
 

 

 

तङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकम 
स्थमनीम यमजऩत्र 

खण्ड् १              सॊखमम् २      ङ्झभङ्झत् २०७६/०५/०५ 

बमग १ 

तङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकम 
 

तङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकमको सहकमयी ऐन, २०७५  

प्रभमणीकयण ङ्झभङ्झत: २०७५/३/११ 

प्रस्तमवनम् सहकमयी भूल्म, भमन्मतम य ङ्झसद्धमन्त अनङ्टरूऩ स्थमनीमस्तयभम छङ्चयएय यहेको 
ऩूॉजी, प्रङ्जवङ्झध तथम प्रङ्झतबमरमई स्वमफरम्फन य ऩमयस्ऩङ्चयकतमकम आधमयभम एकीकृत गदै 
सदस्महरूको आङ्झथाक, समभमङ्ञजक तथम समॉस्कृङ्झतक उङ्ङमन गना, सभङ्टदममभम आधमङ्चयत, 

सदस्म केङ्ञन्ित, रोकतमङ्ञन्त्रक, स्वममत्त य सङ्टशमङ्झसत सॊगठनको रूऩभम सहकमयी 
सॊस्थमहरूको प्रवद्धान गना, सहकमयी खेती, उद्योग, वस्तङ्ट तथम सेवम व्मवसममकम 
भमध्मभफमट समभमङ्ञजक न्मममकम आधमयभम आत्भङ्झनबाय, तीब्र एवॊ ङ्छदगो रुऩभम स्थमनीम 
अथातन्त्ररमई सङ्टदृढ तङ्टल्ममउन सहकमयी सॊघ सॊस्थमहरुको दतमा, सञ्चमरन एवभ ्ङ्झनमभन 
सम्फन्धी व्मवस्थम गना वमञ्छनीम बएकोरे, 

तङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकमको  गमउॉ सबमरे मो ऐन फनमएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद –१ 

प्रमयङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नमभ य प्रमयम्ब :(१) मस ऐनको नमभ “तङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकमको 
सहकमयी ऐन, २०७५” यहेको छ । 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रमयम्ब हङ्टनेछ । 
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२. ऩङ्चयबमषम: ङ्जवषम वम प्रसङ्गरे अको अथा नरमगेभम मस ऐनभम,– 

(क) “आन्तङ्चयक कममाङ्जवङ्झध” बङ्ङमरे सहकमयी सॊस्थमरे दपम १८ 
फभोङ्ञजभ फनमएको आन्तङ्चयक कममाङ्जवङ्झध सम्झनङ्ट ऩछा ।  

(ख) “कसूय” बङ्ङमरे दपम ७९ फभोङ्ञजभको कसूय सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ग) “तोङ्जकएको” वम “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङमरे मस ऐन अन्तगात 
फनेको ङ्झनमभभम तोङ्जकएको वम तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट 
ऩछा। 

(घ)  "दतमा गने अङ्झधकमयी" बङ्ङमरे दपम ६९ फभोङ्ञजभको दतमा गने 
अङ्झधकमयी सम्झनङ्टऩदाछ । 

(ङ) “ऩङ्चयवमय” बङ्ङमरे सदस्मको ऩङ्झत वम ऩत्नी, छोयम, फङ्टहमयी, छोयी, 
धभाऩ ङ्टत्र, धभाऩ ङ्टत्री, फमफङ्ट, आभम, सौतेनी आभम य आपूरे ऩमरन 
ऩोषण गनङ्टा ऩने दमजङ्ट, बमउजङ्ट,बमइ, फङ्टहमयी य ङ्छददी, फङ्जहनी 
सम्झनङ्ट ऩछा। 

तय सो शब्दरे अॊशफण्डम गयी वम भमनो छङ्ट ङ्जिई आ-
आफ्नो ऩेशम व्मवसमम गयी फसेको ऩङ्चयवमयको सदस्मरमई 
जनमउने छैन ।  

(च) “प्रमथङ्झभक ऩूॉजी कोष” बङ्ङमरे शेमय ऩूॉजी य जगेडम कोष 
सम्झनङ्ट ऩछा । 

(छ) “फचत” बङ्ङमरे सदस्मरे सहकमयी सॊस्थमभम जम्भम गयेको 
यकभ सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ज) “भन्त्रमरम” बङ्ङमरे सहकमयी सम्फन्धी ङ्जवषम हेने सॊघीम 
भन्त्रमरम सम्झनङ्ट ऩछा ।  

(झ) “भङ्टखम कमयोफमय” बङ्ङमरे सॊस्थमरे सॊचमरन गयेको 
व्मवसमङ्जमक ङ्जिममकरमऩहरुभम ऩङ्झछल्रो आङ्झथाक 
वषासम्भभम ऩङ्चयचमङ्झरत फचतको दमङ्जमत्व य ऩङ्झछल्रो 
आङ्झथाक वषाको सदस्मतपा को खङ्चयद वम ङ्झफिी कमयोवमयभम 
कम्तीभम तीस प्रङ्झतशतबन्दम फढी ङ्जहस्सम बएको कमयोवमय 
सम्झनङ्ट ऩछा ।   

(ञ) “यङ्ञजष्ट्रमय” बङ्ङमरे सॊघको यङ्ञजष्ट्रमय सम्झनङ्ट ऩछा ।  

(ट) “रेखम सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झत” बङ्ङमरे दपम ३७ फभोङ्ञजभको 
रेखम सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा । 
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(ठ) “ङ्जवङ्झनमभ” बङ्ङमरे सम्फङ्ञन्धत सहकमयी सॊस्थमको दपम १७ 
फभोङ्ञजभ फनमएको ङ्जवङ्झनमभ सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ड) “ङ्जवबमग” बङ्ङमरे सॊघको सहकमयी ङ्जवबमग सम्झनङ्ट ऩछा य सो 
शब्दरे भन्त्रमरमरे सहकमयी ङ्झनमभन गना तोकेको भहमशमखम 
सभेतरमई जनमउॉछ। 

(ढ) “शेमय” बङ्ङमरे सहकमयी सॊस्थमको शेमय ऩूजीको अॊश सम्झनङ्ट 
ऩछा ।  

(ण) “सञ्चमरक” बङ्ङमरे सङ्झभङ्झतको सदस्म सम्झनङ्ट ऩछा य सो 
शब्दरे सङ्झभङ्झतको अध्मऺ, उऩमध्मऺ, सङ्ञचव य कोषमध्मऺ 
सभेतरमई जनमउॉछ ।  

(त) “सदस्म” बङ्ङमरे सहकमयी सस्थमको सदस्मतम प्रमप् त गयेकम 
व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछा। 

(थ) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङमरे  दपम ३० को उऩदपम (१) फभोङ्ञजभको 
सञ्चमरक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछा ।  

(द) “सहकमयी भूल्म” बङ्ङमरे स्वमवरम्वन, स्व–उत्तयदमङ्जमत्व, 

रोकतन्त्र, सभमनतम, सभतम, ऐक्मवद्धतम, इभमन्दमयी, खङ्टरमऩन, 

समभमङ्ञजक उत्तयदमङ्जमत्व तथम अरुको हेयचमह रगममत 
अन्तयमाङ्जष्ट्रम  भमन्मतम प्रमप् त सहकमयी सम्फन्धी 
भूल्म सम्झनङ्ट ऩछा । 

(ध) “सहकमयी ङ्झसद्धमन्त” बङ्ङमरे स्वैङ्ञच्छक तथम खङ्टरम सदस्मतम, 
सदस्मद्वमयम रोकतमङ्ञन्त्रक ङ्झनमन्त्रण, सदस्मको आङ्झथाक 
सहबमगीतम, स्वममत्ततम य स्वतन्त्रतम, ङ्ञशऺम, तमरीभ य सूचनम, 
सहकमयी-सहकमयी फीच ऩमयस्ऩङ्चयक सहमोग य 
सभङ्टदममप्रङ्झतको चमसो रगममत अन्तयमाङ्जष्ट्रम भमन्मतम प्रमप् त 
सहकमयी सम्फन्धी ङ्झसद्धमन्त सम्झनङ्ट ऩछा ।  

 (न) “समधमयण सबम” बङ्ङमरे सहकमयी सॊस्थमको समधमयण सबम 
सम्झनङ्ट ऩछा । 

 (ऩ) "सॊस्थम" बङ्ङमरे दपम ३ फभोङ्ञजभ गठन बई दपम ६ 
फभोङ्ञजभ दतमा बएको ङ्जवषमगत वम फहङ्टउद्देश्मीम सहकमयी 
सॊस्थम सम्झनङ्ट ऩछा ।  

(प) “सॊस्थमको व्मवसमम” बङ्ङमरे ङ्जवङ्झनमभभम व्मवस्थम बए 
फभोङ्ञजभ सञ्चमङ्झरत व्मवसमङ्जमक ङ्जिममकरमऩ सम्झनङ्ट ऩछा।  
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ऩङ्चयच्छेद–२ 

सहकमयी सॊस्थमको गठन तथम दतमा 
३. सॊस्थमको गठन :(१) कम्तीभम तीस जनम नेऩमरी नमगङ्चयकहरु आऩसभम  

ङ्झभरी ङ्जवषमगत वम वहङ्टउद्देश्मीम सहकमयी सॊस्थम गठन गना सक्नेछन ्।  

(२) उऩदपम (१) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बएतमऩङ्झन श्रङ्झभक, 

मङ्टवम रगममतरे आफ्नो श्रभ वम सीऩभम आधमङ्चयत बइ व्मवसमम गने 
सहकमयी सॊस्थमको हकभम ऩन्रजनम नेऩमरी नमगङ्चयकहरु बए ऩङ्झन सॊस्थम 
गठन गना सक्नेछन ्। 

(३) मस दपमभम अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बए तमऩङ्झन 
नेऩमर सयकमय, प्रदेश सयकमय, स्थमनीम तह वम त्मस्तम सयकमय वम तहको 
अनङ्टदमन वम स्वमङ्झभत्वभम सॊचमङ्झरत ङ्जवद्यमरम, ङ्जवश्वङ्जवद्यमरम वम सॊगङ्छठत 
सॊस्थमफमट ऩमङ्चयश्रङ्झभक ऩमउने ऩदभम वहमर यहेकम कम्तीभम एकसम जनम 
कभाचमयी, ङ्ञशऺक वम प्रमध्ममऩकहरुरे आऩसभम ङ्झभरी प्रचङ्झरत कमनून 
फभोङ्ञजभ दतमा बएको आफ्नो ऩेशमगत सॊगठनकम आधमयभम सदस्मतम, 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व य सेवम सॊचमरनभम तोङ्जकए फभोङ्ञजभकम शता फन्देजहरु ऩमरनम 
गने गयी सॊस्थम गठन गना सक्नछेन ्। 

तय एकसम जनमबन्दम कभ सॊखमम यहेको एउटै कमममारमकम 
कम्तीभम तीसजनम कभाचमयी, ङ्ञशऺक वम प्रमध्ममऩकहरुरे आऩसभम ङ्झभरी 
सदस्मतम, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व य सेवम सॊचमरनभम तोङ्जकए फभोङ्ञजभकम शता 
फन्देजहरु ऩमरनम गने गयी सॊस्थम गठन गना सक्नेछन ्। 

(४)  मस दपम फभोङ्ञजभ सॊस्थम गठन गदमा एक ऩङ्चयवमय एक 
सदस्मकम दयरे उऩदपम (१) वम (२)भम उङ्ञल्रङ्ञखत सॊखमम ऩङ्टगेको 
हङ्टन ङ्टऩनेछ ।  

तय सॊस्थम दतमा बइसकेऩङ्झछ एकै ऩङ्चयवमयकम एकबन्दम फढी 
व्मङ्ञिरे सो सॊस्थमको सदस्मतम ङ्झरन फमधम ऩनेछैन । 

४. दतमा नगयी  सहकमयी सस्थम सॊचमरन गना नहङ्टन:े कसैरे ऩङ्झन  मस ऐन 
फभोङ्ञजभ दतमा नगयी सहकमयी स्थमऩनम तथम सञ्चमरन गना हङ्टॉदैन।   
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५. दतमाको रमङ्झग दयखमस्त ङ्छदनङ्ट ऩने :(१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गठन बएकम 
सयकमयी सॊस्थमरे दतमाकमरमङ्झग दतमा गने अङ्झधकमयी सभऺ अनङ्टसूची-१ को 
ढमॉचमभम दयखमस्त ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभकम दयखमस्त समथ देहमम 
फभोङ्ञजभकम कमगजमतहरू सॊरग्न गनङ्टा ऩनेछ :– 

(क)  सहकमयी सॊस्थमको प्रस्तमङ्जवत ङ्जवङ्झनमभ, 

(ख)  सहकमयी सॊस्थम सञ्चमरनको सम्बमब्मतम अध्ममन प्रङ्झतवेदन, 

(ग)  सदस्मरे ङ्झरन स्वीकमय गयेको शेमय सॊखमम य शेमय 
यकभको ङ्जववयण । 

६. दतमा गनङ्टा ऩने :(१) दपम ५ को उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ प्रमप् त दयखमस्त  
सङ्जहतको कमगजमतहरु  छमनङ्जवन गदमा देहमम फभोङ्ञजभ बएको ऩमइएभम दतमा 
गने अङ्झधकमयीरे दयखमस्त ऩयेको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र त्मस्तो सहकमयी 
सॊस्थम दतमा गयी अनङ्टसूची-२ को ढमॉचमभम दतमा प्रभमणऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :– 

(क) दयखमस्त समथ ऩेश बएको ङ्जवङ्झनमभ मो ऐन तथम मस ऐन 
अन्तगात फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ यहेको,  

(ख) प्रस्तमङ्जवत सहकमयी सॊस्थम सहकमयी भूल्म,  भमन्मतम य 
ङ्झसद्धमन्त अनङ्टरुऩ सञ्चमरन हङ्टन सक्ने आधमय यहेको, 

(ग) सहकमयी सॊस्थम सभङ्टदममभम आधमङ्चयत एवभ ् सदस्म केङ्ञन्ित 
बई सॊचमरन य ङ्झनमन्त्रण हङ्टन सक्ने स्ऩष्ट आधमय यहेको । 

(2) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ छमनङ्जवन गदमा प्रस्तमङ्जवत सहकमयी 
सॊस्थमको ङ्जवङ्झनमभको कङ्ट नै कङ्ट यमभम सॊशोधन गनङ्टाऩने देङ्ञखएभम दतमा गने 
अङ्झधकमयीरे त्मस्तो सॊशोधन गनङ्टाऩने व्महोयम खङ्टरमई दयखमस्त प्रमप् त बएको 
ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनवेदकरमई सूचनम गनङ्टा ऩनेछ । 

(3) मस ऐनभम अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बएतमऩङ्झन मो ऐन 
प्रमयम्ब हङ्टॉदमकम फखत दतमा बई सञ्चमरनभम यहेकम त ङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकम 
ङ्झबत्र कममाऺ ेत्र कममभ गङ्चयएकम  सहकमयी सॊस्थम मसै ऐन फभोङ्ञजभ दतमा 
बएको भमङ्झनने छ । 

(४) मस दपम फभोङ्ञजभ सहकमयी सॊस्थम दतमा गदमा दतमा गने 
अङ्झधकमयीरे त्मस्तो सहकमयी सॊस्थमरे ऩमरनम गनङ्टा ऩने गयी कङ्ट नै शता तोक्न 
सक्नेछ ।  
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(५) उऩदपम (४) फभोङ्ञजभ शता तोङ्जकएकोभम सोको ऩमरनम गनङ्टा 
सम्फङ्ञन्धत सहकमयी सॊस्थमको कताव्म हङ्टनेछ। 

७. दतमा गना अस्वीकमय गना सक्न े :(१) दपम ६ को उऩदपम (१) भम 
उङ्ञल्रङ्ञखत अवस्थम नबएभम, सोही दपम फभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधनको 
रमङ्झग सूचनम ङ्छदएको अफङ्झध ङ्झबत्र ङ्झनवेदकरे सॊशोधन गना अस्वीकमय गयेभम 
त्मस्तो सूचनम ऩमएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झफङ्झनमभ सॊशोधन नगयेभम वम 
सूचनमभम उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी ङ्झफङ्झनमभ  सॊशोधन नगयेभम दतमा 
गने अङ्झधकमयीरे त्मस्तो सहकमयी सॊस्थम दतमा गना अस्वीकमय गना      

सक्नेछ । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ सहकमयी सॊस्थम दतमा गना अस्वीकमय 
गयेकोभम दतमा गने अङ्झधकमयीरे कमयण खङ्टरमई तीन ङ्छदन ङ्झबत्र सोको 
जमनकमयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनवेदकहरूरमई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

८. सहकमयी सॊस्थम सॊगङ्छठत सॊस्थम हङ्टन:े (१) सहकमयी सॊस्थम अङ्जवङ्ञच्छङ्ङ 
उत्तयमङ्झधकमयवमरम एक स्वशमङ्झसत य सङ्गङ्छठत सॊस्थम हङ्टनेछ । 

(२) सहकमयी सॊस्थमको कमभ कमयफमहीको रमङ्झग एउटम छङ्ट िै छमऩ 
हङ्टनेछ । 

(३) सहकमयी सॊस्थमरे मस ऐनको अधीनभम यही व्मङ्ञि सयह 
चर अचर सम्ऩङ्ञत्त प्रमप् त, उऩबोग, ङ्जविी वम अन्म व्मवस्थम गना सक्नेछ।  

(४) सहकमयी सॊस्थमरे व्मङ्ञि सयह आफ्नो नमभफमट नमङ्झरस 
उजूय गना य सो उऩय ऩङ्झन सोही नमभफमट नमङ्झरस उजूय रमग्न सक्नेछ। 

(५) सहकमयी सॊस्थमरे व्मङ्ञि सयह कयमय गना सक्नेछ । 

९. सहकमयी सॊस्थमको कममाऺ ते्र : (१) दतमा हङ्टॉदमकम फखत सहकमयी सॊस्थमको 
कममा ऺेत्र देहमम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

(क)  फचत तथम ऋणको भङ्टखम कमयोवमय गने सॊस्थमको हकभम 
एक वडम,  

(ख)  अन्म सॊस्थमको हकभम एक वडम वम देहममकम आधमयभम 
तीन वडमसम्भ : 
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(१)  सदस्महरुवीच स्वमफरम्फनको ऩमयस्ऩमङ्चयक अभ्ममसको 
रमङ्झग आऩसी समझम वन्धन (कभन फण्ड), 

(२)  व्मवसमङ्जमक स्तयभम सेवम सॊचमरन गना आवश्मक सदस्म 
सॊखमम, 

(३) सॊस्थम सॊचमरनभम सदस्मको सहबमङ्झगतमभूरक 
रोकतमङ्ञन्त्रक ङ्झनमन्त्रण कममभ हङ्टने गयी ऩममक ऩने स्थमन । 

(२) उऩदपम (१) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बएतमऩङ्झन सॊस्थमरे दतमा बई 
व्मवसमङ्जमक सेवम प्रमयम्ब गयेको दङ्टईवषा ऩङ्झछ देहममको आधमयभम जोङ्झडएको 
बौगोङ्झरक ऺेत्र कममभ यहने गयी आफ्नो कममाऺ ेत्र थऩ वडमहरूभम ङ्जवस्तमय 
गना सक्नेछ ।  

(क) सॊस्थमको व्मवसमङ्जमक ङ्जिममकरमऩको ङ्जवकमस िभभम 
सदस्मतम फढमउन थऩ कममा ऺेत्र आवश्मक ऩयेको, 

(ख) सॊस्थमको कममा सॊचमरनभम सदस्मको प्रत्मऺ ङ्झनमन्त्रण 
कममभ यमख्न यचनमत्भक उऩममहरु अवरम्फन गङ्चयएको, 

(ग) फचत तथम ऋणको भङ्टखम कमयोफमय गने सहकमयी 
सॊस्थमको हकभम भमऩदण्ड अनङ्टसमय बएको । 

(३) उऩदपम (१) य (२) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बए तमऩङ्झन सॊस्थमको 
कममाऺ ेत्रकम वडमहरूभम व्ममवसमङ्जमक सेवम सञ्चमरन नबएको वम जम्भम 
कमयोफमयको तोङ्जकएको यकभ वम अनङ्टऩमतबन्दम कभ यकभ वम अनङ्टऩमतको 
व्ममवसमङ्जमक सेवम सञ्चमरन बएको देङ्ञखएको खण्डभम दतमा गने अङ्झधकमयीरे 
व्ममवसमङ्जमक सेवम सञ्चमरन बएकम वडम भमत्र कममाऺ ेत्र कममभ गने गयी 
ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन गना ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । 

(४) उऩदपम (३) फभोङ्ञजभ दतमा गने अङ्झधकमयीरे ङ्झनदेशन ङ्छदएकोभम 
सहकमयी सॊस्थमरे एक वषाङ्झबत्र ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन गयी आफ्नो कममाऺ ेत्र 
ऩङ्टन्ङ्झनधमायण गनङ्टाऩनेछ ।  

(५) मस दपमभम अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बए तमऩङ्झन सहकमयी 
सॊस्थमरे स्वेङ्ञच्छक रूऩभम जङ्टनसङ्टकै सभम कममाऺ ेत्र घटमउने गयी 
ऩङ्टन्ङ्झनधमायण गना ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन गना सक्नेछ ।  

(६) कममाऺ ेत्र ऩङ्टन् ङ्झनधमायण सम्फन्धी अन्म व्मवस्थम तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।   
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१०. जमनकमयी ङ्छदनङ्टऩने: त ङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकम बन्दम फढी कममाऺ ेत्र कममभ यमखी 
दतमा बई सञ्चमरनभम यहेकम सॊस्थमहरूरे तङ्टभमाखमॉद  गमउॉऩमङ्झरकमभम सेवम सञ्चमरन गदमा 
सञ्चमङ्झरत सेवमको ङ्जववयण सङ्जहत दतमा गने अङ्झधकमयीरमई जमनकमयी ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

११. ङ्जवषमगत आधमयभम वगॉकयण: (१) सहकमयी सॊस्थमको वगॉकयण देहमम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) उत्ऩमदक सॊस्थम् कृङ्जष,दङ्टग्ध, ङ्ञचमम,कङ्जप,उखङ्ट,परपङ्ट र य 
भमछमऩमरन ङ्जवशेषकम ङ्जवषमगत य अगङ्टवमवमरी एवभ ्
उत्ऩमदनको मोजनम सभेतकम आधमयभम अन्म 
उत्ऩमदनभूरक सॊस्थम; 

(ख) उऩबोिम सॊस्थम् उऩबोिम बण्डमय, वचत तथम ऋण,उजमा य 
स्वमस््म  ङ्जवशेषकम ङ्जवषमगत य प्रमथङ्झभक आवश्मकतम 
एवभ ् सेवमको मोजनम सभेतकम आधमयभम अन्म 
उऩबोगजन्म सॊस्थम; 

(ग) श्रङ्झभक सॊस्थम् हस्तकरम,खमद्य ऩङ्चयकमय,औद्योङ्झगक 
उत्ऩमदन,बोजनमरम य श्रभ कयमय ङ्जवशेषकम ङ्जवषमगत य 
सीऩ वम श्रभको ङ्जवशेषतम एवभ ् स्वयोजगमयीको मोजनम 
सभेतकम आधमयभम अन्म श्रभभम आधमङ्चयत सॊस्थम; 

(घ) फहङ्टउद्दशे्मीम सॊस्थम् उत्ऩमदन, उऩबोग य श्रभ वम सीऩभम 
आधमङ्चयत स्वयोजगमयीकम सेवम सभेत सञ्चमरन गने अन्म 
फहङ्टभ ङ्टखी सॊस्थम । 

(२) उऩदपम (१) को खण्ड (क),(ख) य (ग) भम उल्रेङ्ञखत ङ्जवषमभम 
ङ्जवङ्ञशष्टीकयण, आभ प्रचरन य अभ्ममसको ङ्जवकमसिभ सभेतको 
आधमयभम तोङ्जकएफभोङ्ञजभकम ङ्जवषमहरु थऩ गना सङ्जकनेछ ।  

 

(३) उऩदपम (१) य (२) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बए तमऩङ्झन उऩदपम 
(१) फभोङ्ञजभ अन्म सॊस्थमहरु गठन गना फमधम ऩनेछैन ।  

 

१२. कमयोवमय, व्मवसमम, उद्योग वम ऩङ्चयमोजनम सञ्चमरन गना सक्न े:(१) 
दपम ६ फभोङ्ञजभ दतमा प्रभमणऩत्र प्रमप् त गये ऩङ्झछ सॊस्थमरे आफ्नो 
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उद्देश्म प्रमङ्झप्तकम रमङ्झग मस ऐन य ङ्जवङ्झनमभको अधीनभम यही 
आवश्मक कमयोवमय, व्मवसमम, उद्योग वम ऩङ्चयमोजनम सञ्चमरन गना 
सक्नेछ ।  

(२) प्रचङ्झरत कमनूनभम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बएतमऩङ्झन सॊस्थमरे 
उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ कमयोवमय, व्मवसमम, उद्योग वम ऩङ्चयमोजनम 
सञ्चमरन गना छङ्ट िै सॊस्थम दतमा गनङ्टाऩने छैन । 

तय त्मस्तो कमयोवमय, व्मवसमम, उद्योग वम ऩङ्चयमोजनम 
सञ्चमरन गना प्रचङ्झरत कमनून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्वीकृङ्झत वम 
इजमजतऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩने यहेछ बने सो फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्वीकृङ्झत 
वम इजमजतऩत्र ङ्झरएय भमत्र कमयोवमय, व्मवसमम, उद्योग वम ऩङ्चयमोजनम 
सञ्चमरन गनङ्टा ऩनेछ।  

(३) उऩदपम (२) फभोङ्ञजभ सॊस्थमरे प्रचङ्झरत कमनून फभोङ्ञजभ 
अङ्झधकमय ऩमएको ङ्झनकमम वम अङ्झधकमयीफमट अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्वीकृङ्झत वम 
इजमजतऩत्र प्रमप् त गयेभम ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र सोको जमनकमयी दतमा गने 
अङ्झधकमयीरमई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) दङ्टई वम दङ्टईबन्दम फढी सॊस्थमरे सॊमङ्टि वम समझेदमयीभम आफ्नो 
उत्ऩमदन वम सेवमको फजमयीकयणको रमङ्झग मस ऐनको अधीनभम यही 
आवश्मक कमयोवमय, व्मवसमम, उद्योग वम ऩङ्चयमोजनम सञ्चमरन गना 
सक्नेछन ्। 

(५) उऩदपम (४) फभोङ्ञजभको कमयोवमय, व्मवसमम, उद्योग वम 
ऩङ्चयमोजनम सञ्चमरन गने सम्फन्धी अन्म व्मफस्थम तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

१३. दमङ्जमत्व सीङ्झभत हङ्टन े :(१) सहकमयी सॊस्थमको कमयोफमयको सम्फन्धभम 
सदस्मको दमङ्जमत्व ङ्झनजरे खङ्चयद गयेको वम खङ्चयद गना स्वीकमय गयेको 
शेमयको अङ्झधकतभ यकभसम्भ भमत्र सीङ्झभत यहनेछ ।  

(२) सहकमयी सॊस्थमको नमभभम “सहकमयी” य नमभको अन्त्मभम 
“ङ्झरङ्झभटेड” बङ्ङे शब्द यमख्नङ्ट ऩनेछ ।  
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१४. सहकमयीकम भूल्म, भमन्मतम य ङ्झसद्धमन्त ऩमरनम गनङ्टा ऩने: सहकमयी सॊस्थमको 
गठन तथम सञ्चमरन गदमा सहकमयीकम भूल्म, भमन्मतम य ङ्झसद्धमन्तको ऩमरनम 
गनङ्टा ऩनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद–३ 

सॊस्थमकम उद्दशे्म तथम कममा 
१५. सॊस्थमको उद्दशे्म : कममाऺ ेत्रभम आधमङ्चयत य सदस्म केङ्ञन्ित बई आफ्नम 

सदस्महरूको आङ्झथाक, समभमङ्ञजक तथम समॉस्कृङ्झतक उङ्ङमन गनङ्टा सॊस्थमको 
भङ्टखम उद्देश्म हङ्टनेछ ।   

१६. सॊस्थमको कममा : सॊस्थमकम कममाहरू देहमम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन:्- 

(क) सहकमयीकम भूल्म, भमन्मतम य ङ्झसद्धमन्तहरूको ऩमरनम गने 
गयमउन,े 

(ख) सदस्मको ङ्जहत प्रवद्धान गने गयी व्ममवसमङ्जमक सेवमहरू प्रदमन 
गने, 

(ग) सदस्मरमई ङ्ञशऺम, सूचनम य तमरीभ प्रदमन गने , 

(घ) सॊस्थमरे गने उत्ऩमदन तथम सेवमको भमऩदण्ड ङ्झनधमायण गयी 
गङ्टणस्तय सङ्टधमय, आङ्झथाक स्थमङ्जमत्व य जोङ्ञखभ 
व्मवस्थमऩनसम्फन्धी कममा गने,  

(ङ) आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणमरी रमगू गने, 

(च) सॊस्थमको व्मवसमङ्जमक प्रवद्धान तथम ङ्जवकमस सम्फन्धी 
ङ्जिममकरमऩहरू सञ्चमरन गने, 

(छ) भन्त्रमरम,यङ्ञजष्ट्रमय, प्रमदेङ्ञशक यङ्ञजष्ट्रमय,स्थमनीम तह वम दतमा 
गने अङ्झधकमयीको ङ्झनदेशन ऩमरनम गने गयमउन,े 

(ज) ङ्जवङ्झनमभभम उङ्ञल्रङ्ञखत कममाहरू गने । 

 

ऩङ्चयच्छेद–४ 

ङ्जवङ्झनमभ तथम आन्तङ्चयक कममाङ्जवङ्झध 

१७. ङ्जवङ्झनमभ फनमउनङ्ट ऩने : (१) सॊस्थमरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको 
ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकम, भमऩदण्ड य कममाङ्जवङ्झधको अधीनभम यही आफ्नो कममा 
सञ्चमरनको रमङ्झग ङ्जवङ्झनमभ फनमउनङ्ट ऩनेछ । 
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(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभको ङ्जवङ्झनमभ दतमा गने अङ्झधकमयीफमट 
स्वीकृत बए ऩङ्झछ रमगू हङ्टनेछ । 

१८. आन्तङ्चयक कममाङ्जवङ्झध फनमउन सक्न े:(१) सॊस्थमरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगात 
फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशकम, भमऩदण्ड, कममाङ्जवङ्झध य ङ्जवङ्झनमभको अधीनभम यही 
आवश्मकतम अनङ्टसमय आफ्नो आन्तङ्चयक कममाङ्जवङ्झध फनमउन सक्नछे । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक कममाङ्जवङ्झध सम्फङ्ञन्धत 
सॊस्थमको समधमयणसबमरे स्वीकृत गयेऩङ्झछ रमगू हङ्टनेछ । 

१९. ङ्जवङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कममाङ्जवङ्झधभम सॊशोधन :(१) सॊस्थमको समधमयण सबमको 
कूर सदस्म सॊखममको फहङ्टभतफमट ङ्जवङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कममाङ्जवङ्झध सॊशोधन 
हङ्टन सक्नेछ । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ सॊशोधन बएको ङ्जवङ्झनमभ वम 
आन्तङ्चयक कममाङ्जवङ्झध दतमा गने अङ्झधकमयीफमट स्वीकृत बएऩङ्झछ रमगू हङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद–५ 

सदस्मतम 
२०. सॊस्थमको सदस्मतम: (१) सोह्र वषा उभेय ऩूयम गयेकम देहमम फभोङ्ञजभकम 

नेऩमरी नमगङ्चयकहरु सॊस्थमको सदस्म हङ्टन सक्नेछन््  
              (क)       सॊस्थमको कममाऺ ेत्रङ्झबत्र फसोफमस गङ्चययहेको, 
  (ख)  सॊस्थमको कम्तीभम एक शेमय खङ्चयद गयेको, 
  (ग)  सॊस्थमको ङ्जवङ्झनमभभम उङ्ञल्रङ्ञखत शताहरु ऩमरनम गना 

भन्जङ्टय गयेको, 
  (घ)  सॊस्थमको ङ्ञजम्भेवमयी ऩमरनम गना भन्जङ्टय बएको, 
  (ङ)  सॊस्थमरे गयेको कमयोवमयसॉग प्रङ्झतस्ऩधमा हङ्टने गयी कमयोवमय 

नगयेको, 
  (च)   सॊस्थमको सदस्मतम ङ्झरन मोग्म यहेको स्वघोषणम गयेको । 

(२) मस ऐनभम अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बएतमऩङ्झन नेऩमर 
सयकमय, प्रदेश सयकमयकम ङ्झनकममहरु, स्थमनीम तहकम समथै सॊस्थमको 
कममाऺ ेत्र ङ्झबत्रकम समभङ्टदमङ्जमक वम सहकमयी ङ्जवद्यमरम, गङ्टठी, स्थमनीम क्रफ, 
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स्थमनीम तहभम गठन बएकम उऩबोिम सभूहहरु सॊस्थमको सदस्म हङ्टन फमधम 
ऩने छैन ।  

(३) मस दपमभम अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बएतमऩङ्झन 
स्वमस््म सहकमयी सॊस्थमभम सहकमयी सॊस्थमरे सदस्मतम ङ्झरन वमधम ऩने   

छैन । 

२१. सदस्मतम प्रमप् त गना ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) सॊस्थमको सदस्मतम ङ्झरन चमहन े
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे सॊस्थमको सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदन 
ङ्झबत्र सङ्झभङ्झतरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ तथम ङ्जवङ्झनमभको 
अधीनभम यही सदस्मतम प्रदमन गने वम नगने ङ्झनणाम गनङ्टा ऩनेछ । 

(३) उऩदपम (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनणाम गदमा सङ्झभङ्झतरे सदस्मतम प्रदमन 
नगने ङ्झनणाम गयेभम सो को कमयण खोरी समत ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनवेदकरमई 
जमनकमयी गयमउनङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩदपम (३) फभोङ्ञजभ जमनकमयी ऩमएको ङ्झभङ्झतरे तीस 
ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञिरे त्मस्तो सॊस्थम दतमा गने अङ्झधकमयीसभऺ उजूयी 
गना सक्नेछ। 

(५) उऩदपम (४) फभोङ्ञजभ प्रमप् त उजूयी छमनङ्जवन गदमा 
ङ्झनवेदकरमई सदस्मतम प्रदमन गनङ्टा ऩने देङ्ञखएभम दतमा गने अङ्झधकमयीरे 
त्मस्तो ङ्झनवेदकरमई सदस्मतम प्रदमन गनाको रमङ्झग सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमरमई 
आदेश ङ्छदन सक्नेछ। 

(६) उऩदपम (५) फभोङ्ञजभ आदेश बएभम सो आदेश प्रमप् त 
गयेको समत ङ्छदन ङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमरे ङ्झनवेदकरमई सदस्मतम प्रदमन गयी 
सोको जमनकमयी दतमा गने अङ्झधकमयीरमई गयमउनङ्ट ऩनेछ ।  

२२. सदस्म हङ्टन नऩमउन े : (१) कङ्ट नै व्मङ्ञि एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दम वढी 
सॊस्थमको सदस्म हङ्टन ऩमउने छैन ।  

  तय मो ऐन प्रमयम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञि एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दम 
फढी सॊस्थमको सदस्म यहेको बए मो ऐन प्रमयम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे तीन वषा 
ङ्झबत्र कङ्ट नै एक सॊस्थमको भमत्र सदस्मतम कममभ यमख्नङ्ट ऩनेछ । 
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(२) मो ऐन प्रमयम्ब हङ्टॉदमकम फखत कङ्ट नै सॊस्थमभम नेऩमर 
सयकमयको ङ्झनकमम वम दपम २० को उऩदपम (२) भम उल्रेख बएदेङ्ञख 
फमहेकको अन्म कङ्ट नै कृङ्झत्रभ व्मङ्ञि सदस्म बएको बए ऩमॉच वषा ङ्झबत्र 
सदस्मतम अन्त्म गनङ्टाऩनेछ ।  

   

२३. सदस्मतमको सभमङ्झप्त:(१) कङ्ट नै सदस्मको सदस्मतम देहममको अवस्थमभम 
सभमप्त हङ्टनेछ्— 

(क) सदस्मरे आफ्नो सदस्मतम त्ममग गयेभम, 
(ख) रगमतमय फमङ्जषाक समधमयण सबमभम ङ्झफनम सूचनम तीन 

ऩटकसम्भ अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभम, 
(ग) मो ऐन,मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ वम ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 

सदस्मरे ऩमरनम गनङ्टाऩने प्रमवधमनको फमयम्फमय उल्रङ्घन 
गयेभम, 

(घ) सॊस्थमको सदस्मको हकभम दपम २० फभोङ्ञजभको मोग्मतम 
नबएभम। 

(२) उऩदपम (१) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बए तमऩङ्झन कङ्ट नै 
सदस्मरे सॊस्थमफमट प्रमप् त वम ब ङ्टिमन गनङ्टा ऩने कङ्ट नै यकभ बएभम सो 
पयपमयक नबएसम्भ वम ङ्झनजरे ङ्झरएको ऋण,ङ्झतनङ्टा ऩने कङ्ट नै दमङ्जमत्व वम 
अन्म कङ्ट नै सदस्मको तपा फमट ङ्झधतो वम जभमनत फसेकोभम सोको दमङ्जमत्व 
पयपमयक नबएसम्भ ङ्झनजको सदस्मतम सभमप्त हङ्टने छैन ।  

(३) मस दपमभम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बए तमऩङ्झन समधमयण 
सबम फोरमउने ङ्झनणाम बइसकेऩङ्झछ समधमयण सबम सम्ऩङ्ङ नबएसम्भ 
कसैरमई ऩङ्झन सदस्मतमफमट हटमउन सङ्जकने छैन। 

२४. सङ्टङ्जवधम प्रमप् त गना नसक्न े : कङ्ट नै सदस्मरे सहकमयी सॊस्थमरमई ङ्झतनङ्टा ऩने 
कङ्ट नै दमङ्जमत्व ङ्झनधमाङ्चयत सभमङ्झबत्र  ब ङ्टिमन नगयेभम वम मो ऐन, मस ऐन 
अन्तगात वनेको ङ्झनमभ तथम ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सदस्मरे ऩमरन गनङ्टाऩने 
व्मवस्थमको फमयम्फमय उल्रॊघन गयेभम त्मस्तो सदस्मरे अन्म सदस्म 
सयहको सङ्टङ्झफधम प्रमप् त गना सक्ने छैन । 
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ऩङ्चयच्छेद –६ 

समधमयण सबम, सङ्झभङ्झत तथम रेखम सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झत 

 

२५. समधमयण सबम: (१) सहकमयी सॊस्थमको सवोच्च अङ्गको रुऩभम समधमयण 
सबम हङ्टनेछ । 

(२) सहकमयी सॊस्थमकम सफै सदस्महरू समधमयण सबमकम सदस्म 
हङ्टने छन ्। 

(३) सहकमयी सॊस्थमको समधमयण सबम देहमम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:– 

(क) प्रमयङ्ञम्बक समधमयण सबम, 
(ख) वमङ्जषाक समधमयण सबम, 
(ग) ङ्जवशेष समधमयण सबम । 

२६. प्रमयङ्ञम्बक समधमयण सबमको कमभ, कताव्म य अङ्झधकमय: प्रमयङ्ञम्बक समधमयण 
सबमको कमभ, कताव्म य अङ्झधकमय देहमम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क) प्रमयङ्ञम्बक समधमयण सबम हङ्टने अङ्ञघल्रो ङ्छदनसम्भको कमभ 
कमयफमही य आङ्झथाक कमयोफमयको जमनकमयी ङ्झरने, 

(ख) चमरू आङ्झथाक वषाको रमङ्झग वमङ्जषाक कममािभ तथम फजेट 
स्वीकृत गने, 

(ग) प्रङ्झतवेदन तथम ङ्जवत्तीम ङ्जववयण अनङ्टभोदन गने, 

(घ) ङ्जवङ्झनमभभम उल्रेख बए फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत वम रेखम 
सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनवमाचन गने, 

(ङ) आन्तङ्चयक कममाङ्जवङ्झध ऩमङ्चयत गने, 

(च) रेखम ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि य ङ्झनजको ऩमङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधमायण 
गने,  

(छ) ङ्जवङ्झनमभभम तोङ्जकए फभोङ्ञजभकम अन्म कममाहरू गने । 

२७. वमङ्जषाक समधमयण सबमको कमभ, कताव्म य अङ्झधकमय : वमङ्जषाक समधमयण 
सबमको कमभ, कताव्म य अङ्झधकमय देहमम फभोङ्ञजभ  हङ्टनेछ :– 

(क) वमङ्जषाक कममािभ तथम फजेट स्वीकृङ्झत गने, 
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(ख) वमङ्जषाक रेखम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन अनङ्टभोदन गने, 

(ग) सङ्झभङ्झत वम रेखम सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनवमाचन तथम 
ङ्जवघटन गने, 

(घ) सञ्चमरक वम रेखम सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक वम 
सदस्मरमई ऩदफमट हटमउने, 

(ङ) सङ्झभङ्झत वम रेखम सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको वमङ्जषाक प्रङ्झतवेदन 
ऩमङ्चयत गने, 

(च) ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन तथम आन्तङ्चयक कममाङ्जवङ्झध ऩमङ्चयत गने, 

(छ) रेखम ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि य ङ्झनजको ऩमङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधमायण 
गने, 

(ज) सॊस्थम एकीकयण वम ङ्जवघटन सम्फन्धी ङ्झनणाम गने, 

(झ) ऩमङ्चयश्रङ्झभक रगममतकम सङ्टङ्जवधम तोक्ने, 
(ञ) ऋण तथम अनङ्टदमन प्रमप्त गने सम्फन्धभम ङ्झनणाम गने, 

(ट) सदस्मको दमङ्जमत्व ङ्झभनमहम ङ्छदने, 
(ठ) सङ्झभङ्झतरमई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने, 
(ड) ङ्जवङ्झनमभभम तोङ्जकए फभोङ्ञजभकम अन्म कममाहरू गने । 

२८. समधमयण सबमको फैठक :(१) सङ्झभङ्झतरे सहकमयी सॊस्थम दतमा बएको ङ्झभङ्झतरे 
तीन भङ्जहनमङ्झबत्र प्रमयङ्ञम्बक समधमयण सबम फोरमउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथाक वषा सभमप्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ 
भङ्जहनमङ्झबत्र वमङ्जषाक समधमयण सबम फोरमउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) सङ्झभङ्झतरे देहममको अवस्थमभम ङ्जवशेष समधमयण सबम फोरमउनङ्ट 
ऩनेछ :– 

(क) सॊस्थमको कमभ ङ्जवशेषरे ङ्जवशेष समधमयण सबम फोरमउनङ्ट ऩने 

सङ्झभङ्झतवमट ङ्झनणाम बएभम, 
(ख) दपम ३८ को उऩदपम (१) को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभ रेखम 

सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झसपमङ्चयसभम, 
(ग) कङ्ट नै सञ्चमरकरे ङ्जवशेष समधमयण सबम फोरमउन ऩेश गयेको 

प्रस्तमव सङ्झभङ्झतद्वमयम ऩमङ्चयत बएभम, 
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 (घ) ङ्जवशेष समधमयण सबम फोरमउनङ्ट ऩने कमयण खङ्टरमई ऩच्चीस 
प्रङ्झतशत सदस्मरे सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदएभम, 

(ङ) दपम २९ को उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ दतमा गने अङ्झधकमयीरे 
ङ्झनदेशन ङ्छदएभम, 

(४) उऩदपम (३) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बए तमऩङ्झन 
सॊस्थमको सञ्चमरक वम व्मवस्थमऩकफमट आफ्नो ङ्ञजम्भेवमयी 
ऩूयम नगयी सॊस्थम सञ्चमरनभम सभस्मम उत्ऩङ्ङ बएको 
अवस्थमभम दतमा गने अङ्झधकमयीरमई जमनकमयी ङ्छदई समधमयण 
सदस्महरू भध्मेफमट फहङ्टभत सदस्म उऩङ्ञस्थत बई ङ्जवशेष 
समधमयण सबम गना सङ्जकनेछ । 

२९. ङ्जवशेष समधमयण सबम फोरमउन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्न:े (१) सॊस्थमको ङ्झनयीऺण 
वम सङ्टऩयीवेऺण गदमा वम कसैको उजूयी ऩयी छमनङ्जवन गदमा देहममको अवस्थम 
देङ्ञखन आएभम दतमा गने अङ्झधकमयीरे त्मस्तो सहकमयी सॊस्थमको सङ्झभङ्झतरमई 
समधमयण सबम फोरमउन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ :–   

(क)  सहकमयीको भूल्म, भमन्मतम तथम ङ्झसद्धमन्त ङ्जवऩङ्चयत कममा 
गयेभम,  

(ख)  मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ तथम 
आन्तङ्चयक कममाङ्जवङ्झध ङ्जवऩयीत कममा गयेभम, 

(ग) दतमा गने अङ्झधकमयीरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको फमयम्फमय उल्रङ्घन 
गयेभम, 

(घ) दपम ३१ को उऩदपम (२) फभोङ्ञजभ दतमा गने अङ्झधकमयीरे 
आदेश ङ्छदएभम। 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ समधमयण सबम फोरमउन ङ्झनदेशन 
प्रमप् त बएभम सङ्झभङ्झतरे सो ङ्झनदेशन प्रमप् त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र 
समधमयण सबमको फैठक फोरमउनङ्ट ऩनेछ य समधमयण सबमको फैठकभम उजूयी 
वम ङ्झनयीऺणकम िभभम देङ्ञखएकम ङ्जवषमभम छरपर गयी सोको प्रङ्झतवेदन 
दतमा गने अङ्झधकमयीसभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ । 
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(३) उऩदपम (१) वम (२) भम उङ्ञल्रङ्ञखत अवङ्झधङ्झबत्र सङ्झभङ्झतरे 
समधमयण सबम नफोरमएभम दतमा गने अङ्झधकमयीरे त्मस्तो समधमयण सबम 
फोरमउन सक्नेछ । 

(४) सहकमयी सॊस्थमको समधमयण सबमको रमङ्झग गणऩूयक सॊखमम 
तत्कमर कममभ यहेको सदस्म सॊखममको एकमउङ्ङ प्रङ्झतशत हङ्टनेछ ।  

तय ऩङ्जहरो ऩटक डमङ्जकएको समधमयण सबमभम गणऩङ्टयक सॊखमम 
नऩङ्टगेभम त्मसको समत ङ्छदन ङ्झबत्र दोस्रो ऩटक समधमयण सबम फोरमउनङ्ट ऩने य 
मसयी दोस्रो ऩटक फोरमइएको समधमयण सबमभम सॊचमरक सङ्झभङ्झतको फहङ्टभत 
सङ्जहत एक ङ्झतहमई समधमयण सदस्महरुको उऩङ्ञस्थङ्झत बएभम समधमयण सबमको 
गणऩङ्टयक सॊखमम ऩङ्टगेको भमङ्झननेछ । 

(५) उऩदपम (४) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बए तमऩङ्झन दपम 
२८ को (४) भम बएको व्मवस्थम सोहीअनङ्टसमय हङ्टनेछ । 

(६) दङ्टई हजमय वम सोबन्दम फढी सदस्म बएको सॊस्थमरे समधमयण 
सबम गदमा सभमन कममासूचीभम तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सदस्म सॊखममको आधमयभम 
वडम-वडम वम अन्म ऩममकको स्थमनभम सॊचमरक सदस्महरुरमई ऩठमई 
समधमयण सबम गना य त्मस्तो सबमको ङ्झनणाम प्रभमङ्ञणत गना प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु 
छनौट गयी त्मस्तम प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको उऩङ्ञस्थङ्झतको सबमरे अङ्ञन्तभ ङ्झनणाम 
प्रभमङ्ञणत गने व्मवस्थम ङ्झभरमउन सक्नेछ । 

 

 

३०. सञ्चमरक सङ्झभङ्झत :(१)  सहकमयी सॊस्थमभम समधमयण सबमफमट ङ्झनवमाङ्ञचत एक 
सञ्चमरक सङ्झभङ्झत यहनेछ ।  

  तय,  एउटै व्मङ्ञि रगमतमय एउटै ऩदभम दङ्टई ऩटकबन्दम फढी 
सञ्चमरक हङ्टन ऩमउने छैन । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभम उऩरब्ध बएसम्भ 
कम्तीभम तेत्तीस प्रङ्झतशत भङ्जहरम सदस्मको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टा   

ऩनेछ ।  
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(३) एउटै ऩङ्चयवमयको एकबन्दम फढी सदस्म एकै अवङ्झधभम 
सञ्चमरक तथम रेखम सङ्झभङ्झतको ऩदभम उम्भेदवमय फङ्ङ य ङ्झनवमाङ्ञचत हङ्टन 
सक्ने छैन । 

(४) कङ्ट नै सॊस्थमको सञ्चमरक सोही सॊस्थमको कभाचमयी वम आफ्नो 
सॊस्थमरे सदस्मतम ङ्झरएको सहकमयी सॊघ वम फैङ्कफमहेक अको कङ्ट नै सॊस्थमको 
सॊचमरक फङ्ङ ऩमउने छैन । 

तय वमङ्जषाक दङ्टई कयोड रुऩैममबन्दम कभको कमयोवमय गने सहकमयी 
सॊस्थमको सञ्चमरकरे त्मस्तो सहकमयी सॊस्थमभम कभाचमयीको रुऩभम कमभ 
गना फमधम ऩने छैन । वमङ्जषाक दङ्टई कयोडबन्दम फङ्जढ कमयोवमय गने सॊस्थमभम 
कङ्ट नै सॊचमरक कभाचमयी यहेको बए मो ऐन प्रमयम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई 
वषाङ्झबत्र त्मस्तो सॊचमरकरे कभाचमयीको ऩद त्ममग गयी अको कभाचमयीको 
व्मवस्थम गनङ्टाऩनेछ ।  

(५) मो ऐन प्रमयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञि एकबन्दम फढी सॊस्थमको 
सञ्चमरक वम सोही वम अको सॊस्थमको कभाचमयी बएकोभम मो ऐन प्रमयम्ब 
बएको ङ्झभङ्झतरे एक वषाङ्झबत्र कङ्ट नै एक सॊस्थमको भमत्र सञ्चमरक वम कभाचमयी 
यहनङ्ट ऩनेछ । 

(६) सङ्झभङ्झतको कमममावङ्झध चमय वषाको हङ्टनेछ । 

३१. सञ्चमरक सङ्झभङ्झतको ङ्झनवमाचन :(१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कमममावङ्झध सभमप्त हङ्टन ङ्ट 
बन्दम कङ्ञम्तभम एक भङ्जहनम अङ्ञघ अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनवमाचन गयमउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनवमाचन नगयमएको 
जमनकमयी प्रमप् त बएभम त्मस्तो जमनकमयी प्रमप् त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनमङ्झबत्र 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनवमाचन गयमउन दतमा गने अङ्झधकमयीरे सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरमई 
आदेश ङ्छदन सक्नेछ । 

(३) उऩदपम (२) फभोङ्ञजभ दतमा गने अङ्झधकमयीरे आदेश 
ङ्छदएकोभम सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे सो आदेश फभोङ्ञजभको सभममवङ्झधङ्झबत्र 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनवमाचन गयमई दतमा गने अङ्झधकमयीरमई जमनकमयी गयमउनङ्ट 
ऩनेछ। 
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(४) उऩदपम (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनवमाचन नगयमएभम दतमा 
गने अङ्झधकमयीरे त्मस्तो सॊस्थम सदस्म यहेको भमङ्झथल्रो सॊघ बए सो सॊघको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतरमई सहबमगी गयमई सङ्झभङ्झतको ङ्झनवमाचन सम्फन्धी सम्ऩूणा 
कममा गने गयमउनेछ । 

(५) उऩदपम (४) फभोङ्ञजभको ङ्झनवमाचन कममाभम सहमोग ऩङ्टर् ममउनङ्ट 
सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतकम ऩदमङ्झधकमयीहरूको कताव्म हङ्टनेछ ।  

(६) उऩदपम (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनवमाचन गयमउॉदम रमगेको सम्ऩूणा 
खचा सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमरे व्महोनङ्टा ऩनेछ। 

(७) मस दपम फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको अको ङ्झनवमाचन नबएसम्भको 
रमङ्झग सङ्झभङ्झतरे ङ्जवङ्झनमभभम व्मवस्थम बए फभोङ्ञजभ आफ्नो कममा सञ्चमरन 
गनेछ ।  

३२. सङ्झभङ्झतको कमभ, कताव्म य अङ्झधकमय : मस ऐनभम अन्मत्र उङ्ञल्रङ्ञखत कमभ, 

कताव्म य अङ्झधकमयकम अङ्झतङ्चयि सङ्झभङ्झतको कमभ, कताव्म य अङ्झधकमय देहमम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क) सहकमयीकम भूल्म, भमन्मतम य ङ्झसद्धमन्त फभोङ्ञजभ सहकमयी 
सॊस्थमको सञ्चमरन गने, 

(ख) आङ्झथाक तथम प्रशमसकीम कममा गने, गयमउन,े 

(ग) प्रमयङ्ञम्बक समधमयण सबम, वमङ्जषाक समधमयण सबम तथम ङ्जवशेष 
समधमयण सबम फोरमउने, 

(घ) समधमयण सबमकम ङ्झनणामहरू कमममान्वमन गने, गयमउन,े 

(ङ) सॊस्थमको नीङ्झत, मोजनम, फजेट तथम फमङ्जषाक कममािभको 
तजङ्टाभम गयी समधमयण सबम सभऺ ऩेश गने, 

(च) सॊस्थमको सदस्मतम प्रदमन गने तथम सदस्मतमफमट हटमउने,  
(छ) शेमय नमभसमयी तथम ङ्जपतमा सम्फन्धी कममा गने, 

(ज) सम्फङ्ञन्धत सॊघको सदस्मतम ङ्झरन,े 

(झ) ङ्जवङ्झनमभ तथम आन्तङ्चयक कममाङ्जवङ्झध तममय गयी समधमयण 
सबमभम ऩेश गने,  
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(ञ) सॊस्थमको कममाऺ ेत्रङ्झबत्र सॊस्थमको कमयोफमय य व्मवसममको 
ङ्जहत प्रवद्धानको रमङ्झग आवश्मक कममा गने,गयमउन,े 

३३. सञ्चमरक ऩदभम फहमर नयहन:े देहममको कङ्ट नै अवस्थमभम सञ्चमरक आफ्नो 
ऩदभम फहमर यहन सक्ने छैन:- 

(क) ङ्झनजरे ङ्छदएको यमजीनमभम सङ्झभङ्झतफमट स्वीकृत बएभम, 
(ख) ङ्झनजरमई दपम ३४ उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ सञ्चमरकफमट 

हटमउने ङ्झनणाम बएभम, 
(ग) ङ्झनज अको सॊस्थमको सञ्चमरक यहेभम, 
(घ) ङ्झनज सोही वम अको सॊस्थमको कभाचमयी यहेभम, 

तय दपम ३० को उऩदपम (४) को प्रङ्झतफन्धमत्भक 
वमक्ममॊशभम रेङ्ञखएको कङ्ट यमभम सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(ङ) ङ्झनज सोही वम अको सॊस्थमको रेखम सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको 
ऩदभम यहेभम 

(च) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभम। 

३४. सञ्चमरकरमई ऩदफमट हटमउन सक्न:े (१) समधमयण सबमरे वहङ्टभतको 
ङ्झनणामफमट देहममको कङ्ट नै अवस्थमभम सञ्चमरकरमई सङ्झभङ्झतको सञ्चमरक 
ऩदफमट हटमउन सक्नेछ :– 

(क) आङ्झथाक ङ्जहनमङ्झभनम गयी सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमरमई हमनी नोक्समनी 
ऩङ्टर् ममएभम, 

(ख) अनङ्झधकृत तवयरे सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमको कमयोफमय सम्फन्धी 
ङ्जवषमको गोऩङ्झनमतम बङ्ग गयेभम, 

(ग) सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमको कमयोफमय य व्मवसममसॉग प्रङ्झतस्ऩधमा हङ्टने 
गयी सभमन प्रकृङ्झतको कमयोफमय वम व्मवसमम गयेभम, 

(घ) सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमको अङ्जहत हङ्टने कङ्ट नै कममा गयेभम,  
(ङ) ङ्झनज शमयीङ्चयक वम भमनङ्झसक रुऩभम कमभ गना नसक्ने बएभम, 
(च) कङ्ट नै सञ्चमरकभम मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ वम 

ङ्जवङ्झनमभभम उङ्ञल्रङ्ञखत मोग्मतम नयहेभम । 
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(२) कङ्ट नै सञ्चमरकरमई सङ्झभङ्झतको ऩदफमट हटमउने ङ्झनणाम गनङ्टा 
अङ्ञघ त्मस्तो सञ्चमरकरमई समधमयण सबम सभऺ सपमई ऩेश गने भनमङ्झसफ 
भमङ्जपकको भौकम ङ्छदइनेछ ।  

(३) उऩदपम (२) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र कङ्ट नै सञ्चमरकरे 
सपमई ऩेश नगयेभम वम ङ्झनजरे ऩेश गयेको सपमई सन्तोषजनक नबएभम 
समधमयण सबमरे त्मस्तो सञ्चमरकरमई ऩदफमट हटमउन सक्नेछ ।  

(४) उऩदपम (३) फभोङ्ञजभ सञ्चमरकको ऩदफमट हटमइएको 
सदस्म सङ्झभङ्झतको दङ्टई कममाकमरसम्भको ङ्झनवमाचनभम उम्भेदवमय फङ्ङ ऩमउने 
छैन ।    

(५) उऩदपम (३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सञ्चमरक ऩदफमट हटेभम त्मस्तो 
ऩदभम समधमयण सबमरे फमॉकी अवङ्झधको रमङ्झग अको सञ्चमरकको ङ्झनवमाचन 
गनेछ । 

३५. ङ्झनजी स्वमथा सभमवेश बएको ङ्झनणाम प्रकृममभम सॊरग्न हङ्टन नहङ्टन:े(१) 
सञ्चमरकरे आफ्नो ङ्झनजी स्वमथा सभमवेश बएको ङ्झनणाम प्रङ्जिममभम सॊरग्न 
हङ्टन ङ्टहङ्टॉदैन । 

(२) सञ्चमरकरे आपूरमई भमत्र व्मङ्ञिगत पमइदम हङ्टने गयी 
सॊस्थमभम कङ्ट नै कममा गना गयमउन हङ्टॉदैन । 

(३) कङ्ट नै सञ्चमरकरे उऩदपम (१) को ङ्झफऩयीत हङ्टने गयी वम 
आफ्नो अङ्झधकमयऺेत्रबन्दम फमङ्जहय गई कङ्ट नै कमभ कमयफमही गये गयमएभम 
त्मस्तो कमभ कमयफमही प्रङ्झत त्मस्तो सञ्चमरक व्मङ्ञिगत रूऩभम उत्तयदममी 
हङ्टनेछ य त्मस्तो कमभ कमयफमहीफमट सॊस्थमको, सदस्म वम अन्म कङ्ट नै 
व्मङ्ञिरमई हमनी नोक्समनी हङ्टन गएको यहेछ बने त्मस्तो हमनी नोक्समनी 
ङ्झनजको जममजेथमफमट असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

३६. सङ्झभङ्झतको ङ्जवघटन :(१) समधमयण सबमरे देहममको अवस्थमभम सङ्झभङ्झतको 
ङ्जवघटन गना सक्नेछ्– 

(क) सङ्झभङ्झतको फदङ्झनमतऩूणा कममाफमट सॊस्थमको कमयोफमय 
जोङ्ञखभभम ऩयेभम, 
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(ख) सॊस्थमरे ङ्झतनङ्टाऩने दमङ्जमत्व तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र ब ङ्टिमन गना 
नसकेभम, 

(ग) ङ्जवङ्झनमभभम उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म य कममा ङ्जवऩङ्चयतको कमभ 
गयेभम,  

(घ) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो ङ्ञजम्भेवमयी ऩूयम नगयेभम, 
(ङ) मो ऐन वम मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभमवरीभम उङ्ञल्रङ्ञखत 

शता वम दतमा गने  अङ्झधकमयीरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको फमयम्फमय 
उल्रङ्घन गयेभम । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन बएभम 
समधमयणसबमरे नममॉ सङ्झभङ्झतको ङ्झनवमाचन गनेछ । 

(३) सङ्झभङ्झतरे मो ऐन वम मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभ दतमा गने अङ्झधकमयीरे ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩमरनम नगयेभम वम दपम 
२९ को उऩदपम (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको प्रङ्झतवेदन सभेतको आधमयभम 
दतमा गने अङ्झधकमयीरे सङ्झभङ्झतरमई उजूयी वम ङ्झनयीऺणको िभभम देङ्ञखएकम 
ङ्जवषमवस्तङ्टको गमङ्ञम्बमातमको आधमयभम फढीभम छ भङ्जहनमको सभम ङ्छदई 
सङ्टधमय गने भौकम ङ्छदन सक्नछे य त्मस्तो सभममवङ्झध ङ्झबत्र ऩङ्झन सङ्टधमय 
नगयेभम त्मस्तो सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन गनेछ । 

(४) उऩदपम (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन बएभम त्मसयी 
ङ्जवघटन गङ्चयएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनम ङ्झबत्रभम अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनवमाचन 
सम्ऩङ्ङ गयमउन य त्मस्तो ङ्झनवमाचन नबएसम्भ सॊस्थमको दैङ्झनक कममा 
सञ्चमरन गना दतमा गने अङ्झधकमयीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको एक तदथा सङ्झभङ्झत 
गठन गनङ्टा ऩनेछ । 

(५) मस दपम फभोङ्ञजभ अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनवमाचन गयमउॉदम 
रमगेको सम्ऩूणा खचा सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमरे व्महोनेछ । 

३७. रेखम सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको गठन :(१) सॊस्थमभम आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण 
प्रणमरीरमई सङ्टदृढ गना तोङ्जकए फभोङ्ञजभको मोग्मतम ऩङ्टगेकम एकजनम 
सॊमोजक य दङ्टईजनम सदस्महरू यहने गयी समधमयण सबमरे ङ्झनवमाचनफमट 
रेखम सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झत गठन गनेछ । 
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(२) एउटै ऩङ्चयवमयको एकबन्दम फढी व्मङ्ञि एकै अवङ्झधभम एउटै 
सॊस्थमको सञ्चमरक वम रेखम सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक वम सदस्म 
ऩदभम उम्भेदवमय फङ्ङ य ङ्झनवमाङ्ञचत हङ्टन सक्ने छैन । 

३८. रेखम सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको कमभ, कताव्म य अङ्झधकमय :(१)  रेखम 
सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको कमभ, कताव्म य अङ्झधकमय देहमम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क) प्रत्मेक चौभमङ्झसकभम सहकमयी सॊस्थमको आन्तङ्चयक 
रेखमऩयीऺण गने, गयमउन,े 

(ख) आन्तङ्चयक रेखमऩयीऺण गदमा रेखमऩयीऺणकम आधमयबतू 
ङ्झसद्धमन्तको ऩमरनम गने, गयमउने, 

(ग) ङ्जवत्तीम तथम आङ्झथाक कमयोवमयको ङ्झनयीऺण तथम भूल्ममङ्कन 
गने, गयमउन,े 

(घ) सङ्झभङ्झतको कमभ कमयवमहीको ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩङ्चयवेऺण गने य 
सङ्झभङ्झतरमई आवश्मक सङ्टझमव ङ्छदने, 

(ङ) समधमयण सबमको ङ्झनदेशन, ङ्झनणाम तथम सङ्झभङ्झतकम ङ्झनणाम 
कमममान्वमन बए नबएको अनङ्टगभन गने, 

(च) रेखम सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन य सङ्झभङ्झतको कमभ कमयफमहीको 
सङ्टऩङ्चयवेऺण सम्फन्धी वमङ्जषाक प्रङ्झतवेदन समधमयण सबम सभऺ 
ऩेश गने,  

(छ) आपूरे ऩटक ऩटक ङ्छदएकम सङ्टझमव कमममान्वमन नबएको 
कमयणफमट कङ्ट नै सॊस्थमको ङ्जहतभम प्रङ्झतकूर असय ऩयेभम वम 
त्मस्तो सॊस्थमको नगद वम ङ्ञजन्सी सम्ऩङ्ञत्तको व्ममऩक रूऩभम 
ङ्जहनमङ्झभनम वम अङ्झनमङ्झभततम बएको वम सॊस्थम गम्बीय आङ्झथाक 
सॊकटभम ऩना रमगेकोभम सोको कमयण खङ्टरमई ङ्जवशेष 
समधमयण सबम फोरमउन सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झसपमङ्चयस गने । 

(ज) आवश्मक ऩयेभम आन्तङ्चयक रेखम ऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञिकम रमङ्झग 
तीन जनमको नमभ सञ्चमरक सङ्झभङ्झतभम ङ्झसपमङ्चयस गने । 

(२) रेखम सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक वम सदस्म सॊस्थमको 
दैङ्झनक आङ्झथाक प्रशमसङ्झनक कममाभम सहबमगी हङ्टन ऩमउने छैन । 
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ऩङ्चयच्छेद–७ 

फचत तथम ऋण ऩङ्चयचमरन 

३९. सदस्म केङ्ञन्ित बई फचत तथम ऋणको कमयोफमय गनङ्टा ऩने :(१) सॊस्थमरे 
आफ्नम सदस्महरूको भमत्र फचत स्वीकमय गना, सोको ऩङ्चयचमरन गना य 
सदस्मरमई भमत्र ऋण प्रदमन गना सक्नेछ । 

(२) उऩदपम (१) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बएतमऩङ्झन फचत 
तथम ऋणको भङ्टखम कमयोफमय गने गयी दतमा बएको सॊस्थम फमहेक अन्म 
ङ्जवषमगत वम वहङ्टउद्देश्मीम सॊस्थमरे फचत तथम ऋणको भङ्टखम कमयोवमय गना 
ऩमउने छैन।  

तय मो ऐन प्रमयम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ फहङ्टउद्देश्मीम वम ङ्जवषमगत सॊस्थमको 
रुऩभम दतमा बई भङ्टखम कमयोवमयको रुऩभम वचत तथम ऋणको कमयोवमय गदै 
आएको बए त्मस्तो सॊस्थमरे तीन वषा ङ्झबत्रभम वचत तथम ऋणको भङ्टखम 
कमयोवमय नहङ्टने गयी दतमा हङ्टॉदमकम फखतभम उल्रेख गङ्चयएको भङ्टखम कमयोवमय 
गने गयी सॊस्थम सञ्चमरन गनङ्टाऩनेछ । 

(३) सॊस्थमरे सदस्मरमई प्रदमन गने ऋणभम ङ्झरने सेवम शङ्टल्क य 
नवीकयण शङ्टल्क सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमको कममाङ्जवङ्झधभम तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(४) फचत य ऋणको ब्ममजदय ङ्झफचको अन्तय छ प्रङ्झतशत बन्दम 
फढी हङ्टने छैन ।  

(५) सॊस्थमरे प्रदमन गयेको ऋणभम रमग्ने ब्ममजरमई भूर ऋणभम 
ऩूॉजीकृत गयी सोको आधमयभम ब्ममज रगमउन ऩमइने छैन । 

(६) सॊस्थमरे कङ्ट नैऩङ्झन कम्ऩनीको शेमय खङ्चयद गना सक्ने छैन ।  

तय  

(१) सॊस्थमको दमङ्जमत्वप्रङ्झत प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी सॊस्थमरे 
स्वप्रमोजनको रमङ्झग अचर सम्ऩङ्ञत्त खयीद तथम ऩूवमाधमय 
ङ्झनभमाण एवॊ सॊस्थम य सदस्महरुको ङ्जहतभम उत्ऩमदन य 
सेवमको ऺेत्रभम प्रमथङ्झभक ऩूॉजी कोष ऩङ्चयचमरन गना वमधम 
ऩने छैन । 
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(२) मो ऐन प्रमयम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै सॊस्थमरे कङ्ट नै कम्ऩनीको 
शेमय खङ्चयद गयेको बएभम त्मस्तो शेमय मो ऐन प्रमयम्ब 
बएको ङ्झभङ्झतरे एक वषा अवङ्झधङ्झबत्र हस्तमन्तयण गङ्चयसक्नङ्ट 
ऩनेछ । 

 (३) उऩदपम (२) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बए तमऩङ्झन 
सॊस्थमरे मो ऐन प्रमयम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ दतमा बएकम समनम 
ङ्जकसमनद्वमयम प्रवङ्जद्धात ङ्जवत्तीम सॊस्थमको शेमय खङ्चयद गना फमधम 
ऩनेछैन । 

(७) सॊस्थमरे प्रमथङ्झभक ऩूॉजी कोषको ऩन्र गङ्टणमसम्भ वचत 
सॊकरन गना सक्नेछ । 

(८) सॊस्थमरे दतमा गदमाकम फखतकम सदस्म फमहेक अन्म 
सदस्मरमई सदस्मतम प्रमप् त गयेको तीन भङ्जहनम अवङ्झध व्मङ्झतत नबई ऋण 
रगमनी गना सक्ने छैन । 

४०. सन्दबा व्ममजदय सम्फन्धी व्मवस्थम् (१) सॊघीम कमनून फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रमयरे 
फचत तथम ऋणको सन्दबा व्ममजदय तोक्न सक्नेछ । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सन्दबा ब्ममजदय सॊस्थमकम रमङ्झग 
ङ्झनदेशक ब्ममजदय हङ्टनेछ । 

४१. व्मङ्ञिगत फचतको सीभम: सॊस्थमभम सदस्मको व्मङ्ञिगत फचतको सीभम 
तीस रमखसम्भ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद –८ 

आङ्झथाक स्रोत ऩङ्चयचमरन 

४२. शेमय ङ्झफिी तथम ङ्जपतमा सम्फन्धी व्मफस्थम :(१) सॊस्थमरे आफ्नो 
सदस्मरमई शेमय ङ्जविी गना सक्नेछ।  

(२) उऩदपम (१) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बए तमऩङ्झन 
सॊस्थमरे एकै सदस्मरमई आफ्नो कूर शेमय ऩूॉजीको फीस प्रङ्झतशतबन्दम 
फढी हङ्टने गयी शेमय ङ्झफिी गना सक्ने छैन ।  



 

 

खण्ड १) सॊखमम २ तङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकम, स्थमनीम यमजऩत्र  बमग १ ङ्झभङ्झत २०७6।०५।05 

 

26 
 

तय नेऩमर सयकमय, प्रदेश सयकमय वम स्थमनीम तहको ऩूणा वम 
आॊङ्ञशक स्वमङ्झभत्व वम ङ्झनमन्त्रण बएको सॊस्थम वम ङ्झनकममको हकभम मो 
फन्देज रमगू हङ्टने छैन। 

(३) सॊस्थमको शेमयको अॊङ्जकत भूल्म प्रङ्झत शेमय एक सम रुऩैममॉ 
हङ्टनेछ ।  

(४) सॊस्थमको शेमयऩूॉजी ङ्जवङ्झनमभभम उल्रेख बए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(५) सॊस्थमरे खङ्टरम फजमयभम शेमय ङ्झफिी गना ऩमउन ेछैन । 

(६) सॊस्थमको भूरधनको रुऩभम यहेको कङ्ट नै सदस्मको शेमय 
सोही सॊस्थमको ऋण वम दमङ्जमत्व फमहेक अन्म कङ्ट नै ऋण वम दमङ्जमत्व वमऩत 
ङ्झररमभ ङ्झफिी गङ्चयने छैन । 

४३. यकभ ङ्जपतमा तथम खमतम सञ्चमरन सम्फन्धी व्मवस्थम :(1) कङ्ट नै सदस्मरे 
सॊस्थमको सदस्मतम त्ममग गयी यकभ ङ्जपतमा ङ्झरन चमहेभम ङ्झनजको कङ्ट नै 
दमङ्जमत्व बए त्मस्तो दमङ्जमत्व ब ङ्टिमन गयेको ङ्झभङ्झतरे एक भङ्जहनमङ्झबत्र ङ्झनजको 
फमॉकी यकभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनजरमई ङ्जपतमा गनङ्टा ऩनेछ । 

(२) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थमभम जम्भम गयेको फचत ङ्जपतमा भमग 
गयेभम ङ्झनजको कङ्ट नै दमङ्जमत्व बए त्मस्तो दमङ्जमत्व किम गयी फमॉकी यकभ 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनजरमई ङ्जपतमा गनङ्टा ऩनेछ।  

(३) सॊस्थमरे वचत खमतमहरु सॊचमरन गना सक्नेछ ।    

४४. ऋण वम अनङ्टदमन ङ्झरन सक्न:े (१) सॊस्थमरे ङ्जवदेशी फैंक वम ङ्जवत्तीम सॊस्थम 
वम अन्म ङ्झनकममफमट ऋण वम अनङ्टदमन ङ्झरन वम त्मस्तो ङ्झनकममसॉग 
समझेदमयीभम कमभ गना सॊघीम कमनून वभोङ्ञजभ स्वीकृती ङ्झरनङ्ट ऩने छ । 

(२) उऩदपम (१) वभोङ्ञजभ ङ्जवदेशी फैङ्क वम ङ्झनकममफमट ऋण वम 
अनङ्टदमन ङ्झरन स्वीकृतीको रमङ्झग तोङ्जकएवभोङ्ञजभको ङ्जववयणहरु सङ्जहत दतमा 
गने अङ्झधकमयी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) उऩदपम (२) वभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्रमप्त बएभम दतमा गने 
अङ्झधकमयीरे गमउॉ कममाऩमङ्झरकमभम प्रस्तमव ऩेश गनङ्टा ऩनेछ ।  
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(४) उऩदपम (३) फभोङ्ञजभको प्रस्तमव गमउॉ कममाऩमङ्झरकमरे 
उऩमङ्टि देखेभम स्वीकृङ्झतको रमङ्झग भन्त्रमरमभम ङ्ञशपमङ्चयस गयी ऩठमउनेछ ।  

४५. नऩेमर सयकमयको सङ्टयऺण प्रमप् त गना सक्न:े (१) सॊस्थमरे ङ्जवदेशी फैङ्क वम 
ङ्झनकममसॉग ङ्झरने ऋणभम सङ्टयऺण प्रमप् त गनङ्टा ऩने बएभम सॊघीम कमनून 
वभोङ्ञजभ स्वीकृङ्झतको रमङ्झग दतमा गने अङ्झधकमयी सभऺ प्रस्तमव सङ्जहत 
ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने छ । 

     (२) दपम (१) वभोङ्ञजभ  प्रमप्त प्रस्तमव उऩमङ्टि देङ्ञखएभम गमउॉ कममाऩमङ्झरकमरे  
सॊघीम कमनून फभोङ्ञजभ स्वीकृङ्झतको रमङ्झग भन्त्रमरमभम ङ्ञशपमङ्चयस गयी 
ऩठमउनङ्ट ऩनेछ ।  

 

 

 

 

 

ऩङ्चयच्छेद –९ 

सॊस्थमको कोष 

४६ सॊस्थमको कोष : (१) सॊस्थमको कोषभम देहमम फभोङ्ञजभको यकभ यहनेछ :– 

(क) शेमय ङ्झफिीफमट प्रमप् त यकभ, 

(ख) फचतको रुऩभम प्रमप् त यकभ, 

(ग) ऋणको रुऩभम प्रमप् त यकभ, 

(घ) नेऩमर सयकमयफमट प्रमप् त अनङ्टदमन यकभ, 

(ङ) ङ्जवदेशी सयकमय वम अन्तयमाङ्जष्ट्रम सॊघसॊस्थमफमट प्रमप् त अनङ्टदमन 
वम सहममतमको यकभ, 

(च) व्मवसमङ्जमक कममाफमट आङ्ञजात यकभ, 

(छ) सदस्मतम प्रवेश शङ्टल्क, 

(ज) सॊस्थमको नमभभम प्रमप्त हङ्टने अन्म जङ्टनसङ्टकै यकभ । 

४७.  जगडेम कोष :(१) सॊस्थमभम एक जगेडम कोष यहनेछ । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभको कोषभम देहमम फभोङ्ञजभको यकभ 
यहने छ :– 
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(क) आङ्झथाक वषाको खूद फचत यकभको कम्तीभम ऩच्चीस 
प्रङ्झतशत यकभ,  

(ख) कङ्ट नै सॊस्थम, सॊघ वम ङ्झनकममरे प्रदमन गयेको ऩूॉजीगत 
अनङ्टदमन यकभ, 

(ग) ङ्ञस्थय सम्ऩङ्ञत्त ङ्जविीफमट प्रमप् त यकभ, 

(घ)  अन्म स्रोतफमट प्रमप् त यकभ । 

(३) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभको जगेडम कोष अङ्जवबमज्म हङ्टनेछ । 

४८. सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपतमा कोष् (१) सॊस्थमभम एक सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपतमा कोष 
यहनेछ । 

(२) दपम ४७ फभोङ्ञजभको जगेडम कोषभम सो दपमको उऩदपम 
(२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ छङ्टट्ट्यमई फमॉकी यहेको यकभको 
कम्तीभम ऩच्चीस प्रङ्झतशत यकभ उऩदपम (१) फभोङ्ञजभको कोषभम वमङ्जषाक 
रुऩभम जम्भम गनङ्टा ऩनेछ । 

(३) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ सॊघीम कमनूनभम तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
सदस्मरे गयेको वमङ्जषाक कमयोवमयको आधमयभम सम्फङ्ञन्धत सदस्मरमई 
उऩरव्ध गयमउनङ्ट ऩनेछ ।  

४९. सहकमयी प्रवद्धान कोषसम्फन्धी व्मवस्थम: (१) सॊस्थमरे सहकमयी व्मवसममको 
प्रवद्धान गनाको रमङ्झग दपम ४७ फभोङ्ञजभ जगेडम कोषभम सो दपमको 
उऩदपम (२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ छङ्टयमई फमॉकी यहेको 
यकभको शून्म दशभरव ऩमॉच प्रङ्झतशतरे हङ्टन आउने यकभ सॊघीम कमनूनभम 
व्मवस्थम बएफभोङ्ञजभको सहकमयी प्रवद्धान कोषभम वमङ्जषाक रुऩभम जम्भम गनङ्टा 
ऩनेछ ।  

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभको कोषको उऩमोग सॊघीम कमनूनभम 
व्मवस्थम बएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

५०.  अन्म कोष सम्फन्धी व्मफस्थम् (१) दपम ४६, ४७, ४८ य ४९ भम 
उङ्ञल्रङ्ञखत कोषकम अङ्झतङ्चयि सॊस्थमभम सहकमयी ङ्ञशऺम कोष, शेमय रमबमॊश 
कोष रगममत तोङ्जकए फभोङ्ञजभकम अन्म कोषहरु यहन सक्ने छन ्। 
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(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभको कोषको यकभ सो कोषको उद्देश्म 
ऩूङ्झताकम रमङ्झग ङ्जवङ्झनमभभम तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩमोग गना सङ्जकनेछ ।  

तय एक वषाको शेमय रमबमॊशको यकभ शेमय ऩूॉजीको अठमय 
प्रङ्झतशत बन्दम फढी हङ्टने छैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद –१० 

अङ्झबरेख य सूचनम 
५१. अङ्झबरेख यमख्नङ्ट ऩने : (१) सॊस्थमरे समधमयण सबम, सङ्झभङ्झत तथम रेखम 

सङ्टऩङ्चयफेऺण सङ्झभङ्झत फैठककम ङ्झनणाम तथम कमभ कमयफमहीको अद्यमवङ्झधक 
अङ्झबरेख सङ्टयङ्ञऺत समथ यमख्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) सॊस्थमरे कमयोफमयसॉग सम्फङ्ञन्धत तथम अन्म आवश्मक 
अङ्झबरेखहरू तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत समथ यमख्नङ्ट ऩनेछ । 

५२. ङ्जववयण उऩरब्ध गयमउनङ्ट ऩने :(१) सॊस्थमरे देहममकम ङ्जववयणहरू तोङ्जकएको 
अवङ्झध ङ्झबत्र दतमा गने अङ्झधकमयी सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ :– 

(क) कमयोफमयको चौभमङ्झसक य वमङ्जषाक प्रङ्झतवेदन तथम 
रेखमऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

(ख) फमङ्जषाक कममािभ नीङ्झत तथम मोजनम, 
(ग) खङ्टद फचत सम्फन्धी नीङ्झत तथम मोजनम, 
(घ) सञ्चमरकको नमभ तथम फमॉकी कमममावङ्झधको सूची, 
(ङ) समधमयण सबमको फैठक सम्फन्धी जमनकमयी, 
(च) शेमय सदस्म सॊखमम य शेमयऩूॉजी,   
(छ) सञ्चमरक वम सदस्मरे ङ्झरएको ऋण ङ्झतना फमॉकी यहेको 

यकभ, 

(ज) दतमा गने अङ्झधकमयीरे सभम सभमभम तोङ्जकङ्छदएको अन्म 
ङ्जववयण । 
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ऩङ्चयच्छेद – ११ 

रेखम य रेखमऩयीऺण 

 

५३. कमयोफमयको रेखम: सॊस्थमको  कमयोफमयको रेखम दोहोयो रेखम प्रणमरीभम 
आधमङ्चयत य कमयोफमयको मथमथा ङ्ञस्थङ्झत स्ऩष्टरुऩभम देङ्ञखने गयी सॊघीम 
कमनून फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रमयरे रमगू गयेको रेखमभमन (एकमउङ्ञन्टङ स्यमण्डडा) 
य मस ऐन फभोङ्ञजभ ऩमरनम गनङ्टाऩने अन्म शता तथम व्मवस्थम फभोङ्ञजभ यमख्नङ्ट 
ऩनेछ । 

५४. रेखमऩयीऺण: (१) सॊस्थमरे प्रत्मेक आङ्झथाक वषाको रेखमऩयीऺण सो 
आङ्झथाक वषा सभमप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनमङ्झबत्र प्रचङ्झरत कमनून 
फभोङ्ञजभ इजमजतऩत्र प्रमप् त रेखमऩयीऺकद्वमयम गयमउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभको अवङ्झध ङ्झबत्र कङ्ट नै सॊस्थमरे 
रेखमऩयीऺण नगयमएको ऩमइएभम दतमा गने अङ्झधकमयीरे त्मस्तो सॊस्थमको 
रेखम ऩयीऺण इजमजतऩत्रप्रमप् त रेखमऩयीऺकफमट गयमउन सक्नछे। 

(३) उऩदपम (२) फभोङ्ञजभ रेखमऩयीऺण गयमउॉदम 
रेखमऩयीऺकरमई ङ्छदनङ्ट ऩने ऩमङ्चयश्रङ्झभक रगममतको यकभ सम्फङ्ञन्धत 
सॊस्थमरे व्महोनेछ ।  

(४) उऩदपम (१) वम (२) फभोङ्ञजभ रेखमऩयीऺकरे गयेको 
रेखमऩयीऺण प्रङ्झतवेदन अनङ्टभोदनको रमङ्झग समधमयण सबम सभऺ ऩेश गनङ्टा 
ऩनेछ । 

(५) उऩदपम (४) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको रेखमऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 
समधमयण सबमफमट अनङ्टभोदन हङ्टन नसकेभम ऩङ्टन् रेखमऩयीऺणको रमङ्झग 
समधमयण सबमरे दपम ५५ को अधीनभम यही अको रेखमऩयीऺक ङ्झनमङ्टि 
गनेछ । 

५५. रेखमऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि :(१) सॊस्थमको रेखमऩयीऺण सम्फन्धी कममा गना 
प्रचङ्झरत कमनून फभोङ्ञजभ इजमजतऩत्र प्रमप् त रेखमऩयीऺकहरू भध्मेफमट 
समधमयण सबमरे एकजनम रेखमऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि गयी ऩमङ्चयश्रङ्झभक सभेत 
तोक्नेछ। 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ रेखमऩयीऺक ङ्झनमङ्टि गदमा एउटै 
व्मङ्ञि, पभा वम कम्ऩनीरमई रगमतमय तीन आङ्झथाक वषाबन्दम फढी हङ्टने गयी 
ङ्झनमङ्टि गना सङ्जकने छैन । 
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५६. रेखमऩयीऺकभम ङ्झनमङ्टि हङ्टन नसक्न े :(१) देहममकम व्मङ्ञि रेखमऩयीऺकभम 
ङ्झनमङ्टि हङ्टन तथम ङ्झनमङ्टि बई सकेको बए सो ऩदभम फहमर यहन सक्न े
छैन:- 

(क) सहकमयी सॊस्थमको सञ्चमरक, 
(ख) सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमको सदस्म, 

(ग) सहकमयी सॊस्थमको ङ्झनमङ्झभत ऩमङ्चयश्रङ्झभक ऩमउने गयी ङ्झनमङ्टि 
सल्रमहकमय वम कभाचमयी, 

(घ) रेखमऩयीऺण सम्फन्धी कसूयभम सजमम ऩमएको तीन वषाको 
अवङ्झध ब ङ्टिमन नबएको,  

(ङ) दमभमसमहीभम ऩयेको, 
(च) भ्रष्टमचमय, ठगी वम नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अन्म पौजदमयी कसूयभम 

सजमम ऩमएको ऩमॉच वषा ब ङ्टिमन नबएको,  
(छ) सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमसॉग स्वमथा फमङ्ञझएको व्मङ्ञि । 

(२) रेखमऩयीऺकरे आपू ङ्झनमङ्टि हङ्टनङ्टअङ्ञघ उऩदपम (१) 
फभोङ्ञजभ अमोग्म नबएको कङ्ट यमको सॊस्थम सभऺ स्वघोषणम गनङ्टाऩनेछ ।  

(३) कङ्ट नै रेखमऩयीऺक आफ्नो कममाकमर सभमप्त नहङ्टॉदै कङ्ट नै 
सॊस्थमको रेखमऩयीऺण गना अमोग्म बएभम वम सॊस्थमको रेखमऩयीऺकको 
ऩदभम कममभ यहन नसक्ने ङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बएभम ङ्झनजरे रेखमऩयीऺण गनङ्टा 
ऩने वम गङ्चययहेको कमभ तत्कमर योकी सो कङ्ट यमको जमनकमयी ङ्झरङ्ञखत रुऩभम 
सॊस्थमरमई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) मस दपमको प्रङ्झतकूर हङ्टने गयी ङ्झनमङ्टि बएको 
रेखमऩयीऺकरे गयेको रेखमऩयीऺण भमन्म हङ्टने छैन ।  

 

ऩङ्चयच्छेद – १२ 

छङ्टट, सङ्टङ्जवधम य सहङ्टङ्झरमत 

५७. छङ्टट, सङ्टङ्जवधम य सहङ्टङ्झरमत: (१) सॊस्थमरमई प्रमप्त हङ्टने छङ्टट, सङ्टङ्जवधम य सहङ्टङ्झरमत 
सॊघीम कमनून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 (२) उऩदपम (१) भम उल्रेङ्ञखत छङ्टट, सङ्टङ्जवधम य सहङ्टङ्झरमत फमहेक सॊस्थमरमई 
प्रमप्त हङ्टने अन्म छङ्टट, सङ्टङ्जवधम य सहङ्टङ्झरमत तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद—१३ 

ऋण असङ्टरी तथम फमॉकी फक्मौतम 
५८. ऋण असूर गने: (१) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थमसॉग गयेको ऋण सम्झौतम वम 

शता कफङ्टङ्झरमतको ऩमरनम नगयेभम, ङ्झरखतको बमखमङ्झबत्र ऋणको समवमॉ, 
ब्ममज य हजमानम च ङ्टिम नगयेभम वम ऋण ङ्झरएको यकभ सम्फङ्ञन्धत कमभभम 
नरगमई ङ्जहनमङ्झभनम गयेको देङ्ञखएभम त्मस्तो सदस्मरे ऋण ङ्झरॊदम यमखेको 
ङ्झधतोरमई सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमरे ङ्झररमभ ङ्झफिी गयी वम अन्म कङ्ट नै व्मवस्थम 
गयी आफ्नो समॉवम, ब्ममज य हजमानम असूर उऩय गना सक्नेछ। ङ्झधतो 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमरे सकमये ऩिमत ् ऩङ्झन ऋणीरे समॉवम ब्ममज दङ्टवै ब ङ्टिमनी 
गयी ङ्झधतो फमऩतको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जपतमा ङ्झरन चमहेभम ङ्जपतमा गनङ्टाऩनेछ । 

(२) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थमभम यमखेको ङ्झधतो कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे 
कसैरमई हक छोङ्झडङ्छदएभम वम अन्म कङ्ट नै कमयणफमट त्मस्तो ङ्झधतोको भूल्म 
घट्ट्न गएभम त्मस्तो ऋणीरमई ङ्झनङ्ञित म्ममद ङ्छदई थऩ ङ्झधतो सङ्टयऺण यमख न   
रगमउन सङ्जकनेछ । 

(३) उऩदपम (२) फभोङ्ञजभ ऋणीरे थऩ ङ्झधतो नयमखेभम वम 
उऩदपम (१) वम (२) फभोङ्ञजभको ङ्झधतोफमट ऩङ्झन समॉवम, ब्ममज य हजमानमको 
यकभ असूर उऩय हङ्टन नसकेभम त्मस्तो ऋणीको हक रमग्ने अन्म 
जममजेथमफमट ऩङ्झन समॉवम, ब्ममज य हजमानम असूर उऩय गना सङ्जकनेछ ।  

(४) मस दपम फभोङ्ञजभ समॉवम, ब्ममज य हजानम असूर उऩय गदमा 
रमगेको खचाको यकभ तथम असूर उऩय बएको समॉवम, व्ममज य हजमानमको 
यकभ किम गयी फमॉकी यहन आएको यकभ सम्फङ्ञन्धत ऋणीरमई ङ्जपतमा 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(५) मस दपम फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सॊस्थमरे ऋणीको ङ्झधतो वम अन्म 
जममजेथम ङ्झररमभ ङ्झफिी गदमा ङ्झररमभ सकमने व्मङ्ञिको नमभभम सो ङ्झधतो वम 
जममजेथम प्रचङ्झरत कमनून फभोङ्ञजभ यङ्ञजषे्ट्रशन वम दमङ्ञखर खमयेज गनाको 
रमङ्झग सम्फङ्ञन्धत कमममारमभम रेखी ऩठमउनेछ य सम्फङ्ञन्धत कमममारमरे ऩङ्झन 
सोही फभोङ्ञजभ यङ्ञजषे्ट्रशन वम दमङ्ञखर खमयेज गयी सोको जमनकमयी 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमरमई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 
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(६) मस दपम फभोङ्ञजभ ङ्झधतो यमखेको सम्ऩङ्ञत्त ङ्झररमभ ङ्झफिी 
गदमा कसैरे सकमय नगयेभम त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त सम्फङ्ञन्धत सॊस्थम आपैं रे सकमय 
गना सक्नेछ । 

(७) उऩदपम (६) फभोङ्ञजभ आपैं रे सकमय गयेभम त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमको नमभभम यङ्ञजषे्ट्रशन वम दमङ्ञखर खमयेज गना सम्फङ्ञन्धत 
कमममारमभम रेखी ऩठमउनेछ य त्मसयी रेखी आएभम सम्फङ्ञन्धत कमममारमरे 
सोही फभोङ्ञजभ यङ्ञजषे्ट्रशन वम दमङ्ञखर खमयेज गयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

५९.  कमरो सूची सम्फन्धी व्मवस्थम् सॊस्थमफमट ऋण ङ्झरई  यकभको अऩचरन गने 
वम तोङ्जकएको सभममवङ्झध ङ्झबत्र ऋणको समॉवम व्ममज ङ्जपतमा नगने व्मङ्ञिको 
नमभ नमभेशी सङ्जहत कमरोसूची प्रकमशन सम्फन्धी व्मवस्थम सॊघीम कमनून 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

६०. कजमा सूचनम केन्ि सम्फन्धी व्मवस्थम् कजमा सूचनम केन्ि सम्फन्धी व्मवस्थम 
सॊघीम कमनून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

६१. फमॉकी फक्मौतम असूर उऩय गने : कसैरे सॊस्थमरमई ङ्झतनङ्टा फङ्टझमउनङ्ट ऩने 
यकभ नङ्झतयी फमॉकी यमखेभम त्मस्तो यकभ य सोको ब्ममज सभेत दतमा गने 
अङ्झधकमयीरे त्मस्तो व्मङ्ञिको जममजेथमफमट असूर उऩय गङ्चयङ्छदन सक्नेछ । 

६२. योक्कम यमख न रेखी ऩठमउन:े (१) सॊस्थम वम दतमा गने अङ्झधकमयीरे दपम ५८ य 
६१ को प्रमोजनको रमङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञिको खमतम, जममजेथमको स्वमङ्झभत्व 
हस्तमन्तयण, नमभसमयी वम ङ्झफिी गना नऩमउने गयी योक्कम यमख न सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकममभम रेखी ऩठमउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ योक्कमको रमङ्झग रेखी आएभम 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकममरे प्रचङ्झरत कमनून फभोङ्ञजभ त्मस्तो व्मङ्ञिको खमतम,जमम 
जेथमको स्वमङ्झभत्व हस्तमन्तयण, नमभसमयी वम ङ्झफिी गना नऩमउने गयी योक्कम 
यमखी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

६३. अग्रमङ्झधकमय यहन:े कङ्ट नै व्मङ्ञिरे सॊस्थमरमई ङ्झतनङ्टा ऩने ऋण वम अन्म कङ्ट नै 
दमङ्जमत्व नङ्झतयेभम त्मस्तो व्मङ्ञिको जममजेथमभम नेऩमर सयकमयको कङ्ट नै हक 
दमफी बए त्मसको रमङ्झग यकभ छङ्टिमई फमॉकी यहन आएको यकभभम 
सॊस्थमको अग्रमङ्झधकमय यहनेछ । 
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६४.  कममावमही गना वमधम नऩने: सॊस्थमरे ऋण असङ्टरी गने सम्फन्धभम कङ्ट नै 
व्मङ्ञि वम सहकमयी सॊस्थम उऩय चरमएको कङ्ट नै कमयवमहीकम कमयणफमट 
त्मस्तो व्मङ्ञि वम सॊस्थम उऩय मस ऐन तथम प्रचङ्झरत कमनून फभोङ्ञजभको 
कङ्ट नै कसूयभम कमयवमही चरमउन योक रगमएको भमङ्झनने छैन । 

ऩङ्चयच्छेद– १४ 

एकीकयण,  ङ्झफघटन तथम दतमा खमयेज 

६५. एकीकयण तथम ङ्जवबमजन सम्फन्धी व्मफस्थम: (१) मस ऐनको अङ्झधनभम यही 
दङ्टई वम दङ्टईबन्दम फढी सॊस्थमहरु एक आऩसभम गमबी एकीकयण गना वम 
एक सॊस्थमरमई बौगोङ्झरक कममा ऺेत्रको आधमयभम दङ्टई वम दङ्टईबन्दम फढी 
सॊस्थमभम ङ्जवबमजन गना सङ्जकनेछ । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ एकीकयण वम ङ्जवबमजन गदमा 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमको कूर कममभ यहेकम सदस्म सॊखममको दङ्टई ङ्झतहमइ 
फहङ्टभतफमट ङ्झनणाम हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।           

(३) उऩदपम (२) फभोङ्ञजभ एकीकयण वम ङ्जवबमजन गने ङ्झनणाम 
गदमा एकीकयण वम ङ्जवबमजनकम शता य कममाङ्जवङ्झध सभेत खङ्टरमउनङ्ट ऩनेछ। 

६६.  ङ्जवघटन य दतमा खमयेज: (१) कङ्ट नै सॊस्थमभम देहममको अवस्थम ङ्जवद्यभमन 
बएभम समधमयण सबमभम तत्कमर कममभ यहेकम दङ्टई ङ्झतहमई फहङ्टभत सदस्मको 
ङ्झनणामफमट त्मस्तो सॊस्थमको ङ्जवघटन गने ङ्झनणाम गयी दतमा खमयेजीको 
स्वीकृङ्झतकम रमङ्झग सङ्झभङ्झतरे दतमा गने अङ्झधकमयी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन 

सक्नेछ:– 

(क) ङ्जवङ्झनमभभम उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म तथम कममा हमङ्झसर गना सम्बव 
नबएभम,  

(ख) सदस्मको ङ्जहत गना नसक्न ेबएभम । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ प्रमप् त ङ्झनवेदनभम छमनङ्जवन गदमा 
त्मस्तो सॊस्थमको ङ्जवघटन गना उऩमङ्टि देङ्ञखएभम दतमा गने अङ्झधकमयीरे 
त्मस्तो सॊस्थमको दतमा खमयेज गना सक्नेछ। 
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(३) उऩदपम (२) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बए तमऩङ्झन दतमा 
गने अङ्झधकमयीरे देहममको अवस्थमभम भमत्र सॊस्थमको दतमा खमयेज गना 
सक्नेछ :– 

(क) रगमतमय दङ्टई वषासम्भ कङ्ट नै कमयोफमय नगयी ङ्झनष्कृम यहेको 
ऩमइएभम, 

(ख) कङ्ट नै सॊस्थमरे मो ऐन वम मस ऐन अन्तगात फनेको 
ङ्झनमभमवरी ङ्जवऩयीतको कममा फमयम्फमय गयेभम, 

(ग) ङ्जवङ्झनमभभम उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म ङ्जवऩयीत कममा गयेभम, 
(घ) सहकमयी भूल्म, भमन्मतम य ङ्झसद्धमन्त ङ्जवऩयीत कममा गयेभम । 

(४) उऩदपम (२) वम (३) फभोङ्ञजभ दतमा खमयेज गनङ्टा अङ्ञघ दतमा 
गने अङ्झधकमयीरे त्मस्तो सॊस्थमरमई सङ्टनङ्टवमईको रमङ्झग ऩन्र ङ्छदनको सभम 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(५) उऩदपम (२) वम (३) फभोङ्ञजभ सॊस्थमको दतमा खमयेज बएभम 
त्मस्तो सॊस्थम ङ्जवघटन बएको भमङ्झननेछ ।  

(६) उऩदपम (२) वम (३) फभोङ्ञजभ सॊस्थमको दतमा खमयेजी 
बएभम त्मस्तो सॊस्थमको दतमा प्रभमणऩत्र स्वत् यद्द बएको भमङ्झननेछ । 

६७. ङ्झरक्वीडेटयको ङ्झनमङ्टङ्ञि: (१) दपम ६६ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सॊस्थमको दतमा खमयेज 
बएभम दतमा गने अङ्झधकमयीरे ङ्झरक्वीडेटय ङ्झनमङ्टि गनेछ ।  

(२) उऩदपमभम (१) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बएतमऩङ्झन सॊघीम कमनूनभम 
तोङ्जकएको सीभम सम्भको सम्ऩङ्ञत्त बएको सॊस्थमको हकभम दतमा गने अङ्झधकमयीरे कङ्ट नै 
अङ्झधकृतस्तयकम कभाचमयीरमई ङ्झरक्वीडेटय ङ्झनमङ्टङ्ञि गना सक्नेछ । 

६८. ङ्झरक्वीडेशन ऩङ्झछको सम्ऩङ्झतको उऩमोग: कङ्ट नै सॊस्थमको ङ्झरक्वीडेशन ऩिमत ्सफै 
दमङ्जमत्व ब ङ्टिमन गयी फमॉकी यहन गएको सम्ऩङ्ञत्तको उऩमोग सॊघीम कमनूनभम तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद –१५ 

दतमा गने अङ्झधकमयी 
 

६९. दतमा गने अङ्झधकमयी: (१) मस ऐन अन्तगात दतमा गने अङ्झधकमयीरे गनङ्टाऩने 
कममाहरू तङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकमको प्रभङ्टख प्रशमसकीम अङ्झधकृतरे गनेछ । 
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(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभको दतमा गने अङ्झधकमयीरे मस ऐन 
फभोङ्ञजभ आपूभम यहेको कङ्ट नै वम सम्ऩूणा अङ्झधकमय आपू भमतहतको 
अङ्झधकृतस्तयको कभाचमयीरमई प्रत्मममोजन गना सक्नेछ । 

७०. कमभ, कताव्म य अङ्झधकमय : मस ऐनभम अन्मत्र उङ्ञल्रङ्ञखत कमभ, कताव्म 
तथम अङ्झधकमयको अङ्झतङ्चयि दतमा गने अङ्झधकमयीको कमभ, कताव्म य अङ्झधकमय 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

  

ऩङ्चयच्छेद –१६ 

ङ्झनयीऺण तथम अनङ्टगभन 

७१. ङ्झनयीऺण तथम अङ्झबरेख जमॉच गने: (१) दतमा गने अङ्झधकमयीरे सॊस्थमको 
जङ्टनसङ्टकै वखत ङ्झनयीऺण तथम अङ्झबरेख ऩयीऺण गना, गयमउन सक्नेछ । 

(२) नेऩमर यमष्ट्र फैंङ्करे जङ्टनसङ्टकै वखत तोङ्जकएको बन्दम फढी 
आङ्झथाक कमयोवमय गने सॊस्थमको ङ्जहसमव ङ्जकतमव वम ङ्जवत्तीम कमयोवमयको 
ङ्झनयीऺण वम जमॉच गना, गयमउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपम (२) को प्रमोजनको रमङ्झग नेऩमर यमष्ट्र फैङ्करे 
आफ्नम कङ्ट नै अङ्झधकमयी वम ङ्जवशेषऻ खटमई आफश्मक  ङ्जववयण वम 
सूचनमहरू सॊस्थमफमट ङ्ञझकमई ङ्झनयीऺण तथम सङ्टऩयीवेऺण गना सक्नेछ । 

(४) उऩदपम (१) वम (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण वम ङ्जहसमफ जमॉच 
गदमा दतमा गने अङ्झधकमयी वम नऩेमर यमष्ट्र फैङ्कको अङ्झधकमय प्रमप्त अङ्झधकृतरे 
भमग गयेको जमनकमयी सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमरे उऩरब्ध गयमउनङ्ट ऩनेछ ।  

(५) उऩदपम (१) वम (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण वम ङ्जहसमफ जमॉच 
गदमा कङ्ट नै सॊस्थमको कमभकमयफमही मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ, 

ङ्झनदेङ्ञशकम, भमऩदण्ड वम कममाङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ बएको नऩमइएभम दतमा गने 
अङ्झधकमयी वम नेऩमर यमष्ट्र फैङ्करे सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमरमई आवश्मक ङ्झनदेशन 
ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩमरनम गनङ्टा त्मस्तो सॊस्थमको कताव्म 
हङ्टनेछ । 

(६) नेऩमर यमष्ट्र फैङ्करे मस दपम फभोङ्ञजभ सॊस्थमको ङ्झनयीऺण 
तथम सङ्टऩयीवेऺण गदमा नेऩमर यमष्ट्र फैङ्करे प्रचङ्झरत कमनून फभोङ्ञजभको 
अङ्झधकमय प्रमोग गना सक्नेछ। 
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(७) मस दपम फभोङ्ञजभ सॊस्थमको ङ्झनयीऺण तथम सङ्टऩयीवेऺण गदमा 
प्रमप् त हङ्टन आएको जमनकमयी नेऩमर यमष्ट्र फैङ्करे तङ्टभमाखमॉद गमउॉ 
कममाऩमङ्झरकमरमई उऩरब्ध गयमउनङ्ट ऩनेछ ।   

७२. छमनङ्जवन गना सक्न े:(१) कङ्ट नै सॊस्थमको व्मवसमङ्जमक कमयोफमय सन्तोषजनक 
नबएको, सदस्मको ङ्जहत ङ्जवऩयीत कमभ बएको वम सो सॊस्थमको उद्देश्म 
ङ्जवऩयीत कममा गयेको बनी त्मस्तो सॊस्थमको कम्तीभम वीस प्रङ्झतशत सदस्मरे 
छमनङ्जवनको रमङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदएभम दतमा गने अङ्झधकमयीरे त्मस्तो सॊस्थमको 
छमनङ्जवन गना, गयमउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ छमङ्झनवन गदमा भमग गयेको ङ्जववयण 
वम कमगजमत उऩरब्ध गयमई सहमोग गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको कताव्म 
हङ्टनेछ ।  

(३) उऩदपम (१) वम (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको छमनङ्जवनको 
जमनकमयी सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमरमई ङ्झरङ्ञखत रुऩभम ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

७३. फचत तथम ऋणको कमयोफमय गने सॊस्थमको ङ्झनयीऺण तथम अनङ्टगभन सम्फन्धी 
ङ्जवशेष व्मवस्थम :(१) फचत तथम ऋणको भङ्टखम कमयोफमय गने सॊस्थमरे 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन प्रणमरी अवरम्फन गनङ्टा ऩनेछ । 

(२) दतमा गने अङ्झधकमयीरे फचत तथम ऋणको कमयोफमय गने 
सॊस्थमको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन प्रणमरीभम आधमङ्चयत बई ङ्झनयीऺण 
तथम अनङ्टगभन गनेछ । 

(३) उऩदपम (२) फभोङ्ञजभ सॊस्थमको ङ्झनयीऺण तथम अनङ्टगभन 
गदमा दतमा गने अङ्झधकमयीरे आवश्मकतम अनङ्टसमय नेऩमर यमष्ट्र फैङ्क रगममतकम 
अन्म ङ्झनकममको सहमोग ङ्झरन सक्नेछ । 

७४. वमङ्जषाक प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टाऩने : (१) दतमा गने अङ्झधकमयीरे आङ्झथाक वषा सभमप्त 
बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनमङ्झबत्र सॊस्थमको ङ्झनयीऺण सम्फन्धी वमङ्जषाक 
प्रङ्झतवेदन गमउॉऩमङ्झरकम सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ । 

(२) उऩदपम (१)  फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदनभम देहममकम ङ्जववयणहरू 
खङ्टरमउनङ्ट ऩनेछ:– 

(क) सञ्चमरनभम यहेकम सॊस्थमको ङ्जववयण, 
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(ख) अनङ्टगभन गङ्चयएकम सॊस्थमको सॊखमम तथम आङ्झथाक 
कमयोवमयको ङ्जववयण, 

(ग) सॊस्थमभम सहकमयी ङ्झसद्धमन्त य मो ऐन, मस ऐन अन्तगात 
फनेको ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ तथम आन्तङ्चयक कममाङ्जवङ्झधको 
ऩमरनमको अवस्थम, 

(घ) सॊस्थमकम सदस्मरे प्रमप् त गयेको सेवम सङ्टङ्जवधमको अवस्थम, 
(ङ) सॊस्थमको ङ्जिममकरमऩभम सदस्मको सहबमङ्झगतमको स्तय 

अनङ्टऩमत, 

(च) सॊस्थमरमई गमउॉऩमङ्झरकमफमट प्रदमन गङ्चयएको ङ्जवत्तीम अनङ्टदमन 
तथम छङ्टट सङ्टङ्जवधमको सदङ्टऩमोङ्झगतमको अवस्थम,  

(छ) सॊस्थमको आङ्झथाक ङ्जिममकरमऩ तथम ङ्जवत्तीम अवस्थम 
सम्फन्धी तोङ्जकए फभोङ्ञजभकम ङ्जववयण, 

(ज) सॊस्थमभम आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणमरीको अवस्थम, 
(झ) सॊस्थमभम सङ्टशमसन तथम ङ्ञजम्भेवमयीको अवस्थम, 
(ञ) सॊस्थमभम यहेकम कोषको ङ्जववयण, 

(ट) सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपतमा कोष ङ्जवतयणको अवस्थम, 
(ठ) सहकमयीको नीङ्झत ङ्झनभमाणभम सहमोग ऩङ्टग्ने आवश्मक 

कङ्ट यमहरू, 

(ड) सहकमयी सॊस्थमको दतमा, खमयेजी तथम ङ्जवघटन सम्फन्धी 
ङ्जववयण, 

(ढ) सॊस्थमरे सञ्चमरन गयेको दपम १२ फभोङ्ञजभको कमयोवमय, 
व्मवसमम, उद्योग वम ऩङ्चयमोजनमको ङ्जववयण,  

(ण) तोङ्जकए फभोङ्ञजभकम अन्म ङ्जववयण । 

७५. आऩसी सङ्टयऺण सेवम सॊचमरन सम्फन्धी व्मवस्थम्  सॊस्थमरे सॊघीम कमनूनभम 
व्मवस्थम बएफभोङ्ञजभ आफ्नम सदस्महरुको फमरीनमरी वम वस्तङ्टबमउभम बएको 
ऺङ्झतको अॊशऩूङ्झता गने गयी आऩसी सङ्टयऺण सेवम सॊचमरन गना सक्नेछ । 

७६. ङ्ञस्थयीकयण कोष सम्फन्धी व्मवस्थम्  फचत तथम ऋण ङ्जवषमगत सॊस्थमहरू 
सम्बमङ्जवत जोङ्ञखभफमट सॊयऺणकम रमङ्झग सॊघीम कमनूनभम व्मवस्थम बएफभोङ्ञजभ 
खडम हङ्टने ङ्ञस्थयीकयण कोषभम सहबमगी हङ्टन सक्नेछन ्। 
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ऩङ्चयच्छेद –१७ 

सभस्ममग्रस्त सॊस्थमको व्मवस्थमऩन 

७७. सॊस्थम सभस्ममग्रस्त बएको घोषणम गना सङ्जकन:े (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ 
गङ्चयएको ङ्झनयीऺण वम ङ्जहसमफ जमॉचफमट कङ्ट नै सॊस्थमभम देहममको अवस्थम 
ङ्जवद्यभमन यहेको देङ्ञखएभम कममाऩमङ्झरकमरे त्मस्तो सॊस्थमरमई सभस्ममग्रस्त 
सॊस्थमको रुऩभम घोषणम गना सक्नेछ:- 

(क) सदस्मको ङ्जहत ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी कङ्ट नै कममा गयेको, 
(ख) सॊस्थमरे ऩूयम गनङ्टाऩने ङ्जवत्तीम दमङ्जमत्व ऩूयम नगयेको वम 

ब ङ्टिमनी गनङ्टाऩने दमङ्जमत्व ब ङ्टिमनी गना नसकेको वम ब ङ्टिमनी 
गना नसक्न ेअवस्थम बएको, 

(ग) सदस्महरूको फचत ङ्झनधमाङ्चयत शता फभोङ्ञजभ ङ्जपतमा गना 
नसकेको, 

(घ) मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ तथम ङ्जवङ्झनमभ 
ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी सॊस्थम  सञ्चमरन बएको, 

(ङ) सॊस्थम  दमभमसमहीभम ऩना सक्ने अफस्थमभम बएको वम 
उल्रेखनीम रुऩभम गम्बीय आङ्झथाक कङ्छठनमई बोङ्झगयहेको, 

(च) कङ्ट नै सॊस्थमरे सदस्मको फचत यकभ ङ्जपतमा गनङ्टा ऩने अवङ्झधभम 
ङ्जपतमा नगयेको बनी त्मस्तो सॊस्थमकम कम्तीभम वीस प्रङ्झतशत 
वम वीस जनम भध्मे जङ्टन कभ हङ्टन्छ सो वयमवयकम 
सदस्महरूरे दतमा गने अङ्झधकमयी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदएकोभम 
छमनङ्जवन गदमा खण्ड (क) देङ्ञख (ङ) सम्भको कङ्ट नै अवस्थम 
ङ्जवद्यभमन बएको देङ्ञखएको । 

(२) उऩदपम (१) भम जङ्टनसङ्टकै कङ्ट यम रेङ्ञखएको बए तमऩङ्झन प्रचङ्झरत 
कमनून फभोङ्ञजभ गठन गयेको आमोगरे कङ्ट नै सॊस्थमरमई सभस्ममग्रस्त सॊस्थम 
घोषणम गना ङ्झसपमङ्चयस गयेभम वम सभस्ममग्रस्त बनी ऩङ्जहचमन गयेकोभम वम 
त्मस्तो आमोगभम ऩयेको उजङ्टयी सॊखमम, औङ्ञचत्म सभेतको आधमयभम 
कममाऩमङ्झरकमरे त्मस्तो सॊस्थमरमई सभस्ममग्रस्त सॊस्थम घोषणम गना      

सक्नेछ । 
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७८. व्मवस्थमऩन सङ्झभङ्झतको गठन: (१) दपम ७७ फभोङ्ञजभ सभस्ममग्रस्त सॊस्थम 
घोषणम बएकोभम त्मस्तो सॊस्थमको सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थमऩन तथम दमङ्जमत्व 
ब ङ्टिमनी सम्फन्धी कममाकम रमङ्झग व्मवस्थमऩन सङ्झभङ्झतको गठन गना दतमा गने 
अङ्झधकमयीरे कममाऩमङ्झरकम सभऺ  ङ्झसपमङ्चयस गनेछ । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ ङ्ञशपमङ्चयस बई आएभम 
कममाऩमङ्झरकमरे तोङ्जकए वभोङ्ञजभ व्मवस्थमऩन सङ्झभङ्झतको गठन गना सक्न े
छ।   

(३) उऩदपम (२) फभोङ्ञजभ गङ्छठत व्मवस्थमऩन सङ्झभङ्झतको कमभ, 

कताव्म य अङ्झधकमय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–१८ 

कसूय, दण्ड जङ्चयवमनम तथम ऩङ्टनयमफेदन 

७९. कसूय गयेको भमङ्झनन े: कसैरे देहममको कङ्ट नै कममा गयेभम मस ऐन अन्तगातको 
कसूय गयेको भमङ्झननेछ ।  

(क) दतमा नगयी वम खमयेज बएको सॊस्थम सञ्चमरन गयेभम वम कङ्ट नै 
व्मङ्ञि, पभा वम कम्ऩनीरे आफ्नो नमभभम सहकमयी शब्द वम 
सो शब्दको अॊग्रजेी रुऩमन्तयण यमखी कङ्ट नै कमयोफमय, 
व्मवसमम, सेवम प्रवमह  वम अन्म कङ्ट नै कममा गयेभम, 

(ख) सदस्मको फचत मस ऐन य मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ, 

ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ फमहेक अन्म कङ्ट नै  ऩङ्झन प्रमोजनको रमङ्झग 
प्रमोग गयेभम,  

(ग) तोङ्जकएको बन्दम फढी यकभ ऋण प्रदमन गदमा जभमनत वम 
सङ्टयऺण नयमखी ऋण प्रदमन गयेभम, 

(घ) सङ्झभङ्झतको सदस्म, व्मवस्थमऩक वम कभाचमयीरे सॊस्थमको 
सम्ऩङ्ञत्त, फचत वम शेमय यकभ ङ्जहनमङ्झभनम गयेभम, 

(ङ) ऋण असूर हङ्टन नसक्न ेगयी सङ्झभङ्झतकम कङ्ट नै सदस्म, ङ्झनजको 
नमतेदमय वम अन्म व्मङ्ञि वम कभाचमयीरमई ऋण ङ्छदई यकभ 
ङ्जहनमङ्झभनम गयेभम,  

(च) सङ्झभङ्झतकम कङ्ट नै सदस्मरे एक्रै वम अन्म सदस्मको 
ङ्झभरोभतोभम सॊस्थमको शेमय वम फचत यकभ आपू खङ्टसी 
ऩङ्चयचमरन गयी सॊस्थमरमई हमनी नोक्समनी ऩङ्टर् ममएभम,  
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(छ) झङ्टिम वम गरत ङ्जववयण ऩेश गयी कजमा ङ्झरएभम, यमखेको 
ङ्झधतो कच्चम बएभम वम ऋण ङ्जहनमङ्झभनम गयेभम,  

(ज)  सॊस्थमरे मस ऐन य मस ऐन अन्तगात फनेकम ङ्झनमभ, 
ङ्जवङ्झनमभ  ङ्जवऩङ्चयत रगमनी गयेभम वम रगमनी गने उद्देश्मरे 
यकभ उठमएभम,  

(झ) कृङ्झत्रभ व्मवसमम खडम गयी वम गयमई ऋण ङ्झरएभम वम 
ङ्छदएभम, 

(ञ) ङ्झधतोको अस्वमबमङ्जवक रुऩभम फढी भूल्ममङ्कन गयी ऋण 
ङ्झरएभम वम ङ्छदएभम, 

(ट) झङ्टिम ङ्जववयणको आधमयभम ऩङ्चयमोजनमको रमगत अस्वमबमङ्जवक 
रुऩभम फढमई फढी ऋण ङ्झरएभम वम  ङ्छदएभम, 

(ठ) कङ्ट नै व्मङ्ञि वम सॊस्थमरमई एक ऩटक ङ्छदइसकेको सङ्टयऺण 
यीतऩूवाक पङ्ट कङ्ट वम नबई वम सो सङ्टयऺणरे खमभेको भूल्मबन्दम 
फढी हङ्टनेगयी सोही सङ्टयऺण अन्म सॊस्थमभम यमखी ऩङ्टन् ऋण 
ङ्झरए वम ङ्छदएभम, 

(ड) सॊस्थमफमट जङ्टन प्रमोजनको रमङ्झग ऋण सङ्टङ्जवधम ङ्झरएको हो 
सोही प्रमोजनभम नरगमई अन्मत्र प्रमोग गये वम गयमएभम, 

(ढ) सॊस्थमको कङ्ट नै कमगजमत वम खमतमभम रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यम 
कङ्ट नै तङ्चयकमरे हटमइ वम उडमइ अकै अथा ङ्झनस्कने व्महोयम 
ऩमयी ङ्झभरमई रेख्न ेवम अको ङ्झबङ्ङै शे्रस्तम यमख्न ेजस्तम कमभ 
गयेफमट आपूरमई वम अरु कसैरमई पमइदम वम हमङ्झन 
नोक्समनी गने उद्देश्मरे कीते गना वम अकमाको हमङ्झन 
नोक्समनी गने उद्देश्मरे नगये वम नबएको झङ्टिम कङ्ट यम गये वम 
बएको हो बनी वम ङ्झभङ्झत, अङ्क वम व्महोयम पयक ऩमयी 
सहीछमऩ गयी गयमई कमगजमत फनमई वम फनमउन रगमई 
जमरसमजी गये वम गयमएभम,  

(ण) ऋणको ङ्झधतो स्वरुऩ यमङ्ञखने चर अचर सम्ऩङ्ञत्त ङ्झररमभ 
ङ्झफिी वम अन्म प्रमोजनको रमङ्झग भूल्ममङ्कन गदमा 
भूल्ममङ्कनकतमारे फढी, कभ वम गरत भूल्ममङ्कन गयी 
सॊस्थमरमई हमनी नोक्समनी ऩङ्टर् ममउने कममा गये वम गयमएभम,  

(त) सॊस्थमरमई हमनी नोक्समनी ऩङ्टर् ममउने उद्देश्मरे कसैरे कङ्ट नै 
कमभ गयमउन वम नगयमउन, भोरमङ्जहजम गना वम गयमउन, कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभको यकभ ङ्झरन वम ङ्छदन, ङ्झफनम भूल्म वम कभ भूल्मभम 
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कङ्ट नै भमर, वस्तङ्ट वम सेवम ङ्झरन वम ङ्छदन, दमन, दमतव्म, उऩहमय 
वम चन्दम ङ्झरन वम ङ्छदन, गरत ङ्झरखत तममय गना वम गयमउन, 

अनङ्टवमद गना वम गयमउन वम गैय कमनूनी रमब वम हमनी 
ऩङ्टर् ममउने फदङ्झनमतरे कङ्ट नै कममा गये वम गयमएभम, 

(थ) कङ्ट नै सॊस्थम वम सोको सदस्म वम फचतकतमा वम ती भध्मे 
कसैरमई हमनी नोक्समनी ऩङ्टग्ने गयी रेखम ऩयीऺण गये 
गयमएभम वम रेखम ऩयीऺण गयेको झङ्टिो प्रङ्झतवेदन तममय 
ऩमयेभम वम ऩमना रगमएभम। 

 

८०. सजमम् (१) कसैरे दपम ७९ फभोङ्ञजभको कसूय गयेभम देहमम फभोङ्ञजभको 
सजमम हङ्टनेछ :- 

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) य (थ) को कसूयभम एक फषासम्भ कैद 
य एक रमख रुऩैँममसम्भ जङ्चयवमनम, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूयभम दङ्टई फषासम्भ कैद य दङ्टई रमख 
रुऩैँममसम्भ जङ्चयवमनम, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूयभम ङ्जवगो फयमफयको यकभ जङ्चयवमनम 
गयी तीन फषा सम्भ कैद , 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) 
य (त) को कसूयभम ङ्जवगो बयमई ङ्जवगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवमनम 
गयी देहमम फभोङ्ञजभको कैद हङ्टनेछ :- 

(१) दश रमख रुऩैममॉसम्भ ङ्झफगो बए एक वषासम्भ कैद,  

(२) दश रमख रुऩैममॉबन्दम फढी ऩचमस रमख रुऩैममॉसम्भ ङ्झफगो 
बए दङ्टई वषा देङ्ञख तीन वषासम्भ कैद, 

(३) ऩचमस रमख रुऩैममॉबन्दम फढी एक कयोड रुऩैममॉसम्भ ङ्झफगो 
बए तीन वषा देङ्ञख चमय वषासम्भ कैद, 

(४) एक कयोड रुऩैममॉबन्दम फढी दश कयोड रुऩैममसम्भ ङ्झफगो 
बए चमय वषादेङ्ञख छ वषासम्भ कैद, 

(५) दश कयोड रुऩैंममॉबन्दम फढी एक अफा रुऩैममॉसम्भ ङ्झफगो 
बए छ वषादेङ्ञख आठ वषासम्भ कैद, 

(६) एक अफा रुऩैममॉबन्दम फढी जङ्झतसङ्टकै रुऩैममॉ ङ्झफगो बए ऩङ्झन 
आठ वषादेङ्ञख दश वषासम्भ कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) फभोङ्ञजभको कसूयभम  दश फषासम्भ कैद । 
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(२) दपम ७९ फभोङ्ञजभको कसूय गना उद्योग गने वम त्मस्तो 
कसूय गना भद्दत ऩङ्टर् ममउन े व्मङ्ञिरमई भङ्टखम कसूयदमयरमई हङ्टने सजममको 
आधम सजमम हङ्टनेछ । 

(३) दपम ७९ फभोङ्ञजभको कसूय गने वम त्मस्तो कसूय गना 
भद्दत ऩङ्टर् ममउन े कङ्ट नै ङ्झनकमम वम सॊस्थम बए त्मस्तो ङ्झनकमम वम सॊस्थमको 
प्रभङ्टख कममाकमयी वम ऩदमङ्झधकमयी वम कममाकमयी हैङ्झसमतभम कममा सम्ऩमदन 
गने व्मङ्ञिरमई मस ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने सजमम हङ्टनेछ । 

८१.  जङ्चयवमनम हङ्टन े :(१) दपम ८७ फभोङ्ञजभ कसैको उजूयी ऩयी वम सॊस्थमको 
ङ्झनयीऺण अनङ्टगभन वम ङ्जहसमफ ङ्जकतमफको जमॉच गदमा वम अन्म कङ्ट नै 
व्महोयमफमट कसैरे देहममको कङ्ट नै कममा गयेको ऩमइएभम दतमा गने 
अङ्झधकमयीरे त्मस्तो कममाको प्रकृङ्झत य गमम्बीमाको आधमयभम त्मस्तो कममा 
गने व्मङ्ञिरमई ऩमॉच रमख रुऩैँममसम्भ जङ्चयवमनम गनेछ :- 

(क) मो ऐन वम मस ऐन अन्तगात फनेकम ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत 
सदस्मसॉग ब्ममज ङ्झरएभम, 

(ख) सॊस्थमरे प्रदमन गने फचत य ऋणको ब्ममजदय फीचको 
अन्तय छ प्रङ्झतशतबन्दम फढी कममभ गयेभम, 

(ग) सॊस्थमरे प्रदमन गयेको ऋणभम रमग्ने ब्ममजरमई भूर कजमाभम 
ऩूॉजीकृत गयी सोको आधमयभम ब्ममज रगमएभम, 

(घ) कङ्ट नै सदस्मरमई आफ्नो ऩूॉजीकोषको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
प्रङ्झतशतबन्दम फढी हङ्टने गयी ऋण प्रदमन गयेभम, 

(ङ) सॊस्थम दतमा गदमाकम फखतकम सदस्म फमहेक अन्म सदस्मरमई 
सदस्मतम प्रमप् त गयेको तीन भङ्जहनम अवङ्झध व्मङ्झतत नबई 
ऋण रगमनी गयेभम, 

(च) प्रमथङ्झभक ऩूॉजी कोषको ऩन्र गङ्टणम बन्दम फढी हङ्टने गयी फचत 
सॊकरन गयेभम, 

(छ) शेमय ऩूॉजीको अठमय प्रङ्झतशतबन्दम फढी शेमय रमबमॊश 
ङ्जवतयण गयेभम,  

(ज) सॊस्थमरे आफ्नो कममाऺ ेत्र फमङ्जहय गई कमयोफमय गयेभम वम गैय 
सदस्मसॊग कमयोवमय गयेभम, 

(झ) सॊस्थमरे मो ऐन ङ्जवऩयीत कृङ्झत्रभ ब्मङ्ञिरमई आफ्नो सदस्मतम 
ङ्छदएभम । 

 (२) उऩदपम (१) भम रेङ्ञखएको व्महोयमफमट कसैरे 
देहममको कङ्ट नै कममा गयेको ऩमइएभम दतमा गने अङ्झधकमयीरे त्मस्तो कममाको 
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प्रकृङ्झत य गमम्बीमाको आधमयभम त्मस्तो कममा गने व्मङ्ञिरमई तीन रमख 
रुऩैममॉसम्भ जङ्चयवमनम गना सक्नछे्- 

(क) मो ऐन वम मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्छदएको 
कङ्ट नै ङ्झनदेशन वम तोङ्जकएको भमऩदण्डको ऩमरनम नगयेभम, 

(ख) मो ऐन वम मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्छदनङ्टऩने 
कङ्ट नै ङ्जववयण, कमगजमत, प्रङ्झतफेदन, सूचनम वम जमनकमयी 
नङ्छदएभम, 

(ग) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनवमाचन नगयी सङ्झभङ्झत तथम रेखम 
सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतकम ऩदमङ्झधकमयीहरु आपू खङ्टशी ऩङ्चयवतान 
गयेभम  

(घ) कङ्ट नै सॊस्थमरे दपम ६ को उऩदपम (४) फभोङ्ञजभको 
तोङ्जकएको शता ऩमरन नगयेभम, 

(ङ) मो ऐन वम मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ ङ्जवऩङ्चयत अन्म 
कममा गयेभम । 

(३) उऩदपम (१) वम (२) फभोङ्ञजभको जङ्चयवमनम गनङ्टा अङ्ञघ दतमा 
गने अङ्झधकमयीरे सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि वम सॊस्थमरमई सपमई ऩेश गना कम्तीभम 
ऩन्र ङ्छदनको सभममवङ्झध ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

८२.  योक्कम यमख्न े :(१) दतमा गने अङ्झधकमयीरे सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमरमई दपम ८१ 
फभोङ्ञजभ जङ्चयवमनम गनङ्टाकम अङ्झतङ्चयि तीन भङ्जहनमसम्भ त्मस्तो सॊस्थमको 
कमयोफमय, सम्ऩङ्झत तथम फैङ्क खमतम योक्कम यमख्न े तथम सम्ऩङ्ञत्त योक्कम यमख न 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकममरमई ङ्झसपमङ्चयस गना सक्नेछ । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभको ङ्झसपमङ्चयस प्रमप् त बएभम त्मस्तो 
सॊस्थमको कमयोफमय, सम्ऩङ्ञत्त वम फैङ्क खमतम योक्कम यमखी सो को जमनकमयी 
दतमा गने अङ्झधकमयीरमई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

८३.  दोब्फय जङ्चयवमनम हङ्टन:े(१) दपम ८१ फभोङ्ञजभ जङ्चयवमनम बएको व्मङ्ञि वम 
सॊस्थमरे ऩङ्टन: सोही कसूय गयेभम त्मस्तो व्मङ्ञि वम सॊस्थमरमई दतमा गने 
अङ्झधकमयीरे दोस्रो ऩटकदेङ्ञख प्रत्मेक ऩटकको रमङ्झग दोब्फय जङ्चयवमनम 
गनेछ।  

८४.  अनङ्टसन्धमनको रमङ्झग रेखी ऩठमउन सक्न े : दतमा गने अङ्झधकमयी वम नेऩमर 
यमष्ट्र फैङ्करे मस ऐन फभोङ्ञजभ आफ्नो कमभ, कताव्म य अङ्झधकमयको ऩमरनम 
गदमा कसैरे दपम ७९ फभोङ्ञजभको कसूय गयेको थमहम ऩमएभम त्मस्तो 
कसूयकम सम्फन्धभम मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धमन गनाको रमङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकममभम रेखी ऩठमउन सक्नेछ ।  
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८५.  भङ्टद्दमसम्फन्धी व्मवस्थम् दपम ८० फभोङ्ञजभ सजमम हङ्टने कसूयको भङ्टद्दम सम्फन्धी 
व्मवस्थम सॊघीम कमनून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

८६. भङ्टद्दम हेने अङ्झधकमयी: दपम ८० फभोङ्ञजभको सजमम हङ्टने कसूय सम्फन्धी 
भङ्टद्दमको कमयवमही य ङ्जकनमयम ङ्ञजल्रम अदमरतफमट हङ्टनेछ । 

८७.  उजूयी ङ्छदन े हद म्ममद : (१) कसैरे दपम ८० फभोङ्ञजभको सजमम हङ्टने 
कसूय गयेको वम गना रमगेको थमहम ऩमउने व्मङ्ञिरे त्मसयी थमहम ऩमएको 
ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदनङ्झबत्र दतमा गने अङ्झधकमयी सभऺ उजूयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) कसैरे दपम ८० फभोङ्ञजभ जङ्चयवमनम हङ्टने कममा गयेको थमहम 
ऩमउने व्मङ्ञिरे त्मसयी थमहम ऩमएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदन ङ्झबत्र दतमा गने 
अङ्झधकमयी सभऺ उजूयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

८८. ऩङ्टनयमवेदन गना सक्न े :(१) दपम ७ फभोङ्ञजभ सॊस्थम दतमा गना अस्वीकमय 
गयेको वम दपम ६६ फभोङ्ञजभ सॊस्थम दतमा खमयेज गयेकोभम ङ्ञचत्त नफङ्टझ्नेरे 
सो ङ्झनणामको जमनकमयी ऩमएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र दतमा गने 
अङ्झधकमयीको ङ्झनणाम उऩय कममाऩमङ्झरकम सभऺ ऩङ्टनयमवेदन गना सक्नेछ ।  

(२) दपम ८१ फभोङ्ञजभको जङ्चयवमनमभम ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञिरे 
त्मस्तो ङ्झनणामको जमनकमयी ऩमएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र देहमम फभोङ्ञजभ 
ऩङ्टनयमवेदन गना सक्नेछ: 

(क) दतमा गने अङ्झधकमयी य कममाऩमङ्झरकमरे गयेको ङ्झनणाम उऩय 
सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रम अदमरतभम, 

(ख) नेऩमर यमष्ट्र फैङ्करे गयेको ङ्झनणाम उऩय सम्फङ्ञन्धत उच्च 
अदमरतभम । 

८९. असूर उऩय गङ्चयन े : मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ कङ्ट नै व्मङ्ञिरे ङ्झतनङ्टा ऩने 
जङ्चयवमनम वम कङ्ट नै यकभ नङ्झतयी फमॉकी यहेकोभम त्मस्तो जङ्चयवमनम वम यकभ 
ङ्झनजफमट सयकमयी फमॉकी सयह असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद–१९ 

ङ्जवङ्जवध 

९०.  भतमङ्झधकमयको प्रमोग : कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थमको जङ्झतसङ्टकै शेमय खङ्चयद गयेको 
बए तमऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमको कममा सञ्चमरनभम एक सदस्म एक भतको 
आधमयभम आफ्नो भतमङ्झधकमयको प्रमोग गना सक्नछे । 

९१. समभमङ्ञजक ऩयीऺण गयमउन सक्न े :(१) सॊस्थमरे ङ्जवङ्झनमभभम उङ्ञल्रङ्ञखत 
उद्देश्म प्रमप् त गनाकम रमङ्झग सङ्झभङ्झतफमट बएकम ङ्झनणाम य कममा, सदस्महरूरे 
प्रमप् त गयेकम सेवम य सन्तङ्टष्टीको स्तय, सेवम प्रमङ्ञप् तफमट सदस्महरूको 
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जीवनस्तयभम आएको आङ्झथाक, समभमङ्ञजक, समॊस्कृङ्झतक तथम वमतमवयणीम 
ऩऺभम सकमयमत्भक ऩङ्चयवतान रगममतकम ङ्जवषमभम समभमङ्ञजक ऩयीऺण 
गयमउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभ बएको समभमङ्ञजक ऩयीऺणको 
प्रङ्झतवेदन छरपरको रमङ्झग सङ्झभङ्झतरे समधमयण सबम सभऺ ऩेश गनेछ । 

(३) उऩदपम (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको समभमङ्ञजक ऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदन छरपर गयी समधमयण सबमरे आवश्मकतम अनङ्टसमय सङ्झभङ्झतरमई 
ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । 

(४) मस दपम फभोङ्ञजभको समभमङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको एक 
प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत सॊस्थमरे दतमा गने अङ्झधकमयी सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ । 

९२. सहकमयी ङ्ञशऺम्  सहकमयी ऺेत्रको प्रवद्धानको रमङ्झग ङ्जवद्यमरम तहको 
ऩमठमिभभम आधमयबतू सहकमयी सम्वन्धी ङ्जवषमवस्तङ्टरमई सभमवेश गना 
सङ्जकनेछ । 

९३. आङ्झथाक सहमोग गना नहङ्टन:े सॊस्थमको यकभवमट सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम फभोङ्ञजभ 
सदस्महरुरे आङ्झथाक सहमोग ङ्झरन सक्नेछन ्। 

तय समभमङ्ञजक कममाको रमङ्झग गैय सदस्म व्मङ्ञि वम सॊस्थमहरुरमई सभेत 
आङ्झथाक सहमोग गना वमधम ऩने छैन । 

स्ऩष्टीकयण् मस दपमको प्रमोजनको रमङ्झग 'समभमङ्ञजक कममा' 
बङ्ङमरे ङ्ञशऺम, स्वमस््म, वमतमवयण सॊयऺण, भमनवीम सहममतम, सहकमङ्चयतम 
प्रफद्धान सम्फङ्ञन्ध कममारमई जनमउॉछ । 

९४.  अन्तय सहकमयी कमयोवमय गना सक्ने्   सॊस्थमहरुरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ एक 
आऩसभम अन्तय सहकमयी कमयोवमय गना सक्नेछन ्।  

९५. ठेक्कमऩिम ङ्छदन नहङ्टन:े सॊस्थमरे आफ्नो  सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै सञ्चमरक वम रेखम 
सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक वम सदस्म वम आफ्नो कभाचमयीरमई 
ठेक्कमऩिम ङ्छदन हङ्टदैन । 

९६. सयकमयी फमॉकी सयह असूर उऩय हङ्टन:े कङ्ट नै सॊस्थमरे प्रमप् त गयेको सयकमयी 
अनङ्टदमन वम कङ्ट नै सेवम सङ्टङ्जवधम दङ्टरुऩमोग गयेको ऩमइएभम प्रचङ्झरत कमनून 
फभोङ्ञजभ सयकमयी फमॉकी सयह असूर उऩय गङ्चयनेछ।  

९७.  कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचङ्झरत ऐन रमगू नहङ्टन े: मस ऐन अन्तगात दतमा बएको 
सॊस्थमको हकभम कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचङ्झरत ऐन  रमगू हङ्टने छैन ।  

९८.  प्रचङ्झरत कमनून फभोङ्ञजभ कमयवमही गना वमधम नऩने : मस ऐनभम रेङ्ञखएको 
कङ्ट नै कङ्ट यमरे कङ्ट नै व्मङ्ञि उऩय प्रचङ्झरत कमनून फभोङ्ञजभ अदमरतभम भङ्टद्दम 
चरमउन फमधम ऩङ्टर् ममएको भमङ्झनने छैन । 
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९९. सम्ऩङ्ञत्त शङ्टङ्जद्धकयण ङ्झनवमयण सम्फन्धी कमनङ्टनी व्मवस्थमको ऩमरनम गनङ्टाऩने् 
सॊस्थमरे सम्ऩङ्ञत्त शङ्टङ्जद्धकयण ङ्झनवमयण सम्फन्धी सॊघीम / प्रदेश कमनूनभम 
बएकम व्मवस्थमकम समथै तत ्सम्फन्धभम भन्त्रमरमरे जमयी गयेको भमनदण्ड 
य नेऩमर यमष्ट्र फैंकको ङ्जवत्तीम जमनकमयी एकमइफमट जमयी बएकम 
ङ्झनदेङ्ञशकमहरूको ऩमरनम गनङ्टाऩनेछ ।  

१००. ङ्झनमभ फनमउन ेअङ्झधकमय:  मस ऐनको कमममान्वमनको रमङ्झग कममाऩमङ्झरकमरे 
आवश्मक ङ्झनमभ फनमउन सक्नछे । 

१०१.  भमऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञशकम वम कममाङ्जवङ्झध फनमई रमगू गना सक्न:े (१) मो ऐन वम 
मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभको अधीनभम यही सॊस्थमको दतमा, सञ्चमरन, 
ङ्झनयीऺण तथम अनङ्टगभन रगममतकम कमभ कमयफमहीरमई व्मवङ्ञस्थत य 
प्रबमवकमयी रुऩभम सञ्चमरन गना कममाऩमङ्झरकमरे आवश्मकतम अनङ्टसमय 
भमऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञशकम वम कममाङ्जवङ्झध फनमई रमगू गना सक्नेछ । 

(२) उऩदपम (१) फभोङ्ञजभको भमऩदण्ड फनमउॉदम आवश्मकतम 
अनङ्टसमय यङ्ञजष्ट्रमय, नेऩमर यमष्ट्र फैङ्क, भन्त्रमरम य सम्फङ्ञन्धत अन्म ङ्झनकममको 
ऩयमभशा ङ्झरन सङ्जकनेछ । 

 
 
 
 

अनङ्टसूची १ 

दतमा दयखमस्तको नभूनम 
                                                                                                                       

ङ्झभङ्झत .......................... 
श्री दतमा गने अङ्झधकमयी ज्मू ! 
तङ्टभमाखमॉद गमउॉ कममाऩमङ्झरकमको कमममारम, अछमभ। 

 

ङ्जवषम : सहकमयी सॊस्थमको दतमा । 

भहोदम, 

हमभी देहममकम व्मङ्ञिहरू देहममकम कङ्ट यम खोरी देहममको सॊस्थम दतमा गयी ऩमउन 
ङ्झनवेदन गदाछौँ । उद्देश्म अनङ्टरूऩ सॊस्थमरे तत्कमर गने कममाहरूको मोजनम य 
प्रस्तमङ्जवत सॊस्थमको ङ्जवङ्झनमभ दङ्टई प्रङ्झत मसै समथ सॊरग्न यमखी ऩेस गयेकम छौँ । 

सॊस्थमसम्फन्धी ङ्जववयण  

(क) प्रस्तमङ्जवत सॊस्थमको नमभ :- 

(ख) ठेगमनम :- 
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(ग) उद्देश्म :-                                                                         

(घ) भङ्टखम कममा :-  

(ङ) कममाऺ ेत्र :- 

(च) दमङ्जमत्व :- 

(छ) सदस्म सङ्खखमम :- 

        (१) भङ्जहरम ........ जनम 
       (२) ऩङ्टरुष ......... जनम 
(ज) प्रमप्त सेमय ऩङ्टॉजीको यकभ :-  रु. ....  

(झ) प्रमप्त प्रवेश शङ्टल्कको यकभ :-  रु. ..... । 
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अनङ्टसूची २ 

सॊस्थम दतमा प्रभमण–ऩत्रको नभङ्टनम 
तङ्टभमाखमॉद गमउॉ कममाऩमङ्झरकमको कमममारम, अछमभ। 

 

सहकमयी दतमा प्रभमण–ऩत्र 

दतमा नॊ. : 

 

तङ्टभमाखमॉद गमउॉऩमङ्झरकमको सहकमयी ऐन,  २०७५  को दपम ६ फभोङ्ञजभ श्री ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... रमई सीङ्झभत दमङ्जमत्व बएको सॊस्थमभम दतमा गयी 
स्वीकृत ङ्जवङ्झनमभसङ्जहत मो प्रभमण–ऩत्र प्रदमन गङ्चयएको छ ।  

 

वगॉकयण : ... ... ... ... ... ... ... ... 
दतमा गयेको ङ्झभङ्झत:  

दस्तखत: 

दतमा गने अङ्झधकमयीको नमभ: 

कमममारमको छमऩ: 

आऻमरे, 

फमसङ्टदेव बण्डमयी 
             प्रभङ्टख प्रशमसकीम अङ्झधकृत 

 
 
 
 


