P]g ;+Vof M
gu/ ;efaf6 :jLs[t ldlt M–@)&$÷!@÷@&

u'ef{sf]6 gu/kflnsf

;xsf/L P]g, @)&$

u'ef{sf]6 gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
z'ef3f6, ;'v]{t
s0ff{nL k|b]z, g]kfn

1

गङ्टबभाकोट नगयऩभङ्झरकभको सहकभयी ऐन, २०७४
प्रस्तभवनभ् सहकभयी भूल्म, भभन्मतभ य ङ्झसद्धभन्त अनङ्टरूऩ स्थभनीमस्तयभभ छङ्चयएय यहे को
ॉ ी, प्रङ्जवङ्झध तथभ प्रङ्झतबभरभई स्वभवरभ्वन य ऩभयस्ऩङ्चयकतभकभ आधभयभभ एकीकृत गदै
ऩूज

सदस्महरूको आङ्झथक
ा , सभभभङ्ञजक तथभ सभॉस्कृङ्झतक उङ्ङमन गना, सभङ्टदभमभभ आधभङ्चयत,
सदस्म

केङ्ञन्ित, रोकतभङ्ञन्िक, स्वभमत्त

सॊ स्थभहरूको

प्रवद्धान

अथातन्िरभई

सङ्टदृढ

गना, सहकभयी

य

सङ्टशभङ्झसत

सॊ गठनको

खेती, उद्योग, वस्तङ्ट तथभ

रूऩभभ

सेवभ

सहकभयी

व्मवसभमकभ

भभध्मभफभट सभभभङ्ञजक न्मभमकभ आधभयभभ आत्भङ्झनबाय, तीब्र एवॊ ङ्छदगो रुऩभभ स्थभनीम
तङ्टल्मभउन

सहकभयी

सॊ घ

सॊ स्थभहरुको

दतभा, सञ्चभरन

एवभ्

ङ्झनमभनसम्फन्धी व्मवस्थभ गना वभञ्छनीम बएकोरे,गङ्टबभाकोट नगयऩभङ्झरकभको नगयसबभरे
मो ऐन फनभएको छ।
ऩङ्चयच्छे द –१
प्रभयङ्ञम्बक

१. सॊ ङ्ञऺप्त नभभ य प्रभयम्ब : (१) मस ऐनको नभभ "गङ्टबभाकोट नगयऩभङ्झरकभको सहकभयी
ऐन, २०७४” यहे को छ ।
(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रभयम्ब हङ्टनेछ ।
२. ऩङ्चयबभषभ: ङ्जवषम वभ प्रसङ्गरे अको अथा नरभगेभभ मस ऐनभभ,–
(क) “आन्तङ्चयक कभमाङ्जवङ्झध” बङ्ङभरे सहकभयी सॊ स्थभरे दपभ १८ फभोङ्ञजभ
फनभएको आन्तङ्चयक कभमाङ्जवङ्झध सम्झनङ्टऩछा ।
(ख) “कसूय” बङ्ङभरे दपभ ७९ फभोङ्ञजभको कसूय सम्झनङ्टऩछा ।
(ग) “तोङ्जकएको” वभ “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङभरे मस ऐन अन्तगात फनेको
ङ्झनमभभभ तोङ्जकएको वभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्टऩछा ।
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ङ्ट ,
(घ) “ऩङ्चयवभय” बङ्ङभरे सदस्मको ऩङ्झत वभ ऩत्नी, छोयभ, फङ्टहभयी, छोयी, धभाऩि

ङ्ट ी, फभफङ्ट, आभभ, सभसङ्ट, ससङ्टयभ, सौतेनी आभभ य आपूरे ऩभरन ऩोषण
धभाऩि
गनङ्टा ऩने दभजङ्ट, बभउजङ्ट, बभइ, फङ्टहभयी य ङ्छददी, फङ्जहनी सम्झनङ्टऩछा।
तय सो शब्दरे अॊ शफण्डभ गयी वभ भभनो छङ्ट ङ्जिई आ-आफ्नो ऩेशभ
व्मवसभम गयी फसेको ऩङ्चयवभयको सदस्मरभई जनभउने छै न ।

(ङ) “फचत” बङ्ङभरे

सदस्मरे

सहकभयी

सॊ स्थभभभ

जम्भभ

गये को

यकभ

सम्झनङ्टऩछा।
(च) “भन्िभरम” बङ्ङभरे सहकभयीसम्फन्धी ङ्जवषम हेने सॊ घीम वभ प्रभदे ङ्ञशक
भन्िभरम सम्झनङ्टऩछा ।
(छ) “भङ्टख्म

कभयोफभय”

बङ्ङभरे

सॊ स्थभरे

सॊ चभरन

गये को

व्मवसभङ्जमक

ङ्जिमभकरभऩहरुभभ ऩङ्झछल्रो आङ्झथक
ा
वषासम्भभभ ऩङ्चयचभङ्झरत फचतको
दभङ्जमत्व य ऩङ्झछल्रो आङ्झथक
ा
वषाको सदस्मतपाको खङ्चयद वभ ङ्झफिी
कभयोवभयभभ कम्तीभभ तीस प्रङ्झतशतबन्दभ फढी ङ्जहस्सभ बएको कभयोवभय
सम्झनङ्टऩछा ।

(ज) “यङ्ञजष्ट्रभय” बङ्ङभरे सॊ घ/प्रदे शको यङ्ञजष्ट्रभय सम्झनङ्ट ऩछा ।
(झ) “रेखभ सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झत” बङ्ङभरे दपभ ३७ फभोङ्ञजभको रेखभ सङ्टऩयीवेऺण
सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछा ।
(ञ) “ङ्जवङ्झनमभ” बङ्ङभरे सम्फङ्ञन्धत सहकभयी सॊ स्थभको दपभ १७ फभोङ्ञजभ फनभएको
ङ्जवङ्झनमभ सम्झनङ्टऩछा ।
(ट) “ङ्जवबभग” बङ्ङभरे सॊ घ/प्रदे शको सहकभयी ङ्जवबभग सम्झनङ्टऩछा य सो शब्दरे
भन्िभरमरे सहकभयी ङ्झनमभन गना तोकेको भहभशभखभ सभेतरभई जनभउॉछ।

(ठ) “शेमय” बङ्ङभरे सहकभयी सॊ स्थभको शेमय ऩूजीको अॊ श सम्झनङ्टऩछा ।
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(ड) “सञ्चभरक” बङ्ङभरे सङ्झभङ्झतको सदस्म सम्झनङ्टऩछा य सो शब्दरे सङ्झभङ्झतको
अध्मऺ, उऩभध्मऺ, सङ्ञचव य कोषभध्मऺ सभेतरभई जनभउॉछ ।

(ड) “सदस्म” बङ्ङभरे सहकभयी सस्थभको सदस्मतभ प्रभप्त गये कभ व्मङ्ञि
सम्झनङ्टऩछा।
(ढ) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङभरे

दपभ ३० को उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभको सञ्चभरक

सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछा ।

(ण) “सहकभयी भूल्म” बङ्ङभरे स्वभवरम्वन, स्व–उत्तयदभङ्जमत्व, रोकतन्ि, सभभनतभ,

सभतभ, ऐक्मवद्धतभ, इभभन्दभयी, खङ्टरभऩन, सभभभङ्ञजक उत्तयदभङ्जमत्व तथभ

अरुको हे यचभह रगभमत अन्तयभाङ्जष्ट्रम भभन्मतभ प्रभप्त सहकभयी सम्फन्धी
भूल्म सम्झनङ्टऩछा ।
(त) “सॊ स्थभको व्मवसभम” बङ्ङभरे ङ्जवङ्झनमभभभ व्मवस्थभ बए फभोङ्ञजभ सञ्चभङ्झरत
व्मवसभङ्जमक ङ्जिमभकरभऩ सम्झनङ्टऩछा ।
(थ) “सहकभयी ङ्झसद्धभन्त” बङ्ङभरे स्वैङ्ञच्छक तथभ खङ्टरभ सदस्मतभ, सदस्मद्वभयभ

रोकतभङ्ञन्िक ङ्झनमन्िण, सदस्मको आङ्झथक
ा
सहबभङ्झगतभ, स्वभमत्ततभ य
स्वतन्ितभ, ङ्ञशऺभ, तभङ्झरभ य सूचनभ, सहकभयी-सहकभयी फीच ऩभयस्ऩङ्चयक

सहमोग य सभङ्टदभमप्रङ्झतको चभसो रगभमत अन्तयभाङ्जष्ट्रम भभन्मतभ प्रभप्त
सहकभयीसम्फन्धी ङ्झसद्धभन्त सम्झनङ्टऩछा ।
(द) "सॊ स्थभ" बङ्ङभरे दपभ ३ फभोङ्ञजभ गठन बई दपभ ६ फभोङ्ञजभ दतभा
बएको ङ्जवषमगत वभ फहङ्टउद्देश्मीम सहकभयी सॊ स्थभ सम्झनङ्ट ऩछा ।
(ध) "सॊ घ" बङ्ङभरे दपभ ३ को उऩदपभ ६ फभोङ्ञजभ गठन बइा सॊ चभरनभभ
यहे कभ नगय स्तयीम सहकभयी सॊ स्थभहरुकभ छभतभ सॊ गठनरभइा सम्झनङ्ट
ऩछा ।
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(न) "ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सहकभयी सॊ घ" बङ्ङभरे दपभ ३ को उऩदपभ ७ फभोङ्ञजभ
गठन बएको व्मवसभङ्जमक सहकभयी छभतभ सॊ गठनरभइा सम्झनङ्ट ऩछा ।
(ऩ) “सभधभयण सबभ” बङ्ङभरे सहकभयी सॊ स्थभको सभधभयण सबभ सम्झनङ्टऩछा ।
ॉ ी कोष” बङ्ङभरे शेमय ऩूज
ॉ ी य जगेडभ कोष सम्झनङ्टऩछा ।
(प) “प्रभथङ्झभक ऩूज
(फ) "दतभा गने अङ्झधकभयी" बङ्ङभरे दपभ ६९ फभोङ्ञजभको दतभा गने अङ्झधकभयी
सम्झनङ्टऩदाछ ।
ऩङ्चयच्छे द–२
सहकभयी सॊ स्थभको गठन तथभ दतभा
३. सॊ स्थभको गठन : (१) कम्तीभभ तीस जनभ नेऩभरी नभगङ्चयकहरु आऩसभभ ङ्झभरी
ङ्जवषमगत वभ फहङ्टउद्देश्मीम सहकभयी सॊ स्थभ गठन गना सक्नेछन् ।
(२) उऩदपभ (१) भभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बएतभऩङ्झन श्रङ्झभक, मङ्टवभ

रगभमतरे आफ्नो श्रभ वभ सीऩभभ आधभङ्चयत बइ व्मवसभम गने सहकभयी

सॊ स्थभको हकभभ ऩन्रजनभ नेऩभरी नभगङ्चयकहरु बए ऩङ्झन सॊ स्थभ गठन गना
सक्नेछन् ।
(३) मस दपभभभ अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बए तभऩङ्झन नेऩभर

सयकभय, प्रदे श सयकभय, स्थभनीम तह वभ त्मस्तभ सयकभय वभ तहको अनङ्टदभन वभ

स्वभङ्झभत्वभभ सॊ चभङ्झरत ङ्जवद्यभरम, ङ्जवश्वङ्जवद्यभरम वभ सॊ गङ्छठत सॊ स्थभफभट ऩभङ्चयश्रङ्झभक
ऩभउने ऩदभभ वहभर यहे कभ कम्तीभभ एकसम जनभ कभाचभयी, ङ्ञशऺक वभ

प्रभध्मभऩकहरुरे आऩसभभ ङ्झभरी प्रचङ्झरत कभनून फभोङ्ञजभ दतभा बएको आफ्नो

ऩेशभगत सॊ गठनकभ आधभयभभ सदस्मतभ, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व य सेवभ सॊ चभरनभभ तोङ्जकए
फभोङ्ञजभकभ शता फन्दे जहरु ऩभरनभ गने गयी सॊ स्थभ गठन गना सक्नेछन् ।
तय एकसम जनभबन्दभ कभ सॊ ख्मभ यहे को एउटै कभमभारमकभ कम्तीभभ

तीसजनभ

कभाचभयी, ङ्ञशऺक

वभ

प्रभध्मभऩकहरुरे

आऩसभभ

ङ्झभरी

सदस्मतभ,
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प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व य सेवभ सॊ चभरनभभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभकभ शता फन्दे जहरु ऩभरनभ गने
गयी सॊ स्थभ गठन गना सक्नेछन् ।
(४)

मस दपभ फभोङ्ञजभ सॊ स्थभ गठन गदभा एक ऩङ्चयवभय एक सदस्मकभ

दयरे उऩदपभ (१) वभ (२) भभ उङ्ञल्रङ्ञखत सॊ ख्मभ ऩङ्टगेको हङ्टनऩङ्ट नेछ ।

तय सॊ स्थभ दतभा बइसकेऩङ्झछ एकै ऩङ्चयवभयकभ एकबन्दभ फढी व्मङ्ञिरे सो

सॊ स्थभको सदस्मतभ ङ्झरन फभधभ ऩने छै न ।

(५) उऩदपभ (१) भभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बए तभऩङ्झन

फचत तथभ

ऋणको कभयोवभय गने सॊ स्थभ गठन गदभा कम्तीभभ एकसम जनभ नेऩभरी
नभगङ्चयकहरुको सहबभङ्झगतभ हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।

(६) सॊ स्थभहरुरे सहकभयी व्मवसभमको ङ्जवकभस, प्रफद्धन तथभ फजभयीकयण

रगभमतकभ कभमाभभ टे वभ ऩङ्टमभाउन दपभ ६ फभोङ्ञजभ नगय ऺेि ङ्झबि दतभा बएकभ
कम्तीभभ फीस वटभ सॊ स्थभहरु आऩसभभ ङ्झभङ्झर तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढभॉचभभभ
ङ्जवङ्झनमभ सङ्जहतको

ङ्झनवेदन ङ्छदइा

नगय स्तयीम

सहकभयी सॊ घ

गठन

गना

सक्नेछन। सभथै नगय ऺेि ङ्झबि दतभा बइ ङ्जिमभशीर बएकभ कङ्ञम्तभभ ऩभॉच वटभ

ङ्जवषमगत सहकभयी सॊ स्थभहरु आऩसभभ ङ्झभङ्झर तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढभॉचभभभ

ङ्जवङ्झनमभ सङ्जहतको ङ्झनवेदन ङ्छदइा नगय स्तयीम ङ्जवषमगत सहकभयी सॊ घ गठन गना
सक्नेछन।
(७) दपभ फभोङ्ञजभ दतभा बएकभ कम्तीभभ १० वटभ फहङ्टउद्देश्म वभ

ङ्जवषमगत सॊ स्थभहरुरे आऩसभभ ङ्झभरी जर ङ्जवधङ्टत आमोजनभ, यभसभमनीक भर

कभयखभनभ, आवभसीम ऩङ्चयमोजनभ, मभतभमभत, बभयी कृङ्जष उऩकयण, परपूर

प्रशोधन,जङ्झडवङ्टटी प्रशोधन, ङ्ञचनी उद्योग, शीत बण्डभय, अस्ऩतभर, ङ्ञशऺभरम,
प्रभङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺभरम, ऩशङ्ट ऩञ्छीऩभरन,

प्रमोगशभरभ जस्तभ ठङ्ट रभ रगभनी चभङ्जहने

उत्ऩभदन कभमा गना वभ सदस्मकभ सभझभ आवश्मकतभ वस्तङ्ट वभ सेवभको ऩङ्चयऩूङ्झता
गना ङ्जवङ्ञशष्टकृत सहकभयी सॊ घको गठन गना सक्नेछन् । मो ऩङ्टणा रुऩरे
व्मवसभमीक सॊ स्थभ हङ्टनछ
े ।
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(८) नगय स्तयीम सहकभयी सॊ घ य ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सहकभयी सॊ घ सम्फन्धी
अन्म व्मवस्थभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
४. दतभा नगयी

सहकभयी सस्थभ सॊ चभरन गना नहङ्टने : कसै रे ऩङ्झन

दतभा नगयी सहकभयी स्थभऩनभ तथभ सञ्चभरन गना हङ्टॉदैन।

मस ऐन फभोङ्ञजभ

५. दतभाको रभङ्झग दयखभस्त ङ्छदनङ्ट ऩने : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गठन बएकभ सयकभयी

सॊ स्थभरे दतभाकभ रभङ्झग दतभा गने अङ्झधकभयी सभऺ अनङ्टसूची -१ को ढभॉचभभभ
दयखभस्त ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
(२) उऩदपभ

(१)

फभोङ्ञजभकभ

दयखभस्त

सभथ

दे हभम

फभोङ्ञजभकभ

कभगजभतहरू सॊ रग्न गनङ्टा ऩनेछ :–
(क) सहकभयी सॊ स्थभको प्रस्तभङ्जवत ङ्जवङ्झनमभ,
(ख) सहकभयी सॊ स्थभ सञ्चभरनको सम्बभव्मतभ अध्ममन प्रङ्झतवेदन,
(ग) सदस्मरे ङ्झरन स्वीकभय गये को शेमय सॊ ख्मभ य शेमय यकभको ङ्जववयण।
६. दतभा गनङ्टा ऩने: (१) दपभ ५ को उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ प्रभप्त दयखभस्त
कभगजभतहरु

सङ्जहतको

छभनङ्जवन गदभा दे हभम फभोङ्ञजभ बएको ऩभइएभभ दतभा गने

अङ्झधकभयीरे दयखभस्त ऩये को ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबि त्मस्तो सहकभयी सॊ स्थभ दतभा
गयी अनङ्टसूची -२ को ढभॉचभभभ दतभा प्रभभणऩि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :–

(क) दयखभस्त सभथ ऩेश बएको ङ्जवङ्झनमभ मो ऐन तथभ मस ऐन अन्तगात
फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ यहे को,
(ख) प्रस्तभङ्जवत सहकभयी सॊ स्थभ सहकभयी भूल्म,

भभन्मतभ य ङ्झसद्धभन्त अनङ्टरुऩ

सञ्चभरन हङ्टन सक्ने आधभय यहे को,
(ग) सहकभयी सॊ स्थभ सभङ्टदभमभभ आधभङ्चयत एवभ् सदस्म केङ्ञन्ित बई सॊ चभरन
य ङ्झनमन्िण हङ्टन सक्ने स्ऩष्ट आधभय यहे को ।
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(2) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ छभनङ्जवन गदभा प्रस्तभङ्जवत सहकभयी सॊ स्थभको

ङ्जवङ्झनमभको कङ्टनै कङ्टयभभभ सॊ शोधन गनङ्टऩ
ा ने दे ङ्ञखएभभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे त्मस्तो
सॊ शोधन गनङ्टऩ
ा ने व्महोयभ खङ्टरभई दयखभस्त प्रभप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबि
ङ्झनवेदकरभई सूचनभ गनङ्टा ऩनेछ ।
(3) मस ऐनभभ अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बएतभऩङ्झन मो ऐन प्रभयम्ब

हङ्टॉदभकभ फखत दतभा बई सञ्चभरनभभ यहे कभ गङ्टबभाकोट नगयऩभङ्झरकभङ्झबि कभमाऺेि
कभमभ गङ्चयएकभ सहकभयी सॊ स्थभ मसै ऐन फभोङ्ञजभ दतभा बएको भभङ्झनने छ ।
(४) मस दपभ फभोङ्ञजभ सहकभयी सॊ स्थभ दतभा गदभा दतभा गने अङ्झधकभयीरे

त्मस्तो सहकभयी सॊ स्थभरे ऩभरनभ गनङ्टा ऩने गयी कङ्टनै शता तोक्न सक्नेछ ।

(५) उऩदपभ (४) फभोङ्ञजभ शता तोङ्जकएकोभभ सोको ऩभरनभ गनङ्टा
सम्फङ्ञन्धत सहकभयी सॊ स्थभको कताव्म हङ्टनेछ।
७. दतभा गना अस्वीकभय गना सक्ने : (१) दपभ ६ को उऩदपभ (१) भभ उङ्ञल्रङ्ञखत

अवस्थभ नबएभभ, सोही दपभ फभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झनमभ सॊ शोधनको रभङ्झग सूचनभ ङ्छदएको
अफङ्झधङ्झबि ङ्झनवेदकरे सॊ शोधन गना अस्वीकभय गये भभ त्मस्तो सूचनभ ऩभएको
ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबि ङ्झफङ्झनमभ सॊ शोधन नगये भभ वभ सूचनभभभ उल्रेख बए
फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी ङ्झफङ्झनमभ

सॊ शोधन नगये भभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे त्मस्तो

सहकभयी सॊ स्थभ दतभा गना अस्वीकभय गना सक्नेछ ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ सहकभयी सॊ स्थभ दतभा गना अस्वीकभय

गये कोभभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे कभयण खङ्टरभई तीन ङ्छदन ङ्झबि सोको जभनकभयी
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनवेदकहरूरभई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
८. सहकभयी

सॊस्थभ

सॊ गङ्छठत

सॊ स्थभ

हङ्टने : (१)

सहकभयी

सॊ स्थभ

अङ्जवङ्ञच्छङ्ङ

उत्तयभङ्झधकभयवभरभ एक स्वशभङ्झसत य सङ्गङ्छठत सॊ स्थभ हङ्टनेछ ।
(२) सहकभयी सॊ स्थभको कभभ कभयफभहीको रभङ्झग एउटभ छङ्ट िै छभऩ हङ्टनेछ।
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(३) सहकभयी सॊ स्थभरे मस ऐनको अधीनभभ यही व्मङ्ञि सयह चर अचर
सम्ऩङ्ञत्त प्रभप्त, उऩबोग, ङ्जविी वभ अन्म व्मवस्थभ गना सक्नेछ।

(४) सहकभयी सॊ स्थभरे व्मङ्ञि सयह आफ्नो नभभफभट नभङ्झरस उजूय गना य
सो उऩय ऩङ्झन सोही नभभफभट नभङ्झरस उजूय रभग्न सक्नेछ।

(५) सहकभयी सॊ स्थभरे व्मङ्ञि सयह कयभय गना सक्नेछ ।
९. सहकभयी सॊ स्थभको कभमाऺि
े : (१) दतभा हङ्टॉदभकभ फखत सहकभयी सॊ स्थभको कभमा
ऺेि दे हभम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :
(क) फचत तथभ ऋणको भङ्टख्म कभयोवभय गने सॊ स्थभको हकभभ एक वडभ,
(ख) अन्म सॊ स्थभको हकभभ एक वडभ वभ दे हभमकभ आधभयभभ तीन
वडभसम्भ :

(१) सदस्महरुवीच स्वभफरम्फनको ऩभयस्ऩभङ्चयक अभ्मभसको रभङ्झग आऩसी
सभझभ वन्धन (कभन फण्ड),
(२) व्मवसभङ्जमक स्तयभभ सेवभ सॊ चभरन गना आवश्मक सदस्म सॊ ख्मभ,
(३) सॊ स्थभ सॊ चभरनभभ सदस्मको सहबभङ्झगतभभूरक रोकतभङ्ञन्िक ङ्झनमन्िण
कभमभ हङ्टने गयी ऩभमक ऩने स्थभन ।
(२) उऩदपभ (१) भभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बएतभऩङ्झन सॊ स्थभरे दतभा

बई व्मवसभङ्जमक सेवभ प्रभयम्ब गये को दङ्टईवषा ऩङ्झछ दे हभमको आधभयभभ जोङ्झडएको

बौगोङ्झरक ऺेि कभमभ यहने गयी आफ्नो कभमाऺेि थऩ वडभहरूभभ ङ्जवस्तभय गना
सक्नेछ ।
(क) सॊ स्थभको व्मवसभङ्जमक ङ्जिमभकरभऩको ङ्जवकभस िभभभ सदस्मतभ
फढभउन थऩ कभमाऺेि आवश्मक ऩये को,
(ख) सॊ स्थभको कभमा सॊ चभरनभभ सदस्मको प्रत्मऺ ङ्झनमन्िण कभमभ
यभख्न यचनभत्भक उऩभमहरु अवरम्फन गङ्चयएको,
9

(ग) फचत तथभ ऋणको भङ्टख्म कभयोफभय गने सहकभयी सॊ स्थभको
हकभभ भभऩदण्ड अनङ्टसभय बएको ।
(३) उऩदपभ (१) य (२) भभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बए तभऩङ्झन सॊ स्थभको
कभमाऺेिकभ वडभहरूभभ व्मभवसभङ्जमक सेवभ सञ्चभरन नबएको वभ

जम्भभ कभयोफभयको तोङ्जकएको यकभ वभ अनङ्टऩभतबन्दभ कभ यकभ वभ
अनङ्टऩभतको व्मभवसभङ्जमक सेवभ सञ्चभरन बएको दे ङ्ञखएको खण्डभभ दतभा

गने अङ्झधकभयीरे व्मभवसभङ्जमक सेवभ सञ्चभरन बएकभ वडभ भभि
कभमाऺेि कभमभ गने गयी ङ्जवङ्झनमभ सॊ शोधन गना ङ्झनदे शन ङ्छदन
सक्नेछ ।
(४)

उऩदपभ (३) फभोङ्ञजभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे ङ्झनदे शन ङ्छदएकोभभ

सहकभयी सॊ स्थभरे एक वषाङ्झबि ङ्जवङ्झनमभ सॊ शोधन गयी आफ्नो
कभमाऺेि ऩङ्टन्ङ्झनधभायण गनङ्टऩ
ा नेछ ।
मस दपभभभ अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बए तभऩङ्झन सहकभयी

(५)

सॊ स्थभरे

स्वेङ्ञच्छक

रूऩभभ

जङ्टनसङ्टकै

सभम

कभमाऺेि

ऩङ्टन्ङ्झनधभायण गना ङ्जवङ्झनमभ सॊ शोधन गना सक्नेछ ।
(६)

घटभउने

गयी

कभमाऺेि ऩङ्टन्ङ्झनधभायण सम्फन्धी अन्म व्मवस्थभ तोङ्जकएफभोङ्ञजभ

हङ्टनेछ ।

१०. जभनकभयी ङ्छदनङ्टऩने : नगयऩभङ्झरकभबन्दभ फढी कभमाऺेि कभमभ यभखी दतभा बई
सञ्चभरनभभ यहे कभ सॊ स्थभहरूरे नगयऩभङ्झरकभभभ सेवभ सञ्चभरन गदभा सञ्चभङ्झरत सेवभको
ङ्जववयण सङ्जहत दतभा गने अङ्झधकभयीरभई जभनकभयी ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
११. ङ्जवषमगत आधभयभभ वगॉकयण : (१) सहकभयी सॊ स्थभको वगॉकयण दे हभम फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ्
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(क) उत्ऩभदक सॊ स्थभ : कृङ्जष, दङ्टग्ध, ङ्ञचमभ, कङ्जप, उखङ्ट, परपङ्टर,
भभछभऩभरन, भौयीऩभरन य जडीवङ्टटी ङ्जवशेषकभ ङ्जवषमगत य

अगङ्टवभवभरी एवभ् उत्ऩभदनको मोजनभ सभेतकभ आधभयभभ अन्म
उत्ऩभदनभूरक सॊ स्थभ

(ख) उऩबोिभ सॊ स्थभ : उऩबोिभ बण्डभय, वचत तथभ ऋण, उजभा य
स्वभस््म ङ्जवशेषकभ ङ्जवषमगत य प्रभथङ्झभक आवश्मकतभ एवभ्

सेवभको मोजनभ सभेतकभ आधभयभभ अन्म उऩबोगजन्म सॊ स्थभ;

(ग) श्रङ्झभक सॊस्थभ : हस्तकरभ, खभद्य ऩङ्चयकभय, औद्योङ्झगक उत्ऩभदन,

बोजनभरम य श्रभ कयभय ङ्जवशेषकभ ङ्जवषमगत य सीऩ वभ श्रभको
ङ्जवशेषतभ एवभ् स्वयोजगभयीको मोजनभ सभेतकभ आधभयभभ अन्म
श्रभभभ आधभङ्चयत सॊ स्थभ

(घ) फहङ्टउद्देश्मीम सॊस्थभ् उत्ऩभदन, उऩबोग य श्रभ वभ सीऩभभ आधभङ्चयत
ङ्ट ी सॊ स्थभ ।
स्वयोजगभयीकभ सेवभ सभेत सञ्चभरन गने अन्म फहङ्टभख

(२) उऩदपभ (१) को खण्ड (क), (ख) य (ग) भभ उल्रेङ्ञखत

ङ्जवषमभभ ङ्जवङ्ञशष्टीकयण, आभ प्रचरन य अभ्मभसको ङ्जवकभसिभ सभेतको
आधभयभभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभकभ ङ्जवषमहरु थऩ गना सङ्जकनेछ ।

(३) उऩदपभ (१) य (२) भभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बए तभऩङ्झन

उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ अन्म सॊ स्थभहरु गठन गना फभधभ ऩनेछैन ।

१२. कभयोवभय, व्मवसभम, उद्योग वभ ऩङ्चयमोजनभ सञ्चभरन गना सक्ने :(१) दपभ ६

फभोङ्ञजभ दतभा प्रभभणऩि प्रभप्त गये ऩङ्झछ सॊ स्थभरे आफ्नो उद्देश्म प्रभङ्झप्तकभ
रभङ्झग मस ऐन य ङ्जवङ्झनमभको अधीनभभ यही आवश्मक कभयोवभय, व्मवसभम,
उद्योग वभ ऩङ्चयमोजनभ सञ्चभरन गना सक्नेछ ।
(२) प्रचङ्झरत कभनूनभभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बएतभऩङ्झन सॊ स्थभरे

उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ कभयोवभय, व्मवसभम, उद्योग वभ ऩङ्चयमोजनभ सञ्चभरन
गना छङ्ट िै सॊ स्थभ दतभा गनङ्टऩ
ा ने छै न ।
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तय त्मस्तो कभयोवभय, व्मवसभम, उद्योग वभ ऩङ्चयमोजनभ सञ्चभरन गना

प्रचङ्झरत कभनून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩि, स्वीकृङ्झत वभ इजभजतऩि ङ्झरनङ्ट ऩने

यहे छ बने सो फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩि, स्वीकृङ्झत वभ इजभजतऩि ङ्झरएय भभि
कभयोवभय, व्मवसभम, उद्योग वभ ऩङ्चयमोजनभ सञ्चभरन गनङ्टा ऩनेछ।
(३) उऩदपभ (२) फभोङ्ञजभ सॊ स्थभरे प्रचङ्झरत कभनून फभोङ्ञजभ

अङ्झधकभय ऩभएको ङ्झनकभम वभ अङ्झधकभयीफभट अनङ्टभङ्झतऩि, स्वीकृङ्झत वभ
इजभजतऩि

प्रभप्त

गये भभ

ऩन्र

ङ्छदनङ्झबि

सोको

जभनकभयी

दतभा

गने

अङ्झधकभयीरभई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
ङ्ट
(४) दङ्टई वभ दङ्टईबन्दभ फढी सॊ स्थभरे सॊ मि
वभ सभझेदभयीभभ आफ्नो

उत्ऩभदन वभ सेवभको फजभयीकयणको रभङ्झग मस ऐनको अधीनभभ यही
आवश्मक

कभयोवभय,

व्मवसभम, उद्योग

वभ

ऩङ्चयमोजनभ

सञ्चभरन

गना

सक्नेछन्।
(५) उऩदपभ (४) फभोङ्ञजभको कभयोवभय, व्मवसभम, उद्योग वभ
ऩङ्चयमोजनभ सञ्चभरन गने सम्फन्धी अन्म व्मफस्थभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
१३. दभङ्जमत्व सीङ्झभत हङ्टने : (१) सहकभयी सॊ स्थभको कभयोफभयको सम्फन्धभभ सदस्मको

दभङ्जमत्व ङ्झनजरे खङ्चयद गये को वभ खङ्चयद गना स्वीकभय गये को शेमयको अङ्झधकतभ
यकभसम्भ भभि सीङ्झभत यहनेछ ।
(२)

सहकभयी

सॊ स्थभको

नभभभभ

“सहकभयी” य

नभभको

अन्त्मभभ

“ङ्झरङ्झभटे ड” बङ्ङे शब्द यभख्नङ्ट ऩनेछ ।
१४. सहकभयीकभ भूल्म, भभन्मतभ य ङ्झसद्धभन्त ऩभरनभ गनङ्टा ऩने: सहकभयी सॊ स्थभको गठन
तथभ सञ्चभरन गदभा सहकभयीकभ भूल्म, भभन्मतभ य ङ्झसद्धभन्तको ऩभरनभ गनङ्टा ऩनेछ।
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ऩङ्चयच्छे द–३
सॊ स्थभकभ उद्देश्म तथभ कभमा
१५. सॊ स्थभको उद्देश्म : कभमाऺेिभभ आधभङ्चयत य सदस्म केङ्ञन्ित बई आफ्नभ

सदस्महरूको आङ्झथक
ा , सभभभङ्ञजक तथभ सभॉस्कृङ्झतक उङ्ङमन गनङ्टा सॊ स्थभको भङ्टख्म
उद्देश्म हङ्टनेछ ।

१६. सॊ स्थभको कभमा : सॊ स्थभकभ कभमाहरू दे हभम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन्:(क) सहकभयीकभ भूल्म, भभन्मतभ य ङ्झसद्धभन्तहरूको ऩभरनभ गने गयभउने,
(ख) सदस्मको ङ्जहत प्रवद्धान गने गयी व्मभवसभङ्जमक सेवभहरू प्रदभन गने,
(ग) सदस्मरभई ङ्ञशऺभ, सूचनभ य तभङ्झरभ प्रदभन गने ,
(ङ) सॊ स्थभरे गने उत्ऩभदन तथभ सेवभको भभऩदण्ड ङ्झनधभायण गयी गङ्टणस्तय
सङ्टधभय, आङ्झथक
ा स्थभङ्जमत्व य जोङ्ञखभ व्मवस्थभऩनसम्फन्धी कभमा गने,
(च) आन्तङ्चयक ङ्झनमन्िण प्रणभरी रभगू गने,
(छ) सॊ स्थभको व्मवसभङ्जमक प्रवद्धान तथभ ङ्जवकभससम्फन्धी ङ्जिमभकरभऩहरू
सञ्चभरन गने,
(ज) भन्िभरम, यङ्ञजष्ट्रभय, प्रभदे ङ्ञशक यङ्ञजष्ट्रभय, स्थभनीम तह वभ दतभा गने
अङ्झधकभयीको ङ्झनदे शन ऩभरनभ गने गयभउने,
(झ) ङ्जवङ्झनमभभभ उङ्ञल्रङ्ञखत कभमाहरू गने ।
ऩङ्चयच्छे द–४
ङ्जवङ्झनमभ तथभ आन्तङ्चयक कभमाङ्जवङ्झध
१७. ङ्जवङ्झनमभ फनभउनङ्ट ऩने : (१) सॊ घ/सॊ स्थभरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको

ङ्झनमभ, ङ्झनदे ङ्ञशकभ, भभऩदण्ड य कभमाङ्जवङ्झधको अधीनभभ यही आफ्नो कभमा
सञ्चभरनको रभङ्झग ङ्जवङ्झनमभ फनभउनङ्ट ऩनेछ ।
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(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभको ङ्जवङ्झनमभ दतभा गने अङ्झधकभयीफभट स्वीकृत
बए ऩङ्झछ रभगू हङ्टनेछ ।
१८. आन्तङ्चयक कभमाङ्जवङ्झध फनभउन सक्ने : (१) सॊ घ/सॊ स्थभरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगात
फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदे ङ्ञशकभ, भभऩदण्ड, कभमाङ्जवधी य ङ्जवङ्झनमभको अधीनभभ यही
आवश्मकतभ अनङ्टसभय आफ्नो आन्तङ्चयक कभमाङ्जवङ्झध फनभउन सक्नेछ ।
(२)

उऩदपभ

(१)

फभोङ्ञजभको

आन्तङ्चयक

कभमाङ्जवङ्झध

सॊ घ/सॊ स्थभको सभधभयणसबभरे स्वीकृत गये ऩङ्झछ रभगू हङ्टनेछ ।

सम्फङ्ञन्धत

१९. ङ्जवङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कभमाङ्जवङ्झधभभ सॊशोधन :(१) सॊ स्थभको सभधभयणसबभको कङ्टर

सदस्म सॊ ख्मभको फहङ्टभतफभट ङ्जवङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कभमाङ्जवङ्झध सॊ शोधन हङ्टन
सक्नेछ ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ सॊ शोधन बएको ङ्जवङ्झनमभ वभ आन्तङ्चयक

कभमाङ्जवङ्झध दतभा गने अङ्झधकभयीफभट स्वीकृत बएऩङ्झछ रभगू हङ्टनछ
े ।
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ऩङ्चयच्छे द–५
सदस्मतभ
२०. सॊ स्थभको सदस्मतभ : (१) सोह्र वषा उभेय ऩूयभ गये कभ दे हभम फभोङ्ञजभकभ नेऩभरी
नभगङ्चयकहरु सॊ स्थभको सदस्म हङ्टन सक्नेछन््
(क) सॊ स्थभको कम्तीभभ एक शेमय खङ्चयद गये को,
(ख) सॊ स्थभको ङ्जवङ्झनमभभभ उङ्ञल्रङ्ञखत शताहरु ऩभरनभ गना भन्जङ्टय गये को,
(ग) सॊ स्थभको ङ्ञजम्भेवभयी ऩभरनभ गना भन्जङ्टय बएको,
(घ) सॊ स्थभरे गये को कभयोवभयसॉग प्रङ्झतस्ऩधभा हङ्टने गयी कभयोवभय नगये को,
(ङ) सॊ स्थभको सदस्मतभ ङ्झरन मोग्म यहेको स्वघोषणभ गये को ।
(२) मस ऐनभभ अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बएतभऩङ्झन नेऩभर सयकभय,

प्रदे श सयकभयकभ ङ्झनकभमहरु, स्थभनीम तहकभ सभथै सॊ स्थभको कभमाऺेि ङ्झबिकभ

सभभङ्टदभङ्जमक वभ सहकभयी ङ्जवद्यभरम, गङ्टठी, स्थभनीम क्रफ, स्थभनीम तहभभ गठन
बएकभ उऩबोिभ सभूहहरु सॊ स्थभको सदस्म हङ्टन फभधभ ऩने छै न ।
(३) मस दपभभभ अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बएतभऩङ्झन स्वभस््म

सहकभयी सॊ स्थभभभ सहकभयी सॊ स्थभरे सदस्मतभ ङ्झरन फभधभ ऩने छै न ।

२१. सदस्मतभ प्रभप्त गना ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने : (१) सॊ स्थभको सदस्मतभ ङ्झरन चभहने
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे सॊ स्थभको सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩये को ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबि

सङ्झभङ्झतरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ तथभ ङ्जवङ्झनमभको अधीनभभ यही
सदस्मतभ प्रदभन गने वभ नगने ङ्झनणाम गनङ्टा ऩनेछ ।
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(३) उऩदपभ (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनणाम गदभा सङ्झभङ्झतरे सदस्मतभ प्रदभन नगने

ङ्झनणाम गये भभ सो को कभयण खोरी सभत ङ्छदनङ्झबि ङ्झनवेदकरभई जभनकभयी गयभउनङ्ट
ऩनेछ ।
(४) उऩदपभ (३) फभोङ्ञजभ जभनकभयी ऩभएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबि

सम्फङ्ञन्धत ब्मङ्ञिरे त्मस्तो सॊ स्थभ दतभा गने अङ्झधकभयी सभऺ उजूयी गना
सक्नेछ।
(५) उऩदपभ (४) फभोङ्ञजभ प्रभप्त उजूयी छभनङ्जवन गदभा ङ्झनवेदकरभई

सदस्मतभ प्रदभन गनङ्टा ऩने दे ङ्ञखएभभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे त्मस्तो ङ्झनवेदकरभई
सदस्मतभ प्रदभन गनाको रभङ्झग सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभरभई आदे श ङ्छदन सक्नेछ।
(६) उऩदपभ (५) फभोङ्ञजभ आदे श बएभभ सो आदे श प्रभप्त गये को सभत

ङ्छदन ङ्झबि सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभरे ङ्झनवेदकरभई सदस्मतभ प्रदभन गयी सोको जभनकभयी
दतभा गने अङ्झधकभयीरभई गयभउनङ्ट ऩनेछ ।

२२. सदस्म हङ्टन नऩभउने : (१) कङ्टनै व्मङ्ञि एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दभ फढी सॊ स्थभको
सदस्म हङ्टन ऩभउने छै न ।

तय मो ऐन प्रभयम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्टनै व्मङ्ञि एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दभ फढी

सॊ स्थभको सदस्म यहे को बए मो ऐन प्रभयम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई वषाङ्झबि कङ्टनै एक
सॊ स्थभको भभि सदस्मतभ कभमभ यभख्नङ्ट ऩनेछ ।
(२)

मो ऐन प्रभयम्ब हङ्टॉदभकभ फखत कङ्टनै सॊ स्थभभभ नेऩभर सयकभयको ङ्झनकभम वभ

दपभ २० को उऩदपभ (२) भभ उल्रेख बएदे ङ्ञख फभहे कको अन्म कङ्टनै कृङ्झिभ
व्मङ्ञि सदस्म बएको बए ऩभॉच वषाङ्झबि सदस्मतभ अन्त्म गनङ्टऩ
ा नेछ ।
२३. सदस्मतभको सभभङ्झप्त : (१) कङ्टनै सदस्मको सदस्मतभ दे हभमको अवस्थभभभ सभभप्त
हङ्टनेछ्—
(क) सदस्मरे आफ्नो सदस्मतभ त्मभग गये भभ,
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(ख) रगभतभय

फभङ्जषक
ा

सभधभयणसबभभभ

ङ्झफनभ

सूचनभ

तीन

ऩटकसम्भ

अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभभ,
(ग) मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ वभ ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ
सदस्मरे ऩभरनभ गनङ्टऩ
ा ने प्रभवधभनको फभयम्फभय उल्रङ्घन गये भभ,
(घ) सॊ स्थभको सदस्मको हकभभ दपभ २० फभोङ्ञजभको मोग्मतभ नबएभभ ।
(२) उऩदपभ (१) भभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बए तभऩङ्झन कङ्टनै सदस्मरे

सॊ स्थभफभट प्रभप्त वभ बङ्टिभन गनङ्टा ऩने कङ्टनै यकभ बएभभ सो पयपभयक नबएसम्भ
वभ ङ्झनजरे ङ्झरएको ऋण, ङ्झतनङ्टा ऩने कङ्टनै दभङ्जमत्व वभ अन्म

कङ्टनै सदस्मको तपाफभट ङ्झधतो वभ जभभनत फसेकोभभ सोको दभङ्जमत्व पयपभयक
नबएसम्भ ङ्झनजको सदस्मतभ सभभप्त हङ्टने छै न ।
(३) मस दपभभभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बए तभऩङ्झन सभधभयणसबभ

फोरभउने ङ्झनणाम बइसकेऩङ्झछ सभधभयणसबभ सम्ऩङ्ङ नबएसम्भ कसै रभई ऩङ्झन
सदस्मतभफभट हटभउन सङ्जकने छै न ।

२४. सङ्टङ्जवधभ प्रभप्त गना नसक्ने : कङ्टनै सदस्मरे सहकभयी सॊ स्थभरभई ङ्झतनङ्टा ऩने कङ्टनै
दभङ्जमत्व ङ्झनधभाङ्चयत सभमङ्झबि

बङ्टिभन नगये भभ वभ मो ऐन, मस ऐन अन्तगात

फनेको ङ्झनमभ तथभ ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सदस्मरे ऩभरन गनङ्टऩ
ा ने व्मवस्थभको
फभयम्फभय उल्रॊ घन गये भभ त्मस्तो सदस्मरे अन्म सदस्म सयहको सङ्टङ्झफधभ प्रभप्त
गना सक्ने छै न ।

ऩङ्चयच्छे द –६
सभधभयणसबभ, सङ्झभङ्झत तथभ रेखभ सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झत
२५. सभधभयणसबभ : (१) सहकभयी सॊ स्थभको सवोच्च अङ्गको रुऩभभ सभधभयणसबभ
हङ्टनेछ।
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(२) सहकभयी सॊ स्थभकभ सफै सदस्महरू सभधभयणसबभकभ सदस्म हङ्टने छन् ।
(३) सहकभयी सॊ स्थभको सभधभयणसबभ दे हभम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:–
(क) प्रभयङ्ञम्बक सभधभयणसबभ,
(ख) वभङ्जषक
ा सभधभयणसबभ,
(ग) ङ्जवशेष सभधभयणसबभ,
२६. प्रभयङ्ञम्बक सभधभयण सबभको कभभ, कताव्म य अङ्झधकभय : प्रभयङ्ञम्बक सभधभयणसबभको
कभभ, कताव्म य अङ्झधकभय दे हभम फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े :–
(क) प्रभयङ्ञम्बक सभधभयणसबभ हङ्टने अङ्ञघल्रो ङ्छदनसम्भको कभभ कभयफभही य
आङ्झथक
ा कभयोफभयको जभनकभयी ङ्झरने,

(ख) चभरू आङ्झथक
ा वषाको रभङ्झग वभङ्जषक
ा कभमािभ तथभ फजेट स्वीकृत
गने,
(ग) प्रङ्झतवेदन तथभ ङ्जवत्तीम ङ्जववयण अनङ्टभोदन गने,
(घ) ङ्जवङ्झनमभभभ उल्रेख बए फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत वभ रेखभ सङ्टऩयीवेऺण
सङ्झभङ्झतको ङ्झनवभाचन गने,
(ङ) आन्तङ्चयक कभमाङ्जवङ्झध ऩभङ्चयत गने,
(च) रेखभ ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि य ङ्झनजको ऩभङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधभायण गने,
(छ) ङ्जवङ्झनमभभभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभकभ अन्म कभमाहरू गने ।
२७. वभङ्जषक
ा सभधभयणसबभको कभभ, कताव्म य अङ्झधकभय : वभङ्जषक
ा सभधभयणसबभको कभभ,
कताव्म य अङ्झधकभय दे हभम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :–
(क) वभङ्जषक
ा कभमािभ तथभ फजेट स्वीकृत गने,
(ख) वभङ्जषक
ा रेखभ ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन अनङ्टभोदन गने,
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(ग) सङ्झभङ्झत वभ रेखभ सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनवभाचन तथभ ङ्जवघटन गने,
(घ) सञ्चभरक वभ रेखभ सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक वभ सदस्मरभई
ऩदफभट हटभउने,
(ङ) सङ्झभङ्झत वभ रेखभ सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको वभङ्जषक
ा प्रङ्झतवेदन ऩभङ्चयत गने,
(च) ङ्जवङ्झनमभ सॊ शोधन तथभ आन्तङ्चयक कभमाङ्जवङ्झध ऩभङ्चयत गने,
(छ) रेखभ ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि य ङ्झनजको ऩभङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधभायण गने,
(ज) सॊ स्थभ एकीकयण वभ ङ्जवघटन सम्फन्धी ङ्झनणाम गने,
(झ) ऩभङ्चयश्रङ्झभक रगभमतकभ सङ्टङ्जवधभ तोक्ने,
(ञ) ऋण तथभ अनङ्टदभन प्रभप्त गने सम्फन्धभभ ङ्झनणाम गने,
(ट) सदस्मको दभङ्जमत्व ङ्झभनभहभ ङ्छदने,
(ठ) सङ्झभङ्झतरभई आवश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदने,
(ड) ङ्जवङ्झनमभभभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभकभ अन्म कभमाहरू गने ।
२८. सभधभयणसबभको फैठक : (१) सङ्झभङ्झतरे सहकभयी सॊ स्थभ दतभा बएको ङ्झभङ्झतरे तीन
भङ्जहनभङ्झबि प्रभयङ्ञम्बक सभधभयणसबभ फोरभउनङ्ट ऩनेछ ।
(२) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथक
ा वषा सभभप्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनभङ्झबि वभङ्जषक
ा
सभधभयणसबभ फोरभउनङ्ट ऩनेछ ।
(३) सङ्झभङ्झतरे दे हभमको अवस्थभभभ ङ्जवशेष सभधभयण सबभ फोरभउनङ्ट ऩनेछ :–
(क) सॊ स्थभको कभभ ङ्जवशेषरे ङ्जवशेष सभधभयण सबभ फोरभउनङ्टऩने सङ्झभङ्झतवभट
ङ्झनणाम बएभभ,
(ख) दपभ ३८ को उऩदपभ (१) को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभ रेखभ
सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झसपभङ्चयसभभ,
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(ग) कङ्टनै सञ्चभरकरे ङ्जवशेष सभधभयणसबभ फोरभउन ऩेश गये को प्रस्तभव
सङ्झभङ्झतद्धभयभ ऩभङ्चयत बएभभ,
(घ) ङ्जवशेष सभधभयणसबभ फोरभउनङ्ट ऩने कभयण खङ्टरभइ ऩच्चीस प्रङ्झतशत
सदस्मरे सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदएभभ,
(ङ) दपभ २९ को उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे ङ्झनदे शन
ङ्छदएभभ,

(४) उऩदपभ (३) भभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बए तभऩङ्झन सॊ स्थभको

सञ्चभरक वभ व्मवस्थभऩकफभट आफ्नो ङ्ञजम्भेवभयी ऩूयभ नगयी सॊ स्थभ
सञ्चभरनभभ सभस्मभ उत्ऩङ्ङ बएको अवस्थभभभ दतभा गने अङ्झधकभयीरभई

जभनकभयी ङ्छदई सभधभयण सदस्महरू भध्मेफभट फहङ्टभत सदस्म उऩङ्ञस्थत
बई ङ्जवशेष सभधभयण सबभ गना सङ्जकनेछ ।
२९. ङ्जवशेष सभधभयणसबभ फोरभउन ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्ने : (१) सॊ स्थभको ङ्झनयीऺण वभ

सङ्टऩयीवेऺण गदभा वभ कसै को उजूयी ऩयी छभनङ्जवन गदभा दे हभमको अवस्थभ दे ङ्ञखन
आएभभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे त्मस्तो सहकभयी सॊ स्थभको सङ्झभङ्झतरभई सभधभयणसबभ
फोरभउन ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ :–
(क) सहकभयीको भूल्म, भभन्मतभ तथभ ङ्झसद्धभन्त ङ्जवऩङ्चयत कभमा गये भभ,
(ख) मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ तथभ आन्तङ्चयक
कभमाङ्जवङ्झध ङ्जवऩङ्चयत कभमा गये भभ,
(घ) दतभा गने अङ्झधकभयीरे ङ्छदएको ङ्झनदे शनको फभयम्फभय उल्रङ्घन गये भभ,
(ङ) दपभ ३१ को उऩदपभ (२) फभोङ्ञजभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे आदे श
ङ्छदएभभ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ सभधभयणसबभ फोरभउन ङ्झनदे शन प्रभप्त बएभभ

सङ्झभङ्झतरे सो ङ्झनदे शन प्रभप्त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबि सभधभयणसबभको फैठक
20

फोरभउनङ्ट ऩनेछ य सभधभयणसबभको फैठकभभ उजूयी वभ ङ्झनयीऺणकभ िभभभ

दे ङ्ञखएकभ ङ्जवषमभभ छरपर गयी सोको प्रङ्झतवेदन दतभा गने अङ्झधकभयीसभऺ ऩेश
गनङ्टा ऩनेछ ।
(३)

उऩदपभ

(१)

वभ

(२)

भभ

उङ्ञल्रङ्ञखत

अवङ्झधङ्झबि

सङ्झभङ्झतरे

सभधभयणसबभ नफोरभएभभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे त्मस्तो सभधभयणसबभ फोरभउन
सक्नेछ ।
(४) सहकभयी सॊ स्थभको सभधभयणसबभको रभङ्झग गणऩूयक सॊ ख्मभ तत्कभर
कभमभ यहे को सदस्म सॊ ख्मभको एकभउङ्ङ प्रङ्झतशत हङ्टनछ
े ।
तय ऩङ्जहरो ऩटक डभङ्जकएको सभधभयण सबभभभ गणऩङ्टयक सॊ ख्मभ नऩङ्टगेभभ

त्मसको सभत ङ्छदन ङ्झबि दोस्रो ऩटक सभधभयण सबभ फोरभउनङ्ट ऩने य मसयी दोस्रो

ऩटक फोरभइएको सभधभयण सबभभभ सॊ चभरक सङ्झभङ्झतको फहङ्टभत सङ्जहत एक
ङ्झतहभई सभधभयण सदस्महरुको उऩङ्ञस्थङ्झत बएभभ सभधभयण सबभको गणऩङ्टयक सॊ ख्मभ
ऩङ्टगेको भभङ्झननेछ ।
(५) उऩदपभ (४) भभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बए तभऩङ्झन दपभ २८ को

(४) भभ बएको व्मवस्थभ सोहीअनङ्टसभय हङ्टनेछ ।

(६) दङ्टई हजभय वभ सोबन्दभ फढी सदस्म बएको सॊ स्थभरे सभधभयण सबभ

गदभा सभभन कभमासूचीभभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सदस्म सॊ ख्मभको आधभयभभ वडभ-वडभ
वभ अन्म ऩभमकको स्थभनभभ सॊ चभरक सदस्महरुरभई ऩठभई सभधभयण सबभ गना य
त्मस्तो

सबभको

ङ्झनणाम

प्रभभङ्ञणत

गना

प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु

छनौट

गयी

त्मस्तभ

प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको उऩङ्ञस्थङ्झतको सबभरे अङ्ञन्तभ ङ्झनणाम प्रभभङ्ञणत गने व्मवस्थभ
ङ्झभरभउन सक्नेछ ।
३०. सञ्चभरक सङ्झभङ्झत : (१)

सहकभयी सॊ स्थभभभ सभधभयणसबभफभट ङ्झनवभाङ्ञचत एक

सञ्चभरक सङ्झभङ्झत यहनेछ ।
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तय, एउटै व्मङ्ञि रगभतभय एउटै ऩदभभ दङ्टई ऩटकबन्दभ फढी सञ्चभरक
हङ्टन ऩभउने छै न ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभभ उऩरब्ध बएसम्भ कम्तीभभ
तेत्तीस प्रङ्झतशत भङ्जहरभ सदस्मको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टा ऩनेछ ।
(३) एउटै ऩङ्चयवभयको एकबन्दभ फढी सदस्म एकै अवङ्झधभभ सञ्चभरक तथभ

रेखभ सङ्झभङ्झतको ऩदभभ उम्भेदवभय फङ्ङ य ङ्झनवभाङ्ञचत हङ्टन सक्ने छै न ।

(४) कङ्टनै सॊ स्थभको सञ्चभरक सोही सॊ स्थभको कभाचभयी वभ आफ्नो सॊ स्थभरे

सदस्मतभ ङ्झरएको सहकभयी सॊ घ वभ फैङ्क फभहे क अको कङ्टनै सॊ स्थभको सॊ चभरक
फङ्ङ ऩभउने छै न ।
तय वभङ्जषक
ा
दङ्टई कयोड रुऩैमभबन्दभ कभको कभयोवभय गने सहकभयी

सॊ स्थभको सञ्चभरकरे त्मस्तो सहकभयी सॊ स्थभभभ कभाचभयीको रुऩभभ कभभ गना
फभधभ ऩने छै न । वभङ्जषक
ा दङ्टई कयोडबन्दभ फङ्जढ कभयोवभय गने सॊ स्थभभभ कङ्टनै
सॊ चभरक कभाचभयी यहेको बए मो ऐन प्रभयम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक वषाङ्झबि त्मस्तो
सॊ चभरकरे कभाचभयीको ऩद त्मभग गयी अको कभाचभयीको व्मवस्थभ गनङ्टऩ
ा नेछ ।
ङ्ट ङ्ञघ कङ्टनै व्मङ्ञि एकबन्दभ फढी सॊ स्थभको सञ्चभरक
(५) मो ऐन प्रभयम्ब हङ्टनअ

वभ सोही वभ अको सॊ स्थभको कभाचभयी बएकोभभ मो ऐन प्रभयम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे
एक वषाङ्झबि कङ्टनै एक सॊ स्थभको भभि सञ्चभरक वभ कभाचभयी यहनङ्ट ऩनेछ ।
(६) सङ्झभङ्झतको कभमभावङ्झध चभय वषाको हङ्टनेछ ।

३१. सञ्चभरक सङ्झभङ्झतको ङ्झनवभाचन : (१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कभमभावङ्झध सभभप्त हङ्टन ङ्ट
कङ्ञम्तभभ एक भङ्जहनभ अङ्ञघ अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनवभाचन गयभउनङ्ट ऩनेछ ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनवभाचन नगयभएको जभनकभयी

प्रभप्त बएभभ त्मस्तो जभनकभयी प्रभप्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनभङ्झबि सङ्झभङ्झतको

ङ्झनवभाचन गयभउन दतभा गने अङ्झधकभयीरे सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरभई आदे श ङ्छदन
सक्नेछ ।
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(३) उऩदपभ (२) फभोङ्ञजभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे आदे श ङ्छदएकोभभ

सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे सो आदे श फभोङ्ञजभको सभमभवङ्झधङ्झबि सङ्झभङ्झतको ङ्झनवभाचन
गयभई दतभा गने अङ्झधकभयीरभई जभनकभयी गयभउनङ्ट ऩनेछ।
(४) उऩदपभ (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनवभाचन नगयभएभभ दतभा गने

अङ्झधकभयीरे त्मस्तो सॊ स्थभ सदस्म यहे को भभङ्झथल्रो सॊ घ बए सो सॊ घको प्रङ्झतङ्झनङ्झध
सभेतरभई सहबभगी गयभई सङ्झभङ्झतको ङ्झनवभाचन सम्फन्धी सम्ऩूणा कभमा गने
गयभउनेछ ।
(५) उऩदपभ (४) फभोङ्ञजभको ङ्झनवभाचन कभमाभभ सहमोग ऩङ्टर्मभउनङ्ट
सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतकभ ऩदभङ्झधकभयीहरूको कताव्म हङ्टनेछ ।
(६) उऩदपभ (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनवभाचन गयभउॉदभ रभगेको सम्ऩूणा खचा
सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभरे व्महोनङ्टा ऩनेछ।
(७) मस दपभ फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको अको ङ्झनवभाचन नबएसम्भको रभङ्झग
सङ्झभङ्झतरे ङ्जवङ्झनमभभभ व्मवस्थभ बए फभोङ्ञजभ आफ्नो कभमा सञ्चभरन गनेछ ।
३२. सङ्झभङ्झतको कभभ, कताव्म य अङ्झधकभय : मस ऐनभभ अन्मि उङ्ञल्रङ्ञखत कभभ,
कताव्म य अङ्झधकभयकभ अङ्झतङ्चयि सङ्झभङ्झतको कभभ, कताव्म य अङ्झधकभय दे हभम
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :–
(क) सहकभयीकभ भूल्म, भभन्मतभ य ङ्झसद्धभन्त फभोङ्ञजभ सहकभयी सॊ स्थभको
सञ्चभरन गने,
(ख) आङ्झथक
ा तथभ प्रशभसकीम कभमा गने, गयभउने,
(ग) प्रभयङ्ञम्बक सभधभयणसबभ, वभङ्जषक
ा सभधभयणसबभ तथभ ङ्जवशेष सभधभयणसबभ
फोरभउने,
(घ) सभधभयणसबभकभ ङ्झनणामहरू कभमभान्वमन गने, गयभउने,
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(ङ) सॊ स्थभको नीङ्झत, मोजनभ, फजेट तथभ फभङ्जषक
ा कभमािभको तजङ्टभ
ा भ गयी
सभधभयणसबभ सभऺ ऩेश गने,
(च) सॊ स्थभको सदस्मतभ प्रदभन गने तथभ सदस्मतभफभट हटभउने,
(छ) शेमय नभभसभयी तथभ ङ्जपतभा सम्फन्धी कभमा गने,
(ज) सम्फङ्ञन्धत सॊ घको सदस्मतभ ङ्झरने,
(झ) ङ्जवङ्झनमभ तथभ आन्तङ्चयक कभमाङ्जवङ्झध तमभय गयी सभधभयणसबभभभ ऩेश
गने,
(ञ) सॊ स्थभको कभमाऺेिङ्झबि सॊ स्थभको कभयोफभय य व्मवसभमको ङ्जहत
प्रवद्धानको रभङ्झग आवश्मक कभमा गने, गयभउने,
३३. सञ्चभरक ऩदभभ फहभर नयहने: दे हभमको कङ्टनै अवस्थभभभ सञ्चभरक आफ्नो ऩदभभ
फहभर यहन सक्ने छै न:(क) ङ्झनजरे ङ्छदएको यभजीनभभभ सङ्झभङ्झतफभट स्वीकृत बएभभ,
(ख) ङ्झनजरभई दपभ ३४ को उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ सञ्चभरकफभट
हटभउने ङ्झनणाम बएभभ,
(ग) ङ्झनज अको सॊ स्थभको सञ्चभरक यहे भभ,
(घ) ङ्झनज सोही वभ अको सॊ स्थभको कभाचभयी यहे भभ,
तय

दपभ

३०

को

उऩदपभ

(४)

को

वभक्मभॊशभभ रेङ्ञखएको कङ्टयभभभ सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ।

प्रङ्झतफन्धभत्भक

(ङ) ङ्झनज सोही वभ अको सॊ स्थभको रेखभ सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको ऩदभभ
यहे भभ
(च) ङ्झनजको भृत्मङ्ट बएभभ।
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३४. सञ्चभरकरभई ऩदफभट हटभउन सक्ने : (१) सभधभयणसबभरे वहङ्टभतको ङ्झनणामफभट
दे हभमको कङ्टनै अवस्थभभभ सञ्चभरकरभई सङ्झभङ्झतको सञ्चभरक ऩदफभट हटभउन
सक्नेछ :–
(क) आङ्झथक
ा

ङ्जहनभङ्झभनभ

गयी

सम्फङ्ञन्धत

सॊ स्थभरभई

हभनी

नोक्सभनी

ऩङ्टर्मभएभभ,
(ख) अनङ्झधकृत तवयरे सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभको कभयोफभय सम्फन्धी ङ्जवषमको
गोऩङ्झनमतभ बङ्ग गये भभ,
(ग) सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभको कभयोफभय य व्मवसभमसॉग प्रङ्झतस्ऩधभा हङ्टने गयी
सभभन प्रकृङ्झतको कभयोफभय वभ व्मवसभम गये भभ,

(घ) सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभको अङ्जहत हङ्टने कङ्टनै कभमा गये भभ,
(ङ) ङ्झनज शभयीङ्चयक वभ भभनङ्झसक रुऩभभ कभभ गना नसक्ने बएभभ,
(च) कङ्टनै सञ्चभरकभभ मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ वभ
ङ्जवङ्झनमभभभ उङ्ञल्रङ्ञखत मोग्मतभ नयहे भभ ।
(२) कङ्टनै सञ्चभरकरभई सङ्झभङ्झतको ऩदफभट हटभउने ङ्झनणाम गनङ्टा अङ्ञघ

त्मस्तो सञ्चभरकरभई सभधभयणसबभ सभऺ सपभई ऩेश गने भनभङ्झसफ भभङ्जपकको
भौकभ ङ्छदइनेछ ।
(३) उऩदपभ (२) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबि कङ्टनै सञ्चभरकरे सपभई ऩेश

नगये भभ वभ ङ्झनजरे ऩेश गये को सपभई सन्तोषजनक नबएभभ सभधभयणसबभरे
त्मस्तो सञ्चभरकरभई ऩदफभट हटभउन सक्नेछ ।

(४) उऩदपभ (३) फभोङ्ञजभ सञ्चभरकको ऩदफभट हटभइएको सदस्म
सङ्झभङ्झतको दङ्टई कभमाकभर सम्भको ङ्झनवभाचनभभ उम्भेदवभय फङ्ङ ऩभउने छै न ।
(५) उऩदपभ (३) फभोङ्ञजभ कङ्टनै सञ्चभरक ऩदफभट हटे भभ त्मस्तो ऩदभभ
सभधभयणसबभरे फभॉकी अवङ्झधको रभङ्झग अको सञ्चभरकको ङ्झनवभाचन गनेछ ।
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३५. ङ्झनजी स्वभथा सभभवेश बएको ङ्झनणाम प्रकृमभभभ सॊ रग्न हङ्टन नहङ्टने

:(१) सञ्चभरकरे

ङ्ट ॉद
आफ्नो ङ्झनजी स्वभथा सभभवेश बएको ङ्झनणाम प्रङ्जिमभभभ सॊ रग्न हङ्टनह
ङ्ट ै न ।

(२) सञ्चभरकरे आपूरभई भभि व्मङ्ञिगत पभइदभ हङ्टनेगयी सॊ स्थभभभ कङ्टनै

कभमा गना गयभउन हङ्टॉदैन ।

(३) कङ्टनै सञ्चभरकरे उऩदपभ (१) को ङ्झफऩङ्चयत हङ्टने गयी वभ आफ्नो

अङ्झधकभयऺेिबन्दभ फभङ्जहय गई कङ्टनै कभभ कभयफभही गये गयभएभभ त्मस्तो कभभ
कभयफभही प्रङ्झत त्मस्तो सञ्चभरक व्मङ्ञिगत रूऩभभ उत्तयदभमी हङ्टनेछ य त्मस्तो

कभभ कभयफभहीफभट सॊ स्थभ, सदस्म वभ अन्म कङ्टनै व्मङ्ञिरभई हभनी नोक्सभनी हङ्टन

गएको यहे छ बने त्मस्तो हभनी नोक्सभनी ङ्झनजको जभमजेथभफभट असूर उऩय
गङ्चयनेछ ।
३६. सङ्झभङ्झतको ङ्जवघटन : (१) सभधभयणसबभरे दे हभमको अवस्थभभभ सङ्झभङ्झतको ङ्जवघटन
गना सक्नेछ्–
(क)सङ्झभङ्झतको फदङ्झनमतऩूणा कभमाफभट सॊ स्थभको कभयोफभय जोङ्ञखभभभ ऩये भभ,
(ख) सॊ स्थभरे ङ्झतनङ्टऩ
ा ने दभङ्जमत्व तोङ्जकएको सभमङ्झबि बङ्टिभन गना नसकेभभ,
(ग) ङ्जवङ्झनमभभभ उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म य कभमा ङ्जवऩङ्चयतको कभभ गये भभ,
(घ) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो ङ्ञजम्भेवभयी ऩूयभ नगये भभ,
(ङ) मो ऐन वभ मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभभवरीभभ उङ्ञल्रङ्ञखत शता वभ
दतभा गने

अङ्झधकभयीरे ङ्छदएको ङ्झनदे शनको फभयम्फभय उल्रङ्घन गये भभ ।

(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन बएभभ सभधभयणसबभरे नमभॉ
सङ्झभङ्झतको ङ्झनवभाचन गनेछ ।
(३) सङ्झभङ्झतरे मो ऐन वभ मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ दतभा

गने अङ्झधकभयीरे ङ्छदएको ङ्झनदे शन ऩभरनभ नगये भभ वभ दपभ २९ को उऩदपभ (२)
फभोङ्ञजभ ऩेश बएको प्रङ्झतवेदन सभेतको आधभयभभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे
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सङ्झभङ्झतरभई उजूयी वभ ङ्झनयीऺणको िभभभ दे ङ्ञखएकभ ङ्जवषमवस्तङ्टको गभम्बीमातभको
आधभयभभ फढीभभ छ भङ्जहनभको सभम ङ्छदई सङ्टधभय गने भौकभ ङ्छदन सक्नेछ य
त्मस्तो सभमभवङ्झध ङ्झबि ऩङ्झन सङ्टधभय नगये भभ त्मस्तो सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन गनेछ ।
(४) उऩदपभ (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन बएभभ त्मसयी ङ्जवघटन

गङ्चयएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनभ ङ्झबिभभ अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनवभाचन सम्ऩङ्ङ गयभउन य
त्मस्तो ङ्झनवभाचन नबएसम्भ सॊ स्थभको दै ङ्झनक कभमा सञ्चभरन गना दतभा गने
अङ्झधकभयीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको एक तदथा सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टा ऩनेछ ।
(५) मस दपभ फभोङ्ञजभ अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनवभाचन गयभउॉदभ रभगेको
सम्ऩूणा खचा सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभरे व्महोनेछ ।
३७. रेखभ सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको गठन : (१) सॊ स्थभभभ आन्तङ्चयक ङ्झनमन्िण प्रणभरीरभई

सङ्टदृढ गना तोङ्जकए फभोङ्ञजभको मोग्मतभ ऩङ्टगेकभ एकजनभ सॊ मोजक य दङ्टईजनभ

सदस्महरू यहने गयी सभधभयणसबभरे ङ्झनवभाचनफभट रेखभ सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झत गठन
गनेछ ।
(२) एउटै

ऩङ्चयवभयको एकबन्दभ फढी व्मङ्ञि एकै अवङ्झधभभ एउटै

सॊ स्थभको सञ्चभरक वभ रेखभ सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक वभ सदस्म ऩदभभ
उम्भेदवभय फङ्ङ य ङ्झनवभाङ्ञचत हङ्टन सक्ने छै न ।
(३) भङ्जहरभ सेमय सदस्म बएको सहकभयीको हकभभ उऩदपभ १ फभोङ्ञजभ

गठन हङ्टने रेखभ सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतभभ एक जनभ भङ्जहरभ सदस्म हङ्टन ङ्ट ऩने छ ।
३८. रेखभ सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको कभभ, कताव्म य अङ्झधकभय : (१)

रेखभ सङ्टऩङ्चयवेऺण

सङ्झभङ्झतको कभभ, कताव्म य अङ्झधकभय दे हभम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :–
(क) प्रत्मेक चौभभङ्झसकभभ सहकभयी सॊ स्थभको आन्तङ्चयक रेखभऩयीऺण गने,
गयभउने,
(ख) आन्तङ्चयक रेखभऩयीऺण गदभा रेखभऩयीऺणकभ आधभयबूत ङ्झसद्धभन्तको
ऩभरनभ गने, गयभउने,
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(ग) ङ्जवत्तीम तथभ आङ्झथक
ा
कभयोवभयको ङ्झनयीऺण तथभ भूल्मभङ्कन गने,
गयभउने,
(घ) सङ्झभङ्झतको कभभ कभयवभहीको ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩयीवेऺण गने य सङ्झभङ्झतरभई
आवश्मक सङ्टझभव ङ्छदने,
(ङ) सभधभयणसबभको ङ्झनदे शन, ङ्झनणाम तथभ सङ्झभङ्झतकभ ङ्झनणाम कभमभान्वमन
बए नबएको अनङ्टगभन गने,

(च) रेखभ सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन य सङ्झभङ्झतको कभभ कभयफभहीको सङ्टऩङ्चयवेऺण
सम्फन्धी वभङ्जषक
ा प्रङ्झतवेदन सभधभयणसबभ सभऺ ऩेश गने,
(छ) आपूरे ऩटक ऩटक ङ्छदएकभ सङ्टझभव कभमभान्वमन नबएको कभयणफभट
कङ्टनै सॊ स्थभको ङ्जहतभभ प्रङ्झतकूर असय ऩये भभ वभ त्मस्तो सॊ स्थभको
नगद

वभ

ङ्ञजन्सी

सम्ऩङ्ञत्तको

व्मभऩक

रूऩभभ

ङ्जहनभङ्झभनभ

वभ

अङ्झनमङ्झभततभ बएको वभ सॊ स्थभ गम्बीय आङ्झथक
ा
सॊ कटभभ ऩना
रभगेकोभभ सोको कभयण खङ्टरभई ङ्जवशेष सभधभयणसबभ फोरभउन
सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झसपभङ्चयस गने ।
(ज) आवश्मक ऩये भभ आन्तङ्चयक रेखभ ऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञिकभ रभङ्झग तीन
जनभको नभभ सञ्चभरक सङ्झभङ्झतभभ ङ्झसपभङ्चयस गने ।
(२) रेखभ सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक वभ सदस्म सॊ स्थभको दै ङ्झनक
आङ्झथक
ा प्रशभसङ्झनक कभमाभभ सहबभगी हङ्टन ऩभउने छै न ।

ऩङ्चयच्छे द–७

फचत तथभ ऋण ऩङ्चयचभरन

३९. सदस्म केङ्ञन्ित बई फचत तथभ ऋणको कभयोफभय गनङ्टा ऩने : (१) सॊ स्थभरे आफ्नभ
सदस्महरूको भभि फचत स्वीकभय गना, सोको ऩङ्चयचभरन गना य सदस्मरभई भभि
ऋण प्रदभन गना सक्नेछ ।
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(२) उऩदपभ (१) भभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बएतभऩङ्झन फचत तथभ

ऋणको भङ्टख्म कभयोफभय गने गयी दतभा बएको सॊ स्थभ फभहे क अन्म ङ्जवषमगत वभ
वहङ्टउद्देश्मीम सॊ स्थभरे फचत तथभ ऋणको भङ्टख्म कभयोवभय गना ऩभउने छै न।

तय मो ऐन प्रभयम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ फहङ्टउद्देश्मीम वभ ङ्जवषमगत सॊ स्थभको रुऩभभ

दतभा बई भङ्टख्म कभयोवभयको रुऩभभ वचत तथभ ऋणको कभयोवभय गदै आएको

बए त्मस्तो सॊ स्थभरे तीन वषा ङ्झबिभभ वचत तथभ ऋणको भङ्टख्म कभयोवभय नहङ्टने
गयी दतभा हङ्टॉदभकभ फखतभभ उल्रेख गङ्चयएको भङ्टख्म कभयोवभय गने गयी सॊ स्थभ
सञ्चभरन गनङ्टऩ
ा नेछ ।
(३) सॊ स्थभरे सदस्मरभई प्रदभन गने ऋणभभ सेवभ शङ्टल्क य नवीकयण
शङ्टल्क ङ्झरन ऩभइने छै न ।
(४) फचत य ऋणको ब्मभजदय फीचको अन्तय छ प्रङ्झतशतबन्दभ फढी हङ्टने
छै न ।

(५) सॊ स्थभरे प्रदभन गये को ऋणभभ रभग्ने ब्मभजरभई भूर ऋणभभ
ॉ ीकृत गयी सोको आधभयभभ ब्मभज रगभउन ऩभइने छै न ।
ऩूज

(६) सॊ स्थभरे कङ्टनैऩङ्झन कम्ऩनीको शेमय खङ्चयद गना सक्ने छै न ।
तय
(१) सॊ स्थभको दभङ्जमत्वप्रङ्झत प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी सॊ स्थभरे स्वप्रमोजनको
रभङ्झग अचर सम्ऩङ्ञत्त खयीद तथभ ऩूवभाधभय ङ्झनभभाण एवॊ सॊ स्थभ य

ॉ ी कोष
सदस्महरुको ङ्जहतभभ उत्ऩभदन य सेवभको ऺेिभभ प्रभथङ्झभक ऩूज
ऩङ्चयचभरन गना वभधभ ऩने छै न ।
(२) मो ऐन प्रभयम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्टनै सॊ स्थभरे कङ्टनै कम्ऩनीको शेमय

खङ्चयद गये को बएभभ त्मस्तो शेमय मो ऐन प्रभयम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक
वषा अवङ्झधङ्झबि हस्तभन्तयण गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ ।
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(३) उऩदपभ (२) भभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बएतभ ऩङ्झन सॊ स्थभरे

ङ्ट ङ्ञघ दतभा बएकभ सभनभ ङ्जकसभनद्वभयभ प्रवङ्जद्धत
मो ऐन प्रभयम्ब हङ्टनअ
ा ङ्जवत्तीम
सॊ स्थभको शेमय खङ्चयद गना फभधभ ऩनेछैन ।
ॉ ी कोषको ऩन्र गङ्टणभसम्भ वचत सॊ करन गना
(७) सॊ स्थभरे शेमय ऩूज
सक्नेछ ।
(८) सॊ स्थभरे दतभा गदभाकभ फखतकभ सदस्म फभहे क अन्म सदस्मरभई
सदस्मतभ प्रभप्त गये को तीन भङ्जहनभ अवङ्झध व्मङ्झतत नबई ऋण रगभनी
गना सक्ने छै न ।
४०. सन्दबा व्मभजदयसम्फन्धी व्मवस्थभ M (१) सॊ घीम तथभ प्रदे श कभनङ्टन फभोङ्ञजभ
यङ्ञजष्ट्रभयरे फचत तथभ ऋणको सन्दबा व्मभजदय तोक्न सक्नेछ ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सन्दबा ब्मभजदय सॊ स्थभकभ रभङ्झग ङ्झनदे शक
ब्मभजदय हङ्टनेछ ।
४१. व्मङ्ञिगत फचतको सीभभ : सॊ स्थभभभ सदस्मको व्मङ्ञिगत फचतको सीभभ तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द –९
आङ्झथक
ा स्रोत ऩङ्चयचभरन
४२. शेमय ङ्झफिी तथभ ङ्जपतभा सम्फन्धी व्मफस्थभ : (१) सॊ स्थभरे आफ्नो सदस्मरभई
शेमय ङ्जविी गना सक्नेछ।
(२) उऩदपभ (१) भभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बए तभऩङ्झन सॊ स्थभरे एकै

ॉ ीको फीस प्रङ्झतशतबन्दभ फढी हङ्टने गयी शेमय
सदस्मरभई आफ्नो कङ्टर शेमय ऩूज
ङ्झफिी गना सक्ने छै न ।
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तय नेऩभर सयकभय, प्रदे श सयकभय वभ स्थभनीम तहको ऩूणा वभ आॊङ्ञशक

स्वभङ्झभत्व वभ ङ्झनमन्िण बएको सॊ स्थभ वभ ङ्झनकभमको हकभभ मो फन्दे ज रभगू हङ्टने
छै न।

(४) सॊ स्थभको शेमयको अॊ ङ्जकत भूल्म प्रङ्झत शेमय एक सम रुऩैमभॉ हङ्टनेछ ।
ॉ ी ङ्जवङ्झनमभभभ उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(५) सॊ स्थभको शेमयऩूज
(६) सॊ स्थभरे खङ्टरभ फजभयभभ शेमय ङ्झफिी गना ऩभउने छै न ।
(७) सॊ स्थभको भूरधनको रुऩभभ यहे को कङ्टनै सदस्मको शेमय सोही

सॊ स्थभको ऋण वभ दभङ्जमत्व फभहे क अन्म कङ्टनै ऋण वभ दभङ्जमत्व वभऩत ङ्झररभभ
ङ्झफिी गङ्चयने छै न ।
४३. यकभ ङ्जपतभा तथभ खभतभ सञ्चभरनसम्फन्धी व्मवस्थभ : (1) कङ्टनै सदस्मरे सॊ स्थभको
सदस्मतभ त्मभग गयी यकभ ङ्जपतभा ङ्झरन चभहेभभ ङ्झनजको कङ्टनै दभङ्जमत्व बए त्मस्तो

दभङ्जमत्व बङ्टिभन गये को ङ्झभङ्झतरे एक भङ्जहनभङ्झबि ङ्झनजको फभॉकी यकभ तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ ङ्झनजरभई ङ्जपतभा गनङ्टा ऩनेछ ।
(२) कङ्टनै सदस्मरे सॊ स्थभभभ जम्भभ गये को फचत ङ्जपतभा भभग गये भभ

ङ्झनजको कङ्टनै दभङ्जमत्व बए त्मस्तो दभङ्जमत्व किभ गयी फभॉकी यकभ तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ ङ्झनजरभई ङ्जपतभा गनङ्टा ऩनेछ।
(३) सॊ स्थभरे वचत खभतभहरु भभि सॊ चभरन गना सक्नेछ ।
४४. ऋण वभ अनङ्टदभन ङ्झरन सक्ने : (१) सॊ स्थभरे ङ्जवदे शी फैंक वभ ङ्जवत्तीम सॊ स्थभ वभ
अन्म ङ्झनकभमफभट ऋण वभ अनङ्टदभन ङ्झरन वभ त्मस्तो ङ्झनकभमसॉग सभझेदभयीभभ कभभ
गना सॊ घीम कभनून वभोङ्ञजभ स्वीकृती ङ्झरनङ्ट ऩने छ ।

(२) उऩदपभ (१) वभोङ्ञजभ ङ्जवदे शी फैङ्क वभ ङ्झनकभमफभट ऋण वभ अनङ्टदभन

ङ्झरन स्वीकृतीको रभङ्झग तोङ्जकएवभोङ्ञजभको ङ्जववयणहरु सङ्जहत दतभा गने अङ्झधकभयी
सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
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(३) उऩदपभ (२) वभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्रभप्त बएभभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे
नगय कभमाऩभङ्झरकभभभ प्रस्तभव ऩेश गनङ्टा ऩनेछ ।
(४) उऩदपभ (३) फभोङ्ञजभको प्रस्तभव नगय कभमाऩभङ्झरकभरे उऩमङ्टि

दे खेभभ स्वीकृङ्झतको रभङ्झग भन्िभरमभभ ङ्झसपभङ्चयस गङ्चय ऩठभउनेछ ।

४५. नेऩभर सयकभयको सङ्टयऺण प्रभप्त गना सक्ने : (१) सॊ स्थभरे ङ्जवदे शी फैङ्क वभ
ङ्झनकभमसॉग ङ्झरने ऋणभभ सङ्टयऺण प्रभप्त गनङ्टा ऩने बएभभ सॊ घीम कभनून वभोङ्ञजभ
स्वीकृङ्झतको रभङ्झग दतभा गने अङ्झधकभयी सभऺ प्रस्तभव सङ्जहत ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने
छ।
(२) उऩदपभ (१) वभोङ्ञजभ

प्रभप्त प्रस्तभव उऩमङ्टि दे ङ्ञखएभभ नगय कभमाऩभङ्झरकभरे

सॊ घीम कभनङ्टन फभोङ्ञजभ स्वीकृङ्झतको रभङ्झग भन्िभरमभभ ङ्झसपभङ्चयस गङ्चय ऩठभउनङ्ट
ऩनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द –१०
सॊ स्थभको कोष
४६

सॊ स्थभको कोष : (१) सॊ स्थभको कोषभभ दे हभम फभोङ्ञजभको यकभ यहनेछ :–
(क) शेमय ङ्झफिीफभट प्रभप्त यकभ,
(ख) फचतको रुऩभभ प्रभप्त यकभ,
(ग) ऋणको रुऩभभ प्रभप्त यकभ,
(घ) नेऩभर सयकभयफभट प्रभप्त अनङ्टदभन यकभ,
(ङ) ङ्जवदे शी सयकभय वभ अन्तयभाङ्जष्ट्रम सॊ घसॊ स्थभफभट प्रभप्त अनङ्टदभन वभ
सहभमतभको यकभ,
(च) व्मवसभङ्जमक कभमाफभट आङ्ञजत
ा यकभ,
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(छ) सदस्मतभ प्रवेश शङ्टल्क,
(ज) सॊ स्थभको नभभभभ प्रभप्त हङ्टने अन्म जङ्टनसङ्टकै यकभ ।
४७. जगेडभ कोष : (१) सॊ स्थभभभ एक जगेडभ कोष यहनेछ ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभको कोषभभ दे हभम फभोङ्ञजभकभ यकभ यहने
छन् :–
(क) आङ्झथक
ा वषाको खू द फचत यकभको कम्तीभभ ऩच्चीस प्रङ्झतशत
यकभ,
ॉ ीगत अनङ्टदभन
(ख) कङ्टनै सॊ स्थभ, सॊ घ वभ ङ्झनकभमरे प्रदभन गये को ऩूज
यकभ,
(ग) ङ्ञस्थय सम्ऩङ्ञत्त ङ्जविीफभट प्रभप्त यकभ,
(घ) अन्म स्रोतफभट प्रभप्त यकभ ।
(३) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभको जगेडभ कोष अङ्जवबभज्म हङ्टनेछ ।
ॉ ी ङ्जपतभा कोष : (१) सॊ स्थभभभ एक सॊ यङ्ञऺत ऩूज
ॉ ी ङ्जपतभा कोष यहनेछ।
४८. सॊ यङ्ञऺत ऩूज
(२) दपभ ४७ फभोङ्ञजभको जगेडभ कोषभभ सो दपभको उऩदपभ (२) को

खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ छङ्ट ट्ट्यभई फभॉकी यहे को यकभको कम्तीभभ ऩच्चीस

प्रङ्झतशत यकभ उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभको कोषभभ वभङ्जषक
ा
रुऩभभ जम्भभ गनङ्टा
ऩनेछ।
(३) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभको यकभ सदस्मरे गये को मोगदभनको

आधभयभभ

सॊ घीम

तथभ

प्रभदे ङ्ञशक

कभनङ्टनभभ

तोङ्जकए

फभोङ्ञजभको

वभङ्जषक
ा

कभयोवभयको आधभयभभ सम्फङ्ञन्धत सदस्मरभई उऩरव्ध गयभउनङ्ट ऩनेछ ।
४९. सहकभयी प्रवद्धान कोषसम्फन्धी व्मवस्थभ : (१) सॊ स्थभरे सहकभयी व्मवसभमको

प्रवद्धान गनाको रभङ्झग दपभ ४७ फभोङ्ञजभ जगेडभ कोषभभ सो दपभको उऩदपभ
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(२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ छङ्ट यभई फभॉकी यहे को यकभको शून्म
दशभरव ऩभॉच प्रङ्झतशतरे हङ्टन आउने यकभ सॊ घीम तथभ प्रभदे ङ्ञशक कभनङ्टनभभ

व्मवस्थभ बए फभोङ्ञजभको सहकभयी प्रवद्धान कोषभभ वभङ्जषक
ा रुऩभभ जम्भभ गनङ्टा
ऩनेछ ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभको कोषको उऩमोग सॊ घीम तथभ प्रभदे ङ्ञशक
कभनङ्टनभभ व्मवस्थभ बएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
५०. अन्म कोषसम्फन्धी व्मफस्थभ : (१) दपभ ४६, ४७, ४८ य ४९ भभ उङ्ञल्रङ्ञखत
कोषकभ अङ्झतङ्चयि सॊ स्थभभभ सहकभयी ङ्ञशऺभ कोष, शेमय रभबभॊश कोष रगभमत
तोङ्जकए फभोङ्ञजभकभ अन्म कोषहरु यहन सक्ने छन् ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभको कोषको यकभ सो कोषको उद्देश्म ऩूङ्झतक
ा भ
रभङ्झग ङ्जवङ्झनमभभभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩमोग गना सङ्जकनेछ ।
ॉ ीको ऩन्र प्रङ्झतशतबन्दभ
तय एक वषाको शेमय रभबभॊशको यकभ शेमय ऩूज
फढी हङ्टने छै न ।

ऩङ्चयच्छे द –११
अङ्झबरेख य सूचनभ
५१. अङ्झबरेख यभख्नङ्ट ऩने : (१) सॊ स्थभरे सभधभयण सबभ, सङ्झभङ्झत तथभ रेखभ सङ्टऩयीफेऺण

सङ्झभङ्झत फैठककभ ङ्झनणाम तथभ कभभ कभयफभहीको अद्यभवङ्झधक अङ्झबरेख सङ्टयङ्ञऺत
सभथ यभख्नङ्ट ऩनेछ ।
(२) सॊ स्थभरे कभयोफभयसॉग सम्फङ्ञन्धत तथभ अन्म आवश्मक अङ्झबरेखहरू
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत सभथ यभख्नङ्ट ऩनेछ ।

५२. ङ्जववयण उऩरब्ध गयभउनङ्ट ऩने : (१) सॊ स्थभरे दे हभमकभ ङ्जववयणहरू सङ्जहतको

प्रङ्झतवेदन आङ्झथक
ा वषा सभभप्त बएको तीन भङ्जहनभ ङ्झबि दतभा गने अङ्झधकभयी सभऺ
ऩेश गनङ्टा ऩनेछ :–
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(क) कभयोफभयको चौभभङ्झसक य वभङ्जषक
ा
प्रङ्झतवेदन तथभ रेखभऩयीऺण
प्रङ्झतवेदन
(ख) फभङ्जषक
ा कभमािभ, नीङ्झत तथभ मोजनभ,
(ग) खङ्टद फचत सम्फन्धी नीङ्झत तथभ मोजनभ,
(घ) सञ्चभरकको नभभ तथभ फभॉकी कभमभावङ्झधको सूची,
(ङ) सभधभयणसबभको फैठक सम्फन्धी जभनकभयी,
ॉ ी,
(च) शेमय सदस्म सॊ ख्मभ य शेमयऩूज
(छ) सञ्चभरक वभ सदस्मरे ङ्झरएको ऋण ङ्झतना फभॉकी यहे को यकभ,
(ज) दतभा गने अङ्झधकभयीरे सभम सभमभभ तोङ्जकङ्छदएको अन्म ङ्जववयण ।

ऩङ्चयच्छे द – १२

रेखभ य रेखभऩयीऺण
५३. कभयोफभयको रेखभ : सॊ स्थभको

कभयोफभयको रेखभ दोहोयो रेखभ प्रणभरीभभ

आधभङ्चयत य कभयोफभयको मथभथा ङ्ञस्थङ्झत स्ऩष्ट रुऩभभ दे ङ्ञखने गयी सॊ घीम तथभ
प्रभदे ङ्ञशक कभनून फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रभयरे

रभगू गये को रेखभभभन (एकभउङ्ञन्टङ

स्यभण्डडा) य मस ऐन फभोङ्ञजभ ऩभरनभ गनङ्टऩ
ा ने अन्म शता तथभ व्मवस्थभ
फभोङ्ञजभ यभख्नङ्ट ऩनेछ ।

५४. रेखभऩयीऺण : (१) सॊ स्थभरे प्रत्मेक आङ्झथक
ा वषाको रेखभऩयीऺण सो आङ्झथक
ा वषा
सभभप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनभङ्झबि प्रचङ्झरत कभनून फभोङ्ञजभ इजभजतऩि
प्रभप्त रेखभऩयीऺकद्वभयभ गयभउनङ्ट ऩनेछ ।
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(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभको अवङ्झध ङ्झबि कङ्टनै सॊ स्थभरे रेखभऩयीऺण

नगयभएको ऩभइएभभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे त्मस्तो सॊ स्थभको रेखभ ऩयीऺण
इजभजतऩि प्रभप्त रेखभऩयीऺकफभट गयभउन सक्नेछ।
(३) उऩदपभ (२) फभोङ्ञजभ रेखभऩयीऺण गयभउॉदभ रेखभऩयीऺकरभई ङ्छदनङ्ट
ऩने ऩभङ्चयश्रङ्झभक रगभमतको यकभ सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभरे व्महोनेछ ।
(४) उऩदपभ (१) वभ (२) फभोङ्ञजभ रेखभऩयीऺकरे गये को रेखभऩयीऺण
प्रङ्झतवेदन अनङ्टभोदनको रभङ्झग सभधभयणसबभसभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ ।
(५)

उऩदपभ

सभधभयणसबभफभट

(४)

अनङ्टभोदन

फभोङ्ञजभ
हङ्टन

ऩेश

नसकेभभ

बएको
ऩङ्टन्

रेखभऩयीऺण

रेखभऩयीऺणको

प्रङ्झतवेदन

रभङ्झग

सभधभयणसबभरे दपभ ५५ को अधीनभभ यही अको रेखभऩयीऺक ङ्झनमङ्टि गनेछ ।
५५. रेखभऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि : (१) सॊ स्थभको रेखभऩयीऺणसम्फन्धी कभमा गना प्रचङ्झरत
कभनून फभोङ्ञजभ इजभजतऩि प्रभप्त रेखभऩयीऺकहरू भध्मेफभट सभधभयणसबभरे
एकजनभ रेखभऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि गयी ऩभङ्चयश्रङ्झभक सभेत तोक्नेछ ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ रेखभऩयीऺक ङ्झनमङ्टि गदभा एउटै व्मङ्ञि, पभा

वभ कम्ऩनीरभई रगभतभय तीन आङ्झथक
ा
वषाबन्दभ फढी हङ्टने गयी ङ्झनमङ्टि गना
सङ्जकने छै न ।

५६. रेखभऩयीऺकभभ ङ्झनमङ्टि हङ्टन नसक्ने : (१) दे हभमकभ व्मङ्ञि रेखभऩयीऺकभभ
ङ्झनमङ्टि हङ्टन तथभ ङ्झनमङ्टि बई सकेको बए सो ऩदभभ फहभर यहन सक्ने छै न :(क) सहकभयी सॊ स्थभको सञ्चभरक,
(ख) सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभको सदस्म,
(ग)

सहकभयी

सॊ स्थभको

ङ्झनमङ्झभत

ऩभङ्चयश्रङ्झभक

ऩभउने

गयी

ङ्झनमङ्टि

सल्रभहकभय वभ कभाचभयी,
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(घ) रेखभऩयीऺण सम्फन्धी कसूयभभ सजभम ऩभएको तीन वषाको अवङ्झध
बङ्टिभन नबएको,
(ङ) दभभभसभहीभभ ऩये को,
(च) भ्रष्टभचभय, ठगी वभ नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अन्म पौजदभयी कसूयभभ सजभम
ऩभएको ऩभॉच वषा बङ्टिभन नबएको,

(ज) सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभसॉग स्वभथा फभङ्ञझएको व्मङ्ञि ।
ङ्ट ङ्ञघ उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ
(२) रेखभऩयीऺकरे आपू ङ्झनमङ्टि हङ्टनअ

अमोग्म नबएको कङ्टयभको सॊ स्थभ सभऺ स्वघोषणभ गनङ्टऩ
ा नेछ ।

(३) कङ्टनै रेखभऩयीऺक आफ्नो कभमाकभर सभभप्त नहङ्टॉदै कङ्टनै सॊ स्थभको

रेखभऩयीऺण गना अमोग्म बएभभ वभ सॊ स्थभको रेखभऩयीऺकको ऩदभभ कभमभ
यहन नसक्ने ङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बएभभ ङ्झनजरे रेखभऩयीऺण गनङ्टा ऩने वभ गङ्चययहे को

कभभ तत्कभर योकी सो कङ्टयभको जभनकभयी ङ्झरङ्ञखत रुऩभभ सॊ स्थभरभई ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ।
(४) मस दपभको प्रङ्झतकूर हङ्टनेगयी ङ्झनमङ्टि बएको रेखभऩयीऺकरे गये को

रेखभऩयीऺण भभन्म हङ्टने छै न ।

ऩङ्चयच्छे द – १३
छङ्ट ट, सङ्टङ्जवधभ य सहङ्टङ्झरमत
५७. छङ्ट ट, सङ्टङ्जवधभ य सहङ्टङ्झरमत : (१) सॊ स्थभरभई प्रभप्त हङ्टने छङ्ट ट, सङ्टङ्जवधभ य सहङ्टङ्झरमत
सॊ घीम तथभ प्रभदे ङ्ञशक कभनङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

(२) उऩदपभ (१) भभ उल्रेङ्ञखत छङ्ट ट, सङ्टङ्जवधभ य सहङ्टङ्झरमत फभहे क सॊ स्थभरभई प्रभप्त
हङ्टने अन्म छङ्ट ट, सङ्टङ्जवधभ य सहङ्टङ्झरमत तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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ऩङ्चयच्छे द—१४
ऋण असङ्टरी तथभ फभॉकी फक्मौतभ
५८. ऋण असूर गने : (१) कङ्टनै सदस्मरे सॊ स्थभसॉग गये को ऋण सम्झौतभ वभ शता
कफङ्टङ्झरमतको ऩभरनभ नगये भभ, ङ्झरखतको बभखभङ्झबि ऋणको सभवभॉ, ब्मभज य
हजभानभ च ङ्टिभ नगये भभ वभ ऋण ङ्झरएको यकभ सम्फङ्ञन्धत कभभभभ नरगभई

ङ्जहनभङ्झभनभ गये को दे ङ्ञखएभभ त्मस्तो सदस्मरे ऋण ङ्झरॊदभ यभखेको ङ्झधतोरभई

सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभरे ङ्झररभभ ङ्झफिी गयी वभ अन्म कङ्टनै व्मवस्थभ गयी आफ्नो
सभॉवभ, ब्मभज य हजभानभ असूर उऩय गना सक्नेछ। ङ्झधतो सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभरे

सकभये ऩिभत् ऩङ्झन छ भङ्जहनभ ङ्झबि ऋणीरे सभॉवभ ब्मभज दङ्टवै बङ्टिभनी गयी ङ्झधतो
फभऩतको सम्ऩङ्ञत्त ङ्जपतभा ङ्झरन चभहे भभ ङ्जपतभा गनङ्टऩ
ा नेछ ।

(२) कङ्टनै सदस्मरे सॊ स्थभभभ यभखेको ङ्झधतो कङ्टनै ङ्जकङ्झसभरे कसै रभई हक

छोङ्झडङ्छदएभभ वभ अन्म कङ्टनै कभयणफभट त्मस्तो ङ्झधतोको भूल्म घट्ट्न गएभभ त्मस्तो
ऋणीरभई ङ्झनङ्ञित म्मभद ङ्छदई थऩ ङ्झधतो सङ्टयऺण यभख्न

रगभउन सङ्जकनेछ ।

(३) उऩदपभ (२) फभोङ्ञजभ ऋणीरे थऩ ङ्झधतो नयभखेभभ वभ उऩदपभ (१)

वभ (२) फभोङ्ञजभको ङ्झधतोफभट ऩङ्झन सभॉवभ, ब्मभज य हजभानभको यकभ असूर उऩय
हङ्टन नसकेभभ त्मस्तो ऋणीको हक रभग्ने अन्म जभमजेथभफभट ऩङ्झन सभॉवभ, ब्मभज
य हजानभ असूर उऩय गना सङ्जकनेछ ।

(४) मस दपभ फभोङ्ञजभ सभॉवभ, ब्मभज य हजानभ असूर उऩय गदभा रभगेको

खचाको यकभ तथभ असूर उऩय बएको सभॉवभ, व्मभज य हजभानभको यकभ किभ
गयी फभॉकी यहन आएको यकभ सम्फङ्ञन्धत ऋणीरभई ङ्जपतभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(५) मस दपभ फभोङ्ञजभ कङ्टनै सॊ स्थभरे ऋणीको ङ्झधतो वभ अन्म जभमजेथभ

ङ्झररभभ ङ्झफिी गदभा ङ्झररभभ सकभने व्मङ्ञिको नभभभभ सो ङ्झधतो वभ जभमजेथभ
प्रचङ्झरत कभनून फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रेशन वभ दभङ्ञखर खभये ज गनाको रभङ्झग सम्फङ्ञन्धत

कभमभारमभभ रेखी ऩठभउनेछ य सम्फङ्ञन्धत कभमभारमरे ऩङ्झन सोही फभोङ्ञजभ
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यङ्ञजष्ट्रेशन वभ दभङ्ञखर खभये ज गयी सोको जभनकभयी सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभरभई ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ ।
(६) मस दपभ फभोङ्ञजभ ङ्झधतो यभखेको सम्ऩङ्ञत्त ङ्झररभभ ङ्झफिी गदभा कसैरे

सकभय नगये भभ त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभ आपैंरे सकभय गना सक्नेछ ।

(७) उऩदपभ (६) फभोङ्ञजभ आपैंरे सकभय गये भभ त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त

सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभको नभभभभ यङ्ञजष्ट्रेशन वभ दभङ्ञखर खभये ज गना सम्फङ्ञन्धत

कभमभारमभभ रेखी ऩठभउनेछ य त्मसयी रेखी आएभभ सम्फङ्ञन्धत कभमभारमरे सोही
फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्ट्रेशन वभ दभङ्ञखर खभये ज गयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
(८) सहकभयी सॊ स्थभरे ऋणभभ व्मभज ङ्झरदभ घट्ट्दो िभको व्मभजदय
रगभउनङ्ट ऩनेछ ।
(९) सहकभयी सॊ स्थभरे ऋणभभ हजानभ ङ्झरने व्मवस्थभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ ।
५९.

कभरो सूचीसम्फन्धी व्मवस्थभ् सॊ स्थभफभट ऋण ङ्झरई

यकभको अऩचरन गने

वभ तोङ्जकएको सभमभवङ्झध ङ्झबि ऋणको सभॉवभ व्मभज ङ्जपतभा नगने व्मङ्ञिको नभभ

नभभेशी सङ्जहत कभरोसूची प्रकभशन सम्फन्धी व्मवस्थभ सॊ घीम तथभ प्रभदे ङ्ञशक
कभनङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
६०. कजभा सूचनभ केन्िसम्फन्धी व्मवस्थभ : कजभा सूचनभ केन्ि सम्फन्धी व्मवस्थभ
सॊ घीम तथभ प्रभदे ङ्ञशक कभनङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

६१

फभॉकी फक्मौतभ असूर उऩय गने : कसैरे सॊ स्थभरभई ङ्झतनङ्टा फङ्टझभउनङ्ट ऩने यकभ
नङ्झतयी फभॉकी यभखेभभ त्मस्तो यकभ य सोको ब्मभज सभेत दतभा गने अङ्झधकभयीरे
त्मस्तो व्मङ्ञिको जभमजेथभफभट असूर उऩय गङ्चयङ्छदन सक्नेछ ।

६२.

योक्कभ यभख्न रेखी ऩठभउने : (१) सॊ स्थभ वभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे दपभ ५८ य

६१

को

प्रमोजनको

रभङ्झग कङ्टनै

व्मङ्ञिको

खभतभ,

जभमजेथभको

स्वभङ्झभत्व
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हस्तभन्तयण, नभभसभयी वभ ङ्झफिी गना नऩभउने गयी योक्कभ यभख्न सम्फङ्ञन्धत
ङ्झनकभमभभ रेखी ऩठभउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ योक्कभको रभङ्झग रेखी आएभभ सम्फङ्ञन्धत

ङ्झनकभमरे

प्रचङ्झरत

कभनून

फभोङ्ञजभ

त्मस्तो

व्मङ्ञिको

खभतभ,जभम

जेथभको

स्वभङ्झभत्व, हस्तभन्तयण, नभभसभयी वभ ङ्झफिी गना नऩभउने गयी योक्कभ यभखी ङ्छदनङ्ट
ऩनेछ ।
६३. अग्रभङ्झधकभय यहने : कङ्टनै व्मङ्ञिरे सॊ स्थभरभई ङ्झतनङ्टा ऩने ऋण वभ अन्म कङ्टनै दभङ्जमत्व

नङ्झतये भभ त्मस्तो व्मङ्ञिको जभमजेथभभभ नेऩभर सयकभयको कङ्टनै हक दभफी बए

त्मसको रभङ्झग यकभ छङ्ट िभई फभॉकी यहन आएको यकभभभ सॊ स्थभको अग्रभङ्झधकभय
यहनेछ ।
६४. कभमावभही गना वभधभ नऩने : सॊ स्थभरे ऋण असङ्टरी गने सम्फन्धभभ कङ्टनै व्मङ्ञि वभ
सहकभयी सॊ स्थभ उऩय चरभएको कङ्टनै कभयवभहीकभ कभयणफभट त्मस्तो व्मङ्ञि वभ
सॊ स्थभ उऩय मस ऐन तथभ प्रचङ्झरत कभनून फभोङ्ञजभको कङ्टनै कसूयभभ कभयवभही
चरभउन योक रगभएको भभङ्झनने छै न ।
ऩङ्चयच्छे द– १५
एकीकयण, ङ्झफघटन तथभ दतभा खभये ज
६५. एकीकयण तथभ ङ्जवबभजनसम्फन्धी व्मफस्थभ : (१) मस ऐनको अङ्झधनभभ यही दङ्टई

वभ दङ्टईबन्दभ फढी सॊ स्थभहरु एक आऩसभभ गभबी एकीकयण गना वभ एक
सॊ स्थभरभई बौगोङ्झरक कभमा ऺेिको आधभयभभ दङ्टई वभ दङ्टईबन्दभ फढी सॊ स्थभभभ
ङ्जवबभजन गना सङ्जकनेछ ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ एकीकयण वभ ङ्जवबभजन गदभा सम्फङ्ञन्धत

सॊ स्थभको कङ्टर कभमभ यहे कभ सदस्म सॊ ख्मभको दङ्टई ङ्झतहभइ फहङ्टभतफभट ङ्झनणाम हङ्टन ङ्ट
ऩनेछ ।
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(३) उऩदपभ (२) फभोङ्ञजभ एकीकयण वभ ङ्जवबभजन गने ङ्झनणाम गदभा
एकीकयण वभ ङ्जवबभजनकभ शता य कभमाङ्जवङ्झध सभेत खङ्टरभउनङ्ट ऩनेछ।
(४) सहकभयी सॊ स्थभहरुको एकीकयण प्रोत्सभहनको व्मवस्थभ तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
६६. ङ्जवघटन य दतभा खभये ज : (१) कङ्टनै सॊ स्थभभभ दे हभमको अवस्थभ ङ्जवद्यभभन बएभभ

सभधभयण सबभको तत्कभर कभमभ यहे कभ दङ्टई ङ्झतहभइ फहङ्टभत सदस्मको ङ्झनणामफभट
त्मस्तो सॊ स्थभको ङ्जवघटन गने ङ्झनणाम गयी दतभा खभये जीको स्वीकृङ्झतकभ रभङ्झग
सङ्झभङ्झतरे दतभा गने अङ्झधकभयी सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनसक्नेछ :–
(क) ङ्जवङ्झनमभभभ उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म तथभ कभमा हभङ्झसर गना सम्बव नबएभभ,
(ख) सदस्मको ङ्जहत गना नसक्ने बएभभ ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ प्रभप्त ङ्झनवेदनभभ छभनङ्जवन गदभा त्मस्तो

सॊ स्थभको ङ्जवघटन गना उऩमङ्टि दे ङ्ञखएभभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे त्मस्तो सॊ स्थभको
दतभा खभये ज गना सक्नेछ।
(३) उऩदपभ (२) भभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बए तभऩङ्झन दतभा गने

अङ्झधकभयीरे दे हभमको अवस्थभभभ भभि सॊ स्थभको दतभा खभये ज गना सक्नेछ :–

(क) रगभतभय दङ्टई वषासम्भ कङ्टनै कभयोफभय नगयी ङ्झनष्कृम यहे को ऩभइएभभ,
(ख) कङ्टनै सॊ स्थभरे मो ऐन वभ मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभभवरी
ङ्जवऩङ्चयतको कभमा फभयम्फभय गये भभ,
(ग) ङ्जवङ्झनमभभभ उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म ङ्जवऩङ्चयत कभमा गये भभ,
(घ) सहकभयी भूल्म, भभन्मतभ य ङ्झसद्धभन्त ङ्जवऩङ्चयत कभमा गये भभ ।
(४) उऩदपभ (२) वभ (३) फभोङ्ञजभ दतभा खभये ज गनङ्टा अङ्ञघ दतभा गने

ङ्ट भईको रभङ्झग ऩन्र ङ्छदनको सभम ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।
अङ्झधकभयीरे त्मस्तो सॊ स्थभरभई सङ्टनव
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(५) उऩदपभ (२) वभ (३) फभोङ्ञजभ सॊ स्थभको दतभा खभये ज बएभभ त्मस्तो
सॊ स्थभ ङ्जवघटन बएको भभङ्झननेछ ।
(७) उऩदपभ (२) वभ (३) फभोङ्ञजभ सॊ स्थभको दतभा खभये जी बएभभ त्मस्तो
सॊ स्थभको दतभा प्रभभणऩि स्वत् यद्द बएको भभङ्झननेछ ।
६७.

ङ्झरक्वीडेटयको ङ्झनमङ्टङ्ञि : (१) दपभ ६६ फभोङ्ञजभ कङ्टनै सॊ स्थभको दतभा खभये ज

बएभभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे ङ्झरक्वीडेटय ङ्झनमङ्टि गनेछ ।

(२) उऩदपभभभ (१) भभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बएतभऩङ्झन सॊ घीम तथभ प्रभदे ङ्ञशक
कभनङ्टनभभ तोङ्जकएको सीभभसम्भको सम्ऩङ्ञत्त बएको सस्थभको हकभभ दतभा गने
अङ्झधकभयीरे

कङ्टनै

अङ्झधकृतस्तयकभ

कभाचभयीरभई

ङ्झरक्वीडेटय

ङ्झनमङ्टङ्ञि

गना

सक्नेछ।
६८.

ङ्झरक्वीडेशन ऩङ्झछको सम्ऩङ्झतको उऩमोग : कङ्टनै सॊ स्थभको ङ्झरक्वीडेशन ऩिभत् सफै

दभङ्जमत्व बङ्टिभन गयी फभॉकी यहन गएको सम्ऩङ्ञत्तको उऩमोग सॊ घीम तथभ प्रभदे ङ्ञशक
कभनङ्टनभभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द –१६

दतभा गने अङ्झधकभयी
६९. दतभा गने अङ्झधकभयी : (१) मस ऐन अन्तगात दतभा गने अङ्झधकभयीरे गनङ्टऩ
ा ने
कभमाहरू नगयऩभङ्झरकभको प्रभङ्टख प्रशभसकीम अङ्झधकृतरे गनेछ ।

(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभको दतभा गने अङ्झधकभयीरे मस ऐन फभोङ्ञजभ

आपूभभ यहे को कङ्टनै वभ सम्ऩूणा अङ्झधकभय आपू भभतहतको अङ्झधकृतस्तयको
कभाचभयीरभई प्रत्मभमोजन गना सक्नेछ ।

७०. कभभ, कताव्म य अङ्झधकभय : मस ऐनभभ अन्मि उङ्ञल्रङ्ञखत कभभ, कताव्म तथभ
अङ्झधकभयको अङ्झतङ्चयि दतभा गने अङ्झधकभयीको कभभ, कताव्म य अङ्झधकभय तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
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ऩङ्चयच्छे द –१७

ङ्झनयीऺण तथभ अनङ्टगभन

७१. ङ्झनयीऺण तथभ अङ्झबरेख जभॉच गने : (१) दतभा गने अङ्झधकभयीरे सॊ स्थभको जङ्टनसङ्टकै
वखत ङ्झनयीऺण तथभ अङ्झबरेख ऩयीऺण गना, गयभउन सक्नेछ ।

(२) नेऩभर यभष्ट्र फैंङ्करे जङ्टनसङ्टकै वखत तोङ्जकएको बन्दभ फढी आङ्झथक
ा

कभयोवभय गने सॊ स्थभको ङ्जहसभव ङ्जकतभव वभ ङ्जवत्तीम कभयोवभयको ङ्झनयीऺण वभ जभॉच
गना, गयभउन सक्नेछ।
(३) उऩदपभ (२) को प्रमोजनको रभङ्झग नेऩभर यभष्ट्र फैङ्करे आफ्नभ कङ्टनै

अङ्झधकभयी वभ ङ्जवशेषऻ खटभई आफश्मक

ङ्जववयण वभ सूचनभहरू सॊ स्थभफभट

ङ्ञझकभई ङ्झनयीऺण तथभ सङ्टऩयीवेऺण गना सक्नेछ ।
(४) उऩदपभ (१) वभ (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण वभ ङ्जहसभफ जभॉच गदभा दतभा

गने अङ्झधकभयी वभ नेऩभर यभष्ट्र फैङ्कको अङ्झधकभय प्रभप्त अङ्झधकृतरे भभग गये को
जभनकभयी सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभरे उऩरब्ध गयभउनङ्ट ऩनेछ ।
(५) उऩदपभ (१) वभ (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण वभ ङ्जहसभफ जभॉच गदभा कङ्टनै

सॊ स्थभको कभभकभयफभही मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदे ङ्ञशकभ,

भभऩदण्ड वभ कभमाङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ बएको नऩभइएभभ दतभा गने अङ्झधकभयी वभ नेऩभर
यभष्ट्र फैङ्करे सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभरभई आवश्मक ङ्झनदे शन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो
ङ्झनदे शनको ऩभरनभ गनङ्टा त्मस्तो सॊ स्थभको कताव्म हङ्टनेछ ।
(६) मस दपभ फभोङ्ञजभ सॊ स्थभको ङ्झनयीऺण तथभ सङ्टऩयीवेऺण गदभा नेऩभर
यभष्ट्र फैङ्करे प्रचङ्झरत कभनून फभोङ्ञजभको अङ्झधकभय प्रमोग गना सक्नेछ।
(७) मस दपभ फभोङ्ञजभ सॊ स्थभको ङ्झनयीऺण तथभ सङ्टऩयीवेऺण गदभा प्रभप्त

हङ्टन आएको जभनकभयी नेऩभर यभष्ट्र फैङ्करे गङ्टबभाकोट नगय कभमाऩभङ्झरकभरभई
उऩरब्ध गयभउनङ्ट ऩनेछ ।
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७२. छभनङ्जवन गना सक्ने : (१) कङ्टनै सॊ स्थभको व्मवसभङ्जमक कभयोफभय सन्तोषजनक

नबएको, सदस्मको ङ्जहत ङ्जवऩयीत कभभ बएको वभ सो सॊ स्थभको उद्देश्म ङ्जवऩङ्चयत
कभमा गये को बनी त्मस्तो सॊ स्थभको कम्तीभभ वीस प्रङ्झतशत सदस्मरे छभनङ्जवनको

रभङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदएभभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे त्मस्तो सॊ स्थभको छभनङ्जवन गना,
गयभउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ छभङ्झनवन गदभा भभग गये को ङ्जववयण वभ
कभगजभत उऩरब्ध गयभई सहमोग गनङ्टा सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको कताव्म हङ्टनछ
े ।
(३) उऩदपभ (१) वभ (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको छभनङ्जवनको जभनकभयी
सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभरभई ङ्झरङ्ञखत रुऩभभ ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
७३. फचत तथभ ऋणको कभयोफभय गने सॊ स्थभको ङ्झनयीऺण तथभ अनङ्टगभन सम्फन्धी
ङ्जवशेष व्मवस्थभ : (१) फचत तथभ ऋणको भङ्टख्म कभयोफभय गने सॊ स्थभरे तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन प्रणभरी अवरम्फन गनङ्टा ऩनेछ ।
(२) दतभा गने अङ्झधकभयीरे फचत तथभ ऋणको कभयोफभय गने सॊ स्थभको

तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन प्रणभरीभभ आधभङ्चयत बई ङ्झनयीऺण तथभ अनङ्टगभन
गनेछ ।

(३) उऩदपभ (२) फभोङ्ञजभ सॊ स्थभको ङ्झनयीऺण तथभ अनङ्टगभन गदभा दतभा

गने अङ्झधकभयीरे आवश्मकतभ अनङ्टसभय नेऩभर यभष्ट्र फैङ्क रगभमतकभ अन्म
ङ्झनकभमको सहमोग ङ्झरन सक्नेछ ।
७४. वभङ्जषक
ा प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टऩ
ा ने : (१) दतभा गने अङ्झधकभयीरे आङ्झथक
ा वषा सभभप्त

बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनभङ्झबि सॊ स्थभको ङ्झनयीऺणसम्फन्धी वभङ्जषक
ा प्रङ्झतवेदन नगय
कभमाऩभङ्झरकभ सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ ।
(२) उऩदपभ (१)

फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदनभभ दे हभमकभ ङ्जववयणहरू

खङ्टरभउनङ्ट ऩनेछ:–
(क) सञ्चभरनभभ यहे कभ सॊ स्थभको ङ्जववयण,
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(ख) अनङ्टगभन गङ्चयएकभ सॊ स्थभको सॊ ख्मभ तथभ आङ्झथक
ा
कभयोवभयको
ङ्जववयण,
(ग) सॊ स्थभभभ सहकभयी ङ्झसद्धभन्त य मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको
ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ तथभ आन्तङ्चयक कभमाङ्जवङ्झधको ऩभरनभको अवस्थभ,
(घ) सॊ स्थभकभ सदस्मरे प्रभप्त गये को सेवभ सङ्टङ्जवधभको अवस्थभ,
(ङ) सॊ स्थभको ङ्जिमभकरभऩभभ सदस्मको सहबभङ्झगतभको स्तय अनङ्टऩभत,
(च) सॊ स्थभरभई नगयऩभङ्झरकभफभट प्रदभन गङ्चयएको ङ्जवत्तीम अनङ्टदभन तथभ
छङ्ट ट सङ्टङ्जवधभको सदङ्टऩमोगको अवस्थभ,
(छ) सॊ स्थभको आङ्झथक
ा ङ्जिमभकरभऩ तथभ ङ्जवत्तीम अवस्थभ सम्फन्धी तोङ्जकए
फभोङ्ञजभकभ ङ्जववयण,
(ज) सॊ स्थभभभ आन्तङ्चयक ङ्झनमन्िण प्रणभरीको अवस्थभ,
(झ) सॊ स्थभभभ सङ्टशभसन तथभ ङ्ञजम्भेवभयीको अवस्थभ,
(ञ) सॊ स्थभभभ यहे कभ कोषको ङ्जववयण,
ॉ ी ङ्जपतभा कोष ङ्जवतयणको अवस्थभ,
(ट) सॊ यङ्ञऺत ऩूज
(ठ) सहकभयीको नीङ्झत ङ्झनभभाणभभ सहमोग ऩङ्टग्ने आवश्मक कङ्टयभहरू,
(ड) सहकभयी सॊ स्थभको दतभा, खभये जी तथभ ङ्जवघटन सम्फन्धी ङ्जववयण,
(ढ) सॊ स्थभरे सञ्चभरन गये को दपभ १२ फभोङ्ञजभको कभयोवभय, व्मवसभम,
उद्योग वभ ऩङ्चयमोजनभको ङ्जववयण,
(ण) तोङ्जकए फभोङ्ञजभकभ अन्म ङ्जववयण ।
७५. आऩसी सङ्टयऺण सेवभ सॊचभरन सम्फन्धी व्मवस्थभ : (१) सॊ स्थभरे सॊ घीम तथभ
प्रभदे ङ्ञशक कभनङ्टनभभ व्मवस्थभ बएफभोङ्ञजभ आफ्नभ सदस्महरुको फभरीनभरी वभ
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वस्तङ्टबभउभभ बएको ऺङ्झतको अॊ शऩूङ्झता गने गयी आऩसी सङ्टयऺण सेवभ सॊ चभरन गना
सक्नेछ ।
७६. ङ्ञस्थयीकयण कोष सम्फन्धी व्मवस्थभ : (१) फचत तथभ ऋण ङ्जवषमगत सॊ स्थभहरू
सम्बभङ्जवत जोङ्ञखभफभट सॊ यऺणकभ रभङ्झग सॊ घीम तथभ प्रभदे ङ्ञशक कभनङ्टनभभ व्मवस्थभ
बएफभोङ्ञजभ खडभ हङ्टने ङ्ञस्थयीकयण कोषभभ सहबभगी हङ्टन सक्नेछन् ।
ऩङ्चयच्छे द –१८
सभस्मभग्रस्त सॊ स्थभको व्मवस्थभऩन
७७. सॊ स्थभ सभस्मभग्रस्त बएको घोषणभ गना सङ्जकने : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गङ्चयएको

ङ्झनयीऺण वभ ङ्जहसभफ जभॉचफभट कङ्टनै सॊ स्थभभभ दे हभमको अवस्थभ ङ्जवद्यभभन यहेको

दे ङ्ञखएभभ कभमाऩभङ्झरकभरे त्मस्तो सॊ स्थभरभई सभस्मभग्रस्त सॊ स्थभको रुऩभभ घोषणभ
गना सक्नेछ:(क) सदस्मको ङ्जहत ङ्जवऩङ्चयत हङ्टने गयी कङ्टनै कभमा गये को,
(ख) सॊ स्थभरे ऩूयभ गनङ्टऩ
ा ने ङ्जवत्तीम दभङ्जमत्व ऩूयभ नगये को वभ बङ्टिभनी गनङ्टऩ
ा ने

दभङ्जमत्व बङ्टिभनी गना नसकेको वभ बङ्टिभनी गना नसक्ने अवस्थभ
बएको,

(ग) सदस्महरूको फचत ङ्झनधभाङ्चयत शता फभोङ्ञजभ ङ्जपतभा गना नसकेको,
(घ) मो ऐन, मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ तथभ ङ्जवङ्झनमभ ङ्जवऩङ्चयत हङ्टने
गयी सॊ स्थभ सञ्चभरन बएको,

(ङ) सॊ स्थभ दभभभसभहीभभ ऩना सक्ने अफस्थभभभ बएको वभ उल्रेखनीम
रुऩभभ गम्बीय आङ्झथक
ा कङ्छठनभई बोङ्झगयहे को,
(च) कङ्टनै सॊ स्थभरे सदस्मको फचत यकभ ङ्जपतभा गनङ्टा ऩने अवङ्झधभभ ङ्जपतभा
नगये को बनी त्मस्तो सॊ स्थभकभ

कम्तीभभ वीस प्रङ्झतशत वभ वीस जनभ

भध्मे जङ्टन कभ हङ्टन्छ सो वयभवयकभ सदस्महरूरे दतभा गने अङ्झधकभयी
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सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदएकोभभ छभनङ्जवन गदभा खण्ड (क) दे ङ्ञख (ङ)
सम्भको कङ्टनै अवस्थभ ङ्जवद्यभभन बएको दे ङ्ञखएको ।

(२) उऩदपभ (१) भभ जङ्टनसङ्टकै कङ्टयभ रेङ्ञखएको बए तभऩङ्झन प्रचङ्झरत कभनून

फभोङ्ञजभ गठन गये को आमोगरे कङ्टनै सॊ स्थभरभई सभस्मभग्रस्त सॊ स्थभ घोषणभ गना
ङ्झसपभङ्चयस गये भभ वभ सभस्मभग्रस्त बनी ऩङ्जहचभन गये कोभभ वभ त्मस्तो आमोगभभ
ऩये को

उजङ्टयी

सॊ ख्मभ, औङ्ञचत्म

सभेतको

आधभयभभ

कभमाऩभङ्झरकभरे

त्मस्तो

सॊ स्थभरभई सभस्मभग्रस्त सॊ स्थभ घोषणभ गना सक्नेछ ।
७८.

व्मवस्थभऩन सङ्झभङ्झतको गठन : (१) दपभ ७७ फभोङ्ञजभ सभस्मभग्रस्त सॊ स्थभ

घोषणभ बएकोभभ त्मस्तो सॊ स्थभको सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थभऩन तथभ दभङ्जमत्व बङ्टिभनी
सम्फन्धी कभमाकभ रभङ्झग व्मवस्थभऩन सङ्झभङ्झतको गठन गना दतभा गने अङ्झधकभयीरे
कभमाऩभङ्झरकभ सभऺ ङ्झसपभङ्चयस गनेछ ।

(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ ङ्झसपभङ्चयस बई आएभभ कभमाऩभङ्झरकभरे तोङ्जकए
वभोङ्ञजभ व्मवस्थभऩन सङ्झभङ्झतको गठन गना सक्ने छ ।
(३) उऩदपभ (२) फभोङ्ञजभ गङ्छठत व्मवस्थभऩन सङ्झभङ्झतको कभभ, कताव्म य
अङ्झधकभय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द–१९
कसङ्टय, दण्ड जङ्चयवभनभ तथभ ऩङ्टनयभफेदन

७९. कसङ्टय गये को भभङ्झनने : कसैरे दे हभमको कङ्टनै कभमा गये भभ मस ऐन अन्तगातको
कसङ्टय गये को भभङ्झननेछ ।

(क) दतभा नगयी वभ खभये ज बएको सॊ स्थभ सञ्चभरन गये भभ वभ कङ्टनै व्मङ्ञि,
पभा वभ कम्ऩनीरे आफ्नो नभभभभ सहकभयी शब्द वभ सो शब्दको
अॊ ग्रज
े ी रुऩभन्तयण यभखी कङ्टनै कभयोफभय, व्मवसभम, सेवभ प्रवभह
अन्म कङ्टनै कभमा गये भभ,

वभ
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(ख) सदस्मको फचत मस ऐन य मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ
फभोङ्ञजभ फभहे क अन्म कङ्टनै

ऩङ्झन प्रमोजनको रभङ्झग प्रमोग गये भभ,

(ग) तोङ्जकएको बन्दभ फढी यकभ ऋण प्रदभन गदभा जभभनत वभ सङ्टयऺण
नयभखी ऋण प्रदभन गये भभ,
(घ) सङ्झभङ्झतको सदस्म, व्मवस्थभऩक वभ कभाचभयीरे सॊ स्थभको सम्ऩङ्ञत्त, फचत
वभ शेमय यकभ ङ्जहनभङ्झभनभ गये भभ,

(ङ) ऋण असूर हङ्टन नसक्ने गयी सङ्झभङ्झतकभ कङ्टनै सदस्म, ङ्झनजको नभतेदभय
वभ अन्म व्मङ्ञि वभ कभाचभयीरभई ऋण ङ्छदई यकभ ङ्जहनभङ्झभनभ गये भभ,
(च) सङ्झभङ्झतकभ कङ्टनै सदस्मरे एक्रै वभ अन्म सदस्मको ङ्झभरोभतोभभ
सॊ स्थभको शेमय वभ फचत यकभ आपू खङ्टसी ऩङ्चयचभरन गयी
सॊ स्थभरभई हभनी नोक्सभनी ऩङ्टर्मभएभभ,
(छ) झङ्टिभ वभ गरत ङ्जववयण ऩेश गयी कजभा ङ्झरएभभ, यभखेको ङ्झधतो कच्चभ
बएभभ वभ ऋण ङ्जहनभङ्झभनभ गये भभ,
(ज) सॊ स्थभरे मस ऐन य मस ऐन अन्तय ्गत फनेकभ ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ
ङ्जवऩङ्चयत रगभनी गये भभ वभ रगभनी गने उद्देश्मरे यकभ उठभएभभ,

(झ) कृङ्झिभ व्मवसभम खडभ गयी वभ गयभई ऋण ङ्झरएभभ वभ ङ्छदएभभ,
(ञ) ङ्झधतोको अस्वभबभङ्जवक रुऩभभ फढी भूल्मभङ्कन गयी ऋण ङ्झरएभभ वभ
ङ्छदएभभ,
(ट) झङ्टिभ ङ्जववयणको आधभयभभ ऩङ्चयमोजनभको रभगत अस्वभबभङ्जवक रुऩभभ
फढभई फढी ऋण ङ्झरएभभ वभ ङ्छदएभभ,
(ठ) कङ्टनै व्मङ्ञि वभ सॊ स्थभरभई एक ऩटक ङ्छदइसकेको सङ्टयऺण यीतऩूवक
ा
पङ्टकङ्टवभ नबई वभ सो सङ्टयऺणरे खभभेको भूल्मबन्दभ फढी हङ्टनग
े यी
सोही सङ्टयऺण अन्म सॊ स्थभभभ यभखी ऩङ्टन् ऋण ङ्झरए वभ ङ्छदएभभ,
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(ड) सॊ स्थभफभट जङ्टन प्रमोजनको रभङ्झग ऋण सङ्टङ्जवधभ ङ्झरएको हो सोही
प्रमोजनभभ नरगभई अन्मि प्रमोग गये वभ गयभएभभ,
(ढ) सॊ स्थभको कङ्टनै कभगजभत वभ खभतभभभ रेङ्ञखएको कङ्टनै कङ्टयभ कङ्टनै

तङ्चयकभरे हटभइ वभ उडभइ अकै अथा ङ्झनस्कने व्महोयभ ऩभयी ङ्झभरभई

रेख्ने वभ अको ङ्झबङ्ङै श्रे स्तभ यभख्ने जस्तभ कभभ गये फभट आपूरभई वभ

अरु कसै रभई पभइदभ वभ हभङ्झन नोक्सभनी गने उद्देश्मरे कीते गना वभ
अकभाको हभङ्झन नोक्सभनी गने उद्देश्मरे नगये वभ नबएको झङ्टिभ कङ्टयभ
गये वभ बएको हो बनी वभ ङ्झभङ्झत, अङ्क वभ व्महोयभ पयक ऩभयी
सहीछभऩ गयी गयभई कभगजभत फनभई वभ फनभउन रगभई जभरसभजी
गये वभ गयभएभभ,
(ण) ऋणको ङ्झधतो स्वरुऩ यभङ्ञखने चर अचर सम्ऩङ्ञत्त ङ्झररभभ ङ्झफिी वभ
अन्म प्रमोजनको रभङ्झग भूल्मभङ्कन गदभा भूल्मभङ्कनकतभारे फढी, कभ वभ
गरत भूल्मभङ्कन गयी सॊ स्थभरभई हभनी नोक्सभनी ऩङ्टर्मभउने कभमा गये
वभ गयभएभभ,
(त) सॊ स्थभरभई हभनी नोक्सभनी ऩङ्टर्मभउने उद्देश्मरे कसै रे कङ्टनै कभभ
गयभउन वभ नगयभउन, भोरभङ्जहजभ गना वभ गयभउन, कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको

यकभ ङ्झरन वभ ङ्छदन, ङ्झफनभ भूल्म वभ कभ भूल्मभभ कङ्टनै भभर, वस्तङ्ट
वभ सेवभ ङ्झरन वभ ङ्छदन, दभन, दभतव्म, उऩहभय वभ चन्दभ ङ्झरन वभ ङ्छदन,
गरत ङ्झरखत तमभय गना वभ गयभउन, अनङ्टवभद गना वभ गयभउन वभ
गैय कभनूनी रभब वभ हभनी ऩङ्टर्मभउने फदङ्झनमतरे कङ्टनै कभमा गये वभ
गयभएभभ,

(थ) कङ्टनै सॊ स्थभ वभ सोको सदस्म वभ फचतकतभा वभ ती भध्मे कसै रभई

हभनी नोक्सभनी ऩङ्टग्ने गयी रेखभ ऩयीऺण गये गयभएभभ वभ रेखभ
ऩयीऺण गये को झङ्टिो प्रङ्झतवेदन तमभय ऩभये भभ वभ ऩभना रगभएभभ।
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८०. सजभमॉ (१) कसै रे दपभ ७९ को कसूय गये भभ दे हभम फभोङ्ञजभको सजभमॉ
हङ्टनेछ:-

(क) खण्ड (क), (ग), (ड) य (थ) को कसूयभभ एक फषासम्भ कैद य
एक रभख रुऩैँ मभसम्भ जङ्चयवभनभ,

(ख) खण्ड (ठ) को कसूयभभ दङ्टई फषासम्भ कैद य दङ्टई रभख रुऩैँमभसम्भ
जङ्चयवभनभ,

(ग) खण्ड (ख) को कसूयभभ ङ्जवगो फयभफयको यकभ जङ्चयवभनभ गयी तीन
फषा सम्भ कैद ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) य (त)

को कसूयभभ ङ्जवगो बयभई ङ्जवगो फभोङ्ञजभ जङ्चयवभनभ गयी दे हभम
फभोङ्ञजभको कैद हङ्टनछ
े :-

(१) दश रभख रुऩैमभॉसम्भ ङ्झफगो बए एक वषासम्भ कैद,
(२) दश रभख रुऩैमभॉबन्दभ फढी ऩचभस रभख रुऩैमभॉसम्भ ङ्झफगो बए दङ्टई
वषा दे ङ्ञख तीन वषासम्भ कैद,
(३) ऩचभस रभख रुऩैमभॉबन्दभ फढी एक कयोड रुऩैमभॉसम्भ ङ्झफगो बए
तीन वषा दे ङ्ञख चभय वषासम्भ कैद,
(४) एक कयोड रुऩैमभॉबन्दभ फढी दश कयोड रुऩैमभसम्भ ङ्झफगो बए चभय
वषादेङ्ञख छ वषासम्भ कैद,
(५) दश कयोड रुऩैंमभॉबन्दभ फढी एक अफा रुऩैमभॉसम्भ ङ्झफगो बए छ
वषादेङ्ञख आठ वषासम्भ कैद,
(६) एक अफा रुऩैमभॉबन्दभ फढीजङ्झतसङ्टकै रुऩैमभॉ ङ्झफगो बए ऩङ्झन आठ
वषादेङ्ञख दश वषासम्भ कैद,
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(ङ) खण्ड (ढ) को कसूयभभ दश फषासम्भ कैद ।
(२) दपभ ७९ को कसूय गना उद्योग गने वभ त्मस्तो कसूय गना भद्दत
ऩङ्टर्मभउने व्मङ्ञिरभई भङ्टख्म कसूयदभयरभई हङ्टने सजभमको आधभ सजभम हङ्टनछ
े ।
(३) दपभ ७९ को कसूय गने वभ त्मस्तो कसूय गना भद्दत ऩङ्टर्मभउनङ्ट कङ्टनै

ङ्झनकभम सॊ स्थभ बए त्मस्तो ङ्झनकभम सॊ स्थभको प्रभङ्टख कभमाकभयी वभ ऩदभङ्झधकभयी वभ

कभमाकभयी है ङ्झसमतभभ कभमा सम्ऩभदन गने व्मङ्ञिरभई मस ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने
सजभम हङ्टनेछ ।

८१. जङ्चयवभनभ हङ्टने : (१) दपभ ८७ फभोङ्ञजभ कसै को उजूयी ऩयी वभ सॊ स्थभको
ङ्झनयीऺण, अनङ्टगभन वभ ङ्जहसभफ ङ्जकतभफको जभॉच गदभा वभ अन्म कङ्टनै व्महोयभफभट

कसै रे दे हभमको कङ्टनै कभमा गये को ऩभइएभभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे त्मस्तो कभमाको
प्रकृङ्झत य गभम्बीमाको आधभयभभ त्मस्तो कभमा गने व्मङ्ञिरभई ऩभॉच रभख
रुऩैँ मभसम्भ जङ्चयवभनभ गनेछ :(क) मो ऐन वभ मस ऐन अन्तगात फनेकभ ङ्झनमभ ङ्जवऩङ्चयत सदस्मसॉग ब्मभज
ङ्झरएभभ,
(ख) सॊ स्थभरे प्रदभन गने फचत य ऋणको ब्मभजदय फीचको अन्तय छ
प्रङ्झतशतबन्दभ फढी कभमभ गये भभ,
ॉ ीकृत
(ग) सॊ स्थभरे प्रदभन गये को ऋणभभ रभग्ने ब्मभजरभई भूर कजभाभभ ऩूज
गयी सोको आधभयभभ ब्मभज रगभएभभ,
ॉ ीकोषको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रङ्झतशतबन्दभ
(घ) कङ्टनै सदस्मरभई आफ्नो ऩूज
फढी हङ्टने गयी ऋण प्रदभन गये भभ,
(ङ) सॊ स्थभ दतभा गदभाकभ फखतकभ सदस्म फभहे क अन्म सदस्मरभई

सदस्मतभ प्रभप्त गये को तीन भङ्जहनभ अवङ्झध व्मङ्झतत नबई ऋण रगभनी
गये भभ,
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ॉ ी कोषको ऩन्र गङ्टणभ बन्दभ फढीहङ्टने गयी फचत सॊ करन
(च) प्रभथङ्झभक ऩूज
गये भभ,

ॉ ीको अठभय प्रङ्झतशतबन्दभ फढी शेमय रभबभॊश ङ्जवतयण गये भभ,
(छ) शेमय ऩूज
(ज) सॊ स्थभरे आफ्नो कभमाऺेि फभङ्जहय गई कभयोफभय गये भभ वभ गैय
सदस्मसॊ ग कभयोवभय गये भभ,
(झ) सॊ स्थभरे मो ऐन ङ्जवऩयीत कृङ्झिभ ब्मङ्ञिरभई आफ्नो सदस्मतभ
ङ्छदएभभ।
(२) उऩदपभ (१) भभ रेङ्ञखएको व्महोयभफभट कसै रे दे हभमको कङ्टनै

कभमा गये भभ दतभा गने अङ्झधकभयीरे त्मस्तो कभमाको प्रकृङ्झत य गभम्बीमाको आधभयभभ
त्मस्तो कभमा गने व्मङ्ञिरभई तीन रभख रुऩैमभॉसम्भ जङ्चयवभनभ गना सक्नेछ्(क) मो ऐन वभ मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्छदएको कङ्टनै
ङ्झनदे शन वभ तोङ्जकएको भभऩदण्डको ऩभरनभ नगये भभ,
(ख) मो ऐन वभ मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्छदनङ्टऩने कङ्टनै
ङ्जववयण, कभगजभत, प्रङ्झतफेदन, सूचनभ वभ जभनकभयी नङ्छदएभभ,
(ग) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनवभाचन नगयी सङ्झभङ्झत तथभ रेखभ सङ्टऩयीवेऺण
सङ्झभङ्झतकभ ऩदभङ्झधकभयीहरु आपू खङ्टशी ऩङ्चयवतान गये भभ

(घ) कङ्टनै सॊ स्थभरे दपभ ६ को उऩदपभ (४) फभोङ्ञजभको तोङ्जकएको शता
ऩभरन नगये भभ,
(ङ) मो ऐन वभ मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभ ङ्जवऩङ्चयत अन्म कभमा
गये भभ ।
(३) उऩदपभ (१) वभ (२) फभोङ्ञजभको जङ्चयवभनभ गनङ्टा अङ्ञघ दतभा गने

अङ्झधकभयीरे सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञि वभ सॊ स्थभरभई सपभई ऩेश गना कम्तीभभ ऩन्र
ङ्छदनको सभमभवङ्झध ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
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(४) जङ्चयवभनभ गने कभमाको प्रकृङ्झत य गभम्बीमातभकभ आधभय तोङ्जकए
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन् ।
८२. योक्कभ यभख्ने : (१) दतभा गने अङ्झधकभयीरे सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभरभई दपभ ८१ फभोङ्ञजभ

जङ्चयवभनभ गनङ्टक
ा भ अङ्झतङ्चयि तीन भङ्जहनभसम्भ त्मस्तो सॊ स्थभको कभयोफभय, सम्ऩङ्झत
तथभ फैङ्क खभतभ योक्कभ यभख्ने तथभ सम्ऩङ्ञत्त योक्कभ यभख्न सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकभमरभई
ङ्झसपभङ्चयस गना सक्नेछ ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभको ङ्झसपभङ्चयस प्रभप्त बएभभ त्मस्तो सॊ स्थभको

कभयोफभय, सम्ऩङ्झत वभ फैङ्क खभतभ योक्कभ यभखी सो को जभनकभयी दतभा गने
अङ्झधकभयीरभई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।
८३. दोब्फय जङ्चयवभनभ हङ्टने : (१) दपभ ८१ फभोङ्ञजभ जङ्चयवभनभ बएको व्मङ्ञि वभ
सॊ स्थभरे ऩङ्टन: सोही कसूय गये भभ त्मस्तो व्मङ्ञि वभ सॊ स्थभरभई दतभा गने
अङ्झधकभयीरे दोस्रो ऩटकदे ङ्ञख प्रत्मेक ऩटकको रभङ्झग दोब्फय जङ्चयवभनभ गनेछ ।
८४. अनङ्टसन्धभनको रभङ्झग रेखी ऩठभउन सक्ने : दतभा गने अङ्झधकभयी वभ नेऩभर यभष्ट्र
फैङ्करे मस ऐन फभोङ्ञजभ आफ्नो कभभ, कताव्म य अङ्झधकभयको ऩभरनभ गदभा

कसै रे दपभ ७९ फभोङ्ञजभको कसूय गये को थभहभ ऩभएभभ त्मस्तो कसूयकभ
सम्फन्धभभ मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धभन गनाको रभङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकभमभभ
रेखी ऩठभउन सक्नेछ ।
८५. भङ्टद्दभसम्फन्धी व्मवस्थभ : दपभ ८० फभोङ्ञजभ सजभम हङ्टने कसूयको भङ्टद्दभ सम्फन्धी
व्मवस्थभ सॊ घीम तथभ प्रभदे ङ्ञशक कभनङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।

८६. भङ्टद्दभ हेने अङ्झधकभयी : दपभ ८० फभोङ्ञजभको सजभम हङ्टने कसूय सम्फन्धी भङ्टद्दभको
कभयवभही य ङ्जकनभयभ ङ्ञजल्रभ अदभरतफभट हङ्टनेछ ।

८७. उजूयी ङ्छदने हद म्मभद :(१) कसै रे दपभ ८० फभोङ्ञजभको सजभम हङ्टने कसूय
गये को वभ गना रभगेको थभहभ ऩभउने व्मङ्ञिरे त्मसयी थभहभ ऩभएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे
ङ्छदनङ्झबि दतभा गने अङ्झधकभयी सभऺ उजूयी ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
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(२) कसै रे दपभ ८० फभोङ्ञजभ जङ्चयवभनभ हङ्टने कभमा गये को थभहभ ऩभउने

व्मङ्ञिरे त्मसयी थभहभ ऩभएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदन ङ्झबि दतभा गने अङ्झधकभयी सभऺ
उजूयी ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
८८. ऩङ्टनयभवेदन गना सक्ने :(१) दपभ ६ फभोङ्ञजभ सॊ स्थभ दतभा गना अस्वीकभय गये को

वभ दपभ 8८ फभोङ्ञजभ सॊ स्थभ दतभा खभये ज गये कोभभ ङ्ञचत्त नफङ्टझ्नेरे सो ङ्झनणामको
जभनकभयी ऩभएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबि दतभा गने अङ्झधकभयीको ङ्झनणामउऩय
कभमाऩभङ्झरकभसभऺ ऩङ्टनयभवेदन गना सक्नेछ ।
(२) दपभ ८० फभोङ्ञजभको जङ्चयवभनभभभ ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञिरे त्मस्तो

ङ्झनणामको जभनकभयी ऩभएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबि दे हभम फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयभवेदन
गना सक्नेछ:
(क) दतभा गने अङ्झधकभयी य कभमाऩभङ्झरकभरे गये को ङ्झनणाम उऩय सम्फङ्ञन्धत
ङ्ञजल्रभ अदभरतभभ,
(ख) नेऩभर यभष्ट्र फैङ्करे गये को ङ्झनणाम उऩयसम्फङ्ञन्धत उच्च अदभरतभभ ।
८९. असूर उऩय गङ्चयने : मस ऩङ्चयच्छे द फभोङ्ञजभ कङ्टनै व्मङ्ञिरे ङ्झतनङ्टा ऩने जङ्चयवभनभ वभ
कङ्टनै यकभ नङ्झतयी फभॉकी यहे कोभभ त्मस्तो जङ्चयवभनभ वभ यकभ ङ्झनजफभट सयकभयी
फभॉकी सयह असूर उऩय गङ्चयनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द–२०
नगय सहकभयी प्रफद्धान सङ्झभङ्झत सम्फन्धी ब्मवस्थभ
९०. सहकभयी प्रफद्धान सङ्झभङ्झत : नगय ङ्झबि दतभा बै सॊ चभरनभभ यहे कभ सहकभयी

सॊ स्थभहरुको अनङ्टगभन तथभ ङ्झनमभन गना दे हभम फभोङ्ञजभको एक नगय स्तयीम सहकभयी
प्रफद्धन सङ्झभङ्झत यहनेछ ।
अध्मऺ

- नगय प्रभङ्टख
54

उऩभध्मऺ

- नगय उऩप्रभङ्टख

सदस्म

- नगय कभमाऩभङ्झरकभको आङ्झथक
ा ङ्जवकभस सङ्झभङ्झतको

सदस्म

- सम्फङ्ञन्धत वडभको वडभ अध्मऺ
सॊ मोजक

सदस्म

- नगय कभमाऩभङ्झरकभरे तोकेको १ जनभ भङ्जहरभ

सदस्म

- नगय सहकभयी सॊ घको अध्मऺ

सदस्म-सङ्ञचफ

- सम्फङ्ञन्धत शभखभ/उऩशभख प्रभङ्टख

सङ्जहत २ जनभ सदस्म

सदस्म

- प्रभङ्टख प्रशभसकीम अङ्झधकृत

९१. सहकभयी प्रफद्धान सङ्झभङ्झतको कभमा : सहकभयी प्रफद्धान सङ्झभङ्झतको कभमा दे हभम
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन्

(१) सहकभयी सॊ स्थभको अनङ्टगभन, ङ्जवघटन तथभ खभये जीको ङ्झनणाम गने,

(२) सहकभयी सम्फन्धी यभङ्जष्ट्रम, केन्िीम, ङ्जवषमगत, प्रभदे ङ्ञशक य स्थभनीम
सॊ घ सॊ स्थभहरुसॊ ग सभन्वम य सहकभमा गने,

(३) सहकभयी सम्फन्धी स्थभनीम त्मभङ्क व्मवस्थभऩन य अध्ममन
अनङ्टसन्धभन गने,

(४) स्थभनीम सहकभयी सॊ स्थभको ऺभतभ अङ्झबफृङ्छद्द गने,

(५) स्थभनीम सहकभयी ऺेिको प्रवद्धान, ऩङ्चयचभरन य ङ्जवकभस गने,
(६) सभस्मभ ग्रस्त सहकभयी घोषणभ गने,

(७) अन्म कभमा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
ऩङ्चयच्छे द–२१
ङ्जवङ्जवध
९२. भतभङ्झधकभयको प्रमोग : कङ्टनै सदस्मरे सॊ स्थभको जङ्झतसङ्टकै शेमय खङ्चयद गये को बए
तभऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभको कभमा सञ्चभरनभभ एक सदस्म एक भतको आधभयभभ
आफ्नो भतभङ्झधकभयको प्रमोग गना सक्नेछ ।
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९३. सभभभङ्ञजक ऩयीऺण गयभउन सक्ने :(१) सॊ स्थभरे ङ्जवङ्झनमभभभ उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म
प्रभप्त गनाकभ रभङ्झग सङ्झभङ्झतफभट बएकभ ङ्झनणाम य कभमा, सदस्महरूरे प्रभप्त गये कभ
सेवभ य सन्तङ्टष्टीको स्तय, सेवभ प्रभङ्ञप्तफभट सदस्महरूको जीवनस्तयभभ आएको

आङ्झथक
ा , सभभभङ्ञजक, सभॊस्कृङ्झतक तथभ वभतभवयणीम ऩऺभभ सकभयभत्भक ऩङ्चयवतान
रगभमतकभ ङ्जवषमभभ सभभभङ्ञजक ऩयीऺण गयभउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभ बएको सभभभङ्ञजक ऩयीऺणको प्रङ्झतवेदन
छरपरको रभङ्झग सङ्झभङ्झतरे सभधभयणसबभ सभऺ ऩेश गनेछ ।
(३) उऩदपभ (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको सभभभङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन

छरपर गयी सभधभयणसबभरे आवश्मकतभ अनङ्टसभय सङ्झभङ्झतरभई ङ्झनदे शन ङ्छदन
सक्नेछ ।

(४) मस दपभ फभोङ्ञजभको सभभभङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको एक प्रङ्झत
सम्फङ्ञन्धत सॊ स्थभरे दतभा गने अङ्झधकभयी सभऺ ऩेश गनङ्टा ऩनेछ ।
९४. सहकभयी ङ्ञशऺभ : सहकभयी ऺेिको प्रवद्धानको रभङ्झग ङ्जवद्यभरम तहको ऩभठमिभभभ
आधभयबूत सहकभयी सम्वन्धी ङ्जवषमवस्तङ्टरभई सभभवेश गना सङ्जकनेछ।
९५. आङ्झथक
ा
सहमोग गना नहङ्टने : सॊ स्थभको यकभफभट सङ्झभङ्झतको ङ्झनणाम फभोङ्ञजभ
सदस्महरुरे आङ्झथक
ा सहमोग ङ्झरन सक्नेछन् ।

तय सभभभङ्ञजक कभमाको रभङ्झग गैयसदस्म व्मङ्ञि वभ सॊ स्थभहरुरभई सभेत

आङ्झथक
ा सहमोग गना वभधभ ऩने छै न ।

स्ऩष्टीकयण : मस दपभको प्रमोजनको रभङ्झग 'सभभभङ्ञजक कभमा' बङ्ङभरे

ङ्ञशऺभ, स्वभस््म, वभतभवयण सॊ यऺण,
९६.

सम्फन्धी कभमारभई जनभउॉछ ।

भभनवीम सहभमतभ, सहकभङ्चयतभ प्रफद्धान

अन्तय सहकभयी कभयोवभय गना सक्ने् सॊ स्थभहरुरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ एक आऩसभभ

अन्तय सहकभयी कभयोवभय गना सक्नेछन् ।
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९७. ठे क्कभऩिभ ङ्छदन नहङ्टने : सॊ स्थभरे आफ्नो

सङ्झभङ्झतको कङ्टनै सञ्चभरक वभ रेखभ

सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक वभ सदस्म वभ आफ्नो कभाचभयीरभई ठे क्कभऩिभ ङ्छदन
हङ्टदैन ।

९८. सयकभयी फभॉकी सयह असूर उऩय हङ्टने : कङ्टनै सॊ स्थभरे प्रभप्त गये को सयकभयी

अनङ्टदभन वभ कङ्टनै सेवभ सङ्टङ्जवधभ दङ्टरुऩमोग गये को ऩभइएभभ प्रचङ्झरत कभनून फभोङ्ञजभ
सयकभयी फभॉकी सयह असूर उऩय गङ्चयनेछ।

९९. कम्ऩनीसम्फन्धी प्रचङ्झरत ऐन रभगू नहङ्टने : मस ऐन अन्तगात दतभा बएको
सॊ स्थभको हकभभ कम्ऩनीसम्फन्धी प्रचङ्झरत ऐन

१००.

रभगू हङ्टने छै न ।

प्रचङ्झरत कभनून फभोङ्ञजभ कभयवभही गना फभधभ नऩने : मस ऐनभभ रेङ्ञखएको

कङ्टनै कङ्टयभरे कङ्टनै व्मङ्ञि उऩय प्रचङ्झरत कभनून फभोङ्ञजभ अदभरतभभ भङ्टद्दभ चरभउन
फभधभ ऩङ्टर्मभएको भभङ्झनने छै न ।

१०१. सम्ऩङ्ञत्त शङ्टङ्जद्धकयण ङ्झनवभयणसम्फन्धी कभनङ्टनी व्मवस्थभको ऩभरनभ गनङ्टऩ
ा ने : सॊ स्थभरे

सम्ऩङ्ञत्त शङ्टद्धीकयण ङ्झनवभयण सम्फन्धी सॊ घीम/प्रदे श कभनङ्टनभभ बएकभ व्मवस्थभकभ
सभथै तत् सम्फन्धभभ भन्िभरमरे जभयी गये को भभनदण्ड य नेऩभर यभष्ट्र फैंकको
ङ्जवत्तीम जभनकभयी एकभइफभट जभयी बएकभ ङ्झनदे ङ्ञशकभहरूको ऩभरनभ गनङ्टऩ
ा नेछ ।

१०२. ङ्झनमभ फनभउने अङ्झधकभय : मस ऐनको कभमभान्वमनको रभङ्झग कभमाऩभङ्झरकभरे
आवश्मक ङ्झनमभ फनभउन सक्नेछ ।
१०३.

भभऩदण्ड, ङ्झनदे ङ्ञशकभ वभ कभमाङ्जवङ्झध फनभई रभगू गना सक्ने : (१) मो ऐन वभ

मस ऐन अन्तगात फनेको ङ्झनमभको अधीनभभ यही सॊ स्थभको दतभा, सञ्चभरन,
ङ्झनयीऺण तथभ अनङ्टगभन रगभमतकभ कभभ कभयफभहीरभई व्मवङ्ञस्थत य प्रबभवकभयी

रुऩभभ सञ्चभरन गना कभमाऩभङ्झरकभरे आवश्मकतभ अनङ्टसभय भभऩदण्ड, ङ्झनदे ङ्ञशकभ वभ
कभमाङ्जवङ्झध फनभई रभगू गना सक्नेछ ।
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(२) उऩदपभ (१) फभोङ्ञजभको भभऩदण्ड फनभउॉदभ आवश्मकतभ अनङ्टसभय

यङ्ञजष्ट्रभय, नेऩभर यभष्ट्र फैङ्क, भन्िभरम य सम्फङ्ञन्धत अन्म ङ्झनकभमको ऩयभभशा ङ्झरन
सङ्जकनेछ ।
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अनङ्टसूची १
btf{ b/vf:tsf] gd'gf
ldlt M @)======= . =====.======
>L btf{ ug]{ clwsf/LHo" Û
u'ef{sf]6 gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, z'ef3f6, ;'v{]t .
ljifo M ;xsf/L ;+:yfsf] btf{ .
dxf]bo,
xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ u/L kfpg lgj]bg ub{5f}F .
p2]Zocg'¿k ;+:yfn] tTsfn ug]{ sfo{x¿sf] of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;}
;fy ;+nUg /fvL k]; u/]sf 5f}F .
;+:yf;DaGwL ljj/0f
-s_ k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M–
-v_ 7]ufgf M–
-u_+ p2]Zo M–
-3_ d'Vo sfo{ M–
-ª_ sfo{If]q M–
-r_ bfloTj M–
-5_ ;b:o ;ª\Vof M–
-!_ dlxnf ======== hgf
-@_ k'?if ========= hgf
-5_ k|fKt ;]o/ k'FhLsf] /sd M— ?= ====
-h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= =====
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cg';"rL २
;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd'gf
u'ef{sf]6 gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, z'ef3f6, ;'v{]t .
;xsf/L btf{ k|df0f–kq
btf{ g+= M
u'ef{sf]6 gu/kflnsf, ;xsf/L P]g, =================sf] bkmf === adf]lhd >L === === === === === ===
=== === === === === === nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] ;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod;lxt of]
k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 .
juL{s/0f M === === === === === === === ===
btf{ u/]sf] ldltM
b:tvtM
btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfdM
sfof{nosf] 5fkM
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