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;Ktsf]zLनगयऩालरकाकोसहकायी ऐन, २०७% 
 

 

प्रस्तावना् 
 

 सहकायी भूल्म, भान्मता य l;4fGtअनुरूऩ स्थानीमस्तयभा छरयएय यहेको ऩूॉजी, 
प्रविधध तथा प्रततबाराई स्िाफरम्फन य ऩायस्ऩरयकताका आधायभा एकीकृत गदै 
सदस्महरूको आधथिक, साभाजजक तथा साॉस्कृततक उन्नमन गनि, सभुदामभा 
आधारयत, सदस्म केजन्ित, रोकताजन्िक, स्िामत्त य सुशालसत सॊगठनको रूऩभा 
सहकायी सॊस्थाहरूको k|aGwgगनि, सहकायी खेती, pBf]u, िस्तु तथा सेिा व्मिसामका 
भाध्मभफाट साभाजजक न्मामका आधायभा आत्भतनबिय, तीब्र एिॊददगो रुऩभा 
स्थानीम अथितन्िराई सुदृढ तुल्माउन सहकायी सॊघसॊस्थाहरुको दताि, सञ्चारन 
एिभ ् तनमभनसम्फन्धी व्मिस्था गनि िाञ्छनीम बएकोरे,;Ktsf]zL 

नगयऩालरकाकोनगयसबारे मो ऐन फनाएको छ। 
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ऩरयच्छेद –१ 
प्रायम्भबक 

 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायभब :(१) मस ऐनको नाभ “;Ktsf]zL 

नगयऩालरकाकोसहकायी ऐन, २०७%”यहेको छ । 
(२) मो ऐन gu/ ;efn] cg'df]bg eP kZrft t'?Gt nfu'हुनेछ । 
 

२. ऩरयबाषा: विषम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस ऐनभा,– 
(क)“आन्तरयक कामिविधध”बन्नारे सहकायी सॊस्थारे दपा १८फभोजजभ 
फनाएकोआन्तरयक कामिविधध सम्झनुऩछि ।  

(ख) “कसूय”बन्नारे दपा ७९ फभोजजभको कसूय सम्झनुऩछि । 
(ग) “तोककएको”िा “तोककए फभोजजभ”बन्नारे मस ऐन अन्तगित 

फनेको तनमभभा तोककएको िा तोककए फभोजजभ सम्झनुऩछि । 
(घ) “ऩरयिाय”बन्नारे सदस्मको ऩतत िा ऩत्नी, छोया, फुहायी, छोयी, 

धभिऩुि, धभिऩुिी, फाफु, आभा, सौतेनी आभा य आपूरे ऩारन 
ऩोषण गनुि ऩने दाजु, बाउजु,बाइ, फुहायी य दददी, फदहनी 
सम्झनुऩछि। 
तय सो शब्दरे अॊशफण्डा गयीिा भानो छुदिई आ-आफ्नो ऩेशा 
व्मिसाम गयी फसेकोऩरयिायकोसदस्मराई जनाउन ेछैन ।  

(ङ) “फचत”बन्नारे सदस्मरे सहकायी सॊस्थाभा जम्भा गयेको 
यकभ सम्झनुऩछि । 

(च) “भन्िारम”बन्नारे सहकायी सम्फन्धी विषम हेनkे|b]zs 

dGqfno jfसॊघीम भन्िारम सम्झनुऩछि । 
 

(छ) “भुख्म कायोफाय”बन्नारे सॊस्थारे सॊचारन गयेको व्मिसातमक 
किमाकराऩहरुभा ऩतछल्रो आधथिक िषिसम्भभा ऩरयचालरत 
फचतको दातमत्ि य ऩतछल्रो आधथिक िषिको सदस्मतपि को 
खरयद िा बफिी कायोिायभा कम्तीभा तीस प्रततशतबन्दा फढी 
दहस्सा बएको कायोिाय सम्झनुऩछि ।   

(ज)“यजजष्ट्राय”बन्नारे सॊघको यजजष्ट्राय सम्झनु ऩछि ।  
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(झ_“रेखा सुऩयीिेऺण सलभतत”बन्नारे दपा ३७ फभोजजभको रेखा 
सुऩयीिेऺण सलभतत सम्झनुऩछि । 

(ञ) “वितनमभ”बन्नारे सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाको दपा १७ 
फभोजजभ फनाएको वितनमभ सम्झनुऩछि । 

(ट) “विबाग”बन्नारे सॊघको सहकायी विबाग सम्झनुऩछि य सो 
शब्दरे भन्िारमरे सहकायी तनमभन गनि तोकेको भहाशाखा 
सभेतराई जनाउॉछ। 

(ठ) “शेमय”बन्नारे सहकायी सॊस्थाको शेमय ऩूजीको अॊश 
सम्झनुऩछि ।  

(ड) “सञ्चारक”बन्नारे सलभततको सदस्म सम्झनुऩछि य सो 
शब्दरे सलभततको अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सधचि य कोषाध्मऺ 
सभेतराईजनाउॉछ ।  

(ढ) “सलभतत”बन्नारे  दपा ३० को उऩदपा ( १) फभोजजभको 
सञ्चारक सलभतत सम्झनुऩछि ।  

(ण) “सहकायी भूल्म”बन्नारे स्िािरम्िन, स्ि–उत्तयदातमत्ि, 

रोकतन्ि, सभानता, सभता, ऐक्मिद्धता, इभान्दायी, खुराऩन, 

साभाजजक उत्तयदातमत्ि तथा अरुको हेयचाह रगामत 
अन्तयािजष्ट्रमभान्मताk|fKtसहकायी सम्फन्धी भूल्म सम्झनुऩछि । 

(त)“सॊस्थाको व्मिसाम”बन्नारे वितनमभभा व्मिस्था बए 
फभोजजभ सञ्चालरत व्मिसातमक किमाकराऩ सम्झनुऩछि ।  

(थ) “सहकायी l;4fGt”बन्नारे स्िैजछछक तथाखुरा सदस्मता, 
सदस्मåया रोकताजन्िक तनमन्िण, सदस्मको आधथिक 
सहबागीता, स्िामत्तता य स्ितन्िता, लशऺा, तारीभ य सूचना, 
सहकायी-सहकायी फीच ऩायस्ऩरयक सहमोग य सभुदामप्रततको 
चासो रगामत अन्तयािजष्ट्रम भान्मताk|fKtसहकायी 
सम्फन्धीl;4fGtसम्झनुऩछि ।  

(द_ " सॊस्था" बन्नारे दपा ३ फभोजजभ गठन बई दपा ६ 
फभोजजभ दताि बएको विषमगत िा ax'p2]Zoसहकायी सॊस्था 
सम्झनु ऩछि । 
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(ध) “साधायणसबा”बन्नारे सहकायी सॊस्थाको साधायणसबा 
सम्झनुऩछि । 

(न) “प्राथलभक ऩूॉजी कोष”बन्नारे शेमय ऩूॉजी य जगेडा कोष 
सम्झनुऩछि । 

-ऩ_दताि गन े अधधकायी " बन्नारेदपा ६९ फभोजजभको दताि गने 
अधधकायी सम्झनुऩदिछ । 

-km_gu/kflnsf eGgfn] ;Ktsf]zL gu/kflnsf ;Demg' kb{5 . 

-a_kbflwsf/L eGgfn] o; ;Ktsf]zL gu/kflnsf sf gu/ k|d'v, pk gu/ 

k|d'v nufot hglgjf{lrt hgk|ltlwnfO{ ;Kemg' kb{5 . 

(e) “सदस्म”बन्नारे सहकायी सस्थाको सदस्मता प्राऩ्त गयेका 
व्मजक्त सम्झनुऩछि। 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद–२ 
सहकायी सॊस्थाको गठन तथा दताा 

 

३. सॊस्थाको गठन :(१) कम्तीभा तीस जना नेऩारी नागरयकहरु आऩसभा  
लभरी विषमगत िा ax'p2]Zo सहकायी सॊस्था गठन गनि सक्नेछन ्।  

(२)उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बएताऩतन श्रलभक, मुिा रगामतरे 
आफ्नो श्रभ िा सीऩभा आधारयत बइ व्मिसाम गने सहकायी सॊस्थाको हकभा 
ऩन्रजना नेऩारी नागरयकहरु बए ऩतन सॊस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 
(३) मस दपाभा अन्मि जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन नेऩार सयकाय, 
प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह िा त्मस्ता सयकाय िा तहको अनुदान िा स्िालभत्िभा 
सॊचालरत विBfरम, विश्िविBfरम िा सॊगदठत सॊस्थाफाट ऩारयश्रलभक ऩाउने ऩदभा 
िहार यहेका कम्तीभा एकसम जना कभिचायी, लशऺक िा प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा 
लभरी प्रचलरत कानून फभोजजभ दताि बएको आफ्नो ऩेशागत सॊगठनका आधायभा 
सदस्मता, प्रतततनधधत्ि य सेिा सॊचारनभा तोककए फभोजजभका शति फन्देजहरु 
ऩारना गन ेगयी सॊस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 
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तय एकसम जनाबन्दा कभ सॊख्मा यहेको एउटै कामािरमका 
कम्तीभा तीसजना कभिचायी, लशऺक िा प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा लभरी 
सदस्मता, प्रतततनधधत्ि य सेिा सॊचारनभा तोककए फभोजजभका शति 
फन्देजहरु ऩारना गन ेगयी सॊस्था गठन गनि सक्नेछन ्। 

(४)  मस दपा फभोजजभ सॊस्था गठन गदाि एक ऩरयिाय एक 
सदस्मका दयरे उऩदपा (१) िा(२)भा उजल्रखखत सॊख्मा ऩुगेको हुनुऩनेछ 
।  

तय सॊस्था दताि बइसकेऩतछ एकै ऩरयिायका एकबन्दा फढी 
व्मजक्तरेसो सॊस्थाको सदस्मता लरन फाधाऩनेछैन । 

 

 

४. दताा नगयी  सहकायी सस्था सॊचारन गना नहुने:कसैरे ऩतन  मस ऐन 
फभोजजभ दताि नगयी सहकायी स्थाऩना तथा सञ्चारन गनि हुॉदैन। 

   

५. दतााको रागग दयखास्त ददनु ऩन े:(१) मस ऐन फभोजजभ गठन बएका 
सयकायी सॊस्थारे दतािकाराधग दताि गने अधधकायी सभऺ अनुसूची-१_को 
ढाॉचाभा दयखास्त ददनुऩनेछ । 

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभका दयखास्त साथ देहाम 
फभोजजभका कागजातहरू सॊरग्न गनुि ऩनेछ :– 

(क)  सहकायी सॊस्थाको प्रस्तावित वितनमभ, 

(ख)  सहकायी सॊस्थासञ्चारनको सम्बाब्मता अध्ममन प्रततिेदन, 

(ग)  सदस्मरे लरन स्िीकाय गयेको शेमय सॊख्मा य शेमय यकभको 
विियण । 

 

६. दताा गनुा ऩन े:(१) दपा ५ को उऩदपा ( १) फभोजजभ प्राKtदयखास्त  
सदहतको कागजातहरु  छानविन गदाि देहाम फभोजजभ बएको ऩाइएभा दताि 
गन ेअधधकायीरे दयखास्त ऩयेको लभततरे तीस ददनलबि त्मस्तो सहकायी 
सॊस्थादताि गयी अनुसूची-२_ को ढाॉचाभा दताि प्रभाणऩि ददनु ऩनेछ :– 

(क) दयखास्त साथ ऩेश बएको वितनमभ मो ऐन तथा मस ऐन 
अन्तगित फनेको तनमभ फभोजजभयहेको,  
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(ख) प्रस्तावित सहकायी सॊस्थासहकायी भूल्म,भान्मता 
यl;4fGtअनुरुऩ सञ्चारन हुन सक्न ेआधाय यहेको, 

(ग) सहकायी सॊस्था सभुदामभा आधारयत एिभ ् सदस्म केजन्ित 
बई सॊचारन य तनमन्िण हुन सक्ने स्ऩष्ट्ट आधाय यहेको । 

(2) उऩदपा ( १) फभोजजभ छानविन गदाि प्रस्तावित सहकायी 
सॊस्थाको वितनमभको कुनै कुयाभा सॊशोधनगनुिऩने देखखएभा दताि गने 
अधधकायीरेत्मस्तोसॊशोधन गनुिऩने व्महोया खुराई दयखास्त k|fKtबएको 
लभततरे ऩन्र ददनलबि तनिेदकराई सूचना गनुि ऩनेछ । 

(3) मस ऐनभा अन्मि जुनसुकै कुया रेखखएको बएताऩतन मो ऐन 
प्रायम्ब हुॉदाका फखतदताि बई सञ्चारनभा यहेका नगयऩालरका लबि 
कामिऺ ेि कामभ गरयएकासहकायी सॊस्था मसै ऐन फभोजजभ दताि बएको 
भातनन ेछ । 

-४_मस दपा फभोजजभ सहकायी सॊस्था दताि गदाि दताि गने 
अधधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थारे ऩारना गनुि ऩने गयी कुनै शति 
तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा ( ४) फभोजजभ शति तोककएकोभासोको ऩारना गनुि 
सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाको कतिव्म हुनेछ। 

७. दताा गना अस्वीकाय गना सक्न े: (१) दपा ६ को उऩदपा ( १) भा 
उजल्रखखत अिस्था नबएभा, सोही दपा फभोजजभवितनमभ सॊशोधनको 
राधग सूचना ददएको अफधधलबि तनिेदकरे सॊशोधन गनि अस्िीकाय गयेभा 
त्मस्तो सूचना ऩाएको लभततरे तीस ददनलबि बफतनमभ सॊशोधन नगयेभा 
िा सूचनाभा उल्रेख बए फभोजजभ हुनेगयी बफतनमभसॊशोधन नगयेभा दताि 
गन ेअधधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्था दताि गनि अस्िीकाय गनि सक्नेछ 
। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सहकायी सॊस्था दताि गनि अस्िीकाय गयेकोभादताि 
गने अधधकायीरे कायण खुराई;ft ददन लबि सोको जानकायी सम्फजन्धत 
तनिेदकहरूराईददनु ऩनेछ ।  
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८. सहकायी सॊस्था सॊगदठत सॊस्था हुने:(१) सहकायी सॊस्था अविजछछन्न 
उत्तयाधधकायिारा एक स्िशालसत य;+ul7tसॊस्था हुनेछ । 

(२) सहकायी सॊस्थाको काभ कायफाहीको राधग एउटा छुिै छाऩ 
हुनेछ । 

(३) सहकायी सॊस्थारे मस ऐनको अधीनभा यही व्मजक्त सयह चर 
अचर सम्ऩजत्त प्राKt, उऩबोग, वििी िा अन्म व्मिस्था गनि सक्नेछ।  

(४) सहकायी सॊस्थारे व्मजक्त सयह आफ्नो नाभफाट नालरस उजूय 
गनि य सो उऩय ऩतन सोही नाभफाट नालरस उजूय राग्न सक्नेछ। 

(५) सहकायी सॊस्थारे व्मजक्त सयह कयाय गनि सक्नेछ । 
९. सहकायी सॊस्थाको कामाऺ ेत्र :(१) दताि हुॉदाका फखत सहकायी सॊस्थाको 
कामि ऺेि देहाम फभोजजभ हुनेछ्  

(क)  फचत तथा ऋणको भुख्म कायोिाय गने सॊस्थाको हकभा ;f] 

;++:yfsf] sfo{If]q adf]lhd dfq sfo{ ug{ kfpg], 

(ख)  अन्म सॊस्थाको हकभा एक िडा िा देहामका आधायभातीन 
िडासम्भ  

(१)  सदस्महरुिीच स्िाफरम्फनको ऩायस्ऩारयक अभ्मासको राधग 
आऩसी साझा िन्धन (कभन फण्ड), 

(२)  व्मिसातमक स्तयभा सेिा सॊचारन गनि आिश्मक सदस्म 
सॊख्मा, 

(३) सॊस्था सॊचारनभा सदस्मको सहबाधगताभूरक रोकताजन्िक 
तनमन्िण कामभ हुने गयी ऩामक ऩने स्थान । 

 

 

(२)  उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बएताऩतन सॊस्थारे 
दताि बई व्मिसातमक सेिा प्रायम्ब गयेको दईुिषि ऩतछ देहामको आधायभा 
जोडडएको बौगोलरक ऺेि कामभ यहने गयी आफ्नो कामिऺ ेि थऩ िडाहरूभा 
विस्ताय गनि सक्नेछ ।  

(क) सॊस्थाको व्मिसातमक किमाकराऩको विकास िभभा 
सदस्मता फढाउन थऩ कामि ऺेि आिश्मक ऩयेको, 
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(ख)सॊस्थाको कामि सॊचारनभा सदस्मको प्रत्मऺ तनमन्िण 
कामभ /fVg यचनात्भक उऩामहरु अिरम्फन गरयएको, 

(ग) फचत तथा ऋणको भुख्म कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाको 
हकभा भाऩदण्ड अनुसाय बएको । 

-३_ उऩदपा -१_ य -२_ भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन 
सॊस्थाको कामिऺ ेिका िडाहरूभा व्मािसातमक सेिा सञ्चारन नबएको िा 
जम्भा कायोफायको तोककएको यकभ िा अनुऩातबन्दा कभ यकभ िा 
अनुऩातको व्मािसातमक सेिा सञ्चारन बएको देखखएको खण्डभा दताि गने 
अधधकायीरे व्मािसातमक सेिा सञ्चारन बएका िडा भाि कामिऺ ेि कामभ 
गन ेगयी वितनमभ सॊशोधन गनि तनदेशन ददन सक्नेछ । 

(७)  उऩदपा ( ३) फभोजजभ दताि गने अधधकायीरे तनदेशन 
ददएकोभा सहकायी सॊस्थारे एक िषिलबि वितनमभ सॊशोधन गयी आफ्नो 
कामिऺ ेि ऩुन्तनधाियण गनुिऩनेछ ।  

(८_ मस दपाभा अन्मि जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन 
सहकायी सॊस्थारे स्िेजछछक रूऩभा जुनसुकै सभम कामिऺ ेि घटाउने गयी 
ऩुन्तनधाियण गनि वितनमभ सॊशोधन गनि सक्नेछ ।  

(९) कामिऺ ेि ऩुन् तनधाियण सम्फन्धी अन्म व्मिस्था 
तोककएफभोजजभ हुनेछ ।   

 

१०. जानकायी ददनुऩने:… नगयऩालरकाबन्दा फढी कामिऺ ेि कामभ याखी दताि बई 
सञ्चारनभा यहेका सॊस्थाहरूरेनगयऩालरकाभा सेिा सञ्चारन गदाि सञ्चालरत 
सेिाको विियण सदहत दताि गने अधधकायीराई जानकायी ददनुऩनेछ । 
  

११. ववषमगत आधायभा वगीकयण:-१_सहकायी सॊस्थाको िगॉकयण देहाम 
फभोजजभ हुनेछ् 

(क) उत्ऩादक सॊस्था्कृवष,दगु्ध, धचमा,ककप,उखु,परपुर य 
भाछाऩारन विशेषका विषमगत य अगुिािारी एिभ ्उत्ऩादनको 
मोजना सभेतका आधायभा अन्म उत्ऩादनभूरक सॊस्था . 
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(ख) उऩबोक्ता सॊस्था्उऩबोक्ता बण्डाय, िचत तथा ऋण,उजाि य 
स्िास््म  विशेषका विषमगत य प्राथलभक आिश्मकता एिभ ्
सेिाको मोजना सभेतका आधायभा अन्म उऩबोगजन्म सॊस्था . 

(ग)श्रमभक सॊस्था् हस्तकरा,खाB ऩरयकाय,cf}Bf}धगक 
उत्ऩादन,बोजनारम य श्रभ कयाय विशेषका विषमगत य सीऩ 
िा श्रभको विशेषता एिभ ् स्ियोजगायीको मोजना सभेतका 
आधायभा अन्म श्रभभा आधारयत सॊस्था . 

(घ) फहुउदे्दश्मीम सॊस्था्उत्ऩादन, उऩबोग य श्रभ िा सीऩभा 
आधारयत स्ियोजगायीका सेिा सभेत सञ्चारन गन े अन्म 
फहुभुखी सॊस्था । 

(२) उऩदपा ( १) को खण्ड (क),-ख)य (ग) भा उल्रेखखत विषमभा 
विलशष्ट्टीकयण, आभ प्रचरन य अभ्मासको विकासिभ सभेतको 
आधायभा तोककएफभोजजभका विषमहरु थऩ गनि सककनेछ ।  

 

-३_ उऩदपा -१_य -२_+भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन उऩदपा (१) 
फभोजजभ अन्म सॊस्थाहरु गठन गनि फाधा ऩनेछैन ।  

 

१२. कायोवाय, व्मवसाम, pBf}u वा ऩरयमोजना सञ्चारन गना सक्ने 
:(१) दपा६ फभोजजभ दताि प्रभाणऩि k|fKtगये ऩतछ 
सॊस्थारेआफ्नोp2]Zo प्राजततका राधग मस ऐन य वितनमभको अधीनभा 
यहीआिश्मक कायोिाय, व्मिसाम, pBf]u िा ऩरयमोजना सञ्चारन गनि 
सक्नेछ ।  

(३) प्रचलरत कानूनभा जुनसुकै कुया रेखखएको बएताऩतन 
सॊस्थारे उऩदपा ( १) फभोजजभ कायोिाय, व्मिसाम, pBf ]गिा 
ऩरयमोजना सञ्चारन गनि छुिै सॊस्था दताि गनुिऩने छैन । 

तय त्मस्तो कायोिाय, व्मिसाम, pBf ]ग िा ऩरयमोजना 
सञ्चारन गनि प्रचलरत कानून फभोजजभ अनुभततऩि,स्िीकृतत िा 
इजाजतऩि लरनु ऩने यहेछ बन ेसो फभोजजभ अनुभततऩि ,स्िीकृतत 
िा इजाजतऩि लरएय भाि कायोिाय, व्मिसाम, pBf ]ग िा ऩरयमोजना 
सञ्चारन गनुि ऩनेछ।  
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(४) उऩदपा ( ३) फभोजजभ सॊस्थारे प्रचलरत कानून 
फभोजजभ अधधकाय ऩाएको तनकाम िा अधधकायीफाट 
अनुभततऩि,स्िीकृतत िा इजाजतऩि प्राKt गयेभा ऩन्र ददनलबिसोको 
जानकायी दताि गन ेअधधकायीराई ददनु ऩनेछ । 

(५) दईु िा दईुबन्दा फढी सॊस्थारे सॊमुक्त िा साझेदायीभा 
आफ्नो उत्ऩादन िा सेिाको फजायीकयणको राधग मस ऐनको 
अधीनभा यही आिश्मक कायोिाय, व्मिसाम, pBf ]ग िा ऩरयमोजना 
सञ्चारन गनि सक्नेछन ्। 

(६) उऩदपा (५) फभोजजभको कायोिाय, व्मिसाम, pBf]ग िा 
ऩरयमोजना सञ्चारन गन ेसम्फन्धी अन्म व्मफस्था तोककए फभोजजभ 
हुनेछ । 

१३. दायमत्व सीमभत हुने : (१) सहकायी सॊस्थाको कायोफायको सम्फन्धभा 
सदस्मको दातमत्ि तनजरे खरयद गयेको िा खरयद गनि स्िीकाय गयेको 
शेमयको अधधकतभ यकभसम्भ भाि सीलभत यहनेछ ।  

(२) सहकायी सॊस्थाको नाभभा “सहकायी”य नाभको अन्त्मभा 
“लरलभटेड”बन्ने शब्द याख्नु ऩनेछ ।  

१४. सहकायीका भूल्म, भान्मता य मसद्धान्त ऩारना गनुा ऩन:ेसहकायी सॊस्थाको 
गठन तथा सञ्चारन गदाि सहकायीका भूल्म, भान्मता यl;4fGt ऩारना गनुि 
ऩनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद–३ 
सॊस्थाका p2]Zoतथा कामा 

 

१५. सॊस्थाकोp2]Zo: कामिऺ ेिभा आधारयत य सदस्म केजन्ित बई आफ्ना 
सदस्महरूको आधथिक, साभाजजक तथा साॉस्कृततक उन्नमन गनुि सॊस्थाको 
भुख्म p2]Zoहुनेछ ।   

१६. सॊस्थाको कामा : सॊस्थाका कामिहरू देहाम फभोजजभ हुनेछन:्- 

(क)सहकायीका भूल्म, भान्मता यl;4fGtx?sf]ऩारना गन,े गयाउने, 
(ख)सदस्मको दहत प्रिद्धिनगन े गयी व्मािसातमक सेिाहरू प्रदान 

गन,े 
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(ग) सदस्मराई लशऺा, सूचना य तारीभ प्रदान गने , 
(ङ)सॊस्थारे गन े उत्ऩादन तथा सेिाको भाऩदण्ड तनधाियण गयी 

गुणस्तय सुधाय, आधथिक स्थातमत्ि य जोखखभ 
व्मिस्थाऩनसम्फन्धी कामि गने,  

(च)आन्तरयक तनमन्िण प्रणारी रागू गन,े 

(छ)सॊस्थाको व्मिसातमक प्रिद्धिन तथा विकास सम्फन्धी 
किमाकराऩहरू सञ्चारन गने, 

(ज)भन्िारम,यजजष्ट्राय, प्रादेलशक यजजष्ट्राय,स्थानीम तह िादताि गन े
अधधकायीको तनदेशन ऩारना गने गयाउने, 

(झ) वितनमभभा उजल्रखखत कामिहरू गन े। 
 

 

ऩरयच्छेद–४ 
ववयनमभ तथा आन्तरयक कामाववगध 

 

१७. ववयनमभ फनाउनु ऩन े:(१) सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन अन्तगित फनेको 
तनमभ, तनदेलशका, भाऩदण्ड य कामिविधधको अधीनभा यही आफ्नो कामि 
सञ्चारनको राधग वितनमभ फनाउनु ऩनेछ । 

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभको वितनमभ दताि गन ेअधधकायीफाट 
स्िीकृत बए ऩतछ रागू हुनेछ । 

१८. आन्तरयक कामाववगध फनाउन सक्न े: (१) सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन 
अन्तगित फनेको तनमभ, तनदेलशका, भाऩदण्ड, कामिविधी य वितनमभको 
अधीनभा यही आिश्मकता अनुसाय आफ्नो आन्तरयक कामिविधध फनाउन 
सक्नेछ । 

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभको आन्तरयक कामिविधध सम्फजन्धत 
सॊस्थाको साधायणसबारे स्िीकृत गयेऩतछ रागू हुनेछ । 

१९. ववयनमभ य आन्तरयक कामाववगधभा सॊशोधन : (१) सॊस्थाको 
साधायणसबाको कुर सदस्म सॊख्माको फहुभतफाट वितनमभ य आन्तरयक 
कामिविधध सॊशोधन हुन सक्नेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सॊशोधन बएको वितनमभ िा 
आन्तरयक कामिविधध दताि गन ेअधधकायीफाट स्िीकृत बएऩतछ रागू हुनेछ 

। 
 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद–५ 
सदस्मता 

 

२०. सॊस्थाको सदस्मता:(१) अठाय िषि उभेय ऩूया गयेका देहाम फभोजजभका 
नेऩारी नागरयकहरु सॊस्थाको सदस्म हुन सक्नेछन ््  

  ( ख)  सॊस्थाको कम्तीभा एक शेमय खरयद गयेको, 
  ( ग)  सॊस्थाको वितनमभभा उजल्रखखत शतिहरु ऩारना गनि भन्जुय 

गयेको, 
  ( घ)  सॊस्थाको जजम्भेिायी ऩारना गनि भन्जुय बएको, 
  ( ङ)  सॊस्थारे गयेको कायोिायसॉग प्रततस्ऩधाि हुने गयी कायोिाय 

नगयेको, 

  ( च) सॊस्थाको सदस्मता लरन मोग्म यहेको स्िघोषणा गयेको, 
(२)मस ऐनभा अन्मि जुनसुकै कुया रेखखएको बएताऩतन नेऩार 

सयकाय, प्रदेश सयकायका तनकामहरु, स्थानीम तहका साथ ैसॊस्थाको कामिऺ ेि 
लबिका साभुदातमक िा सहकायीljBfno, गुठी, स्थानीम क्रफ, स्थानीम 
तहभा गठन बएकाउऩबोक्ता सभूहहरु सॊस्थाको सदस्म हुन फाधा ऩन े
छैन ।  

(३)मस दपाभा अन्मि जुनसुकै कुया रेखखएको बएताऩतन स्िास््म 
सहकायी सॊस्थाभा सहकायी सॊस्थारे सदस्मता लरन िाधा ऩन ेछैन । 

२१. सदस्मता प्राKt गना यनवेदन ददनु ऩने:(१) सॊस्थाको सदस्मता लरन 
चाहने सम्फजन्धत व्मजक्तरे सॊस्थाको सलभततसभऺ तनिेदन ददनु ऩनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभ तनिेदनऩयेको लभततरे ऩैंतीस ददन लबि 
सलभततरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगित फनेको तनमभ तथा वितनमभको 
अधीनभा यही सदस्मता प्रदान गन ेिा नगने तनणिम गनुि ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ तनणिम गदाि सलभततरे सदस्मता प्रदान 
नगन े तनणिम गयेभा सो को कायण खोरी सात ददनलबि तनिेदकराई 
जानकायी गयाउनु ऩनेछ । 

(४) उऩदपा ( ३) फभोजजभ जानकायी ऩाएको लभततरे तीस 
ददनलबि सम्फजन्धत ब्मजक्तरे त्मस्तो सॊस्था दताि गने अधधकायीसभऺ 
उजूय गनि सक्नेछ। 

(५) उऩदपा ( ४) फभोजजभk|fKtउजूयी छानविन गदाि तनिेदकराई 
सदस्मता प्रदान गनुि ऩने देखखएभा दताि गने अधधकायीरे त्मस्तो 
तनिेदकराई सदस्मता प्रदान गनिको राधग सम्फजन्धत सॊस्थाराई आदेश 
ददन सक्नेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोजजभ आदेश बएभा सो आदेश प्राKt गयेको 
सात ददन लबि सम्फजन्धत सॊस्थारे तनिेदकराई सदस्मता प्रदान गयी 
सोको जानकायी दताि गने अधधकायीराई गयाउनु ऩनेछ ।  

२२= सदस्म हुन नऩाउन े: (१) कुनै व्मजक्त एकै प्रकृततको एकबन्दा िढी 
सॊस्थाको सदस्म हुन ऩाउने छैन ।  

  तय मो ऐन प्रायम्ब हुनु अतघ कुनै व्मजक्त एकै प्रकृततको एकबन्दा 
फढी सॊस्थाको सदस्म यहेको बए मो ऐन प्रायम्ब बएको लभततरे तीनिषि 
लबि कुनै एक सॊस्थाको भाि सदस्मता कामभ याख्नु ऩनेछ । 

(२)  मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत कुनै सॊस्थाभा नेऩार सयकायको तनकाम िा 
दपा २० को उऩदपा -@_ भा उल्रेख बएदेखख फाहेकको अन्म कुनै कृबिभ व्मजक्त 
सदस्म बएको बए ऩाॉचिषि लबि सदस्मता अन्त्म गनुिऩनेछ । 
(#) ;fy} lgjf{lrt hgk|ltlglwx?n] s'g} Ps ;xsf/L ;+:yfsf] ;b:otf lng ;s]tfklg 

;~rfng ;ldltdf /xg ;Sg] 5}gg\ . t/ o; P]g k|f/De x'g' cl3 s'g} ;xsf/L ;+:yfsf] 

;~rfns ;ldltdf /x]sf] eP 5 dlxgf leq /fhLgfdf lbg' kg]{5 . 

 -$_e|i6rf/ hGo sfo{df cbfntaf6 s;'/ ;hfo kfPsf] JolQm . 
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२३. सदस्मताको सभाम्प्त:(१) कुनै सदस्मको सदस्मता देहामको अिस्थाभा 
सभातत हुनेछ्— 

(क)सदस्मरे आफ्नो सदस्मता त्माग गयेभा, 

(ख) रगाताय फावषिक साधायणसबाभा बफना सूचना तीन ऩटकसम्भ 
अनुऩजस्थत बएभा, 

(ग)मो ऐन,मस ऐन अन्तगित िनेको तनमभ िा वितनमभ फभोजजभ 
सदस्मरे ऩारना गनुिऩने प्रािधानको फायम्फाय उल्रङ्घन गयेभा, 

(घ)सॊस्थाको सदस्मको हकभा दपा २० फभोजजभको मोग्मता 
नबएभा। 

(२) उऩदपा ( १) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन कुनै 
सदस्मरे सॊस्थाफाट प्राKt िा बुक्तान गनुि ऩन े कुनै यकभ बएभा सो 
पयपायक नबएसम्भ िा तनजरे लरएको ऋण,ततनुि ऩने कुनै दातमत्ि िा 
अन्म कुनै सदस्मको तपि फाट धधतो िा जभानत फसेकोभा सोको दातमत्ि 
पयपायक नबएसम्भ तनजको सदस्मता सभातत हुने छैन ।  

(३) मस दपाभा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन साधायणसबा 
फोराउन े तनणिम बइसकेऩतछ साधायणसबा सम्ऩन्न नबएसम्भ कसैराई 
ऩतन सदस्मताफाट हटाउन सककने छैन । 

२४. सुववधा प्राKtगना नसक्ने : कुनै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाराई ततनुि ऩन े
कुनै दातमत्ि तनधािरयत सभमलबि  बुक्तान नगयेभा िा मो ऐन, मस ऐन 
अन्तगित िनेको तनमभ तथा वितनमभ फभोजजभ सदस्मरे ऩारन गनुिऩने 
व्मिस्थाको फायम्फाय उल्रॊघन गयेभा त्मस्तो सदस्मरे अन्म सदस्म 
सयहको सुबफधा प्राKt गनि सक्न ेछैन । 

 

 

ऩरयच्छेद –६ 
साधायणसबा, समभयततथा रेखा सुऩरयवेऺण समभयत 

 

२५. साधायणसबा:(१) सहकायी सॊस्थाको सिोछच अङ्गको रुऩभा साधायणसबा 
हुनेछ । 
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(२) सहकायी सॊस्थाका सफै सदस्महरू साधायणसबाका सदस्म हुने 
छन ्। 

(३) सहकायी सॊस्थाको साधायणसबा देहाम फभोजजभ हुनेछ:– 

(क) प्रायजम्बक साधायणसबा, 
(ख) िावषिक साधायणसबा, 
(ग) विशेष साधायणसबा । 

२६. प्रायम्भबक साधायण सबाको काभ, कताव्म य अगधकाय: प्रायजम्बक 
साधायणसबाको काभ, कतिव्म य अधधकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ :– 

(क)प्रायजम्बक साधायणसबा हुने अतघल्रो ददनसम्भको काभ 
कायफाही य आधथिक कायोफायको जानकायी लरने, 

(ख)चारू आधथिक िषिको राधग िावषिक कामििभ तथा फजेट 
स्िीकृत गने, 

(ग) प्रततिेदन तथा वित्तीम विियण अनुभोदन गने, 
(घ)वितनमभभा उल्रेख बए फभोजजभ सलभतत िा रेखा सुऩयीिेऺण 

सलभततको तनिािचन गने, 
(ङ)आन्तरयक कामिविधध ऩारयत गने, 
(च)रेखा ऩयीऺकको तनमुजक्त य तनजको ऩारयश्रलभक तनधाियण गने,  

(छ) o; gu/kflnsfsf] ;xsf/L xg]{ clwsf/L jf lghn] tf]s]sf] clwsf/LnfO{ cfdlGqt 

ug]{, o; P]g ljkl/t jf k|rlnt g]kfn ;/sf/ sfg'g ljkl/t lg0f{o x'g] b]lvPdf lghn] 

lbPsf] lgb]{zgnfO{ clgjfo{ ?kdf kfngf ug'{ kg]{ 5 . / ;f]sf] hfgsf/L ;DalGwt 

clwsf/Ln] gu/ sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug'{ kg]{ 5 . 

-h_ वितनमभभा तोककए फभोजजभका अन्म कामिहरू गने । 
 

२७. वावषाक साधायणसबाको काभ, कताव्म य अगधकाय :  िावषिक 
साधायणसबाको काभ, कतिव्म य अधधकाय देहाम फभोजजभ  हुनेछ :– 

(क) िावषिक कामििभ तथा फजेट स्िीकृतत गने, 
(ख) िावषिक रेखा ऩयीऺण प्रततिेदन अनुभोदन गने, 
(ग) सलभतत िा रेखा सुऩयीिेऺण सलभततको तनिािचन तथा 

विघटन गने, 



 

15 

 

(घ) सञ्चारक िा रेखा सुऩयीिेऺण सलभततको सॊमोजक िा 
सदस्मराई ऩदफाट हटाउने, 

(ङ) सलभतत िा रेखा सुऩयीिेऺण सलभततको िावषिक प्रततिेदन 
ऩारयत गने, 

(च) वितनमभ सॊशोधन तथा आन्तरयक कामिविधध ऩारयत गने, 
(छ) रेखा ऩयीऺकको तनमुजक्त य तनजको ऩारयश्रलभक तनधाियण 

गन,े 

(ज) सॊस्था एकीकयण िा विघटन सम्फन्धी तनणिम गने, 
(झ) ऩारयश्रलभक रगामतका सुविधा तोक्न,े 

(ञ) ऋण तथा अनुदान प्रातत गने सम्फन्धभा तनणिम गने, 
(ट) सदस्मको दातमत्ि लभनाहा ददने, 
(ठ) सलभततराई आिश्मक तनदेशन ददने, 
(ड) वितनमभभा तोककए फभोजजभका अन्म कामिहरू गन े। 

-9_o; gu/kflnsfsf] ;xsf/L xg]{ clwsf/L jf lghn] tf]s]sf] clwsf/LnfO{ cfdlGqt ug]{, 

o; P]g ljkl/t jf k|rlnt g]kfn ;/sf/ sfg'g ljkl/t lg0f{o x'g] b]lvPdf lghn] lbPsf] 

lgb]{zgnfO{ clgjfo{ ?kdf kfngf ug'{ kg]{ 5 . / ;f]sf] hfgsf/L ;DalGwt clwsf/Ln] 

gu/ sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug'{ kg]{ 5 . 

 

२८. साधायणसबाको फैठक : (१) सलभततरे सहकायी सॊस्था दताि बएको 
लभततरे तीन भदहनालबि प्रायजम्बक साधायणसबा फोराउनु ऩनेछ । 

(२) सलभततरे प्रत्मेक आधथिक िषि सभातत बएको लभततरे छ 
भदहनालबि िावषिक साधायणसबा फोराउनु ऩनेछ । 

(३) सलभततरे देहामको अिस्थाभा विशेष साधायण सबा फोराउनु 
ऩनेछ :– 

(क)सॊस्थाको काभ विशेषरे विशेष साधायण सबा 
फोराउनुऩनेसलभततिाट तनणिम बएभा, 

(ख) दपा ३८ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोजजभ रेखा 
सुऩयीिेऺण सलभततको लसपारयसभा, 

(ग)कुनै सञ्चारकरे विशेष साधायणसबा फोराउन ऩेश गयेको 
प्रस्ताि सलभततå/fऩारयत बएभा, 
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(घ) विशेष साधायणसबा फोराउनु ऩन े कायण खुराइ ऩजछचस 
प्रततशत सदस्मरे सलभतत सभऺ तनिेदन ददएभा, 

-ङ_ दपा २९ कोउऩदपा ( १) फभोजजभ दताि गन े अधधकायीरे 
तनदेशन ददएभा, 

-४_ उऩदपा -३_ भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन सॊस्थाको 
सञ्चारकिा व्मिस्थाऩकफाट आफ्नो जजम्भेिायी ऩूया नगयी 
सॊस्था सञ्चारनभा सभस्मा उत्ऩन्न बएको अिस्थाभा दताि 
गन े अधधकायीराई जानकायी ददईसाधायण सदस्महरूभध्मेफाट 
फहुभत सदस्म उऩजस्थत बई विशेष साधायण सबा गनि 
सककनेछ । 

२९. ववशेष साधायणसबा फोराउन यनदेशन ददन सक्न:े(१) सॊस्थाको तनयीऺण 
िा सुऩयीिेऺण गदाि िा कसैको उजूयी ऩयी छानविन गदाि देहामको अिस्था 
देखखन आएभा दताि गने अधधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको सलभततराई 
साधायणसबा फोराउन तनदेशन ददन सक्नेछ :–   

(क)  सहकायीको भूल्म, भान्मता तथाl;4fGtविऩरयत कामि गयेभा,  
(ख)  मो ऐन, मस ऐन अन्तगित फनेको तनमभ, वितनमभ तथा 

आन्तरयक कामिविधध विऩयीत कामि गयेभा, 
(घ) दताि गन ेअधधकायीरे ददएको तनदेशनको फायम्फाय उल्रङ्घन 

गयेभा, 
(ङ) दपा ३१ को उऩदपा ( २) फभोजजभ दताि गन ेअधधकायीरे 

आदेश ददएभा। 
(२) उऩदपा ( १) फभोजजभ साधायणसबा फोराउन तनदेशन 

k|fKtबएभा सलभततरे सो तनदेशन k|fKt बएको लभततरे ऩैंतीस ददनलबि 
साधायणसबाको फैठक फोराउनु ऩनेछ य साधायणसबाको फैठकभा उजूयी िा 
तनयीऺणका िभभा देखखएका विषमभा छरपर गयी सोको प्रततिेदन दताि 
गन ेअधधकायीसभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ । 

(३) उऩदपा ( १) िा ( २) भा उजल्रखखत अिधधलबि सलभततरे 
साधायणसबा नफोराएभा दताि गने अधधकायीरे त्मस्तो साधायणसबा 
फोराउन सक्नेछ । 
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(४) सहकायी सॊस्थाको साधायणसबाको राधग गणऩूयक सॊख्मा 
तत्कार कामभ यहेको सदस्म सॊख्माको एकाउन्न प्रततशत हुनेछ ।  

तय ऩदहरो ऩटक डाककएको साधायण सबाभा गणऩुयक सॊख्मा 
नऩुगेभा त्मसको सात ददन लबि दोस्रो ऩटक साधायण सबा फोराउनु ऩने 
य मसयी दोस्रो ऩटक फोराइएको साधायण सबाभा सॊचारक सलभततको 
फहुभत सदहत एक ततहाई साधायण सदस्महरुको उऩजस्थतत बएभा 
साधायण सबाको गणऩुयक सॊख्मा ऩुगेको भातननेछ । 

(५) उऩदपा -४_ भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन दपा २८ 
को -४_ भा बएको व्मिस्था सोहीअनुसाय हुनेछ । 

(६)दईु हजाय िा सोबन्दा फढी सदस्म बएको सॊस्थारे साधायण 
सबा गदाि सभान कामिसूचीभा तोककए फभोजजभ सदस्म सॊख्माको आधायभा 
िडािडा िा अन्म ऩामकको स्थानभा सॊचारक सदस्महरुराई ऩठाई 
साधायण सबा गनि य त्मस्तो सबाको तनणिम प्रभाखणत गनि प्रतततनधधहरु 
छनौट गयी त्मस्ता प्रतततनधधहरुको उऩजस्थततको सबारे अजन्तभ तनणिम 
प्रभाखणत गने व्मिस्था लभराउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चारक समभयत :(१)  सहकायी सॊस्थाभा साधायणसबाफाट तनिािधचत 
एक सञ्चारक सलभतत यहनेछ ।  

  तय,  एउटै व्मजक्त रगाताय एउटै ऩदभा दईु ऩटकबन्दा फढी 
सञ्चारक हुन ऩाउन ेछैन । 

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभको सलभततभा उऩरब्ध बएसम्भ 
कम्तीभा तेत्तीस-##_ प्रततशत भदहरा सदस्मको प्रतततनधधत्ि सुतनजश्चत 
गनुि ऩनेछ ।  

(३) एउटै ऩरयिायको एकबन्दा फढी सदस्म एकै अिधधभा 
सञ्चारक तथा रेखा सलभततको ऩदभा उम्भेदिाय फन्न य तनिािधचत हुन 
सक्न ेछैन । 

(४) कुनै सॊस्थाको सञ्चारक सोही सॊस्थाको कभिचायी िा आफ्नो 
सॊस्थारे सदस्मता लरएको सहकायी सॊघ िा फैङ्कफाहेक अको कुनै 
सॊस्थाको सॊचारक फन्न ऩाउने छैन । 
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तय िावषिक दईु कयोड रुऩैमाबन्दा कभको कायोिाय गने सहकायी 
सॊस्थाको सञ्चारकरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाभा कभिचायीको रुऩभा काभ 
गनि फाधा ऩन ेछैन । िावषिक दईु कयोडबन्दा फदढ कायोिाय गन ेसॊस्थाभा 
कुनै सॊचारक कभिचायी यहेको बए मो ऐन प्रायम्ब बएको लभततरे दईु 
िषिलबि त्मस्तो सॊचारकरे कभिचायीको ऩद त्माग गयी अको कभिचायीको 
व्मिस्था गनुिऩनेछ ।  

(६) मो ऐन प्रायम्ब हुनुअतघ कुनै व्मजक्त एकबन्दा फढी सॊस्थाको 
सञ्चारक िा सोही िा अको सॊस्थाको कभिचायी बएकोभा मो ऐन प्रायम्ब 
बएको लभततरे एक िषिलबि कुनै एक सॊस्थाको भाि सञ्चारक िा 
कभिचायी यहनु ऩनेछ । 

(७)सलभततको कामाििधध चाय िषिको हुनेछ । 
 

३१. सञ्चारक समभयतको यनवााचन :(१) सलभततरे आफ्नो कामाििधध सभातत 
हुनु कजम्तभा एक भदहना अतघ अको सलभततको तनिािचन गयाउनु ऩनेछ । 

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभ सलभततको तनिािचन नगयाएको 
जानकायी k|fKtबएभा त्मस्तो जानकायी k|fKt बएको लभततरे छ भदहनालबि 
सलभततको तनिािचन गयाउन दताि गने अधधकायीरे सम्फजन्धत सलभततराई 
आदेश ददन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ दताि गन ेअधधकायीरे आदेश ददएकोभा 
सम्फजन्धत सलभततरे सो आदेश फभोजजभको सभमािधधलबि सलभततको 
तनिािचन गयाईदताि गन ेअधधकायराई जानकायी गयाउनु ऩनेछ। 

(४) उऩदपा ( ३) फभोजजभ सलभततको तनिािचन नगयाएभा दताि 
गन ेअधधकायरे त्मस्तो सॊस्थासदस्म यहेको भाधथल्रो सॊघ बए सो सॊघको 
प्रतततनधध सभेतराई सहबागीगयाई सलभततको तनिािचन सम्फन्धी सम्ऩूणि 
कामि गन ेगयाउनेछ । 

(५) उऩदपा ( ४)फभोजजभको तनिािचन कामिभा सहमोग ऩुय्माउनु 
सम्फजन्धत सलभततकाऩदाधधकायीहरूको कतिव्म हुनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोजजभ तनिािचन गयाउॉदा रागेको सम्ऩूणि खचि 
सम्फजन्धत सॊस्थारे व्महोनुि ऩनेछ। 
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(७) मस दपा फभोजजभ सलभततको अको तनिािचन नबएसम्भको 
राधग सलभततरे वितनमभभा व्मिस्था बए फभोजजभ आफ्नो कामि 
सञ्चारन गनेछ । 

 

३२. समभयतको काभ, कताव्म य अगधकाय :  मस ऐनभा अन्मि उजल्रखखत 
काभ, कतिव्म य अधधकायका अततरयक्त सलभततको काभ, कतिव्म य अधधकाय 
देहाम फभोजजभ हुनेछ :– 

(क)सहकायीका भूल्म, भान्मता यl;4fGtफभोजजभ सहकायी सॊस्थाको 
सञ्चारन गने, 

(ख) आधथिक तथा प्रशासकीम कामि गन,े गयाउने, 
(ग)प्रायजम्बक साधायणसबा, िावषिक साधायणसबा तथा विशेष 

साधायणसबा फोराउने, 
(घ)साधायणसबाका तनणिमहरू कामािन्िमन गने, गयाउने, 
(ङ)सॊस्थाको नीतत, मोजना, फजेट तथा फावषिक कामििभको तजुिभा 

गयी साधायणसबा सभऺ ऩेश गने, 
(च) सॊस्थाको सदस्मता प्रदान गने तथा सदस्मताफाट हटाउने,  
(छ)शेमय नाभसायी तथा कपताि सम्फन्धी कामि गने, 
(ज)सम्फजन्धत सॊघको सदस्मता लरने, 
(झ)वितनमभ तथा आन्तरयक कामिविधध तमाय गयी साधायणसबाभा 

ऩेश गने,  
(ञ)सॊस्थाको कामिऺ ेिलबि सॊस्थाको कायोफाय य व्मिसामको दहत 

प्रिद्धिनको राधग आिश्मककामि गन,ेगयाउने, 
 

३३. सञ्चारक ऩदभा फहार नयहने: देहामको कुनै अिस्थाभा सञ्चारकआफ्नो 
ऩदभा फहार यहन सक्न ेछैन:- 

(क) तनजरे ददएको याजीनाभा सलभततफाटस्िीकृत बएभा, 
(ख) तनजराई दपा ३४ उऩदपा ( १) फभोजजभसञ्चारकफाट 

हटाउन ेतनणिम बएभा, 
(ग) तनज अको सॊस्थाको सञ्चारक यहेभा, 

(घ) तनज सोही िा अको सॊस्थाको कभिचायी यहेभा, 
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तय दपा ३० को उऩदपा ( ४) को प्रततफन्धात्भक 
िाक्माॊशभा रेखखएको कुयाभा सोहीफभोजजभ हुनेछ । 

(ङ) तनजसोही िा अको सॊस्थाको रेखा सुऩयीिेऺण सलभततको 
ऩदभा यहेभा। 

(च) तनजको भतृ्मु बएभा। 
३४. सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्ने(१) साधायणसबारे िहुभतको 

तनणिमफाटदेहामको कुनै अिस्थाभा सञ्चारकराई सलभततको सञ्चारक 
ऩदफाट हटाउन सक्नेछ :– 

(क) आधथिक दहनालभना गयी सम्फजन्धत सॊस्थाराई हानी नोक्सानी 
ऩुय्माएभा, 

 (ख)अनधधकृततियरेसम्फजन्धतसॊस्थाकोकायोफायसम्फन्धीविषमकोगोऩतनमताe+

uu/]sf] k|dfl0ft ePdf , 

(ग)सम्फजन्धत सॊस्थाको कायोफाय य व्मिसामसॉग प्रततस्ऩधाि हुने 
गयी सभान प्रकृततको कायोफाय िा व्मिसाम गयेभा, 

(घ)सम्फजन्धत सॊस्थाको अदहत हुने कुनै कामि गयेभा,  
(ङ) तनज शायीरयक िा भानलसक रुऩभा काभ गनि नसक्ने बएभा, 
(च) कुनै सञ्चारकभा मो ऐन, मस ऐन अन्तगित फनेको तनमभ 

िा वितनमभभा उजल्रखखतमोग्मता नयहेभा । 
(२)कुनै सञ्चारकराई सलभततको ऩदफाट हटाउने तनणिम गनुि अतघ 

त्मस्तो सञ्चारकराईसाधायणसबासभऺ सपाई ऩेश गन े भनालसफ 
भाकपकको भौका ददइनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको अिधधलबि कुनै सञ्चारकरे सपाई 
ऩेश नगयेभा िा तनजरे ऩेश गयेको सपाई सन्तोषजनक नबएभा 
साधायणसबारे त्मस्तो सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ सञ्चारकको ऩदफाट हटाइएको सदस्म 
सलभततको दईु कामिकारसम्भको तनिािचनभा उम्भेदिाय फन्न ऩाउन ेछैन ।    

(५) उऩदपा (३) फभोजजभ कुनै सञ्चारक ऩदफाट हटेभा त्मस्तो 
ऩदभा साधायणसबारे फाॉकी अिधधको राधग अको सञ्चारकको तनिािचन 
गनेछ । 
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३५. यनजी स्वाथा सभावेश बएको यनणाम प्रकृमाभा सॊरग्न हुन नहुने  : (१) 
सञ्चारकरे आफ्नो तनजी स्िाथि सभािेश बएको तनणिम प्रकिमाभा सॊरग्न 
हुनुहुॉदैन । 

(२) सञ्चारकरे आपूराईभाि व्मजक्तगत पाइदा हुनेगयी सॊस्थाभा 
कुनै कामि गनि गयाउन हुॉदैन । 

(३) कुनै सञ्चारकरे उऩदपा ( १) को बफऩयीत हुने गयी िा 
आफ्नो अधधकायऺेिबन्दा फादहय गई कुनै काभ कायफाही गये गयाएभा 
त्मस्तो काभ कायफाही प्रतत त्मस्तो सञ्चारक व्मजक्तगत रूऩभा 
उत्तयदामी हुनेछ य त्मस्तो काभ कायफाहीफाट सॊस्थाको, सदस्म िा अन्म 
कुनै व्मजक्तराई हानी नोक्सानी हुन गएको यहेछ बन े त्मस्तो हानी 
नोक्सानी तनजको जामजेथाफाट असूर उऩय गरयनेछ । 

३६. समभयतको ववघटन : (१) साधायणसबारे देहामको अिस्थाभा सलभततको 
विघटन गनि सक्नेछ्– 

(क) सलभततको फदतनमतऩूणि कामिफाट सॊस्थाको कायोफाय 
जोखखभभा ऩयेभा, 

(ख)सॊस्थारे ततनुिऩने दातमत्ि तोककएको सभमलबि बुक्तान गनि 
नसकेभा, 

(ग)वितनमभभा उजल्रखखत p2]Zo य कामि विऩरयतको काभ गयेभा,  
(घ)सलभततरे आफ्नो जजम्भेिायी ऩूया नगयेभा, 
(ङ)मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको तनमभािरीभा उजल्रखखत 

शति िा दताि गनअेधधकायीरे ददएको तनदेशनको फायम्फाय 
उल्रङ्घन गयेभा । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सलभतत विघटन बएभा साधायणसबारे 
नमाॉ सलभततको तनिािचन गनेछ । 

(३) सलभततरे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको तनमभ 
फभोजजभ दताि गन ेअधधकायीरे ददएको तनदेशन ऩारना नगयेभा िा दपा 
२९ को उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेश बएको प्रततिेदन सभेतको आधायभा 
दताि गने अधधकायीरे सलभततराई उजूयी िा तनयीऺणको िभभा देखखएका 
विषमिस्तुको गाजम्बमिताको आधायभा फढीभा छ भदहनाको सभम ददई 
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सुधाय गने भौका ददन सक्नेछ य त्मस्तो सभमािधध लबि ऩतन सुधाय 
नगयेभा त्मस्तो सलभतत विघटन गनेछ । 

(४) उऩदपा ( ३) फभोजजभ सलभतत विघटन बएभा त्मसयी 
विघटन गरयएको लभततरे तीन भदहना लबिभा अको सलभततको तनिािचन 
सम्ऩन्न गयाउन य त्मस्तो तनिािचन नबएसम्भ सॊस्थाको दैतनक कामि 
सञ्चारन गनि दताि गने अधधकायीरे तोककए फभोजजभको एक तदथि 
सलभतत गठन गनुि ऩनेछ । 

(५) मस दपा फभोजजभ अको सलभततको तनिािचन गयाउॉदा रागेको 
सम्ऩूणि खचि सम्फजन्धत सॊस्थारे व्महोनेछ । 

 

३७. रेखा सुऩयीवेऺण समभयतको गठन : (१) सॊस्थाभा आन्तरयक तनमन्िण 
प्रणारीराई सुदृढ गनि तोककए फभोजजभको मोग्मता ऩुगेका एकजना 
सॊमोजक य दईुजना सदस्महरू यहन ेगयीसाधायणसबारे तनिािचनफाट रेखा 
सुऩयीिेऺण सलभतत गठन गनेछ । 

(२) एउटै ऩरयिायको एकबन्दा फढी व्मजक्त एकै अिधधभा एउटै 
सॊस्थाको सञ्चारक िा रेखा सुऩरयिेऺण सलभततको सॊमोजक िा सदस्म 
ऩदभा उम्भेदिाय फन्न य तनिािधचत हुन सक्ने छैन । 

३८. रेखा सुऩरयवेऺण समभयतको काभ, कताव्म य अगधकाय : (१)  रेखा 
सुऩरयिेऺण सलभततको काभ, कतिव्म य अधधकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ :– 

(क)प्रत्मेक चौभालसकभा सहकायी सॊस्थाको आन्तरयक रेखाऩयीऺण 
गन,े गयाउने, 

(ख)आन्तरयक रेखाऩयीऺण गदाि रेखाऩयीऺणका 
आधायबूतl;4fGtsf] ऩारना गने, गयाउने, 

(ग)वित्तीम तथा आधथिक कायोिायको तनयीऺण तथा भूल्माङ्कन 
गन,े गयाउने, 

(घ)सलभततको काभ कायिाहीको तनमलभत सुऩरयिेऺण गन े य 
सलभततराई आिश्मक सुझाि ददने, 

(ङ) साधायणसबाकोतनदेशन, तनणिम तथा सलभततका तनणिम 
कामािन्िमन बए नबएको अनुगभन गने, 
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(च)रेखा सम्फन्धी प्रततिेदन य सलभततको काभ कायफाहीको 
सुऩरयिेऺण सम्फन्धी िावषिक प्रततिेदन साधायणसबा सभऺ ऩेश 
गन,े  

(छ)आपूरे ऩटक ऩटक ददएका सुझाि कामािन्िमन नबएको 
कायणफाट कुनै सॊस्थाको दहतभा प्रततकूर असय ऩयेभािा त्मस्तो 
सॊस्थाको नगद िा जजन्सी सम्ऩजत्तको व्माऩक रूऩभा 
दहनालभना िा अतनमलभतता बएको िा सॊस्था गम्बीय आधथिक 
सॊकटभा ऩनि रागेकोभासोको कायण खुराई विशेष साधायणसबा 
फोराउनसलभततसभऺ लसपारयस गन े। 

-ज_ आिश्मक ऩयेभा आन्तरयक रेखा ऩयीऺक तनमुजक्तका राधग 
तीन जनाको नाभ सञ्चारक सलभततभा लसपारयस गन े। 

(२) रेखा सुऩरयिेऺण सलभततको सॊमोजक िा सदस्म सॊस्थाको 
दैतनक आधथिक प्रशासतनक कामिभा सहबागी हुन ऩाउन ेछैन । 

 

ऩरयच्छेद–७ 
फचत तथा ऋण ऩरयचारन 

 

३९. सदस्म केम्न्ित बई फचत तथा ऋणको कायोफाय गनुा ऩने :(१) सॊस्थारे 
आफ्ना सदस्महरूको भाि फचत स्िीकाय गनि, सोको ऩरयचारन गनि य 
सदस्मराई भाि ऋण प्रदान गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा ( १) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बएताऩतन फचत 
तथा ऋणको भुख्म कायोफाय गन ेगयी दताि बएको सॊस्था फाहेक अन्म 
विषमगत िा िहुp2]Zoसॊस्थारे फचत तथा ऋणको भुख्म कायोिाय गनि 
ऩाउन ेछैन।  

तय मो ऐन प्रायम्ब हुनु अतघ िहुp2]Zo िा विषमगत सॊस्थाको 
रुऩभा दताि बई भुख्म कायोिायको रुऩभा िचत तथा ऋणको कायोिाय गदै 
आएको बए त्मस्तो सॊस्थारे तीन िषि लबिभा िचत तथा ऋणको भुख्म 
कायोिाय नहुने गयी दताि हुॉदाका फखतभा उल्रेख गरयएको भुख्म कायोिाय 
गन ेगयी सॊस्था सञ्चारन गनुिऩनेछ । 
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-३_ सॊस्थारे सदस्मराई प्रदान गने ऋणभा सेिा शुल्क य निीकयण 
शुल्क लरन ऩाइने छैन । 

(४) फचत य ऋणको ब्माजदय बफचको अन्तय छ प्रततशतबन्दा 
फढी हुने छैन ।  

(५) सॊस्थारे प्रदान गयेको ऋणभा राग्न े ब्माजराई भूर ऋणभा 
ऩूॉजीकृत गयी सोको आधायभा ब्माज रगाउन ऩाइन ेछैन । 

(६)सॊस्थारे कुनैऩतन कम्ऩनीको शेमय खरयद गनि सक्न ेछैन ।  

तय  

(१) सॊस्थाको दातमत्िप्रतत प्रततकूर नहुने गयी सॊस्थारे 
स्िप्रमोजनको राधग अचर सम्ऩजत्त खयीद तथा ऩूिािधाय 
तनभािण एिॊ सॊस्था य सदस्महरुको दहतभा उत्ऩादन य सेिाको 
ऺेिभा प्राथलभक ऩूॉजी कोष ऩरयचारन गनि िाधा ऩन ेछैन । 
(२) मो ऐन प्रायम्ब हुनु अतघ कुनै सॊस्थारे कुनै कम्ऩनीको 
शेमय खरयद गयेको बएभा त्मस्तो शेमय मो ऐन प्रायम्ब बएको 
लभततरे एक िषि अिधधलबि हस्तान्तयण गरयसक्नु ऩनेछ । 
 (३) उऩदपा -२_ भा जुनसुकै कुया रेखखएको बएताऩतनसॊस्थारे 
मो ऐन प्रायम्ब हुनुअतघ दताि बएका साना ककसानå/f 

k|a{lwtवित्तीम सॊस्थाको शेमय खरयद गनि फाधा ऩनेछैन । 
(७) सॊस्थारे शेमय ऩूॉजी कोषको दश गुणासम्भ िचत सॊकरन गनि 

सक्नेछ । 
(८)सॊस्थारे दताि गदािका फखतका सदस्म फाहेक अन्म सदस्मराई 

सदस्मता k|fKtगयेको तीन भदहना अिधध व्मततत नबई ऋण रगानी गनि 
सक्न ेछैन । 

४०. सन्दबा व्माजदय सभफन्धी व्मवस्था् ( १) सॊघीम कानुन फभोजजभ 
यजजष्ट्रायरेफचत तथा ऋणको सन्दबि व्माजदय तोक्न सक्नेछ । 
-२_ उऩदपा -१_ फभोजजभ तोककएको सन्दबि ब्माजदय सॊस्थाका राधग 
तनदेशक ब्माजदय हुनेछ । 

४१. व्मम्क्तगत फचतको सीभा:सॊस्थाभा सदस्मको व्मजक्तगत फचतको सीभा 
तीस राखसम्भ हुनेछ । 
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ऩरयच्छेद –९ 
आगथाक स्रोत ऩरयचारन 

 

४२. शेमय बफक्री तथा फपताा सभफन्धी व्मफस्था : (१) सॊस्थारे आफ्नो 
सदस्मराई शेमय वििी गनि सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन सॊस्थारे 
एकै सदस्मराई आफ्नो कुर शेमय ऩूॉजीको फीस प्रततशतबन्दा फढी हुने 
गयी शेमय बफिी गनि सक्ने छैन ।  

तय नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहको ऩूणि िा 
आॊलशक स्िालभत्ि िा तनमन्िणबएको सॊस्था िा तनकामको हकभा मो 
फन्देज रागू हुने छैन। 

(४) सॊस्थाको शेमयको अॊककत भूल्म प्रतत शेमय एक सम रुऩैमाॉ 
हुनेछ ।  

(५) सॊस्थाको शेमयऩूॉजी वितनमभभा उल्रेख बए फभोजजभ हुनेछ । 
(६) सॊस्थारे खुरा फजायभा शेमय बफिी गनि ऩाउने छैन । 
(७) सॊस्थाको भूरधनको रुऩभा यहेको कुनै सदस्मको शेमय सोही 

सॊस्थाको ऋण िा दातमत्ि फाहेक अन्म कुनै ऋण िा दातमत्ि िाऩत 
लरराभ बफिी गरयने छैन । 

४३. यकभ फपताा तथा खाता सञ्चारन सभफन्धी व्मवस्था : (1) कुनै 
सदस्मरे सॊस्थाको सदस्मता त्माग गयी यकभ कपताि लरन चाहेभा तनजको 
कुनै दातमत्ि बए त्मस्तोदातमत्ि बुक्तान गयेको लभततरे एक भदहनालबि 
तनजको फाॉकी यकभ तोककए फभोजजभ तनजराई कपताि गनुि ऩनेछ । 

(२) कुनै सदस्मरे सॊस्थाभा जम्भा गयेको फचत कपताि भाग गयेभा 
तनजको कुनै दातमत्ि बए त्मस्तो दातमत्ि किा गयी फाॉकी यकभ तोककए 
फभोजजभतनजराई कपताि गनुि ऩनेछ।  

(३) सॊस्थारे िचत खाताहरु भाि सॊचारन गनि सक्नेछ ।    
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४४. ऋण वा अनुदान मरन सक्न:े(१) सॊस्थारे विदेशी फैंक िा वित्तीम 
सॊस्था िा अन्म तनकामफाट ऋण िा अनुदान लरन िा त्मस्तो तनकामसॉग 
साझेदायीभा काभ गनि सॊघीम कानून िभोजजभ स्िीकृती लरनु ऩन ेछ । 

(२) उऩदपा (१) िभोजजभ विदेशी फैङ्क िा तनकामफाट ऋण िा 
अनुदान लरन स्िीकृतीको राधगतोककएिभोजजभको विियणहरु सदहत दताि 
गन ेअधधकायी सभऺ तनिेदन ददनु ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा ( २) िभोजजभ तनिेदन प्रातत बएभा दताि गने 
अधधकायीरे नगय कामिऩालरकाभा प्रस्ताि ऩेश गनुि ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा ( ३) फभोजजभको प्रस्ताि नगय कामिऩालरकारे 
उऩमुक्त देखेभा स्िीकृतीकोराधग भन्िारमभा लशपारयस गरय ऩठाउनेछ ।  

४५. नेऩार सयकायको सुयऺण प्राऩ्त गना सक्ने: (१) सॊस्थारे विदेशी फैङ्क 
िा तनकामसॉग लरन ेऋणभा सुयऺण प्रातत गनुि ऩन ेबएभा सॊघीम कानून 
िभोजजभ स्िीकृततकोराधग दताि गने अधधकारय सभऺ प्रस्ताि सदहत 
तनिेदन ददनु ऩन ेछ । 

(२) दपा ( १) िभोजजभ   प्रातत प्रस्ताि उऩमुक्त देखखएभा नगय 
कामिऩालरकारे सॊघीम कानुन फभोजजभ स्िीकृततको राधग भन्िारमभा 
l;पारयस गरय ऩठाउनु ऩनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद –१० 
सॊस्थाको कोष 

 

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

(क) शेमय बफिीफाट प्रातत यकभ, 

(ख) फचतको रुऩभा प्रातत यकभ, 

(ग) ऋणको रुऩभा प्रातत यकभ, 

(घ) नेऩार सयकायफाट प्राततअनुदान यकभ, 

(ङ) विदेशी सयकाय िा अन्तयािजष्ट्रम सॊघसॊस्थाफाट प्राKt अनुदान 
िा सहामताको यकभ, 

(च) व्मिसातमक कामिफाट आजजित यकभ, 
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(छ) सदस्मता प्रिेश शुल्क, 

 -ज_सॊस्थाकोनाभभाप्राततहुनेअन्मजुनसुकैयकभjf rn crn ;DklQ। 
४७.  जगेडा कोष :(१) सॊस्थाभा एक जगेडा कोष यहनेछ । 

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभको कोषभा देहाम फभोजजभका यकभ 
यहन ेछन ्:– 

(क) आधथिक िषिको खूद फचत यकभको कम्तीभा ऩछचीस 
प्रततशत यकभ,  

(ख) कुनै सॊस्था, सॊघ िा तनकामरे प्रदान गयेको ऩूॉजीगत 
अनुदान यकभ, 

(ग) जस्थय सम्ऩजत्त वििीफाट प्राऩ्त यकभ, 

(घ)  अन्म स्रोतफाट प्रातत यकभ । 
(३) उऩदपा (१) फभोजजभको जगेडा कोष अविबाज्म हुनेछ । 

४८. सॊयक्षऺत ऩूॉजी फपताा कोष्(१) सॊस्थाभा एक सॊयक्षऺत ऩूॉजी कपताि कोष 
यहनेछ । 

(२) दपा ४७ फभोजजभको जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा -२_ 
को खण्ड -क_ फभोजजभको यकभ छुिम्ाई फाॉकी यहेको यकभको कम्तीभा 
ऩछचीस प्रततशत यकभ उऩदपा -१_ फभोजजभको कोषभा िावषिक रुऩभा 
जम्भा गनुि ऩनेछ । 

(३) उऩदपा ( १) फभोजजभको यकभ सदस्मरे गयेको सॊघीम 
कानुनभा तोककए फभोजजभको िावषिक कायोिायको आधायभा सम्फजन्धत 
सदस्मराई उऩरव्ध गयाउनु ऩनेछ ।  

 

४९. सहकायी प्रवद्धान कोषसभफन्धी व्मवस्था:(१) सॊस्थारे सहकायी व्मिसामको 
प्रिद्धिन गनिको राधग दपा ४७ फभोजजभ जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा 
-२_ को खण्ड -क_ फभोजजभको यकभ छुट्माई फाॉकी यहेको यकभको शून्म 
दशभरि ऩाॉच प्रततशतरे हुन आउन े यकभ सॊघीम कानुनभा व्मिस्था 
बएफभोजजभको सहकायी प्रिद्धिन कोषभािावषिक रुऩभा जम्भा गनुि ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभको कोषको उऩमोग सॊघीम कानुनdf 

व्मिस्था बएफभोजजभ हुनेछ । 
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५०.  अन्म कोष सभफन्धी व्मफस्था्(१) दपा ४६, ४७, ४८ य ४९ भा 
उजल्रखखत कोषका अततरयक्त सॊस्थाभा सहकायी लशऺा कोष, शेमय राबाॊश 
कोष,:j/f]huf/ sf]if, ;fdflhs pQ/bfloTj sf]if, pBdlzntf sf]if रगामततोककए 
फभोजजभका अन्म कोषहरु यहन सक्ने छन ्। 

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभको कोषको यकभ सो कोषको 
p2]Zoऩूतत िका राधग वितनमभभा तोककए फभोजजभ उऩमोग गनि सककनेछ ।  

तय एक िषिको शेमय राबाॊशको यकभ शेमय ऩूॉजीको ऩन्र 
प्रततशतबन्दा फढी हुने छैन । 

 

 

 

ऩरयच्छेद –११ 
अमबरेख य सूचना 

 

५१. अमबरेख याख्नु ऩने : (१) सॊस्थारे साधायणसबा, सलभतत तथा रेखा 
सुऩरयफेऺण सलभतत फैठकका तनणिम तथा काभ कायफाहीको अBfिधधक 
अलबरेख सुयक्षऺत साथ /fVg'ऩनेछ । 

(२) सॊस्थारे कायोफायसॉग सम्फजन्धत तथा अन्म आिश्मक 
अलबरेखहरू तोककए फभोजजभ सुयक्षऺत साथ/fVg'ऩनेछ । 

५२. वववयण उऩरब्ध गयाउनु ऩने :(१) सॊस्थारे देहामका विियणहरू सदहतको 
प्रततिेदन आ.ि. सभातत बएको तीन भदहना लबि दताि गन ेअधधकायी 
सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ :– 

(क) कायोफायको चौभालसक य िावषिक प्रततिेदन तथा रेखाऩयीऺण 
प्रततिेदन, 

(ख) फावषिक कामििभ नीतत तथा मोजना, 
(ग) खुद फचत सम्फन्धी नीतत तथा मोजना, 
(घ) सञ्चारकको नाभ तथा फाॉकी कामाििधधको सूची, 
(ङ) साधायणसबाको फैठक सम्फन्धी जानकायी, 
(च) शेमय सदस्म सॊख्मा य शेमयऩूॉजी,   
(छ) सञ्चारक िा सदस्मरे लरएको ऋण ततनि फाॉकी यहेको यकभ, 
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(ज)दताि गन ेअधधकायीरे सभम सभमभा तोककददएको अन्म 
विियण। 

 

ऩरयच्छेद – १२ 
रेखा य रेखाऩयीऺण 

 

५३. कायोफायको रेखा:सॊस्थाको  कायोफायको रेखा दोहोयो रेखा प्रणारीभा 
आधारयत य कायोफायको मथाथि जस्थतत स्ऩष्ट्टरुऩभा देखखने गयी सॊघीम 
कानून फभोजजभ यजजष्ट्रायरे रागू गयेको रेखाभान ( एकाउजन्टङ 
स्ट्माण्डडि) य मस ऐन फभोजजभ ऩारना गनुिऩने अन्म शति तथा व्मिस्था 
फभोजजभ याख्नु ऩनेछ । 

५४. रेखाऩयीऺण:(१) सॊस्थारे प्रत्मेक आधथिक िषिको रेखाऩयीऺण सो आधथिक 
िषि सभातत बएको लभततरे तीन भदहनालबि प्रचलरत कानून फभोजजभ 
इजाजतऩिk|fKt रेखाऩयीऺकåf/f गयाउनु ऩनेछ । 

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभको अिधधलबि कुनै सॊस्थारे 
रेखाऩयीऺण नगयाएको ऩाइएभा दताि गने अधधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको 
रेखा ऩयीऺण इजाजतऩि प्राKt रेखाऩयीऺकफाट गयाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ रेखाऩयीऺण गयाउॉदा रेखाऩयीऺकराई 
ददनु ऩन ेऩारयश्रलभक रगामतको यकभ सम्फजन्धत सॊस्थारे व्महोनेछ ।  

(४) उऩदपा ( १) िा ( २) फभोजजभ रेखाऩयीऺकरे गयेको 
रेखाऩयीऺण प्रततिेदन अनुभोदनको राधग साधायणसबासभऺ ऩेश गनुि 
ऩनेछ । 

(५) उऩदपा ( ४) फभोजजभ ऩेश बएको रेखाऩयीऺण प्रततिेदन 
साधायणसबाफाट अनुभोदन हुन नसकेभा ऩुन् रेखाऩयीऺणको राधग 
साधायणसबारे दपा ५५ को अधीनभा यही अको रेखाऩयीऺक तनमुक्त 
गनेछ । 

५५. रेखाऩयीऺकको यनमुम्क्त :(१) सॊस्थाको रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामि गनि 
प्रचलरत कानून फभोजजभ इजाजतऩिप्राKt रेखाऩयीऺकहरूभध्मेफाट 
साधायणसबारे एकजना रेखाऩयीऺक तनमुजक्त गयी ऩारयश्रलभक सभेत 
तोक्नेछ । 



 

30 

 

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभ रेखाऩयीऺक तनमुक्त गदाि एउटै 
व्मजक्त, पभि िा कम्ऩनीराई रगाताय तीन आधथिक िषिबन्दा फढी हुने गयी 
तनमुक्त गनि सककने छैन । 

५६. रेखाऩयीऺकभा यनमुक्त हुन नसक्ने : (१) देहामका व्मजक्त 
रेखाऩयीऺकभा तनमुक्त हुन तथा तनमुक्त बई सकेको बए सो ऩदभा 
फहार यहन सक्न ेछैन :- 

(क) सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक, 

(ख) सम्फजन्धत सॊस्थाको सदस्म, 

(ग) सहकायी सॊस्थाको तनमलभत ऩारयश्रलभक ऩाउने गयी तनमुक्त 
सल्राहकाय िा कभिचायी, 

(घ)रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कसूयभा सजाम ऩाएको तीन िषिको 
अिधध बुक्तान नबएको,  

(ङ)दाभासाहीभा ऩयेको, 
(च)भ्रष्ट्टाचाय, ठगी िा नैततक ऩतन हुने अन्म पौजदायी कसूयभा 

सजाम ऩाएको ऩाॉच िषि बुक्तान नबएको,  
(ज)सम्फजन्धत सॊस्थासॉग स्िाथि फाखझएको व्मजक्त । 
(२) रेखाऩयीऺकरे आपूतनमुक्त हुनुअतघ उऩदपा ( १) फभोजजभ 

अमोग्म नबएको कुयाकोसॊस्थासभऺ स्िघोषणा गनुिऩनेछ ।  

(३) कुनै रेखाऩयीऺक आफ्नो कामिकार सभातत नहुॉदै कुनै 
सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गनि अमोग्म बएभा िा सॊस्थाको रेखाऩयीऺकको 
ऩदभा कामभ यहन नसक्ने जस्थतत उत्ऩन्न बएभा तनजरेरेखाऩयीऺण गनुि 
ऩन ेिा गरययहेको काभ तत्कार योकी सो कुयाको जानकायी लरखखत रुऩभा 
सॊस्थाराई ददनु ऩनेछ । 

(४) मस दपाको प्रततकूर हुनेगयी तनमुक्त बएको रेखाऩयीऺकरे 
गयेको रेखाऩयीऺण भान्म हुने छैन ।  

 

ऩरयच्छेद – १३ 
छुट,सुववधा य सहुमरमत 
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५७. छुट, सुववधा य सहुमरमत:-१_ सॊस्थाराई प्रातत हुने छुट, सुविधा य 
सहुलरमत सॊघीम कानुन फभोजजभ हुनेछ । 

 -२_ उऩदपा -१_ भा उल्रेखखतछुट, सुविधा य सहुलरमत फाहेक सॊस्थाराई 
प्रातत हुने अन्म छुट, सुविधा य सहुलरमत तोककए फभोजजभ हुनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद—१४ 
ऋण असुरी तथा फाॉकी फक्मौता 

 

५८. ऋण असूर गन:े(१) कुनै सदस्मरे सॊस्थासॉग गयेको ऋण सम्झौता िा 
शति कफुलरमतको ऩारना नगयेभा, लरखतको बाखालबि ऋणको सािाॉ, 
ब्माज य हजािना चुक्ता नगयेभा िा ऋण लरएको यकभ सम्फजन्धत काभभा 
नरगाईदहनालभना गयेको देखखएभा त्मस्तो सदस्मरे ऋण लरॊदा याखेको 
धधतोराई सम्फजन्धत सॊस्थारे लरराभ बफिी गयी िा अन्म कुनै व्मिस्था 
गयी आफ्नो साॉिा, ब्माज य हजािनाअसूर उऩय गनि सक्नेछ।धधतो 
सम्फजन्धत सॊस्थारे सकाये ऩश्चात ्ऩतन ऋणीरे साॉिा ब्माज दिुै बुक्तानी 
गयी धधतो फाऩतको सम्ऩजत्त कपताि लरन चाहेभा कपताि गनुिऩनेछ । 

(२) कुनै सदस्मरे सॊस्थाभा याखेको धधतो कुनै ककलसभरे कसैराई 
हक छोडडददएभा िा अन्म कुनै कायणफाट त्मस्तो धधतोको भूल्म घट्न 
गएभा त्मस्तो ऋणीराई तनजश्चत म्माद ददई थऩ धधतो 
सुयऺणयाVgरगाउन सककनेछ । 

(३) उऩदपा ( २) फभोजजभ ऋणीरे थऩ धधतो नयाखेभा िा 
उऩदपा ( १) िा ( २) फभोजजभको धधतोफाट ऩतन साॉिा, ब्माज य 
हजािनाको यकभ असूर उऩय हुन नसकेभा त्मस्तो ऋणीको हक राग्ने 
अन्म जामजेथाफाट ऩतन साॉिा, ब्माज य हजािनाअसूर उऩय गनि सककनेछ 
।  

(४) मस दपा फभोजजभ साॉिा, ब्माज य हजिना असूर उऩय गदाि 
रागेको खचिको यकभ तथा असूरउऩय बएको साॉिा, व्माज य हजािनाको 
यकभ किा गयी फाॉकी यहन आएको यकभ सम्फजन्धत ऋणीराई कपताि 
ददनु ऩनेछ ।  
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(५) मस दपा फभोजजभ कुनै सॊस्थारे ऋणीको धधतो िा अन्म 
जामजेथालरराभ बफिी गदाि लरराभ सकाने व्मजक्तको नाभभा सो धधतो 
िा जामजेथा प्रचलरत कानून फभोजजभ यजजष्ट्रेशन िा दाखखर खायेज 
गनिको राधग सम्फजन्धत कामािरमभा रेखी ऩठाउनेछ य सम्फजन्धत 
कामािरमरे ऩतन सोही फभोजजभ यजजष्ट्रेशन िा दाखखर खायेज गयी सोको 
जानकायी सम्फजन्धत सॊस्थाराई ददनु ऩनेछ । 

(६) मस दपा फभोजजभ धधतो याखेको सम्ऩजत्त लरराभ बफिी गदाि 
कसैरे सकाय नगयेभा त्मस्तो सम्ऩजत्त सम्फजन्धत सॊस्था आपैं रे सकाय 
गनि सक्नेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोजजभ आपैं रे सकाय गयेभा त्मस्तो सम्ऩजत्त 
सम्फजन्धत सॊस्थाको नाभभा यजजष्ट्रेशन िा दाखखर खायेज गनि सम्फजन्धत 
कामािरमभा रेखी ऩठाउनेछ य त्मसयी रेखी आएभा सम्फजन्धत कामािरमरे 
सोही फभोजजभ यजजष्ट्रेशन िा दाखखर खायेज गयी ददनु ऩनेछ । 

 

५९.  कारो सूची सभफन्धी व्मवस्था् सॊस्थाफाट ऋण लरई  यकभको अऩचरन 
गन े िा तोककएको सभमािधध लबि ऋणको साॉिा व्माज कपताि नगन े
व्मजक्तको नाभ नाभेशी सदहत कारोसूची प्रकाशन सम्फन्धी व्मिस्था 
सॊघीम कानुन फभोजजभ हुनेछ । 

६०. कजाा सूचना केन्ि सभफन्धी व्मवस्था्कजाि सूचना केन्ि सम्फन्धी 
व्मिस्था सॊघीम कानुन फभोजजभ हुनेछ । 

६१ फाॉकी फक्मौता असूर उऩय गन े: कसैरे सॊस्थाराई ततनुि फुझाउनु ऩने 
यकभ नततयी फाॉकी याखेभा त्मस्तो यकभ य सोको ब्माज सभेत दताि गन े
अधधकायीरे त्मस्तो व्मजक्तको जामजेथाफाट असूर उऩय गरयददन सक्नेछ 
। 

६२.योक्का याख्नरेखी ऩठाउन:े(१) सॊस्था िा दताि गन ेअधधकायीरे दपा ५८ य 
६१ को प्रमोजनको राधग कुनै व्मजक्तको खाता,जामजेथाको स्िालभत्ि 
हस्तान्तयण, नाभसायी िा बफिी गनि नऩाउने गयी योक्का याVgसम्फजन्धत 
तनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभ योक्काको राधग रेखी आएभा 
सम्फजन्धत तनकामरे प्रचलरत कानून फभोजजभ त्मस्तो व्मजक्तको 
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खाता,जामजेथाको स्िालभत्ि हस्तान्तयण, नाभसायी िा बफिी गनि नऩाउने 
गयी योक्का याVgयाखी ददनु ऩनेछ । 

६३. अग्रागधकाय यहन:ेकुनै व्मजक्तरे सॊस्थाराई ततनुि ऩन ेऋण िा अन्म कुनै 
दातमत्ि नततयेभा त्मस्तो व्मजक्तको जामजेथाभा नेऩार सयकायको कुनै हक 
दाफी बए त्मसको राधग यकभ छुिाई फाॉकी यहन आएको यकभभा 
सॊस्थाको अग्राधधकाय यहनेछ । 

६४.  कामावाही गना वाधा नऩने:सॊस्थारे ऋण असुरी गने सम्फन्धभा कुनै 
व्मजक्त िा सहकायी सॊस्था उऩय चराएको कुनै कायिाहीका कायणफाट 
त्मस्तो व्मजक्त िा सॊस्था उऩय मस ऐन तथा प्रचलरत कानून फभोजजभको 
कुनै कसूयभा कायिाही चराउन योक रगाएको भातनन ेछैन । 

 

ऩरयच्छेद– १५ 
एकीकयण,  बफघटन तथा दताा खायेज 

 

६५. एकीकयण तथा ववबाजन सभफन्धी व्मफस्था:(१) मस ऐनको अधधनभा 
यहीदईु िा दईुबन्दा फढी सॊस्थाहरु एक आऩसभा गाबी एकीकयण गनि िा 
एक सॊस्थाराई बौगोलरक कामि ऺेिको आधायभा दईु िा दईुबन्दा फढी 
सॊस्थाभा विबाजन गनि सककनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभएकीकयण िा विबाजन गदाि सम्फजन्धत 
सॊस्थाको कुर कामभ यहेका सदस्म सॊख्माको दईु ततहाइ फहुभतफाट 
तनणिम हुनु ऩनेछ ।           

(३) उऩदपा ( २) फभोजजभ एकीकयण िा विबाजन गन े तनणिम 
गदाि एकीकयण िा विबाजनका शति य कामिविधध सभेत खुराउनु ऩनेछ। 

६६.  ववघटन य दताा खायेज:(१) कुनै सॊस्थाभा देहामको अिस्था विBभान 
बएभा साधायणसबाको तत्कार कामभ यहेका दईु ततहाइ फहुभत सदस्मको 
तनणिमफाट त्मस्तो सॊस्थाको विघटन गने तनणिम गयी दताि खायेजीको 
स्िीकृततका राधगसलभततरे दताि गने अधधकायीसभऺ तनिेदन ददनसक्नेछ 
:– 

(क)वितनमभभा उजल्रखखत उ2 ]श्म तथा कामि हालसर गनि सम्बि 
नबएभा,  
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(ख) सदस्मको दहत गनि नसक्न ेबएभा । 
(२)उऩदपा ( १) फभोजजभप्राKtतनिेदनभा छानविन गदाि 

त्मस्तोसॊस्थाको विघटन गनि उऩमुक्त देखखएभादताि गन े अधधकायीरे 
त्मस्तो सॊस्थाको दताि खायेज गनि सक्नेछ। 

(३) उऩदपा ( २) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन दताि 
गन े अधधकायीरे देहामको अिस्थाभा भाि सॊस्थाको दताि खायेज गनि 
सक्नेछ :– 

(क) रगाताय दईु िषिसम्भ कुनै कायोफाय नगयी तनष्ट्कृम यहेको 
ऩाइएभा, 

(ख)कुनै सॊस्थारे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको तनमभािरी 
विऩयीतको कामि फायम्फाय गयेभा, 

(ग)वितनमभभा उजल्रखखत उ2]श्म विऩयीत कामि गयेभा, 
(घ) सहकायी भूल्म, भान्मता य लस4fन्त विऩयीत कामि गयेभा । 
(४) उऩदपा -२_िा (३) फभोजजभ दताि खायेज गनुि अतघ दताि गने 

अधधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाराई सुनुिाईको राधग ऩन्र ददनकोसभम ददनु 
ऩनेछ । 

(५) उऩदपा -२_िा ( ३) फभोजजभ सॊस्थाको दताि खायेज बएभा 
त्मस्तोसॊस्था विघटन बएको भातननेछ ।  

(७) उऩदपा (२) िा (३) फभोजजभ सॊस्थाको दताि खायेजी बएभा 
त्मस्तो सॊस्थाको दताि प्रभाणऩि स्ित् य2 बएको भातननेछ । 

 

६७. मरक्वीडेटयको यनमुम्क्त:(१) दपा ६६ फभोजजभ कुनै सॊस्थाको दताि खायेज 
बएभा दताि गन ेअधधकायीरे लरक्िीडेटय तनमुक्त गनेछ ।  

(२) उऩदपाभा ( १) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बएताऩतन सॊघीम कानुनभा 
तोककएको लसभासम्भको सम्ऩजत्त बएको सॊस्थाको हकभा दताि गन े
अधधकायीरेकुनै अधधकृतस्तयका कभिचायीराई लरक्िीडेटय तनमुजक्त गनि सक्नेछ । 
६८. मरक्वीडेशन ऩयछको सभऩयतको उऩमोग: कुनै सॊस्थाको लरक्िीडेशन ऩश्चात ्
सफै दातमत्ि बुक्तान गयी फाॉकी यहन गएको सम्ऩजत्तको उऩमोगसॊघीम कानुनभा 
तोककए फभोजजभ हुनेछ । 
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ऩरयच्छेद –१६ 
दताा गन ेअगधकायी 

 

६९. दताा गन ेअगधकायी:-!_मस ऐन अन्तगित दताि गने अधधकायीरे गनुिऩने 
कामिहरू नगयऩालरकाको प्रभुख प्रशासककम अधधकृतरे गनेछ । 

-२_उऩदपा -१_फभोजजभको दताि गने अधधकायीरे मस ऐन फभोजजभ 
आपूभा यहेको कुनै िा सम्ऩूणि अधधकाय आपू भातहतको अधधकृतस्तयको 
कभिचायीराई प्रत्मामोजन गनि सक्नेछ । 

७०. काभ, कताव्म य अगधकाय : मस ऐनभा अन्मि उजल्रखखत काभ, कतिव्म 
तथा अधधकायको अततरयक्त दताि गने अधधकायीको काभ, कतिव्म य 
अधधकाय sfof{kflnsfn]तोककए फभोजजभ हुनेछ । 

  

ऩरयच्छेद –१७ 
यनयीऺण तथा अनुगभन 

 

७१. यनयीऺण तथा अमबरेख जाॉच गन:े(१) दताि गने अधधकायीरे सॊस्थाको 
जुनसुकै िखत तनयीऺण तथाअलबरेख ऩयीऺण गनि, गयाउन सक्नेछ । 

(२) नेऩार याष्ट्र फैंङ्करे जुनसुकै िखत तोककएको बन्दा फढी 
आधथिक कायोिाय गने सॊस्थाको दहसाि ककताि िा वित्तीम कायोिायको 
तनयीऺण िा जाॉच गनि, गयाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा ( २) को प्रमोजनको राधग नेऩार याष्ट्र फैङ्करे 
आफ्ना कुनै अधधकायी िा विशेषऻ खटाई आफश्मक  विियण िा 
सूचनाहरू सॊस्थाफाट खझकाई तनयीऺण तथा सुऩयीिेऺण गनि सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (१) िा (२)फभोजजभ तनयीऺण िा दहसाफ जाॉच गदाि 
दताि गन ेअधधकायी िा नेऩार याष्ट्र फैङ्कको अधधकाय प्रातत अधधकृतरे 
भाग गयेको जानकायी सम्फजन्धत सॊस्थारे उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।  

(५) उऩदपा ( १) िा ( २) फभोजजभ तनयीऺण िा दहसाफ जाॉच 
गदाि कुनै सॊस्थाको काभकायफाही मो ऐन, मस ऐन अन्तगित फनेको तनमभ, 

तनदेलशका, भाऩदण्ड िा कामिविधध फभोजजभ बएको नऩाइएभा दताि गने 
अधधकायी िा नेऩार याष्ट्र फैङ्करे सम्फजन्धत सॊस्थाराई आिश्मक तनदेशन 
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ददन सक्नेछ य त्मस्तो तनदेशनको ऩारना गनुि त्मस्तो सॊस्थाको कतिव्म 
हुनेछ । 

(६) नेऩार याष्ट्र फैङ्करे मस दपा फभोजजभ सॊस्थाको तनयीऺण 
तथा सुऩयीिेऺण गदाि नेऩार याष्ट्र फैङ्करे प्रचलरत कानून फभोजजभको 
अधधकाय प्रमोग गनि सक्नेछ। 

(७) मस दपा फभोजजभ सॊस्थाको तनयीऺण तथा सुऩयीिेऺण गदाि 
प्राKt हुन आएको जानकायी नेऩार याष्ट्र फैङ्करे नगय कामिऩालरकाराई 
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।   

७२. छानववन गना सक्न े: (१) कुनै सॊस्थाको व्मिसातमक कायोफाय 
सन्तोषजनक नबएको, सदस्मको दहत विऩयीत काभ बएको िा सो 
सॊस्थाको उ2]Zo विऩयीत कामि गयेको बनी त्मस्तो सॊस्थाकोकम्तीभा िीस 
प्रततशत सदस्मरे छानविनको राधग तनिेदन ददएभा दताि गन ेअधधकायीरे 
त्मस्तो सॊस्थाको छानविन गनि, गयाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ छातनिन गदाि भाग गयेको विियण िा 
कागजात उऩरब्ध गयाई सहमोग गनुि सम्फजन्धत सलभततको कतिव्म हुनेछ 
।  

(३) उऩदपा ( १) िा ( २) फभोजजभ गरयएको छानविनको 
जानकायी सम्फजन्धत सॊस्थाराई लरखखतरुऩभा ददनु ऩनेछ । 

७३.फचत तथा ऋणको कायोफाय गन े सॊस्था को यनयीऺण तथा अनुगभन 
सभफन्धी ववशेष व्मवस्था :(१) फचत तथा ऋणको भुख्म कायोफाय गने 
सॊस्थारे तोककए फभोजजभ अनुगभन प्रणारी अिरम्फन गनुि ऩनेछ । 

(२) दताि गन े अधधकायीरे फचत तथा ऋणको कायोफाय गन े
सॊस्थाको तोककए फभोजजभको अनुगभन प्रणारीभा आधारयत बई तनयीऺण 
तथा अनुगभन गनेछ । 

(३) उऩदपा ( २) फभोजजभ सॊस्थाको तनयीऺण तथा अनुगभन 
दताि गन ेअधधकायीरे आिश्मकता अनुसाय नेऩार याष्ट्र फैङ्क रगामतका 
अन्म तनकामको सहमोग लरन सक्नेछ । 
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७४.वावषाक प्रयतवेदन ऩेश गनुाऩने : (१) दताि गने अधधकायीरे आधथिक िषि 
सभातत बएको लभततरे तीन भदहनालबि सॊस्थाको तनयीऺण 
सम्फन्धीिावषिक प्रततिेदननगय कामिऩालरकासभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा ( १)  फभोजजभको प्रततिेदनभा देहामका विियणहरू 
खुराउनु ऩनेछ:– 

(क)सञ्चारनभा यहेका सॊस्थाको विियण, 

(ख)अनुगभन गरयएका सॊस्थाको सॊख्मा तथा आधथिक कायोिायको 
विियण, 

(ग) सॊस्थाभा सहकायी l;4fGtय मो ऐन, मस ऐन अन्तगित फनेको 
तनमभ, वितनमभ तथा आन्तरयक कामिविधधको ऩारनाको 
अिस्था, 

(घ) सॊस्थाका सदस्मरे प्राKt गयेको सेिा सुविधाको अिस्था, 
(ङ) सॊस्थाको किमाकराऩभा सदस्मको सहबाधगताको स्तय 

अनुऩात, 

(च)सॊस्थाराई नगयऩालरकाफाट प्रदान गरयएको वित्तीम अनुदान 
तथा छुट सुविधाको सदऩुमोधगताको अिस्था,  

(छ)सॊस्थाको आधथिक किमाकराऩ तथा वित्तीम अिस्था सम्फन्धी 
तोककए फभोजजभका विियण, 

(ज)सॊस्थाभा आन्तरयक तनमन्िण प्रणारीको अिस्था, 
(झ) सॊस्थाभा सुशासन तथा जजम्भेिायीको अिस्था, 
(ञ) सॊस्थाभा यहेका कोषको विियण, 

(ट)सॊयक्षऺत ऩूॉजी कपताि कोषवितयणको अिस्था, 
(ठ)सहकायीको नीतत तनभािणभा सहमोग ऩुग्ने आिश्मक कुयाहरू, 

(ड) सहकायी सॊस्थाको दताि, खायेजी तथा विघटन सम्फन्धी 
विियण, 

(ढ)सॊस्थारे सञ्चारन गयेको दपा १२ फभोजजभको कायोिाय, 
व्मिसाम, उBf]ग िा ऩरयमोजनाको विियण,  

(ण)तोककए फभोजजभका अन्म विियण । 
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७५. आऩसी सुयऺण सेवा सॊचारन सभफन्धी व्मवस्था् ( १) सॊस्थारे सॊघीम 
कानुनभा व्मिस्था बएफभोजजभ आफ्ना सदस्महरुको फारीनारी िा 
िस्तुबाउभा बएको ऺततको अॊशऩूतत ि गने गयी आऩसी सुयऺण सेिा 
सॊचारन गनि सक्नेछ ।olb o:tf] ;'/If0f ;]jf ;+rfng u/]sf] gkfOPdf ;xsf/L 

x]g]{ clwsf/Ln] If]ltk"tL{ u/fpg ;Sg]5 . 

७६.म्स्थयीकयण कोष सभफन्धी व्मवस्था् ( १) फचत तथा ऋण विषमगत 
सॊस्थाहरू सम्बावितजोखखभफाट सॊयऺणका राधगसॊघीम कानुनभा व्मिस्था 
बएफभोजजभ खडा हुने जस्थयीकयण कोषभा सहबागी हुन सक्नेछन ्। 

 

 

ऩरयच्छेद –१८ 
सभस्माग्रस्त सॊस्थाको व्मवस्थाऩन 

 

७७. सॊस्थासभस्माग्रस्त बएको घोषणा गना सफकने:(१) मस ऐन फभोजजभ 
गरयएको तनयीऺण िा दहसाफ जाॉचफाट कुनै सॊस्थाभा देहामको अिस्था 
विBभान यहेको देखखएभा कामिऩालरकारे त्मस्तो सॊस्थाराई सभस्माग्रस्त 
सॊस्थाको रुऩभा घोषणा गनि सक्नेछ:- 

(क) सदस्मको दहत विऩयीत हुने गयी कुनै कामि गयेको, 
(ख) सॊस्थारे ऩूया गनुिऩने वित्तीम दातमत्ि ऩूया नगयेको िा 

बुक्तानी गनुिऩने दातमत्ि बुक्तानी गनि नसकेको िा बुक्तानी 
गनि नसक्ने अिस्था बएको, 

(ग)सदस्महरूको फचत तनधािरयत शति फभोजजभ कपताि गनि 
नसकेको, 

(घ)मो ऐन, मस ऐन अन्तगित फनेको तनमभ तथा वितनमभ 
विऩयीत हुने गयी सॊस्था  सञ्चारन बएको, 

(ङ) सॊस्थादाभासाहीभा ऩनि सक्न ेअफस्थाभा बएको िा उल्रेखनीम 
रुऩभा गम्बीय आधथिक कदठनाई बोधगयहेको, 

(च) कुनै सॊस्थारे सदस्मको फचत यकभ कपताि गनुि ऩन ेअिधधभा 
कपताि नगयेको बनी त्मस्तो सॊस्थाकाकम्तीभािीस प्रततशत िा 
िीस जना भध्मे जुन कभ हुन्छ सो ियाियकासदस्महरूरे दताि 
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गन ेअधधकायीसभऺ तनिेदन ददएकोभाछानविन गदाि खण्ड (क) 
देखख (ङ) सम्भको कुनै अिस्था विBभान बएको देखखएको । 

-२उऩदपा-१_भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन प्रचलरत कानून 
फभोजजभ गठन गयेको आमोगरे कुनै सॊस्थाराई सभस्माग्रस्त सॊस्था 
घोषणा गनि लसपारयस गयेभा िा सभस्माग्रस्त बनी ऩदहचान गयेकोभा िा 
त्मस्तो आमोगभा ऩयेको उजुयी सॊख्मा, औधचत्म सभेतको आधायभा 
कामिऩालरकारेत्मस्तो सॊस्थाराई सभस्माग्रस्त सॊस्था घोषणा गनि सक्नेछ । 

७८.व्मवस्थाऩन समभयतको गठन:(१) दपा ७७ फभोजजभ सभस्माग्रस्त सॊस्था 
घोषणा बएकोभा त्मस्तो सॊस्थाको सम्ऩजत्त व्मिस्थाऩन तथा दातमत्ि 
बुक्तानी सम्फन्धी कामिकाराधगव्मिस्थाऩन सलभततको गठन गनि दताि गने 
अधधकायीरे कामिऩालरका सभऺ  लसपारयस गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ लशपारयस बई आएभा कामिऩालरकारे 
तोककए िभोजजभ व्मिस्थाऩन सलभततको गठन गनि सक्ने छ ।  

(३) उऩदपा ( २) फभोजजभ गदठत व्मिस्थाऩन सलभततको काभ, 

कतिव्म य अधधकाय तोककए फभोजजभ हुनेछ । 
 

ऩरयच्छेद–१९ 
कसूय, दण्ड जरयवाना तथा ऩुनयाफेदन 

 

७९. कसूय गयेको भायनन े : कसैरे देहामको कुनै कामि गयेभा मस ऐन 
अन्तगितको कसूय गयेको भातननेछ ।  

(क) दताि नगयी िा खायेज बएको सॊस्था सञ्चारन गयेभा िा कुनै 
व्मजक्त, पभि िाकम्ऩनीरे आफ्नो नाभभा सहकायी शब्द िा सो 
शब्दको अॊगे्रजी रुऩान्तयण याखी कुनै कायोफाय, व्मिसाम, 
सेिा प्रिाह  िा अन्म कुनै कामि गयेभा, 

(ख)सदस्मको फचतमस ऐन य मस ऐन अन्तगित फनेको तनमभ, 

वितनमभफभोजजभ फाहेक अन्म कुनैऩतन प्रमोजनको राधग प्रमोग 
गयेभा,  

(ग) तोककएकोबन्दा फढी यकभ ऋण प्रदान गदाि जभानत िा 
सुयऺण नयाखी ऋण प्रदान गयेभा, 



 

40 

 

(घ) सलभततको सदस्म, व्मिस्थाऩकिा कभिचायीरे सॊस्थाको 
सम्ऩजत्त, फचत िा शेमय यकभ दहनालभना गयेभा, 

(ङ)ऋणअसूर हुन नसक्ने गयी सलभततका कुनै सदस्म, 

तनजकोनातेदाय िा अन्म व्मजक्त िा कभिचायीराई ऋण ददई 
यकभ दहनालभना गयेभा,  

(च) सलभततका कुनै सदस्मरे एक्रै िा अन्म सदस्मको 
लभरोभतोभा सॊस्थाको शेमय िा फचत यकभ आपू खुसी 
ऩरयचारन गयी सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩुय्माएभा,  

(छ) झुिा िा गरत विियण ऩेश गयीकजाि लरएभा, याखेको धधतो 
कछचा बएभा िाऋण दहनालभना गयेभा,  

(ज)  सॊस्थारे मस ऐन य मस ऐन अन्तगित फनेका तनमभ, 

वितनमभ  विऩरयत रगानी गयेभा िा रगानी गन े उ2]श्मरे 
यकभ उठाएभा,  

(झ) कृबिभ व्मिसाम खडा गयी िा गयाई ऋण लरएभा िा ददएभा, 
(ञ) धधतोको अस्िाबाविक रुऩभा फढी भूल्माङ्कन गयी ऋण 

लरएभा िा ददएभा, 
(ट) झुिा विियणको आधायभा ऩरयमोजनाको रागत अस्िाबाविक 

रुऩभा फढाई फढी ऋण लरएभा िा ददएभा, 
(ठ) कुनै व्मजक्त िा सॊस्थाराई एक ऩटक ददइसकेको सुयऺण 

यीतऩूििक पुकुिा नबई िा सो सुयऺणरे खाभेको भूल्मबन्दा 
फढी हुनेगयी सोही सुयऺण अन्म सॊस्थाभा याखी ऩुन् ऋण 
लरए िा ददएभा, 

(ड) सॊस्थाफाट जुन प्रमोजनको राधग ऋण सुविधा लरएको हो 
सोही प्रमोजनभा नरगाई अन्मि प्रमोग गये िा गयाएभा, 

(ढ) सॊस्थाको कुनै कागजात िा खाताभा रेखखएको कुनै कुया कुनै 
तरयकारे हटाइ िा उडाइ अकै अथि तनस्कने व्महोया ऩायी 
लभराई रेVg] िा अको लबन्नै शे्रस्ता याVg] जस्ता काभ गयेफाट 
आपूराई िा अरु कसैराई पाइदा िा हातन नोक्सानी गन े
उ2]श्मरे कीते गनि िा अकािको हातन नोक्सानी गन े उ2]श्मरे 
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नगये िा नबएको झुिा कुया गये िा बएको हो बनी िा लभतत, 

अङ्क िा व्महोया पयक ऩायी सहीछाऩ गयी गयाई कागजात 
फनाई िा फनाउन रगाई जारसाजी गये िा गयाएभा,  

(ण) ऋणको धधतो स्िरुऩ याखखने चर अचर सम्ऩजत्त लरराभ 
बफिी िा अन्म प्रमोजनको राधग भूल्माङ्कन गदाि 
भूल्माङ्कनकतािरे फढी, कभ िा गरत भूल्माङ्कन गयी 
सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩुय्माउने कामि गये िा गयाएभा,  

(त)सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩुय्माउने उ2]श्मरे कसैरे कुनै काभ 
गयाउन िा नगयाउन, भोरादहजा गनि िा गयाउन, कुनै ककलसभको 
यकभ लरन िा ददन, बफना भूल्म िा कभ भूल्मभा कुनै भार, 

िस्तु िा सेिा लरन िा ददन, दान, दातव्म, उऩहाय िा चन्दा 
लरन िा ददन, गरत लरखत तमाय गनि िा गयाउन, अनुिाद गनि 
िा गयाउन िा गैय कानूनी राब िा हानीऩुय्माउन ेफदतनमतरे 
कुनै कामि गये िा गयाएभा, 

(थ) कुनैसॊस्था िा सोको सदस्म िा फचतकताि िा तीभध्मे 
कसैराई हानी नोक्सानी ऩुग्ने गयी रेखा ऩयीऺण गये गयाएभा 
िा रेखा ऩयीऺण गयेको झुिो प्रततिेदन तमाय ऩायेभा िा ऩानि 
रगाएभा। 

८०. सजाम्(१) कसैरे दपा ७९ को कसूय गयेभा देहाम फभोजजभको सजाम 
हुनेछ :- 

(क) खण्ड ( क),(ग),(ड) य ( थ)को कसूयभा एक फषिसम्भ 
कैद य एकराखरुऩैँमासम्भ जरयिाना, 

(ख) खण्ड ( ठ) को कसूयभा दईु फषिसम्भ कैद य दईु राख 
रुऩैँमासम्भ जरयिाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूयभा विगो फयाफयको यकभ जरयिाना गयी 
तीन फषि सम्भ कैद , 

(घ) खण्ड (घ), ( ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), 
(ट), (ण) य(त) को कसूयभा विगो बयाई विगो फभोजजभ 
जरयिाना गयी देहाम फभोजजभको कैद हुनेछ :- 
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(१) दश राख रुऩैमाॉसम्भ बफगो बए एक िषिसम्भ कैद,  

(२) दश राख रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩचास राख रुऩैमाॉसम्भ बफगो 
बए दईु िषिदेखखतीन िषिसम्भ कैद, 

(३) ऩचास राख रुऩैमाॉबन्दा फढी एक कयोड रुऩैमाॉसम्भ बफगो 
बए तीन िषिदेखख चाय िषिसम्भ कैद, 

(४) एक कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी दश कयोड रुऩैमासम्भ बफगो बए 
चाय िषिदेखख छिषिसम्भ कैद, 

(५) दश कयोड रुऩैंमाॉबन्दा फढीएक अफि रुऩैमाॉसम्भ बफगो बए 
छ िषिदेखख आठ िषिसम्भ कैद, 

(६)एक अफि रुऩैमाॉबन्दा फढीजततसुकै रुऩैमाॉ बफगो बए ऩतन आठ 
िषिदेखख दश िषिसम्भ कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूयभादश फषिसम्भ कैद । 
(२) दपा ७९ को कसूय गनि उद्मोग गने िा त्मस्तो कसूय गनि 

भद्दत ऩुय्माउने व्मजक्तराई भुख्म कसूयदायराई हुने सजामको आधा सजाम 
हुनेछ । 

(३) दपा ७९ कोकसूय गन ेिा त्मस्तो कसूय गनि भद्दत ऩुय्माउनु 
कुनै तनकाम सॊस्था बए त्मस्तो तनकाम सॊस्थाको प्रभुख कामिकायी िा 
ऩदाधधकायी िा कामिकायी हैलसमतभा कामि सम्ऩादन गने व्मजक्तराई मस 
ऐन फभोजजभ हुने सजाम हुनेछ । 

८१.  जरयवाना हुने :(१) दपा ८७ फभोजजभ कसैको उजूयी ऩयी िा सॊस्थाको 
तनयीऺण अनुगभन िा दहसाफ ककताफको जाॉच गदाि िा अन्म कुनै 
व्महोयाफाट कसैरे देहामको कुनै कामि गयेको ऩाइएभा दताि गन ेअधधकायीरे 
त्मस्तो कामिको प्रकृतत य गाम्बीमिtfको आधायभा त्मस्तो कामि गन े
व्मजक्तराई ऩाॉच राखरुऩैँमासम्भ जरयिाना गनेछ :- 

(क) मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेका तनमभ विऩयीत 
सदस्मसॉग ब्माज लरएभा, 

(ख) सॊस्थारे प्रदान गन ेफचत य ऋणको ब्माजदयफीचको अन्तय 
छ प्रततशतबन्दा फढी कामभ गयेभा, 
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(ग) सॊस्थारे प्रदान गयेको ऋणभा राग्न ेब्माजराई भूर कजािभा 
ऩूॉजीकृत गयी सोको आधायभा ब्माज रगाएभा, 

(घ)कुनै सदस्मराई आफ्नो ऩूॉजीकोषको तोककए फभोजजभको 
प्रततशतबन्दा फढी हुने गयी ऋण प्रदान गयेभा, 

(ङ)सॊस्था दताि गदािका फखतका सदस्म फाहेक अन्म सदस्मराई 
सदस्मता प्राऩ्त गयेको तीन भदहना अिधध व्मततत नबई ऋण 
रगानी गयेभा, 

(च) प्राथलभक ऩूॉजी कोषको दश गुणा बन्दा फढीहुने गयी फचत 
सॊकरन गयेभा, 

(छ) शेमय ऩूॉजीको ऩन्र प्रततशतबन्दा फढी शेमय राबाॊश वितयण 
गयेभा,  

(ज) सॊस्थारे आफ्नो कामिऺ ेि फादहय गई कायोफाय गयेभा िा गैय 
सदस्मसॊग कायोिाय गयेभा, 

(झ) सॊस्थारे मो ऐन विऩयीत कृबिभ ब्मजक्तराई आफ्नो 
सदस्मता ददएभा । 

 -२_ उऩदपा -१_भा रेखखएको व्महोयाफाट कसैरे देहामको कुनै 
कामि गयेको दताि गन ेअधधकायीरे त्मस्तो कामिको प्रकृतत य गाम्बीमिको 
आधायभा त्मस्तो कामि गने व्मजक्तराई तीन राख रुऩैमाॉसम्भ जरयिाना 
गनि सक्नेछ . 

(क) मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको तनमभ फभोजजभ 
ददएको कुनै तनदेशन िा तोककएकोभाऩदण्डको ऩारना नगयेभा, 

(ख)मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको तनमभ फभोजजभददनुऩने 
कुनै विियण, कागजात, प्रततफेदन, सूचना िा जानकायी 
नददएभा, 

(ग) मस ऐन फभोजजभ तनिािचन नगयी सलभतत तथा रेखा 
सुऩयीिेऺण सलभततका ऩदाधधकायीहरु आपू खुशी ऩरयितिन 
गयेभा  

(घ) कुनै सॊस्थारे दपा ६ को उऩदपा (४) फभोजजभको तोककएको 
शति ऩारन नगयेभा, 
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(ङ) मो ऐन िा मस ऐन अन्तगित फनेको तनमभ विऩरयत अन्म 
कामि गयेभा । 

(३) उऩदपा ( १) िा -२_फभोजजभको जरयिाना गनुि अतघ दताि 
गनअेधधकायीरे सम्फजन्धत व्मजक्त िा सॊस्थाराई सपाई ऩेश गनि कम्तीभा 
ऩन्र ददनको सभमािधध ददनु ऩनेछ । 

८२.  योक्का याख्ने : (१) दताि गन े अधधकायीरे सम्फजन्धत सॊस्थाराई दपा 
८१फभोजजभ जरयिाना गनुिका अततरयक्त तीन भदहनासम्भ त्मस्तो सॊस्थाको 
कायोफाय, सम्ऩतत तथा फैङ्क खाता योक्का याVg] तथा सम्ऩजत्त योक्का 
याVg] सम्फजन्धत तनकामराई लसपारयस गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभको लसपारयस प्राऩ्त बएभा त्मस्तो 
सॊस्थाको कायोफाय, सम्ऩतत िा फैङ्क खाता योक्का याखी सो को 
जानकायी दताि गन ेअधधकायीराई ददनु ऩनेछ ।  

८३.  दोब्फय जरयवाना हुने:(१) दपा ८१ फभोजजभ जरयिाना बएको व्मजक्त िा 
सॊस्थारेऩुन: सोही कसूय गयेभा त्मस्तो व्मजक्त िा सॊस्थाराई दताि गने 
अधधकायीरे दोस्रो ऩटकदेखख प्रत्मेक ऩटकको राधग दोब्फय जरयिाना गनेछ 
।  

८४.  अनुसन्धानको रागग रेखी ऩठाउन सक्ने :दताि गने अधधकायी िा नेऩार 
याष्ट्र फैङ्करे मस ऐन फभोजजभ आफ्नो काभ, कतिव्म य अधधकायको 
ऩारना गदाि कसैरे दपा ७९फभोजजभको कसूय गयेको थाहा ऩाएभा त्मस्तो 
कसूयका सम्फन्धभा मस ऐन फभोजजभ अनुसन्धान गनिको राधग 
सम्फजन्धत तनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।  

८५.  भु2fसभफन्धी व्मवस्था् दपा ८० फभोजजभ सजाम हुने कसूयकोभु2fसम्फन्धी 
व्मिस्था सॊघीम कानुन फभोजजभ हुनेछ । 

८६. भुद्दा हेन े अगधकायी:दपा ८० फभोजजभको सजाम हुने कसूय सम्फन्धी 
भु2fको कायिाही य ककनाया जजल्रा अदारतफाट हुनेछ । 

८७.  उजूयी ददन ेहदभमाद :(१) कसैरे दपा ८० फभोजजभको सजाम हुने कसूय 
गयेको िा गनि रागेको थाहा ऩाउन ेव्मजक्तरे त्मसयी थाहा ऩाएको लभततरे 
नब्फे ददनलबि दताि गन ेअधधकायी सभऺ उजूयीददनु ऩनेछ । 
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(२) कसैरे दपा ८० फभोजजभ जरयिाना हुने कामि गयेको थाहा 
ऩाउन े व्मजक्तरे त्मसयी थाहा ऩाएको लभततरे नब्फे ददन लबि दताि गने 
अधधकायी सभऺ उजूयीददनु ऩनेछ ।  

८८. ऩुनयावेदन गना सक्न े:(१) दपा & फभोजजभ सॊस्था दताि गनि अस्िीकाय 
गयेको िा दपा ^^ फभोजजभ सॊस्था दताि खायेज गयेकोभा धचत्त नफुझ्नेरे 
सो तनणिमको जानकायी ऩाएको लभततरे ऩैंतीस ददनलबि दताि गने 
अधधकायीको तनणिमउऩय कामिऩालरकासभऺ ऩुनयािेदन गनि सक्नेछ ।  

(२) दपा ८०फभोजजभको ;hfoनफुझ्ने व्मजक्तरे त्मस्तो तनणिमको 
जानकायी ऩाएको लभततरे ऩैंतीस ददनलबि देहाम फभोजजभ ऩुनयािेदन गनि 
सक्नेछ: 

(क) दताि गन े अधधकायी य कामिऩालरकारे गयेको तनणिम उऩय 
सम्फजन्धत जजल्रा अदारतभा, 

(ख) नेऩार याष्ट्र फैङ्करे गयेको तनणिम उऩयसम्फजन्धत उछच 
अदारतभा । 

८९. असूर उऩय गरयने :  मस ऩरयछछेद फभोजजभ कुनै व्मजक्तरे ततनुि ऩने 
जरयिाना िा कुनै यकभ नततयी फाॉकी यहेकोभा त्मस्तो जरयिाना िा यकभ 
तनजफाट सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गरयनेछ । 

 

ऩरयच्छेद–२० 
ववववध 

 

९०.  भतागधकायको प्रमोग :  कुनै सदस्मरे सॊस्थाको जततसुकै शेमय खरयद 
गयेको बए ताऩतन सम्फजन्धत सॊस्थाको कामि सञ्चारनभा एक सदस्म 
एक भतको आधायभा आफ्नोभताधधकायको प्रमोग गनि सक्नेछ । 

९१. साभाम्जक ऩयीऺण गयाउन सक्न े:(१) सॊस्थारे वितनमभभा उजल्रखखत 
उदे्दश्म प्राऩ्त गनिका राधग सलभततफाट बएका तनणिम य कामि, सदस्महरूरे 
प्राऩ्त गयेका सेिा य सन्तुष्ट्टीको स्तय, सेिा प्राऩ्ततफाट सदस्महरूको 
जीिनस्तयभा आएको आधथिक, साभाजजक, साॊस्कृततक तथा िाताियणीम 
ऩऺभा सकायात्भक ऩरयितिन रगामतका विषमभा साभाजजक ऩयीऺण 
गयाउन सक्नेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभ बएको साभाजजक ऩयीऺणको प्रततिेदन 
छरपरको राधग सलभततरे साधायणसबासभऺ ऩेश गनेछ । 

(३) उऩदपा ( २) फभोजजभ ऩेश बएको साभाजजक ऩयीऺण 
प्रततिेदन छरपर गयी साधायणसबारे आिश्मकता अनुसाय सलभततराई 
तनदेशन ददन सक्नेछ । 

(४) मस दपा फभोजजभको साभाजजक ऩयीऺण प्रततिेदनको एक 
प्रतत सम्फजन्धत सॊस्थारे दताि गन ेअधधकायी सभऺ ऩेश गनुि ऩनेछ । 

९२. सहकायी मशऺा् सहकायी ऺेिको प्रिधिनको राधग विBfरम तहको 
ऩाठमिभभा आधायबूत सहकायी सम्िन्धी विषमिस्तुराई सभािेश गनि 
सककनेछ । 

९३. आगथाक सहमोग गना नहुने:सॊस्थाको यकभिाट सलभततको तनणिम 
िभोजजभसदस्महरुरे आधथिक सहमोग लरन सक्नेछन ्  

तय साभाजजक कामिकोराधग गैय सदस्म व्मजक्त िा सॊस्थाहरुराई सभेत 
आधथिक सहमोग गनििाधा ऩन ेछैन । 

स्ऩष्ट्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राधग साभाजजक कामि बन्नारे 
लशऺा, स्िास््म, िाताियण सॊयऺण, भानिीम सहामता, सहकारयता प्रफद्धिन 
सम्फजन्ध कामिराई जनाउॉछ । 

९४. अन्तय सहकायी कायोवाय गना सक्ने्  सॊस्थाहरुरे तोककए फभोजजभ एक 
आऩसभा अन्तय सहकायी कायोिाय गनि सक्नेछन ्।  

९५. ठेक्काऩट्टा ददन नहुने:सॊस्थारे आफ्नो  सलभततको कुनै सञ्चारक िा 
रेखा सुऩयीिेऺण सलभततको सॊमोजक िा सदस्म िा आफ्नो कभिचायीराई 
ठेक्काऩिा ददन हुदैन । 

९६. सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय हुने: कुनै सॊस्थारे प्राऩ्त गयेको सयकायी 
अनुदान िा कुनै सेिा सुविधा दरुुऩमोग गयेको ऩाइएभा प्रचलरत कानून 
फभोजजभ सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गरयनेछ।  

९७.  कभऩनी सभफन्धी प्रचमरत ऐन रागू नहुने :  मस ऐन अन्तगित दताि 
बएको सॊस्थाको हकभा कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचलरत ऐन  रागू हुने छैन ।  
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९८.  प्रचमरत कानून फभोम्जभ कायवाही गना वाधा नऩने :  मस ऐनभा 
रेखखएको कुनै कुयारे कुनै व्मजक्त उऩय प्रचलरत कानून फभोजजभ 
अदारतभा भुद्दा चराउन फाधा ऩुय्माएको भातनन ेछैन । 

९९. सभऩम्त्त शुवद्धकयण यनवायण सभफन्धी कानुनी व्मवस्थाको ऩारना 
गनुाऩने्सॊस्थारे सम्ऩजत्त शुवद्धकयण तनिायण सम्फन्धी सॊघीम / प्रदेश 
कानुनभा बएका व्मिस्थाका साथै तत ्सम्फन्धभा भन्िारमरे जायी गयेको 
भानदण्ड य नेऩार याष्ट्र फैंकको वित्तीम जानकायी एकाइफाट जायी बएका 
तनदेलशकाहरूको ऩारना गनुिऩनेछ ।  

१००.यनमभ फनाउने अगधकाय:मस ऐनको कामािन्िमनकोराधगकामिऩालरकारे 
आिश्मकतनमभ फनाउन सक्नेछ । 

१०१. भाऩदण्ड, यनदेमशका वा कामाववगध फनाई रागू गना सक्ने:(१) मो ऐन िा 
मस ऐन अन्तगित फनेकोतनमभको अधीनभा यही सॊस्थाको दताि, 
सञ्चारन,तनयीऺण तथा अनुगभन रगामतका काभ कायफाहीराई 
व्मिजस्थत य प्रबािकायीरुऩभा सञ्चारन गनि कामिऩालरकारे आिश्मकता 
अनुसाय भाऩदण्ड, तनदेलशका िा कामिविधध फनाई रागू गनि सक्नेछ । 

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभको भाऩदण्ड फनाउॉदा आिश्मकता 
अनुसाय यजजष्ट्राय, नेऩार याष्ट्र फैङ्क,भन्िारम य सम्फजन्धत अन्म 
तनकामको ऩयाभशि लरन सककनेछ । 
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