाव ङ्छदने, 
(ङ) साधायणसबाको ङ्झनदेशन, ङ्झनणिम तथा सङ्झभङ्झतका ङ्झनणिम कामािन्वमन बए नबएको अनङ्टगभन गने, 
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(च) रेखा सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन य सङ्झभङ्झतको काभ कायफाहीको सङ्टऩङ्चयवेऺण सम्फन्धी वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन 
साधायणसबा सभऺ ऩेस गने,  

(छ) आपूरे ऩटक ऩटक ङ्छदएका सङ्टझाव कामािन्वमन नबएको कायणफाट सॊस्थाको ङ्जहतभा प्रङ्झतकूर 
असय ऩयेभा वा त्मस्तो सॊस्थाको नगदी वा ङ्ञजन्सी सम्ऩङ्ञत्तको व्माऩक रूऩभा ङ्जहनाङ्झभना वा 
अङ्झनमङ्झभतता बएको वा सॊस्था गम्बीय आङ्झथिक सॊकटभा ऩनि रागेको भा सोको कायण खङ्टराई 
ङ्जवशेष साधायणसबा फोराउन सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने । 

(ज) आवश्मक ऩयेभा आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झग तीनजनाको नाभ सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा 
ङ्झसपाङ्चयस गने । 

(२) रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक वा सदस्म सॊस्थाको दैङ्झनक आङ्झथिक प्रशासङ्झनक कामिभा सहबागी हङ्टन 
ऩाउनेछैन । 

ऩङ्चयच्छेद–७ 

फचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन 
३९. सदस्म केङ्ञन्ित बई फचत तथा ऋणको कायोफाय गनङ्टि  ऩने : (१) सॊस्थारे आफ्ना सदस्महरू को भाि फचत 

स्वीकाय गनि, सोको ऩङ्चयचारन गनि य सदस्मराई भाि ऋण प्रदान गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने गयी दताि 
बएको सॊस्थाफाहेक अन्म ङ्जवषमगत वा वहङ्टउद्देश्मीम सॊस्थारे फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोवाय गनि 
ऩाउनेछैन।  

तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ फहङ्टउद्देश्मीम वा ङ्जवषमगत सॊस्थाको रुऩभा दताि बई भङ्टख्म कायोवायको 
रुऩभा वचत तथा ऋणको कायोवाय गदै आएको बए  त्मस्तो सॊस्थारे तीन वषिङ्झबिभा वचत तथा ऋणको 
भङ्टख्म कायोवाय नहङ्टने गयी दताि हङ्टॉदाका फखतभा उल्रेख गङ्चयएको भङ्टख्म कायोवाय गने गयी सॊस्था  सञ्चारन 
गनङ्टिऩनेछ । 

(३) सहकायी सॊस्थारे सदस्मराई प्रदान गने ऋणभा दताि गने अङ्झधकायीरे अन्मथा तोकेकोभा फाहेक सेवा 
शङ्टल्क य नवीकयण शङ्टल्क सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको कामिङ्झफङ्झधरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(४) फचत य ऋणको ब्माजदयफीचको अन्तय छ प्रङ्झतशतबन्दा फढी हङ्टनेछैन ।  

(५) सॊस्थारे प्रदान गयेको ऋणभा राग्ने ब्माजराई भूर ऋणभा ऩूॉजीकृत गयी सोको आधायभा ब्माज रगाउन 
ऩाइनेछैन । 

(६) सहकायी सॊस्थारे फचत यकभ सदस्मफीच ऋण रगानी, नेऩार सयकायरे जायी गयेको ऋणऩि वा नेऩार 
यष्ट्र फैङ्करे जायी गयेको टे्रजयी ङ्झफर खङ्चयद गनि फाहेक अचर सम्ऩङ्ञत्त खङ्चयद, ऩूवािधाय ङ्झनभािण, कायोफायभा 
रगानी, पभि वा कम्ऩनी वा कङ्ट नै फैङ्कको (सहकायी फैङ्कफाहेक) सेमय खङ्चयद वा अन्म कङ्ट नै प्रमोजनभा 
उऩमोग गनङ्टिहङ्टदैन ।   

तय,  
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(१) सॊ स्थाको दाङ्जमत्वप्रङ्झत प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी सॊस्थारे स्वप्रमोजनका राङ्झग अचर सम्ऩङ्ञत्त खङ्चयद 
तथा ऩूवािधाय ङ्झनभािण एव भ ्सॊस्था य सदस्महरुको ङ्जहतभा उत्ऩादन य सेवाको ऺेिभा 
प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोष ऩङ्चयचारन गनि फाधा ऩनेछैन । 

(२) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै सॊस्थारे कङ्ट नै कम्ऩनीको सेमय खङ्चयद गयेको बएभा त्मस्तो 
सेमय मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक वषि अवङ्झधङ्झबि हस्तान्तयण गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊस्थारे मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ दताि 
बएका साना ङ्जकसानद्वाया प्रवङ्जद्धित ङ्जवत्तीम सॊस्थाको सेमय खङ्चयद गनि फाधा ऩनेछैन । 

(७) सॊस्थारे सेमय ऩूॉजी कोषको ऩन्र गङ्टणासम्भ वचत सङ्करन गनि सक्नेछ । 

(८) सॊस्थारे दताि गदािका फखतका सदस्मफाहेक अन्म सदस्मराई सदस्मता प्राप्ता गयेको तीन भङ्जहना अवङ्झध 
व्मङ्झतत नबई ऋण रगानी गनि सक्नेछैन । 

४०. सन्दबि व्माजदय सम्फन्धी व्मवस्था  ्(१) सङ्घीम कानङ्टनफभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रायरे फचत तथा ऋणको सन्दबि व्माजदय तोक्न 
सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सन्दबि ब्माजदय सॊस्थाका राङ्झग ङ्झनदेशक ब्माजदयको रुऩभा यहनेछ । 

४१. व्मङ्ञिगत फचतको सीभा: सॊस्थाभा सदस्मको व्मङ्ञिगत फचतको सीभा सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभभा 
तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद –८ 

आङ्झथिक स्रोत ऩङ्चयचारन 
४२. सेमय ङ्झफिी तथा ङ्जपताि सम्फन्धी व्मफस्था :(१) सॊस्थारे आफ्नो सदस्मराई सेमय ङ्झफिी गनि सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊस्थारे एकै सदस्मराई आफ्नो कूर सेमय ऩूॉजीको 
फीस प्रङ्झतशतबन्दा फढी हङ्टने गयी सेमय ङ्झफिी गनि सक्नेछैन ।  

तय नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तह को ऩूणि वा आॊङ्ञशक स्वाङ्झभत्व वा ङ्झनमन्िण  बएको 
सॊस्था वा ङ्झनकामको हकभा मो फन्देज रागू हङ्टनेछैन। 

(3) सॊस्थाको सेमयको अङ्जङ्कत भूल्म प्रङ्झतसेमय एक सम रुऩैमाॉ हङ्टनेछ ।  

(4) सॊस्थाको सेमय ऩूॉजी ङ्जवङ्झनमभभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(5) सॊस्थारे खङ्टरा फजायभा सेमय ङ्झफिी गनि ऩाउनेछैन । 

(6) सॊस्थाको भूरधनको रुऩभा यहेको कङ्ट नै सदस्मको सेमय सोही सॊस्थाको ऋण वा दाङ्जमत्वफाहेक अन्म कङ्ट नै 
ऋण वा दाङ्जमत्व वाऩत ङ्झरराभ ङ्झफिी गङ्चयनेछैन । 

४३. यकभ ङ्जपताि तथा खाता सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था : (1) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाको सदस्मता त्माग  गयी  यकभ 
ङ्जपताि ङ्झरन चाहेभा ङ्झनजको कङ्ट नै दाङ्जमत्व बए त्मस्तो दाङ्जमत्व ब ङ्टिान गयेको ङ्झभङ्झतरे एक भङ्जहनाङ्झबि ङ्झनजको 
फाॉकी यकभ तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्झनजराई ङ्जपताि गनङ्टि ऩनेछ । 

(२) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाभा जम्भा गयेको फचत ङ्जपताि भाग गयेभा ङ्झनजको कङ्ट नै दाङ्जमत्व बए त्मस्तो दाङ्जमत्व 
किा गयी फाॉकी यकभ तोङ्जकएफभोङ्ञजभ ङ्झनजराई ङ्जपताि गनङ्टि ऩनेछ।  
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(३) सॊस्थारे सफै प्रकायका वचत खाताहरु सञ्चारन गनि सक्नेछ ।    

४४. ऋण वा अनङ्टदान ङ्झरन सक्न:े (१) सॊस्थारे ङ्जवदेशी फैंक वा ङ्जवत्तीम सॊस्था वा अन्म ङ्झनकामफाट ऋण वा अनङ्टदान 
ङ्झरन वा त्मस्तो ङ्झनकामसॉग साझेदायीभा काभ गनि सङ्घीम कानङ्टन वभोङ्ञजभ स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) वभोङ्ञजभ ङ्जवदेशी फैङ्क वा ङ्झनकामफाट ऋण वा अनङ्टदान ङ्झरन  स्वीकृङ्झतका राङ्झग  
तोङ्जकएवभोङ्ञजभक ङ्जववयणहरुसङ्जहत दताि गने अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) वभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्राप्त बएभा दताि गने अङ्झधकायीरे नगय कामिऩाङ्झरकाभा प्रस्ताव ऩेस गनङ्टि 
ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको प्रस्ताव नगय कामिऩाङ्झरकारे स्वीकृङ्झतको राङ्झग भन्िारमभा ङ्झसपाङ्चयस गयी 
ऩठाउनेछ ।  

४५. नेऩार सयकायको सङ्टयऺण प्राप्तज गनि सक्ने: (१) सॊस्थारे ङ्जवदेशी फैङ्क वा ङ्झनकामसॉग ङ्झरने ऋणभा सङ्टयऺण प्राप्तक 
गनङ्टि ऩने बएभा सङ्घीम कानङ्टन वभोङ्ञजभ स्वीकृङ्झतका राङ्झग दताि गने अङ्झधकायी सभऺ प्रस्ताव सङ्जहत ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ । 

(२) दपा (१) वभोङ्ञजभ प्राप्त प्रस्ताव नगय कामिऩाङ्झरकारे सङ्घीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ स्वीकृङ्झतका राङ्झग 
भन्िारमभा ङ्झसपाङ्चयस गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

 

 

 

ऩङ्चयच्छेद –९ 

सॊस्थाको कोष 

४६ सॊस्थाको कोष : (१) सॊस्थाको कोषभा देहाम फभोङ्ञजभको यकभ यहनेछ :– 

(क) सेमय ङ्झफिीफाट प्राप्तउ यकभ, 

(ख) फचतको रुऩभा प्राप्त ्  यकभ, 

(ग) ऋणको रुऩभा प्राप्त ्  यकभ, 

(घ) नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम सयकायफाट प्राङ्झप्त अनङ्टदान यकभ, 

(ङ) ङ्जवदेशी सयकाय वा अन्तयािङ्जष्ट्रम सङ्घसॊस्थाफाट प्राप्ता अनङ्टदान वा सहामताको यकभ, 

(च) व्मवसाङ्जमक कामिफाट आङ्ञजित यकभ , 

(छ) सदस्मता प्रवेश शङ्टल्क , 

(ज) सॊस्थाको नाभभा प्राप्त हङ्टने अन्म जङ्टनसङ्टकै यकभ । 

४७.  जगेडा कोष :(१) सॊस्थाभा एक जगेडा कोष यहनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहाम फभोङ्ञजभका यकभ यहनेछन ्:– 

(क) आङ्झथिक वषिको खङ्टद आमफाट खङ्टद खचि कटाई फाॉकी यहेको यकभको कम्तीभा ऩच्चीस 
प्रङ्झतशत यकभ,  

(ख) कङ्ट नै सॊस्था, सङ्घ वा ङ्झनकामरे प्रदान गयेको ऩूॉजीगत अनङ्टदान यकभ, 

(ग) ङ्ञस्थय सम्ऩङ्ञत्त ङ्झफिीफाट प्राप्तऩ यकभ, 
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(घ)  अन्म स्रोतफाट प्राप्त  यकभ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको जगेडा कोष अङ्जवबाज्म हङ्टनेछ । 

४८. सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपताि कोष  ्(१) सॊस्थाभा एक सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपताि कोष यहनेछ । 

(२) दपा ४७ फभोङ्ञजभ को जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ 
छङ्टट्ट्याई फाॉकी यहेको यकभको कम्तीभा ऩच्चीस प्रङ्झतशत यकभ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा वाङ्जषिक 
रुऩभा जम्भा गनङ्टि ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको यकभ सदस्मरे गयेको  सङ्घीम कानङ्टनभा  तोङ्जकएफभोङ्ञजभको वाङ्जषिक कायोवायको 
आधायभा सम्फङ्ञन्धत सदस्मराई उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

४९. सहकायी प्रवद्धिन कोषसम्फन्धी व्मवस्था: (१) सॊस्थारे सहकायी व्मवसामको प्रव द्धिन गनिका राङ्झग दपा ४७ 
फभोङ्ञजभ जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ छङ्टयाई फाॉकी यहेको 
यकभको शून्म दशभरव ऩाॉच  प्रङ्झतशतरे हङ्टन आउने यकभ  सङ्घीम कानङ्टनभा व्मवस्था बएफभोङ्ञजभको सहकायी 
प्रवद्धिन कोषभा वाङ्जषिक रुऩभा जम्भा गनङ्टि ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको उऩमोग सङ्घीम कानङ्टन व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

५०.  अन्म कोष सम्फन्धी व्मफस्था्  (१) दपा ४६, ४७, ४८ य ४९ भा उङ्ञल्रङ्ञखत कोषका अङ्झतङ्चयि सॊस्थाभा 
सहकायी ङ्ञशऺा कोष, सेमय राबाॊश कोष रगामत तोङ्जकएफभोङ्ञजभका अन्म कोषहरु यहन सक्नेछन ्। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको यकभ सो कोषको उद्देश्म ऩूङ्झतिका राङ्झग ङ्जवङ्झनमभभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभ 
उऩमोग गनि सङ्जकनेछ ।  

तय एक वषिको सेमय राबाॊशको यकभ सेमय ऩूॉजीको अठाय प्रङ्झतशतबन्दा फढी हङ्टनेछैन । 

ऩङ्चयच्छेद –१० 

अङ्झबरेख य सूचना 
५१. अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने : (१) सॊस्थारे साधायण सबा, सङ्झभङ्झत तथा रेखा सङ्टऩङ्चयफेऺण सङ्झभङ्झत फैठकका ङ्झनणिम तथा 

काभ कायफाहीको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख सङ्टयङ्ञऺत साथ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) सॊस्थारे कायोफायसॉग सम्फङ्ञन्धत तथा अन्म आवश्मक अङ्झबरेखहरू तोङ्जकएफभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत साथ याख्नङ्ट 
ऩनेछ । 

५२. ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने :(१) सॊस्थारे देहामका ङ्जववयणहरू सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन आ.व. सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे 
ऩन्र ङ्छदन ङ्झबि दताि गने अङ्झधकायी सभऺ ऩेस गनङ्टि ऩनेछ :– 

(क) कायोफायको चौभाङ्झसक य वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन तथा रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

(ख) फाङ्जषिक कामििभ नीङ्झत तथा मोजना , 
(ग) खङ्टद फचत सम्फन्धी नीङ्झत तथा मोजना , 

(घ) सञ्चारकको नाभ तथा फाॉकी कामािवङ्झधको सूची , 

(ङ) साधायणसबाको फैठक सम्फन्धी जानकायी , 

(च) सेमय सदस्म सङ्खख्मा  य सेमय ऩूॉजी,   
(छ) सञ्चारक वा सदस्मरे ङ्झरएको ऋण ङ्झतनि फाॉकी यहेको यकभ , 
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(ज) दताि गने अङ्झधकायीरे सभमसभमभा तोङ्जकङ्छदएको अन्म ङ्जववयण । 

 

ऩङ्चयच्छेद – ११ 

रेखा य रेखाऩयीऺण 

 

५३. कायोफायको रेखा: सॊस्थाको  कायोफायको रेखा दोहोयो रेखा प्रणारीभा आधाङ्चयत य कायोफायको मथाथि ङ्ञस्थङ्झत 
स्ऩष्टरुऩभा देङ्ञखने गयी सङ्घीम कानङ्टनफभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रायरे रागू गयेको रेखाभान (एकाउङ्ञन्टङ स्याण्डडि) य मस 
ऐन फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टिऩने अन्म सति तथा व्मवस्था फभोङ्ञजभ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

५४. रेखाऩयीऺण: (१) सॊस्थारे प्रत्मेक आङ्झथिक वषिको रेखाऩयीऺण सो आङ्झथिक वषि सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन 
भङ्जहनाङ्झबि प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ इजाजतऩि प्राप्तऩ रेखाऩयीऺकद्वाया गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबि कङ्ट नै सॊस्थारे रेखाऩयीऺण नगयाएको ऩाइएभा दताि गने अङ्झधकायी रे 
त्मस्तो सॊस्थाको रेखा ऩयीऺण इजाजतऩिप्राप्तत रेखाऩयीऺकफाट गयाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺण गयाउॉदा रेखाऩयीऺकराई ङ्छदनङ्ट ऩने ऩाङ्चयश्रङ्झभक रगामतको यकभ 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे व्महोनेछ ।  

(४) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺकरे गयेको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन अनङ्टभोदनका राङ्झग 
साधायणसबा सभऺ ऩेस गनङ्टि ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ऩेस बएको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन साधायणसबाफाट अनङ्टभोदन हङ्टन नसकेभा ऩङ्टन् 
रेखाऩयीऺणका राङ्झग साधायणसबारे दपा ५५ को अधीनभा यही अको रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टि गनेछ । 

५५. रेखाऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि : (१) सॊस्थाको रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामि गनि प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ इजाजतऩि  
प्राप्तक रेखाऩयीऺकहरूभध्मेफाट साधायणसबारे एक जना रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि गयी ऩाङ्चयश्रङ्झभकसभेत तोक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टि गदाि एउटै व्मङ्ञि , पभि वा कम्ऩनीराई रगाताय तीन आङ्झथिक 
वषिबन्दा फढी हङ्टने गयी ङ्झनमङ्टि गनि सङ्जकनेछैन । 

५६. रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टि हङ्टन नसक्ने :(१) देहामका व्मङ्ञि रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टि हङ्टन तथा ङ्झनमङ्टि बई सकेको 
बए सो ऩदभा फहार यहन सक्ने छैन :- 

(क) सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक, 
(ख) सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको सदस्म, 

(ग) सहकायी सॊस्थाको ङ्झनमङ्झभत ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउने गयी ङ्झनमङ्टि सल्राहकाय वा कभिचायी, 
(घ) रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कसङ्टयभा सजाम ऩाएको तीन वषिको अवङ्झध ब ङ्टिान नबएको ,  
(ङ) दाभासाहीभा ऩयेको, 
(च) भ्रष्टाचाय, ठगी वा नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अन्म पौजदायी कसङ्टयभा सजाम ऩाएको ऩाॉच वषि ब ङ्टिान 

नबएको,  
(ज) सम्फङ्ञन्धत सॊस्थासॉग स्वाथि फाङ्ञझएको व्मङ्ञि । 

(२) रेखाऩयीऺकरे आ पू ङ्झनमङ्टि हङ्टनङ्टअङ्ञघ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अमोग्म नबएको कङ्ट या को सॊस्था सभऺ 
स्वघोषणा गनङ्टिऩनेछ ।  
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(३) कङ्ट नै रेखाऩयीऺक आफ्नो कामिकार सभाप्त नहङ्टॉदै कङ्ट नै सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गनि अमोग्म बएभा वा 
सॊस्थाको रेखाऩयीऺकको ऩदभा कामभ यहन नसक्ने ङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बएभा ङ्झनजरे रेखाऩयीऺण गनङ्टि ऩने वा 
गङ्चययहेको काभ तत्कार योकी सो कङ्ट याको जानकायी ङ्झरङ्ञखत रुऩभा सॊस्थाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) मस दपाको प्रङ्झतकूर हङ्टनेगयी ङ्झनमङ्टि बएको रेखाऩयीऺकरे गयेको रेखाऩयीऺण भान्म हङ्टने छैन ।  

ऩङ्चयच्छेद – १2 

छङ्टट,सङ्टङ्जवधा य सहङ्टङ्झरमत 

५७.  छङ्टट, सङ्टङ्जवधा य सहङ्टङ्झरमत: (१) सॊस्थाराई प्राप्त हङ्टने छङ्टट, सङ्टङ्जवधा य सहङ्टङ्झरमत सङ्घीम कानङ्टनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा उल्रेङ्ञखत छङ्टट , सङ्टङ्जवधा य सहङ्टङ्झरमतफाहेक सॊस्थाराई प्राप्त हङ्टने अन्म छङ्टट , सङ्टङ्जवधा य 
सहङ्टङ्झरमत तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद—१3 

ऋण असङ्टरी तथा फाॉकी फक्मौता 
५८. ऋण असङ्टर गने : (१) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थासॉग गयेको ऋण सम्झौता वा सति कफङ्टङ्झरमतको ऩारना नगयेभा , 

ङ्झरखतको बाखाङ्झबि ऋणको साॉवा, ब्माज य हजािना  च ङ्टिा नगयेभा  वा ऋण ङ्झरएको यकभ सम्फङ्ञन्धत काभभा 
नरगाई ङ्जहनाङ्झभना गयेको देङ्ञखएभा त्मस्तो सदस्मरे ऋण ङ्झरॊदा याखेको ङ्झधतोराई सम्फङ्ञन्धत सॊस्था रे ङ्झरराभ 
ङ्झफिी गयी वा अन्म कङ्ट नै व्मवस्था गयी आफ्नो साॉवा , ब्माज  य हजािना असङ्टर उऩय गनि स क्नेछ। ङ्झधतो 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे सकाये ऩिात ्ऩङ्झन ऋणीरे साॉवा ब्माज दङ्टवै ब ङ्टिानी गयी ङ्झधतो फाऩतको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जपताि ङ्झरन 
चाहेभा ङ्जपताि गनङ्टिऩनेछ । 

(२) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्था भा याखेको ङ्झधतो कङ्ट नै  ङ्जकङ्झसभरे कसैराई हक छोङ्झडङ्छदएभा वा अन्म कङ्ट नै  कायणफाट 
त्मस्तो ङ्झधतोको भूल्म घट्ट्न गएभा त्मस्तो ऋणीराई ङ्झनङ्ञित म्माद ङ्छदई थऩ ङ्झधतो सङ्टयऺण  याख्नभ   
रगाउन सङ्जकनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऋणीरे थऩ ङ्झधतो नयाखेभा वा उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभको ङ्झधतो फाट ऩङ्झन 
साॉवा, ब्माज य हजािनाको यकभ असङ्टर उऩय हङ्टन नसकेभा त्मस्तो ऋणीको हक राग्ने अन्म जामजेथाफाट 
ऩङ्झन साॉवा, ब्माज य हजािना असङ्टर उऩय गनि सङ्जकनेछ ।  

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ साॉवा, ब्माज य हजिना असङ्टर उऩय गदाि रागेको खचिको यकभ तथा असङ्टर  उऩय 
बएको साॉवा, व्माज य हजािनाको यकभ किा गयी फाॉकी यहन आएको यकभ सम्फङ्ञन्धत ऋणीराई ङ्जपताि 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ  कङ्ट नै सॊस्थारे ऋणीको ङ्झधतो वा अन्म जाम जेथा ङ्झरराभ ङ्झफिी गदाि ङ्झरराभ सकाने 
व्मङ्ञिको नाभभा सो  ङ्झधतो वा जामजेथा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ यङ्ञजषे्ट्रशन वा दाङ्ञखर खायेज गनिका 
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत कामािरमभा रेखी ऩठाउनेछ  य सम्फङ्ञन्धत कामािरमरे ऩङ्झन सोही फभोङ्ञजभ यङ्ञजषे्ट्र सन वा 
दाङ्ञखर खायेज गयी सोको जानकायी सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्झधतो याखेको सम्ऩङ्ञत्त ङ्झरराभ ङ्झफिी गदाि कसैरे सकाय नगयेभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्था आपैं रे सकाय गनि सक्नेछ । 
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(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ आपैं रे सकाय गयेभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको नाभभा यङ्ञजषे्ट्र सन वा 
दाङ्ञखर खायेज गनि सम्फङ्ञन्धत कामािरमभा रेखी ऩठाउनेछ य त्मसयी रेखी आएभा सम्फङ्ञन्धत कामािरमरे 
सोही फभोङ्ञजभ यङ्ञजषे्ट्रशन वा दाङ्ञखर खायेज गयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

५९. कारो सूची सम्फन्धी व्मवस्था्  सॊस्थाफाट ऋण ङ्झरई  यकभको अऩचरन गने वा तोङ्जकएको सभमावङ्झध ङ्झबि 
ऋणको साॉवा व्माज ङ्जपताि नगने व्मङ्ञिको नाभ नाभे सीसङ्जहत कारो सूची प्रकाशन सम्फन्धी व्मवस्था सङ्घीम 
कानङ्टनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

६०. कजाि सूचना केन्ि सम्फन्धी व्मवस्था् कजाि सूचना केन्ि सम्फन्धी व्मवस्था सङ्घीम कानङ्टनफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
६१ फाॉकी फक्मौता असङ्टर उऩय गने : कसैरे सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टि फङ्टझाउनङ्ट ऩने यकभ नङ्झतयी फाॉकी याखेभा त्मस्तो यकभ 

य सोको ब्माजसभेत दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो व्मङ्ञिको जामजेथाफाट असङ्टर उऩय गङ्चयङ्छदन सक्नेछ । 

६२. योक्का याख्नस रेखी ऩठाउने: (१) सॊस्था वा दताि गने अङ्झधकायीरे  दपा ५८ य ६१ को प्रमोजनका राङ्झग कङ्ट नै 
व्मङ्ञिको खाता, जामजेथाको स्वाङ्झभत्व हस्तान्तयण , नाभसायी वा ङ्झफिी गनि नऩाउने गयी योक्का याङ्ञख्न सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ योक्काका राङ्झग रेखी आएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ त्मस्तो 
व्मङ्ञिको खाता , जामजेथाको स्वाङ्झभत्व हस्तान्तयण , नाभसायी वा ङ्झफिी गनि नऩाउने गयी योक्का याखी ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ । 

६३. अग्राङ्झधकाय यहने: कङ्ट नै व्मङ्ञिरे सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टि ऩने ऋण वा अन्म कङ्ट नै दाङ्जमत्व  नङ्झतयेभा त्मस्तो व्मङ्ञिको 
जामजेथाभा नेऩार सयकायको कङ्ट नै हक दाफी बए त्मसका राङ्झग यकभ छङ्टिाई फाॉकी यहन आएको यकभभा 
सॊस्थाको अग्राङ्झधकाय यहनेछ । 

६४.  कामिवाही गनि वाधा नऩने: सॊस्थारे ऋण असङ्टरी गने सम्फन्धभा कङ्ट नै व्मङ्ञि  वा सहकायी सॊस्था  उऩय चराएको 
कङ्ट नै कायवाहीका कायणफाट त्मस्तो व्मङ्ञि वा सॊस्था उऩय मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभको कङ्ट नै 
कसङ्टयभा कायवाही चराउन योक रगाएको भाङ्झनने छैन । 

ऩङ्चयच्छेद– १4 

एकीकयण,  ङ्जवघटन तथा दताि खायेज 

६५. एकीकयण तथा ङ्जवबाजन सम्फन्धी व्मफस्था: (१) मस ऐनको अधीनभा यही दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी सॊस्थाहरु एक 
आऩसभा गाबी एकीकयण गनि वा एक सॊस्थाराई बौगोङ्झरक कामि ऺेिको आधायभा दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी 
सॊस्थाभा ङ्जवबाजन गनि सङ्जकनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ  एकीकयण वा ङ्जवबाजन  गदाि सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको कूर कामभ यहेका सदस्म 
सङ्खख्माको फहङ्टभतफाट ङ्झनणिम हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।           

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ एकीकयण वा ङ्जवबाजन गने ङ्झनणिम गदाि एकीकयण  वा ङ्जवबाजन का सति य 
कामिङ्जवङ्झधसभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) ङ्जवषम य उद्देश्म ङ्झभल्ने सॊस्थाहरुराई एकीकयण गनि प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ । तय फचत तथा ऋण 
सहकायीराई ङ्जवबाजन गङ्चयनेछैन । मसरे फचत सहकायीको दोहोयो सदस्मता हटाउने कामिराई असय 
गयेको भाङ्झननेछैन ।   
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६६.  ङ्जवघटन य दताि खायेज: (१) कङ्ट नै सॊस्थाभा देहामको अवस्था ङ्जवद्यभान बएभा  साधायण सबाको तत्कार कामभ 
यहेका फहङ्टभत सदस्मको ङ्झनणिमफाट त्मस्तो सॊस्थाको ङ्जवघटन गने ङ्झनणिम ग यी दताि खायेजीको स्वीकृङ्झतका राङ्झग 
सङ्झभङ्झतरे दताि गने अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनसक्नेछ :– 

(क) ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म तथा कामि हाङ्झसर गनि सम्बव नबएभा,  
(ख) सदस्मको ङ्जहत गनि नसक्ने बएभा । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त  ङ्झनवेदनभा छानङ्जवन गदाि त्मस्तो सॊस्थाको ङ्जवघटन गनि उऩमङ्टि देङ्ञखएभा दताि 
गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको दताि खायेज गनि सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन दताि गने अङ्झधकायीरे  देहामको अवस्थाभा भाि 
सॊस्थाको दताि खायेज गनि सक्नेछ :– 

(क) रगाताय दङ्टई वषिसम्भ कङ्ट नै कायोफाय नगयी ङ्झनङ्ञरिम यहेको ऩाइएभा, 
(ख) कङ्ट नै सॊस्थारे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभावरी ङ्जवऩयीतको कामि फायम्फाय गयेभा, 
(ग) ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म ङ्जवऩयीत कामि गयेभा, 
(घ) सहकायी भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्त ङ्जवऩयीत कामि गयेभा । 

(४) उऩदपा (२) वा (३) फभोङ्ञजभ दताि खायेज गनङ्टि अङ्ञघ दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाराई सङ्टनङ्टवाइका 
राङ्झग ऩन्र ङ्छदनको सभम ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (२) वा (३) फभोङ्ञजभ सॊस्थाको दताि खायेज बएभा त्मस्तो सॊस्था ङ्जवघटन बएको भाङ्झननेछ ।  

(6) उऩदपा (२) वा (३) फभोङ्ञजभ सॊस्थाको दताि खायेजी बएभा त्मस्तो सॊस्थाको दताि प्रभाणऩि स्वत् यद्द 
बएको भाङ्झननेछ । 

६७.  ङ्झरङ्ञक्वडेटयको ङ्झनमङ्टङ्ञि: (१) दपा ६६ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सॊस्थाको दताि खायेज बएभा दताि गने अङ्झधकायी रे 
ङ्झरङ्ञक्वडेटय ङ्झनमङ्टि गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सङ्घीम कानङ्टनभा तोङ्जकएको सीभासम्भको सम्ऩङ्ञत्त 
बएको सॊस्थाको हकभा दताि गने अङ्झधकायी रे कङ्ट नै अङ्झधकृतस्तयका कभिचायीराई ङ्झरङ्ञक्वडेटय ङ्झनमङ्टङ्ञि गनि 
सक्नेछ । 

६८.  ङ्झरङ्ञक्वडेसन ऩङ्झछको सम्ऩङ्झतको उऩमोग: कङ्ट नै सॊस्थाको ङ्झरङ्ञक्वडेशन ऩिात ्सफै दाङ्जमत्व ब ङ्टिान गयी फाॉकी यहन 
गएको सम्ऩङ्ञत्तको उऩमोग सङ्घीम कानङ्टनभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

 

 

 

 

ऩङ्चयच्छेद –१5 

दताि गने अङ्झधकायी 
 

६९. दताि गने अङ्झधकायी: (१) मस ऐन अन्तगित दताि गने अङ्झधकायीरे गनङ्टिऩने कामिहरू हेटौडा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको 
प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे गनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दताि गने अङ्झधकायीरे मस ऐनफभोङ्ञजभ आपूभा यहेको कङ्ट नै वा सम्ऩूणि अङ्झधकाय 
आपू भातहतको अङ्झधकृतस्तयको कभिचायीराई प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ । 

७०. काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अन्मि उङ्ञल्रङ्ञखत काभ , कतिव्म तथा अङ्झधकायको अङ्झतङ्चयि दताि गने 
अङ्झधकायीको काभ, कतिव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 ऩङ्चयच्छेद –१6 

ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन 
७१. ङ्झनयीऺण तथा अङ्झबरेख जाॉच गने: (१) दताि गने अङ्झधकायी रे सॊस्थाको जङ्टनसङ्टकै वखत ङ्झनयीऺण तथा अङ्झबरेख 

ऩयीऺण गनि, गयाउन सक्नेछ । 

(२) नेऩार याष्ट्र फैंङ्करे जङ्टनसङ्टकै वखत तोङ्जकएको बन्दा फढी आङ्झथिक कायोवाय गने सॊस्थाको ङ्जहसा फ ङ्जकताफ वा 
ङ्जवत्तीम कायोवायको ङ्झनयीऺण वा जाॉच गनि, गयाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) को प्रमोजनका राङ्झग नेऩार याष्ट्र फैङ्करे आफ्ना कङ्ट नै अङ्झधकायी वा ङ्जवशेषऻ खटाई आवश्मक  
ङ्जववयण वा सूचनाहरू सॊस्थाफाट ङ्ञझकाई ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩयीवेऺण गनि सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (१) वा (२)  फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण वा ङ्जहसाफ जाॉच  गदाि दताि गने अङ्झधकायी वा नेऩार याष्ट्र फैङ्कको 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकृतरे भाग गयेको जानकायी सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (१)  वा (२)  फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण वा ङ्जहसाफ जाॉच गदाि कङ्ट नै सॊस्थाको काभकायफाही मो ऐन , मस 
ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, भाऩदण्ड वा कामिङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ बएको नऩाइएभा दताि गने अङ्झधकायी 
वा नेऩार याष्ट्र फैङ्क रे सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩारना 
गनङ्टि त्मस्तो सॊस्थाको कतिव्म हङ्टनेछ । 

(६) नेऩार याष्ट्र फैङ्करे मस दपा फभोङ्ञजभ सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩयीवेऺण गदाि नेऩार याष्ट्र फैङ्क रे प्रचङ्झरत 
कानङ्टन फभोङ्ञजभको अङ्झधकाय प्रमोग गनि सक्नेछ। 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩयीवेऺण गदाि प्राप्तम हङ्टन आएको जानकायी नेऩार याष्ट्र फैङ्करे 
नगय कामिऩाङ्झरकाराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।   

७२. छानङ्जवन गनि सक्ने :(१) कङ्ट नै सॊस्थाको व्मवसाङ्जमक कायोफाय सन्तोषजनक नबएको , सदस्मको ङ्जहत ङ्जवऩयीत 
काभ बएको वा सो सॊस्थाको उद्देश्म ङ्जवऩयीत कामि गयेको बनी त्मस्तो सॊस्थाको कम्तीभा ऩाॉच प्रङ्झतशत सदस्मरे 
छानङ्जवनका राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदएभा दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको छानङ्जवन गनि, गयाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छाङ्झनवन गदाि भाग गयेको ङ्जववयण वा कागजात उऩरब्ध गयाई सहमोग गनङ्टि 
सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको कतिव्म हङ्टनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको छानङ्जवनको जानकायी सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई ङ्झरङ्ञखत रुऩभा ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ । 

७३.  फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था :(१) फचत तथा 
ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने सॊस्थारे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ अनङ्टगभन प्रणारी अवरम्फन गनङ्टि ऩनेछ । 

(२) दताि गने अङ्झधकायी रे फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सॊस्थाको तोङ्जकएफभोङ्ञजभको अनङ्टगभन प्रणारीभा 
आधाङ्चयत बई ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गनेछ । 
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन दताि गने अङ्झधकायीरे आवश्मकता अनङ्टसाय नेऩार 
याष्ट्र फैङ्क रगामतका अन्म ङ्झनकामको सहमोग ङ्झरन सक्नेछ । 

 

७४. वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन ऩेस गनङ्टिऩने : (१) दताि गने अङ्झधकायी रे आङ्झथिक वषि सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबि 
सॊस्थाको ङ्झनयीऺण सम्फन्धी वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन नगय कामिऩाङ्झरका सभऺ ऩेस गनङ्टि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१)  फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदनभा देहामका ङ्जववयणहरू खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ:– 

(क) सञ्चारनभा यहेका सॊस्थाको ङ्जववयण, 

(ख) अनङ्टगभन गङ्चयएका सॊस्थाको सङ्खख्मा तथा आङ्झथिक कायोवायको ङ्जववयण, 

(ग) सॊस्थाभा सहकायी ङ्झसद्धान्त य मो ऐन , मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ , ङ्जवङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक 
कामिङ्जवङ्झधको ऩारनाको अवस्था, 

(घ) सॊस्थाका सदस्मरे प्राप्तव गयेको सेवा सङ्टङ्जवधाको अवस्था, 
(ङ) सॊस्थाको ङ्जिमाकराऩभा सदस्मको सहबाङ्झगताको स्तय अनङ्टऩात, 

(च) सॊस्थाराई उऩभहानगयऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयएको ङ्जवत्तीम अनङ्टदान तथा छङ्टट सङ्टङ्जवधाको 
सदङ्टऩमोङ्झगताको अवस्था,  

(छ) सॊस्थाको आङ्झथिक ङ्जिमाकराऩ तथा ङ्जवत्तीम अवस्था सम्फन्धी तोङ्जकएफभोङ्ञजभका ङ्जववयण , 

(ज) सॊस्थाभा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्िण प्रणारीको अवस्था, 
(झ) सॊस्थाभा सङ्टशासन तथा ङ्ञजम्भेवायीको अवस्था, 
(ञ) सॊस्थाभा यहेका कोषको ङ्जववयण, 

(ट) सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपताि कोष ङ्जवतयणको अवस्था, 
(ठ) सहकायीको नीङ्झत ङ्झनभािणभा सहमोग ऩङ्टग्ने आवश्मक कङ्ट याहरू, 

(ड) सहकायी सॊस्थाको दताि, खायेजी तथा ङ्जवघटन सम्फन्धी ङ्जववयण, 

(ढ) सॊस्थारे सञ्चारन गयेको दपा १२ फभोङ्ञजभको कायोवाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩङ्चयमोजनाको  
ङ्जववयण,  

(ण) तोङ्जकएफभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयण । 

७५.  आऩसी सङ्टयऺण सेवा सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था् (१) सॊस्थारे सङ्घीम कानङ्टनभा व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ आफ्ना 
सदस्महरुको फारीनारी वा वस्तङ्टबाउ भा बएको  ऺङ्झतको अॊशऩूङ्झति गने गयी आऩसी सङ्टयऺण सेवा सञ्चारन गनि 
सक्नेछ । 

७६. ङ्ञस्थयीकयण कोष सम्फन्धी व्मवस्था  ्(१) फचत तथा ऋण ङ्जवषमगत सॊस्था हरू सम्बाङ्जवत जोङ्ञखभफाट सॊयऺणका 
राङ्झग सङ्घीम कानङ्टनभा व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ खडा हङ्टने ङ्ञस्थयीकयण कोषभा सहबागी हङ्टन सक्नेछन ्। 

ऩङ्चयच्छेद –१7 

सभस्माग्रस्त सॊस्थाको व्मवस्थाऩन 

७७. सॊस्था सभस्माग्रस्त बएको घोषणा गनि सङ्जकने : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गङ्चयएको ङ्झनयीऺण वा ङ्जहसाफ जाॉचफाट 
कङ्ट नै सॊस्थाभा देहामको अवस्था ङ्जवद्यभान यहेको देङ्ञखएभा  कामिऩाङ्झरकारे त्मस्तो सॊस्थाराई सभस्माग्रस्त सॊस्थाको 
रुऩभा घोषणा तथा सोको व्मवस्थाऩन गनि भन्िारमभा ङ्झसपाङ्चयस गनि सक्नेछ:- 
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(क) सदस्मको ङ्जहत ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी कङ्ट नै कामि गयेको, 
(ख) सॊस्थारे ऩङ्टया गनङ्टिऩने ङ्जवत्तीम दाङ्जमत्व ऩङ्टया नगयेको वा ब ङ्टिानी गनङ्टिऩने दाङ्जमत्व ब ङ्टिानी गनि 

नसकेको वा ब ङ्टिानी गनि नसक्ने अवस्था बएको, 
(ग) सदस्महरूको फचत ङ्झनधािङ्चयत सति फभोङ्ञजभ ङ्जपताि गनि नसकेको, 
(घ) मो ऐन, मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ तथा ङ्जवङ्झनमभ ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी सॊस्था सञ्चारन बएको, 
(ङ) सॊस्था दाभासाहीभा ऩनि सक्ने अफस्थाभा बएको वा उल्रेखनीम रुऩभा गम्बीय आङ्झथिक कङ्छठना इ 

बोङ्झगयहेको, 
(च) कङ्ट नै सॊस्थारे सदस्मको फचत यकभ ङ्जपताि गनङ्टि ऩने अवङ्झधभा ङ्जपताि नगयेको बनी त्मस्तो सॊस्थाका   

कम्तीभा वीस प्रङ्झतशत वा फी सजना भध्मे जङ्टन कभ हङ्टन्छ सो फयाफयका  सदस्महरूरे दताि गने 
अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदएकोभा छानङ्जवन गदाि खण्ड (क) देङ्ञख (ङ) सम्भको कङ्ट नै अवस्था 
ङ्जवद्यभान बएको देङ्ञखएको । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ गठन गयेको आमोगरे कङ्ट नै 
सॊस्थाराई सभस्माग्रस्त सॊस्था घोषणा गनि ङ्झसपाङ्चयस गयेभा वा सभस्माग्रस्त बनी ऩङ्जहचान गयेकोभा वा 
त्मस्तो आमोगभा ऩयेको उजङ्टयी सङ्खख्मा , औङ्ञचत्मसभेतको आधायभा कामिऩाङ्झरकारे त्मस्तो सॊस्थाराई 
सभस्माग्रस्त सॊस्था घोषणा तथा सोको व्मवस्थाऩन गनि भन्िारमभा ङ्झसपाङ्चयस गनि सक्नेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–१8 

कसङ्टय, दण्ड जङ्चयवाना तथा ऩङ्टनयाफेदन 

७८.  कसङ्टय गयेको भाङ्झनने : कसैरे देहामको कङ्ट नै कामि गयेभा मस ऐन अन्तगितको कसङ्टय गयेको भाङ्झननेछ ।  

(क) दताि नगयी वा खायेज बएको सॊस्था सञ्चारन गयेभा वा कङ्ट नै व्मङ्ञि , पभि वा कम्ऩनीरे आफ्नो 
नाभभा सहकायी शब्द वा सो शब्दको अॊग्रजेी रुऩान्तयण याखी कङ्ट नै कायोफाय, व्मवसाम , सेवा 
प्रवाह वा अन्म कङ्ट नै कामि गयेभा, 

(ख) सदस्मको फचत मस ऐन य मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ , ङ्जवङ्झनमभफभोङ्ञजभ फाहेक अन्म कङ्ट नै  
ऩङ्झन प्रमोजनका राङ्झग प्रमोग गयेभा,  

(ग) तोङ्जकएको बन्दा फढी यकभ ऋण प्रदान गदाि जभानत वा सङ्टयऺण नयाखी ऋण प्रदान गयेभा, 
(घ) सङ्झभङ्झतको सदस्म , व्मवस्थाऩक वा कभिचायीरे सॊस्थाको सम्ऩङ्ञत्त , फचत वा सेमय यकभ ङ्जहनाङ्झभना 

गयेभा, 
(ङ) ऋण असङ्टर हङ्टन नसक्ने गयी सङ्झभङ्झतका कङ्ट नै सदस्म, ङ्झनजको नातेदाय वा अन्म व्मङ्ञि वा 

कभिचायीराई ऋण ङ्छदई यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेभा,  
(च) सङ्झभङ्झतका कङ्ट नै सदस्मरे एक्रै वा अन्म सदस्म को ङ्झभरोभतोभा सॊस्थाको सेमय वा फचत यकभ 

आपू खङ्टसी ऩङ्चयचारन गयी सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टमा्िएभा,  

(छ) झङ्टिा वा गरत ङ्जववयण ऩेस गयी  कजाि ङ्झरएभा , याखेको ङ्झधतो कच्चा बएभा वा ऋण ङ्जहनाङ्झभना 
गयेभा,  
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(ज)  सॊस्थारे मस ऐन य मस ऐन अन्तगित फनेका ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ  ङ्जवऩयीत रगानी गयेभा वा रगानी 
गने उद्देश्मरे यकभ उठाएभा,  

(झ) कृङ्झिभ व्मवसाम खडा गयी वा गयाई ऋण ङ्झरएभा वा ङ्छदएभा, 
(ञ) ङ्झधतोको अस्वाबाङ्जवक रुऩभा फढी भूल्माङ्कन गयी ऋण ङ्झरएभा वा ङ्छदएभा, 
(ट) झङ्टिा ङ्जववयणको आधायभा ऩङ्चयमोजनाको रागत अस्वाबाङ्जवक रुऩभा फढाई फढी ऋण ङ्झरएभा वा  

ङ्छदएभा, 
(ठ) कङ्ट नै  व्मङ्ञि वा सॊस्थाराई एक ऩट क ङ्छदइसकेको सङ्टयऺण यीतऩूविक पङ्ट कङ्ट वा नबई वा सो 

सङ्टयऺणरे खाभेको भूल्मबन्दा फढी हङ्टनेगयी सोही सङ्टयऺण अन्म सॊस्थाभा याखी ऩङ्टन् ऋण ङ्झरए वा 
ङ्छदएभा, 

(ड) सॊस्थाफाट जङ्टन प्रमोजनका राङ्झग ऋण सङ्टङ्जवधा ङ्झरएको हो सोही प्रमोजनभा नरगाई अन्मि प्रमोग 
गये वा गयाएभा, 

(ढ) सॊस्थाको कङ्ट नै कागजात वा खाताभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट या कङ्ट नै तङ्चयकारे हटाइ वा उडाइ अकै 
अथि ङ्झनस्कने व्महोया ऩायी ङ्झभराई रेख्न ेवा अको ङ्झबङ्ङै शे्रस्ता याख्न ेजस्ता काभ गयेफाट आपूराई 
वा अरु कसैराई पाइदा वा हानी नोक्सानी गने उद्देश्मरे ङ्जकते गनि वा अकािको हानी नोक्सानी 
गने उद्देश्मरे नगये वा नबएको झङ्टिा कङ्ट या गये वा बएको हो बनी वा ङ्झभङ्झत , अङ्क वा व्महोया 
पयक ऩायी सङ्जहछाऩ गयी गयाई कागजात फनाई वा फनाउन रगाई जारसाजी गये वा गयाएभा,  

(ण) ऋणको ङ्झधतो स्वरुऩ याङ्ञखने चरअचर सम्ऩङ्ञत्त ङ्झरराभ , ङ्झफिी वा अन्म प्रमोजनका राङ्झग 
भूल्माङ्कन गदाि भूल्माङ्कनकतािरे फढी , कभ वा गरत भूल्माङ्कन गयी सॊस्थाराई हानी नोक्सानी 
ऩङ्टमािङउने कामि गये वा गयाएभा,  

(त) सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टमािमउन ेउद्देश्मरे कसैरे कङ्ट नै काभ गयाउन वा नगयाउन , भोराङ्जहजा 
गनि वा गयाउन, कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको यकभ ङ्झरन वा ङ्छदन , ङ्झफना भूल्म वा कभ भूल्मभा कङ्ट नै भार , वस्तङ्ट 
वा सेवा ङ्झरन वा ङ्छदन , दान, दातव्म, उऩहाय वा चन्दा ङ्झरन वा ङ्छदन , गरत ङ्झरखत तमाय गनि वा 
गयाउन, अनङ्टवाद गनि वा गयाउन वा गैय कानङ्टनी राब वा हानी  ऩङ्टमाि,उने फदङ्झनमतरे कङ्ट नै कामि 
गये वा गयाएभा, 

(थ) कङ्ट नै सॊस्था वा सोको सदस्म वा फचतकताि वा तीभध्मे कसैराई हानी नोक्सानी ऩङ्टग्ने गयी रेखा 
ऩयीऺण गये गयाएभा वा रेखा ऩयीऺण गयेको झङ्टिो प्रङ्झतवेदन तमाय ऩायेभा वा ऩानि रगाएभा। 

79. सजाम् (१) कसैरे दपा ७8 को कसङ्टय गयेभा देहामफभोङ्ञजभको सजाम हङ्टनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) य (थ) को कसङ्टयभा एक फषिसम्भ कैद य एक राख रुऩैँमासम्भ जङ्चयवाना, 
(ख) खण्ड (ठ) को कसङ्टयभा दङ्टई फषिसम्भ कैद य दङ्टई राख रुऩैँमासम्भ जङ्चयवाना, 
(ग) खण्ड (ख) को कसङ्टयभा ङ्जवगो फयाफयको यकभ जङ्चयवाना गयी तीन फषिसम्भ कैद, 
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) य (त) को कसङ्टयभा ङ्जवगो बयाई ङ्जवगो 

फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गयी देहाम फभोङ्ञजभको कैद हङ्टनेछ :- 

(१) दश राख रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए एक वषिसम्भ कैद,  
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(२) दश राख रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩचास राख रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए दङ्टईवषि देङ्ञख तीन वषिसम्भ कैद, 

(३) ऩचास राख रुऩैमाॉ बन्दा फढी  एक कयोड रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए तीन वषि देङ्ञख चाय वषि सम्भ 
कैद, 

(४) एक कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी दश कयोड रुऩैमासम्भ ङ्झफगो बए चाय वषिदेङ्ञख छ वषिसम्भ कैद, 

(५) दश कयोड रुऩैंमाॉबन्दा फढी एक अफि रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए छ वषिदेङ्ञख आठ वषिसम्भ कैद, 

(६) एक अफि रुऩैमाॉबन्दा फढी जङ्झतसङ्टकै रुऩैमाॉ ङ्झफगो बए ऩङ्झन आठ वषिदेङ्ञख दश वषिसम्भ कैद, 
(ङ) खण्ड (ढ) को  कसङ्टयभा  दश फषिसम्भ कैद । 

(२) दपा ७८ को कसङ्टय गनि उद्योग गने वा त्मस्तो कसङ्टय गनि भद्दत ऩङ्टमा्िउने  व्मङ्ञिराई भङ्टख्म कसङ्टयदायराई 
हङ्टने सजामको आधा सजाम हङ्टनेछ । 

(३) दपा ७८ को कसङ्टय गने वा त्मस्तो कसङ्टय गनि भद्दत ऩङ्टमा्िउनङ्ट  कङ्ट नै ङ्झनकाम सॊस्था बए त्मस्तो ङ्झनकाम 
सॊस्थाको प्रभङ्टख कामिकायी वा ऩदाङ्झधकायी वा कामिकायी हैङ्झसमतभा कामि सम्ऩादन गने व्मङ्ञिराई मस ऐन 
फभोङ्ञजभ हङ्टने सजाम हङ्टनेछ । 

८0.  जङ्चयवाना हङ्टने :(१) दपा ८6 फभोङ्ञजभ कसैको उजङ्टयी ऩयी वा सॊस्थाको ङ्झनयीऺण अनङ्टगभन वा ङ्जहसाफ ङ्जकताफको 
जाॉच गदाि वा अन्म कङ्ट नै व्महोयाफाट कसैरे देहामको कङ्ट नै कामि गयेको ऩाइएभा दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो 
कामिको प्रकृङ्झत य गाम्बीमिको आधायभा त्मस्तो कामि गने व्मङ्ञिराई ऩाॉच राख रुऩैँमासम्भ जङ्चयवाना गनेछ :-  

(क) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेका ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत सदस्मसॉग ब्माज ङ्झरएभा, 
(ख) सॊस्थारे प्रदान गने फचत य ऋणको ब्माजदय फीचको अन्तय छ प्रङ्झतशतबन्दा फढी कामभ गयेभा, 
(ग) सॊस्थारे प्रदान गयेको ऋणभा राग्ने ब्माजराई भूर कजािभा ऩूॉजीकृत गयी सोको आधायभा ब्माज 

रगाएभा, 
(घ) कङ्ट नै सदस्मराई आफ्नो ऩूॉजीकोषको तोङ्जकएफभोङ्ञजभको प्रङ्झतशतबन्दा फढी हङ्टने गयी ऋण प्रदान 

गयेभा, 
(ङ) सॊस्था दताि गदािका फखतका सदस्मफाहेक अन्म सदस्मराई सदस्मता प्राप्त ्  गयेको तीन भङ्जहना 

अवङ्झध व्मङ्झतत नबई ऋण रगानी गयेभा, 
(च) प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोषको ऩन्र गङ्टणा बन्दा फढी हङ्टने गयी फचत सङ्करन गयेभा, 
(छ) सेमय ऩूॉजीको अठाय प्रङ्झतशतबन्दा फढी सेमय राबाॊश ङ्जवतयण गयेभा,  

(ज) सॊस्थारे आफ्नो कामिऺ ेिफाङ्जहय गई कायोफाय गयेभा वा गैय सदस्मसॉग कायोवाय गयेभा, 
(झ) सॊस्थारे मो ऐन ङ्जवऩयीत कृङ्झिभ ब्मङ्ञिराई आफ्नो सदस्मता ङ्छदएभा । 

(२) उऩदपा (१) भा रेङ्ञखएको व्महोयाफाट कसैरे देहामको कङ्ट नै कामि गयेको दताि गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो 
कामिको प्रकृङ्झत य गाम्बीमिको आधायभा त्मस्तो कामि गने व्मङ्ञिराई तीन राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयवाना गनि 
सक्नेछ्- 

(क) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्छदएको कङ्ट नै ङ्झनदेशन वा तोङ्जकएको  
भाऩदण्डको ऩारना नगयेभा, 
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(ख) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ  ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट नै ङ्जववयण, कागजात, प्रङ्झत वेदन, 
सूचना वा जानकायी नङ्छदएभा, 

(ग) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनवािचन नगयी सङ्झभङ्झत तथा रेखा सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरु आपू 
खङ्टसी ऩङ्चयवतिन गयेभा  

(घ) कङ्ट नै सॊस्थारे दपा ६ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको तोङ्जकएको सति ऩारन नगयेभा, 
(ङ) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत अन्म कामि गयेभा । 

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभको जङ्चयवाना गनङ्टि अङ्ञघ दताि गने अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि वा सॊस्थाराई 
सपाई ऩेस गनि कम्तीभा ऩन्र ङ्छदनको सभमावङ्झध ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

८1.  योक्का याख्न े:(१) दताि गने अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई दपा ८0 फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना गनङ्टिका अङ्झतङ्चयि तीन 
भङ्जहनासम्भ त्मस्तो सॊस्थाको कायोफाय , सम्ऩङ्झत तथा फैङ्क खाता योक्का याख्न ेतथा सम्ऩङ्ञत्त योक्का याख्नभ सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामराई ङ्झसपाङ्चयस गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस प्राप्तऩ बएभा त्मस्तो सॊस्थाको कायोफाय, सम्ऩङ्झत वा फैङ्क खाता योक्का 
याखी सोको जानकायी दताि गने अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

८2.  दोब्फय जङ्चयवाना हङ्टने:(१) दपा ८0 फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना बएको व्मङ्ञि वा सॊस्थारे ऩङ्टन: सोही कसङ्टय गयेभा त्मस्तो 
व्मङ्ञि वा सॊस्थाराई दताि गने अङ्झधकायीरे दोस्रो ऩटकदेङ्ञख प्रत्मेक ऩटकका राङ्झग दोब्फय जङ्चयवाना गनेछ ।  

८3.  अनङ्टसन्धानका राङ्झग रेखी ऩठाउन सक्ने : दताि गने अङ्झधकायी वा नेऩार याष्रङ््ञु फैङ्करे मस ऐन फभोङ्ञजभ आफ्नो 
काभ, कतिव्म य अङ्झधकायको ऩारना गदाि कसैरे दपा ७8 फभोङ्ञजभको कसङ्टय गयेको थाहा ऩाएभा त्मस्तो 
कसङ्टयका सम्फन्धभा मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गनिका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।  

८4.  भङ्टद्दासम्फन्धी व्मवस्था् दपा 79 फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने कसङ्टयको भङ्टद्दा सम्फन्धी व्मवस्था सङ्घीम कानङ्टनफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

८5. भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी: दपा 79 फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टने कसङ्टय सम्फन्धी भङ्टद्दाको कायवाही य ङ्जकनाया ङ्ञजल्रा 
अदारतफाट हङ्टनेछ । 

८6.  उजङ्टयी ङ्छदने हद म्माद :(१) कसैरे दपा 79 फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टने कसङ्टय गयेको वा गनि रागेको थाहा ऩाउने 
व्मङ्ञिरे त्मसयी थाहा ऩाएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदनङ्झबि दताि गने अङ्झधकायी  सभऺ उजङ्टयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । उजङ्टयी प्राप्त 
बएको ङ्झभङ्झतरे १५ ङ्छदन ङ्झबि ऺेिाङ्झधकाय हेयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउनेछ ।  

(२) कसैरे दपा 80 फभोङ्ञजभ जङ्चयवाना हङ्टने कामि गयेको थाहा ऩाउने व्मङ्ञिरे त्मसयी थाहा ऩाएको ङ्झभङ्झतरे 
नब्फे ङ्छदनङ्झबि दताि गने अङ्झधकायी सभऺ उजङ्टयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

८7. ऩङ्टनयावेदन गनि सक्ने :(१) दपा ६ फभोङ्ञजभ सॊस्था दताि गनि अस्वीकाय गयेको वा दपा ६६ फभोङ्ञजभ सॊस्था 
दताि खायेज गयेकोभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्नेरे सो ङ्झनणिमको जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबि दताि गने 
अङ्झधकायीको ङ्झनणिमउऩय नगय कामिऩाङ्झरकाको न्माङ्जमक सङ्झभङ्झत सभऺ ऩङ्टनयावेदन गनि सक्नेछ ।  

(२) दपा 80 फभोङ्ञजभको जङ्चयवानाभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञिरे त्मस्तो ङ्झनणिमको जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस 
ङ्छदनङ्झबि देहामफभोङ्ञजभ ऩङ्टनयावेदन गनि सक्नेछ: 

(क) दताि गने अङ्झधकायी य कामिऩाङ्झरकारे गयेको ङ्झनणिम उऩय सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारतभा, 
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(ख) नेऩार याष्ट्र फैङ्करे गयेको ङ्झनणिम उऩय सम्फङ्ञन्धत उच्च अदारतभा । 

८8. असङ्टर उऩय गङ्चयने : मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ कङ्ट नै व्मङ्ञिरे ङ्झतनङ्टि ऩने जङ्चयवाना वा कङ्ट नै यकभ नङ्झतयी फाॉकी 
यहेकोभा त्मस्तो जङ्चयवाना वा यकभ ङ्झनजफाट सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–19 

ङ्जवङ्जवध 

89.  भताङ्झधकायको प्रमोग : कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाको जङ्झतसङ्टकै सेमय खङ्चयद गयेको बएताऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको कामि 
सञ्चारनभा एक सदस्म एक भतको आधायभा आफ्नो भताङ्झधकायको प्रमोग गनि सक्नेछ । 

९0. साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउन सक्ने :(१) सॊस्थारे ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म प्राप्तन गनिका राङ्झग सङ्झभङ्झतफाट 
बएका ङ्झनणिम य कामि , सदस्महरूरे प्राप्तध गयेका सेवा य सन्तङ्टष्टीको स्तय , सेवा प्राङ्झप्तु फाट सदस्महरूको 
जीवनस्तयभा आएको आङ्झथिक , साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक तथा वातावयणीम ऩऺभा सकायात्भक ऩङ्चयवतिनरगामतका 
ङ्जवषमभा साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बएको साभाङ्ञजक ऩयीऺणको प्रङ्झतवेदन छरपरका राङ्झग सङ्झभङ्झतरे साधायणसबा  
सभऺ ऩेस गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेस बएको साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन छरपर गयी साधायणसबारे आवश्मकता 
अनङ्टसाय सङ्झभङ्झतराई ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ को साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको एकप्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे दताि गने अङ्झधकायी 
सभऺ ऩेस गनङ्टि ऩनेछ । 

९1. सहकायी ङ्ञशऺा्  सहकायी ऺेिको प्रवधिनका राङ्झग ङ्जवद्यारम तहको ऩाठमिभभा आधायबतू सहकायी  सम्फन्धी 
ङ्जवषमवस्तङ्टराई सभावेश गनि सङ्जकनेछ । 

९2. आङ्झथिक सहमोग गनि नहङ्टन:े सहकायी सॊस्थाको यकभ सदस्मफाहेक अरु कसैराई साभाङ्ञजक कामिभा फाहेक अन्म 
कामिका राङ्झग आङ्झथिक सहमोग गनि ऩाइने छैन ।  

स्ऩष्टीकयण  ्मस दपाको प्रमोजनका राङ्झग 'साभाङ्ञजक कामि' बङ्ङारे ङ्ञशऺा , स्वास््म, वातावयण सॊयऺण , 
भानवीम सहामता, सहकाङ्चयता प्रफद्धिन सम्फङ्ञन्ध कामिराई जनाउॉछ । 

९3.  अन्तय सहकायी कायोवाय गनि सक्ने्  सॊस्थाहरुरे तोङ्जकएफभोङ्ञजभ एक आऩसभा अन्तय सहकायी कायोवाय गनि 
सक्नेछन ्।  

९4. ठेक्काऩिा ङ्छदन नहङ्टने : सॊस्थारे आफ्नो  सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै सञ्चारक वा रेखा सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक वा 
सदस्म वा आफ्नो कभिचायीराई ठेक्काऩिा ङ्छदन हङ्टदैन । 

९5. सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय हङ्टने : कङ्ट नै सॊस्थारे प्राप्ती गयेको सयकायी अनङ्टदान वा कङ्ट नै सेवा सङ्टङ्जवधा 
दङ्टरुऩमोग गयेको ऩाइएभा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।  

९6.  कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचङ्झरत ऐन रागू नहङ्टने  : मस ऐन अन्तगित दताि बएको सॊस्थाको हकभा कम्ऩनी सम्फन्धी 
प्रचङ्झरत ऐन रागू हङ्टनेछैन ।  

९7.  प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ कायवाही गनि वाधा नऩने : मस ऐनभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यारे कङ्ट नै व्मङ्ञि उऩय प्रचङ्झरत 
कानङ्टन फभोङ्ञजभ अदारतभा भङ्टद्दा चराउन फाधा ऩङ्टमाि एको भाङ्झननेछैन । 
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९8. सम्ऩङ्ञत्त शङ्टद्धीकयण ङ्झनवायण सम्फन्धी कानङ्टनी व्मवस्थाको ऩारना गनङ्टिऩने् सॊस्थारे सम्ऩङ्ञत्त शङ्टद्धीकयण ङ्झनवायण 
सम्फन्धी सङ्घीम / प्रदेश कानङ्टनभा बएका व्मवस्थाका साथै तत्सम्फन्धभा भन्िारमरे जायी गयेको भानदण्ड य 
नेऩार याष्ट्र फैंकको ङ्जवत्तीम जानकायी एकाइफाट जायी बएका ङ्झनदेङ्ञशकाहरूको ऩारना गनङ्टिऩनेछ ।  

99. ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय:  मस ऐनको कामािन्वमनका राङ्झग कामिऩाङ्झरकारे आवश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ । 

१०0.  भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञशका वा कामिङ्जवङ्झध फनाई रागू गनि सक्ने : (१) मो  ऐन वा मस ऐन अन्तगित फनेको ङ्झनमभको 
अधीनभा यही सॊस्थाको दताि , सञ्चारन, ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन रगामतका काभ कायफाहीराई व्मवङ्ञस्थत य 
प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गनि कामिऩाङ्झरकारे आवश्मकता अनङ्टसाय भाऩदण्ड , ङ्झनदेङ्ञशका वा कामिङ्जवङ्झध फनाई रागू 
गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड फनाउॉदा आवश्मकता अनङ्टसाय यङ्ञजष्ट्राय , नेऩार याष्ट्र फैङ्क , भन्िारम, सहकायी 
सङ्घ, ङ्जवषमगत सङ्घ य सम्फङ्ञन्धत अन्म ङ्झनकामको ऩयाभसि ङ्झरन सङ्जकनेछ । 
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cg';"rL १ 
btf{ b/vf:tsf] gd'gf 

 ldlt M @)=== . === 

>L btf{ ug]{ clwsf/L Ho" Û 

x]6f}+8f pkdxfgu/kflnsf,  

gu/ कार्यपाललकाको sfof{no x]6f}+8f, dsjfgk'/ . 

 
ljifo M ;xsf/L ;+:yfsf] btf{ . 

dxf]bo, 

 xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ u/L kfpg lgj]bg ub{5f}F . p2]Zocg'¿k ;+:yfn] tTsfn 

ug]{ sfo{x¿sf] of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;} ;fy ;+nUg /fvL k]; u/]sf 5f}F . 

 ;+:yf ;DaGwL ljj/0f  
 -s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M– 

 -v_ 7]ufgf M– 

 -u_+ p2]Zo M– 

 -3_ d'Vo sfo{ M–  

 -ª_ sfo{If]q M– 

 -r_ bfloTj M– 

 -5_ ;b:o ;ª\Vof M– 

 -!_ dlxnf ======== hgf 

 -@_ k'?if ========= hgf 

 -5_ k|fKt ;]o/ k"FhLsf] /sd M— ?= ====  

 -h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== . 
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cg';"rL २ 
;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf 

x]6f}+8f pkdxfgu/kflnsf, gu/ कार्यपाललकाको sfof{no x]6f}+8f, dsjfgk'/ . 

सहकारी btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M 

============================== ufpFkflnsf÷gu/kflnsf ;xsf/L P]g, === sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === 

=== === === === === === === nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] ;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod;lxt of] k|df0f–kq 

k|bfg ul/Psf] 5 .  

 

juL{s/0f M === === === === === === === === 

btf{ u/]sf] ldlt M  

b:tvt M 

btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 

sfof{nosf] 5fk M 

 

 

 

 

k|df0fLs/0f ug]{sf]  

gfd M >L x/Laxfb'/ dxt  

kb M gu/;ef cWoIf  

ldlt M @)&$.!!.!# 

k[i7 ;+VofM #! 

 


