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सहकायी सॊस्था सञ्चारन य प्रवर्द्ध नको व्मवस्था गनध
फनेको ऐन २०७४
gu/;efaf6 :jLs[t ldltM @)&$.!).!*
k|dfl0ft ldltM @)&$.!!.)#

प्रस्तावना् सहकायी भूल्म, भान्मता य ससर्द्ान्त अनुरूऩ स्थानीमस्तयभा छरयएय यहे को ऩूॉजी, प्रववसध

तथा प्रसतबाराई स्वाफरम्फन य ऩायस्ऩरयकताका आधायभा एकीकृ त गदै सदस्महरूको आसथधक,
साभाजजक तथा साॉस्कृ सतक उन्नमन गनध, सभुदामभा आधारयत, सदस्म केजन्ित, रोकताजन्िक, स्वामत्त
य सुशाससत सॊगठनको रूऩभा सहकायी सॊस्थाहरूको प्रवर्द्ध न गनध, सहकायी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा
व्मवसामका भाध्मभफाट साभाजजक न्मामका आधायभा आत्भसनबधय, तीब्र एवॊ ददगो रुऩभा स्थानीम
अथधतन्िराई सुदृढ तुल्माउन सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको दताध, सञ्चारन एवभ ् सनमभन सम्फन्धी

व्मवस्था गनध वाञ्छनीम बएकोरे नेऩारको सववधानको धाया २२६ य स्थासनम सयकाय सञ्चारन ऐन
२०७४ को दपा १०२ फभोजजभ भण्डनदे उऩुय नगयऩासरकाको नगयसबारे मो ऐन फनाएको छ।

ऩरयच्छे द १
प्रायजम्बक
१.

सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “भण्डनदे उऩुय नगयऩासरकाको सहकायी ऐन, २०७४”
यहे को छ ।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।

२.

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथध नरागेभा मस ऐनभा,–
(क)

―आन्तरयक कामधववसध‖ बन्नारे सहकायी सॊस्थारे दपा १८ फभोजजभ फनाएको आन्तरयक
कामधववसध सम्झनुऩछध ।

(ख)

―कसूय‖ बन्नारे दपा ७९ फभोजजभको कसूय सम्झनुऩछध ।

(ग)

―तोदकएको‖ वा ―तोदकए फभोजजभ‖ बन्नारे मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभभा तोदकएको
वा तोदकए फभोजजभ सम्झनुऩछध ।

(घ)

―ऩरयवाय‖ बन्नारे सदस्मको ऩसत वा ऩत्नी, छोया, फुहायी, छोयी, धभधऩुि, धभधऩुिी, फाफु,
आभा, सौतेनी आभा य आपूरे ऩारन ऩोषण गनुध ऩने दाजु, बाउजु, बाई, फुहायी, दददी य
फदहनी सम्झनुऩछध ।तय सो शब्दरे अॊशफण्डा गयी वा भानो छुजटटई आ-आफ्नो ऩेशा
व्मवसाम गयी फसेको ऩरयवायको सदस्मराई जनाउने छै न ।

(ङ)

―फचत‖ बन्नारे सदस्मरे सहकायी सॊस्थाभा जम्भा गये को यकभ सम्झनुऩछध ।

(च)

―भन्िारम‖ बन्नारे सहकायी सम्फन्धी ववषम हे ने प्रदे श य सॊघीम भन्िारम सम्झनुऩछध ।

(छ)

―भुख्म कायोफाय‖ बन्नारे सॊस्थारे सॊचारन गये को व्मवसासमक दिमाकराऩहरुभा
ऩसछल्रो आसथधक वषधसम्भभा ऩरयचासरत फचतको दासमत्व य ऩसछल्रो आसथधक वषधको
सदस्मतपधको खरयद वा वफिी कायोवायभा कम्तीभा तीस प्रसतशतबन्दा फढी दहस्सा
बएको कायोवाय सम्झनुऩछध ।

(ज)

―यजजष्ट्राय‖ बन्नारे सॊघको यजजष्ट्राय सम्झनु ऩछध ।

(झ)

―रेखा सुऩयीवेऺण ससभसत‖ बन्नारे दपा ३७ फभोजजभको रेखा सुऩयीवेऺण ससभसत
सम्झनुऩछध ।

(ञ)

―ववसनमभ‖ बन्नारे सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाको दपा १७ फभोजजभ फनाएको ववसनमभ
सम्झनुऩछध ।

(ट)

―ववबाग‖ बन्नारे सॊघको सहकायी ववबाग सम्झनुऩछध य सो शब्दरे भन्िारमरे सहकायी
सनमभन गनध तोकेको भहाशाखा सभेतराई जनाउॉ छ।

(ठ)

―शेमय‖ बन्नारे सहकायी सॊस्थाको शेमय ऩूजीको अॊश सम्झनुऩछध ।

(ड)

―सञ्चारक‖ बन्नारे ससभसतको सदस्म सम्झनुऩछध य सो शब्दरे ससभसतको अध्मऺ,
उऩाध्मऺ, ससचव य कोषाध्मऺ सभेतराई जनाउॉ छ ।

(ढ)

―सदस्म‖ बन्नारे सहकायी सस्थाको सदस्मता प्राप्तछगये का व्मवि सम्झनुऩछध ।
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(ण)

―ससभसत‖ बन्नारे दपा ३० को उऩदपा (१) फभोजजभको सञ्चारक ससभसत सम्झनुऩछध ।

(त)

―सहकायी भूल्म‖ बन्नारे स्वावरम्वन, स्व–उत्तयदासमत्व, रोकतन्ि, सभानता, सभता,
ऐक्मवर्द्ता, इभान्दायी, खुराऩन, साभाजजक उत्तयदासमत्व तथा अरुको हे यचाह रगामत
अन्तयाधवष्ट्रम भान्मता प्राप्ता सहकायी सम्फन्धी भूल्म सम्झनुऩछध ।

(थ)

―सॊस्थाको व्मवसाम‖ बन्नारे ववसनमभभा व्मवस्था बए फभोजजभ सञ्चासरत
व्मवसासमक दिमाकराऩ सम्झनुऩछध ।

(द)

―सहकायी ससर्द्ान्त‖ बन्नारे स्वैजच्छक तथाखुरा सदस्मता, सदस्मद्वाया रोकताजन्िक
सनमन्िण, सदस्मको आसथधक सहबागीता, स्वामत्तता य स्वतन्िता, सशऺा, तारीभ य
सूचना, सहकायी-सहकायी फीच ऩायस्ऩरयक सहमोग य सभुदामप्रसतको चासो रगामत
अन्तयाधवष्ट्रम भान्मता प्राप्ता सहकायी सम्फन्धी ससर्द्ान्त सम्झनुऩछध ।

(ध)

―सॊस्था‖ बन्नारे दपा ३ फभोजजभ गठन बई दपा ६ फभोजजभ दताध बएको ववषमगत वा
फहुउद्दे श्मीम सहकायी सॊस्था सम्झनु ऩछध ।

(न)

―साधायण सबा‖ बन्नारे सहकायी सॊस्थाको साधायण सबा सम्झनुऩछध ।

(ऩ)

―प्राथसभक ऩूॉजी कोष‖ बन्नारे शेमय ऩूॉजी य जगेडा कोष सम्झनुऩछध ।

(प)

―दताध गने असधकायी‖ बन्नारे दपा ६९ फभोजजभको दताध गने असधकायी सम्झनुऩदध छ ।

ऩरयच्छे द २
सहकायी सॊस्थाको गठन तथा दताध
३. सॊस्थाको गठन : (१) कम्तीभा तीस जना नेऩारी नागरयकहरु आऩसभा सभरी ववषमगत वा
वहुउद्दे श्मीम सहकायी सॊस्था गठन गनध सक्नेछन ् ।

(२) उऩदपा ( १) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बएताऩसन श्रसभक, मुवा रगामतरे आफ्नो श्रभ वा
सीऩभा आधारयत बई एकै प्रकृ सतको व्मवसाम गनेहरुको हकभा ऩन्रजना नेऩारी नागरयकहरु
बएऩसन सहकायी सॊस्था गठनगनध सक्नेछन ् ।

(३) मस दपाभा अन्मि जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩसन नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय,
स्थानीम तह वा त्मस्ता सयकाय वा तहको अनुदान वा स्वासभत्वभा सॊचासरत ववद्यारम,
ववश्वववद्यारम वा सॊगदठत सॊस्थाफाट ऩारयश्रसभक ऩाउने ऩदभा वहार यहे का कम्तीभा एकसम
जना कभधचायी, सशऺक वा प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा सभरी प्रचसरत कानून फभोजजभ दताध
बएको आफ्नो ऩेशागत सॊगठनका आधायभा सदस्मता, प्रसतसनसधत्व य सेवा सॊचारनभा
तोदकए फभोजजभका शतध फन्दे जहरु ऩारना गने गयी सॊस्था गठन गनध सक्नेछन ् ।

तय एकसम जनाबन्दा कभ सॊख्मा यहे को एउटै कामाधरमका कम्तीभा तीसजना

कभधचायी, सशऺक वा प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा सभरी सदस्मता, प्रसतसनसधत्व य सेवा
सॊचारनभा तोदकए फभोजजभका शतध फन्दे जहरु ऩारना गने गयी सॊस्था गठन गनध सक्नेछन ् ।
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(४) मस दपा फभोजजभ सॊस्था गठन गदाध एक ऩरयवाय एक सदस्मका दयरे उऩदपा ( १) वा(२)भा
उजल्रजखत सॊख्मा ऩुगेको हुनुऩनेछ ।

तय सॊस्था दताध बइसकेऩसछ एकै ऩरयवायका एकबन्दा फढी व्मविरे सो सॊस्थाको

सदस्मता सरन फाधा ऩनेछैन ।
(५) उऩदपा ( १) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩसन फचत तथा ऋणको कायोवाय गने सॊस्था
गठन गदाध कम्तीभा एकसम जना नेऩारी नागरयकहरुको सहबासगता हुनु ऩनेछ ।
४.

दताध नगयी सहकायी सस्था सॊचारन गनध नहुने: कसैरे ऩसन मस ऐन फभोजजभ दताध नगयी सहकायी
स्थाऩना तथा सञ्चारन गनध हुॉदैन।

५. दताधको रासग दयखास्त ददनु ऩने : (१) मस ऐन फभोजजभ गठन बएका सयकायी सॊस्थारे दताधकारासग
दताध गने असधकायी सभऺ अनुसूची -१ को ढाॉचाभा दयखास्त ददनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभका दयखास्त साथ दे हाम फभोजजभका कागजातहरू सॊरग्न गनुध ऩनेछ :–
(क) सहकायी सॊस्थाको प्रस्ताववत ववसनमभ,
(ख) सहकायी सॊस्था सञ्चारनको सम्बाब्मता अध्ममन प्रसतवेदन,
(ग) सदस्मरे सरन स्वीकाय गये को शेमय सॊख्मा य शेमय यकभको वववयण ।
६.

दताध गनुध ऩने :(१) दपा ५ को उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्ता दयखास्त सदहतको कागजातहरु छानववन
गदाध दे हाम फभोजजभ बएको ऩाइएभा दताध गने असधकायीरे दयखास्त ऩये को सभसतरे तीस ददनसबि
त्मस्तो सहकायी सॊस्था दताध गयी अनुसूची-२ को ढाॉचाभा दताध प्रभाणऩि ददनु ऩनेछ :–
(क) दयखास्त साथ ऩेश बएको ववसनमभ मो ऐन तथा मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभ
फभोजजभ यहे को,
(ख) प्रस्ताववत सहकायी सॊस्था सहकायी भूल्म, भान्मता य ससर्द्ान्त अनुरुऩ सञ्चारन हुन
सक्ने आधाय यहे को,

(ग) सहकायी सॊस्था सभुदामभा आधारयत एवभ ् सदस्म केजन्ित बई सॊचारन य सनमन्िण हुन
सक्ने स्ऩष्ट आधाय यहे को ।

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभ छानववन गदाध प्रस्ताववत सहकायी सॊस्थाको ववसनमभको कुनै कुयाभा
सॊशोधन गनुऩ
ध ने दे जखएभा दताध गने असधकायीरे त्मस्तो सॊशोधन गनुऩ
ध ने व्महोया खुराई
दयखास्त प्राप्त ् बएको सभसतरे ऩन्र ददनसबि सनवेदकराई सूचना गनुध ऩनेछ ।

(३) मस ऐनभा अन्मि जुनसुकै कुया रेजखएको बएताऩसन मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत दताध बई
सञ्चारनभा यहे का भण्डनदे उऩुय नगयऩासरका सबि कामधऺेि कामभ गरयएका य नगयऩासरका

बन्दा फादहय सभेत कामध ऺेि बएका सहकायी सॊस्था मसै ऐन फभोजजभ दताध बएको
भासननेछ ।
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तय मस असघ सञ्चारनभा यहे का सहकायी सॊस्थाहरुरे मो एन प्रायम्ब बएको सभसतरे ३
भदहना सबि प्रगती वववयण सदहत नगयऩासरकाभा सूसचकयण गनुऩ
ध नेछ ।
(४) मस दपा फभोजजभ सहकायी सॊस्था दताध गदाध दताध गने असधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थारे
ऩारना गनुध ऩने गयी कुनै शतध तोक्न सक्नेछ ।
(५) उऩदपा ( ४) फभोजजभ शतध तोदकएकोभा सोको ऩारना गनुध सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाको
कतधव्म हुनेछ।
७.

दताध गनध अस्वीकाय गनध सक्ने :(१) दपा ६ को उऩदपा (१) भा उजल्रजखत अवस्था नबएभा, सोही
दपा फभोजजभ ववसनमभ सॊशोधनको रासग सूचना ददएको अफसध सबि सनवेदकरे सॊशोधन गनध
अस्वीकाय गये भा त्मस्तो सूचना ऩाएको सभसतरे तीस ददनसबि वफसनमभ सॊशोधन नगये भा वा
सूचनाभा उल्रेख बए फभोजजभ हुने गयी वफसनमभ सॊशोधन नगये भा दताध गने असधकायीरे त्मस्तो
सहकायी सॊस्था दताध गनध अस्वीकाय गनध सक्नेछ ।
(२)

उऩदपा ( १) फभोजजभ सहकायी सॊस्था दताध गनध अस्वीकाय गये कोभा दताध गने असधकायीरे
कायण खुराई तीन ददन सबि सोको जानकायी सम्फजन्धत सनवेदकहरूराई ददनु ऩनेछ ।

८.

सहकायी सॊस्था सॊगदठत सॊस्था हुने: (१) सहकायी सॊस्था अववजच्छन्न उत्तयासधकायवारा एक
स्वशाससत य सङ्गदठत सॊस्था हुनेछ ।
(२)
(३)

सहकायी सॊस्थाको काभ कायफाहीको रासग एउटा छुटटै छाऩ हुनेछ ।

सहकायी सॊस्थारे मस ऐनको अधीनभा यही व्मवि सयह चर अचर सम्ऩवत्त प्राप्तत, उऩबोग,
वविी वा अन्म व्मवस्था गनध सक्नेछ।

(४)

सहकायी सॊस्थारे व्मवि सयह आफ्नो नाभफाट नासरस उजूय गनध य सो उऩय ऩसन सोही
नाभफाट नासरस उजूय राग्न सक्नेछ।

(५)
९.

सहकायी सॊस्थारे व्मवि सयह कयाय गनध सक्नेछ ।

सहकायी सॊस्थाको कामधऺेि : (१) दताध हुॉदाका फखत सहकायी सॊस्थाको कामध ऺेि दे हाम फभोजजभ
हुनेछ्
(क)

फचत तथा ऋणको भुख्म कायोवाय गने सॊस्थाको हकभा एक वडा,

(ख)

अन्म सॊस्थाको हकभा एक वडा वा दे हामका आधायभा तीन वडासम्भ :
(१)

सदस्महरुवीच स्वाफरम्फनको ऩायस्ऩारयक अभ्मासको रासग आऩसी साझा
वन्धन (कभन फण्ड),

(२)

व्मवसासमक स्तयभा सेवा सॊचारन गनध आवश्मक सदस्म सॊख्मा,

(३)

सॊस्था सॊचारनभा सदस्मको सहबासगताभूरक रोकताजन्िक सनमन्िण कामभ
हुनेगयी ऩामक ऩने स्थान
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(२)

उऩदपा ( १) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बएताऩसन सॊस्थारे दताध बई व्मवसासमक सेवा
प्रायम्ब गये को दईु वषध ऩसछ दे हामको आधायभा जोदडएको बौगोसरक ऺेि कामभ यहने गयी
आफ्नो कामधऺेि थऩ वडाहरूभा ववस्ताय गनध सक्नेछ ।

(क) सॊस्थाको व्मवसासमक दिमाकराऩको ववकास िभभा सदस्मता फढाउन थऩ कामध ऺेि
आवश्मक ऩये को,
(ख) सॊस्थाको कामध सॊचारनभा सदस्मको प्रत्मऺ सनमन्िण कामभ याख्न यचनात्भक
उऩामहरु अवरम्फन गरयएको,
(ग) फचत तथा ऋणको भुख्म कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाको हकभा भाऩदण्ड अनुसाय
बएको ।
(३)

उऩदपा (१) य (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩसन सॊस्थाको कामधऺेिका वडाहरूभा
व्मावसासमक सेवा सञ्चारन नबएको वा जम्भा कायोफायको तोदकएको यकभ वा अनुऩातबन्दा
कभ यकभ वा अनुऩातको व्मावसासमक सेवा सञ्चारन बएको दे जखएको खण्डभा दताध गने
असधकायीरे व्मावसासमक सेवा सञ्चारन बएका वडा भाि कामधऺेि कामभ गने गयी ववसनमभ
सॊशोधन गनध सनदे शन ददन सक्नेछ ।

(४)

उऩदपा (३) फभोजजभ दताध गने असधकायीरे सनदे शन ददएकोभा सहकायी सॊस्थारे एक वषधसबि
ववसनमभ सॊशोधन गयी आफ्नो कामधऺेि ऩुन्सनधाधयण गनुऩ
ध नेछ ।

(५)

मस दपाभा अन्मि जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩसन सहकायी सॊस्थारे स्वेजच्छक रूऩभा
जुनसुकै सभम कामधऺेि घटाउने गयी ऩुन्सनधाधयण गनध ववसनमभ सॊशोधन गनध सक्नेछ ।

(६)
१०.

कामधऺेि ऩुन् सनधाधयण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोदकएफभोजजभ हुनेछ ।
जानकायी ददनुऩने : भण्डनदे उऩुय नगयऩासरकाबन्दा फढी कामधऺेि कामभ याखी दताध बई
सञ्चारनभा यहे का सॊस्थाहरूरे भण्डनदे उऩुय नगयऩासरकाभा सेवा सञ्चारन गदाध सञ्चासरत
सेवाको प्रगसत वववयण सदहत दताध गने असधकायीराई जानकायी एवॊ सूसचकयण गनुऩ
ध नेछ ।

११.

ववषमगत आधायभा वगॉकयण: (१)सहकायी सॊस्थाको वगॉकयण दे हाम फभोजजभ हुनेछ्

(क) उत्ऩादक सॊस्था् कृ वष, दग्ु ध, सचमा, कदप, उखु, परपुर य भाछाऩारन ववशेषका
ववषमगत य अगुवावारी एवभ ् उत्ऩादनको मोजना सभेतका आधायभा अन्म उत्ऩादनभूरक
सॊस्था;

(ख) उऩबोिा सॊस्था् उऩबोिा बण्डाय, वचत तथा ऋण, उजाध य स्वास््म ववशेषका
ववषमगत य प्राथसभक आवश्मकता एवभ ् सेवाको मोजना सभेतका आधायभा अन्म उऩबोग
जन्म सॊस्था;
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(ग) श्रसभक सॊस्था् हस्तकरा, खाद्य ऩरयकाय, औद्योसगक उत्ऩादन, बोजनारम य श्रभ कयाय
ववशेषका ववषमगत य सीऩ वा श्रभको ववशेषता एवभ ् स्वयोजगायीको मोजना सभेतका
आधायभा अन्म श्रभभा आधारयत सॊस्था;

(घ) फहुउद्दे श्मीम सॊस्था् उत्ऩादन, उऩबोग य श्रभ वा सीऩभा आधारयत स्वयोजगायीका सेवा
सभेत सञ्चारन गने अन्म फहुभुखी सॊस्था ।

(२) उऩदपा ( १) को खण्ड ( क),(ख)य ( ग) भा उल्रेजखत ववषमभा ववसशष्टीकयण, आभ प्रचरन य
अभ्मासको ववकासिभ सभेतको आधायभा तोदकएफभोजजभका ववषमहरु थऩ गनध सदकनेछ ।
(३) उऩदपा (१)य (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩसन उऩदपा (१) फभोजजभ अन्म सॊस्थाहरु गठन
गनध फाधा ऩनेछैन ।
१२.

कायोवाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गनध सक्ने : (१) दपा ६ फभोजजभ दताध
प्रभाणऩि प्राप्तनगये ऩसछ सॊस्थारे आफ्नो उद्दे श्म प्रासप्तका रासग मस ऐन य ववसनमभको अधीनभा
यही आवश्मक कायोवाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गनध सक्नेछ ।
(२) प्रचसरत कानूनभा जुनसुकै कुया रेजखएको बएताऩसन सॊस्थारे उऩदपा ( १) फभोजजभ
कायोवाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गनध छुटटै सॊस्था दताध गनुऩ
ध ने छै न ।
तय त्मस्तो कायोवाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गनध प्रचसरत
कानून फभोजजभ अनुभसतऩि, स्वीकृ सत वा इजाजतऩि सरनु ऩने यहे छ बने सो फभोजजभ
अनुभसतऩि ,स्वीकृ सत वा इजाजतऩि सरएय भाि कायोवाय, व्मवसाम, उद्योग वा
ऩरयमोजना सञ्चारन गनुध ऩनेछ।
(३) उऩदपा ( ३) फभोजजभ सॊस्थारे प्रचसरत कानून फभोजजभ असधकाय ऩाएको सनकाम वा
असधकायीफाट अनुभसतऩि, स्वीकृ सत वा इजाजतऩि प्राप्तो गये भा ऩन्र ददनसबि सोको
जानकायी दताधगने असधकायीराई ददनुऩनेछ ।
(४) दईु वा दईु बन्दा फढी सॊस्थारे सॊमुि वा साझेदायीभा आफ्नो उत्ऩादन वा सेवाको
फजायीकयणको रासग मस ऐनको अधीनभा यही आवश्मक कायोवाय, व्मवसाम, उद्योग वा
ऩरयमोजना सञ्चारन गनध सक्नेछन ् ।

(५) उऩदपा (५) फभोजजभको कायोवाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गने सम्फन्धी
अन्म व्मफस्था तोदकए फभोजजभ हुनेछ ।
१३.

दासमत्व सीसभत हुने : (१) सहकायी सॊस्थाको कायोफायको सम्फन्धभा सदस्मको दासमत्व सनजरे
खरयद गये को वा खरयद गनध स्वीकाय गये को शेमयको असधकतभ यकभसम्भ भाि सीसभत यहनेछ ।
(२) सहकायी सॊस्थाको नाभभा ―सहकायी‖ य नाभको अन्त्मभा ―सरसभटे ड‖ बन्ने शब्द याख्नु ऩनेछ ।

१४.

सहकायीका भूल्म, भान्मता य ससर्द्ान्त ऩारना गनुध ऩने: सहकायी सॊस्थाको गठन तथा सञ्चारन
गदाध सहकायीका भूल्म, भान्मता य ससर्द्ान्तको ऩारना गनुऩ
ध नेछ ।
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ऩरयच्छे द ३
सॊस्थाका उद्दे श्म तथा कामध
१५.

सॊस्थाको उद्दे श्म : कामधऺेिभा आधारयत य सदस्म केजन्ित बई आफ्ना सदस्महरूको आसथधक,
साभाजजक तथा साॉस्कृ सतक उन्नमन गनुध सॊस्थाको भुख्म उद्दे श्म हुनेछ ।

१६.

सॊस्थाको कामध : सॊस्थाका कामधहरू दे हाम फभोजजभ हुनेछन ्:(क)

सहकायीका भूल्म, भान्मता य ससर्द्ान्तहरूको ऩारना गनेगयाउने,

(ख)

सदस्मको दहत प्रवर्द्ध नगने गयी व्मावसासमक सेवाहरू प्रदान गने,

(ग)

सदस्मराई सशऺा, सूचना य तारीभ प्रदान गने ,

(ङ)

सॊस्थारे गने उत्ऩादन तथा सेवाको भाऩदण्ड सनधाधयण गयी गुणस्तय सुधाय, आसथधक
स्थासमत्व य जोजखभ व्मवस्थाऩनसम्फन्धी कामध गने,

(च)

आन्तरयक सनमन्िण प्रणारी रागू गने,

(छ)

सॊस्थाको व्मवसासमक प्रवर्द्ध न तथा ववकास सम्फन्धी दिमाकराऩहरू सञ्चारन गने,

(ज)

भन्िारम, यजजष्ट्राय, प्रादे सशक यजजष्ट्राय,स्थानीम तह वादताध गने असधकायीको सनदे शन
ऩारना गने गयाउने,

(झ)

ववसनमभभा उजल्रजखत कामधहरू गने ।

ऩरयच्छे द ४
ववसनमभ तथा आन्तरयक कामधववसध
१७.

ववसनमभ फनाउनु ऩने : (१) सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभ, सनदे सशका,
भाऩदण्ड य कामधववसधको अधीनभा यही आफ्नो कामध सञ्चारनको रासग ववसनमभ फनाउनुऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको ववसनमभ दताध गने असधकायीफाट स्वीकृ त बए ऩसछ रागू हुनेछ ।

१८.

आन्तरयक कामधववसध फनाउन सक्ने : (१) सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभ,
सनदे सशका, भाऩदण्ड, कामधववधी य ववसनमभको अधीनभा यही आवश्मकता अनुसाय आफ्नो
आन्तरयक कामधववसध फनाउन सक्नेछ ।
(२)

उऩदपा ( १) फभोजजभको आन्तरयक कामधववसध सम्फजन्धत सॊस्थाको साधायणसबारे
स्वीकृ त गये ऩसछ रागू हुनेछ ।

१९.

ववसनमभ य आन्तरयक कामधववसधभा सॊशोधन : (१) सॊस्थाको साधायणसबाको कुर सदस्म
सॊख्माको फहुभतफाट ववसनमभ य आन्तरयक कामधववसध सॊशोधन हुनसक्नेछ।
(२)

उऩदपा ( १) फभोजजभ सॊशोधन बएको ववसनमभ वा आन्तरयक कामधववसध दताध गने
असधकायीफाट स्वीकृ त बएऩसछ रागू हुनेछ ।
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ऩरयच्छे द ५
सदस्मता
२०.

सॊस्थाको सदस्मता: (१) अठाय वषध उभेय ऩूया गये का दे हाम फभोजजभका नेऩारी नागरयकहरु
सॊस्थाको सदस्म हुन सक्नेछन ््
(ख)

सॊस्थाको कम्तीभा एक शेमय खरयद गये को,

(ग)

सॊस्थाको ववसनमभभा उजल्रजखत शतधहरु ऩारना गनध भन्जुय गये को,

(घ)

सॊस्थाको जजम्भेवायी ऩारना गनध भन्जुय बएको,

(ङ)

सॊस्थारे गये को कायोवायसॉग प्रसतस्ऩधाध हुने गयी कायोवाय नगये को,

(च)
(२)

सॊस्थाको सदस्मता सरन मोग्म यहे को स्वघोषणा गये को ।

मस ऐनभा अन्मि जुनसुकै कुया रेजखएको बएताऩसन नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकायका
सनकामहरु, स्थानीम तहका साथै सॊस्थाको कामधऺेि सबिका साभुदासमक वा सहकायी
ववद्यारम, गुठी, स्थानीम क्रफ, स्थानीम तहभा गठन बएका उऩबोिा सभूहहरु सॊस्थाको
सदस्म हुन फाधा ऩने छै न ।

(३)

मस दपाभा अन्मि जुनसुकै कुया रेजखएको बएताऩसन स्वास््म सहकायी सॊस्थाभा सहकायी
सॊस्थारे सदस्मता सरन वाधा ऩने छै न ।

२१.

सदस्मता प्राप्त ् गनध सनवेदन ददनु ऩने: (१) सॊस्थाको सदस्मता सरन चाहने सम्फजन्धत व्मविरे
सॊस्थाको ससभसत सभऺ सनवेदन ददनु ऩनेछ ।
(२)

उऩदपा ( १) फभोजजभ सनवेदनऩये को सभसतरे ऩंतीस ददन सबि ससभसतरे मो ऐन, मस ऐन
अन्तगधत फनेको सनमभ तथा ववसनमभको अधीनभा यही सदस्मता प्रदान गने वा नगने
सनणधम गनुध ऩनेछ ।

(३)

उऩदपा ( २) फभोजजभ सनणधम गदाध ससभसतरे सदस्मता प्रदान नगने सनणधम गये भा सो को
कायण खोरी सात ददनसबि सनवेदकराई जानकायी गयाउनु ऩनेछ ।

(४)

उऩदपा (३) फभोजजभ जानकायी ऩाएको सभसतरे तीस ददनसबि सम्फजन्धत ब्मविरे त्मस्तो
सॊस्था दताध गने असधकायीसभऺ उजूय गनध सक्नेछ।

(५)

उऩदपा ( ४) फभोजजभ प्राप्तयउजूयी छानववन गदाध सनवेदकराई सदस्मता प्रदान गनुध ऩने
दे जखएभा दताध गने असधकायीरे त्मस्तो सनवेदकराई सदस्मता प्रदान गनधको रासग
सम्फजन्धत सॊस्थाराई आदे श ददन सक्नेछ।

(६)

उऩदपा ( ५) फभोजजभ आदे श बएभा सो आदे श प्राप्तद गये को सात ददन सबि सम्फजन्धत
सॊस्थारे सनवेदकराई सदस्मता प्रदान गयी सोको जानकायी दताध गने असधकायीराई गयाउनु
ऩनेछ ।
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२२.

सदस्म हुन नऩाउने : (१) कुनै व्मवि एकै प्रकृ सतको एकबन्दा वढी सॊस्थाको सदस्म हुन ऩाउने
छै न ।

तय मो ऐन प्रायम्ब हुनु असघ कुनै व्मवि एकै प्रकृ सतको एकबन्दा फढी सॊस्थाको सदस्म यहे को

बए मो ऐन प्रायम्ब बएको सभसतरे तीनवषध सबि कुनै एक सॊस्थाको भाि सदस्मता कामभ याख्नु
ऩनेछ ।
(२) मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत कुनै सॊस्थाभा नेऩार सयकायको सनकाम वा दपा २० को उऩदपा

(२) भा उल्रेख बएदे जख फाहे कको अन्म कुनै कृ विभ व्मवि सदस्म बएको बए ऩाॉचवषध
सबि सदस्मता अन्त्म गनुऩ
ध नेछ।

२३.

सदस्मताको सभासप्त:(१) कुनै सदस्मको सदस्मता दे हामको अवस्थाभा सभाप्त हुनेछ्—
(क)

सदस्मरे आफ्नो सदस्मता त्माग गये भा,

(ख)

रगाताय फावषधक साधायणसबाभा वफना सूचना तीन ऩटकसम्भ अनुऩजस्थत बएभा,

(ग)

मो ऐन,मस ऐन अन्तगधत वनेको सनमभ वा ववसनमभ फभोजजभ सदस्मरे ऩारना
गनुऩ
ध ने प्रावधानको फायम्फाय उल्रङ्घन गये भा,

(घ)
(२)

सॊस्थाको सदस्मको हकभा दपा २० फभोजजभको मोग्मता नबएभा।

उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩसन कुनै सदस्मरे सॊस्थाफाट प्राप्तन वा बुिान
गनुध ऩने कुनै यकभ बएभा सो पयपायक नबएसम्भ वा सनजरे सरएको ऋण,सतनुध ऩने कुनै
दासमत्व वा अन्म कुनै सदस्मको तपधफाट सधतो वा जभानत फसेकोभा सोको दासमत्व
पयपायक नबएसम्भ सनजको सदस्मता सभाप्त हुने छै न ।

(३)

मस दपाभा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩसन साधायणसबा फोराउने सनणधम बइसकेऩसछ
साधायणसबा सम्ऩन्न नबएसम्भ कसैराई ऩसन सदस्मताफाट हटाउन सदकने छै न ।

२४.

सुववधा प्राप्तसगनध नसक्ने : कुनै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाराई सतनुध ऩने कुनै दासमत्व सनधाधरयत
सभमसबि बुिान नगये भा वा मो ऐन, मस ऐन अन्तगधत वनेको सनमभ तथा ववसनमभ फभोजजभ
सदस्मरे ऩारन गनुऩ
ध ने व्मवस्थाको फायम्फाय उल्रॊघन गये भा त्मस्तो सदस्मरे अन्म सदस्म
सयहको सुवफधा प्राप्ते गनध सक्ने छै न ।

ऩरयच्छे द ६
साधायणसबा, ससभसत तथा रेखा सुऩरयवेऺण ससभसत
२५.

साधायणसबा: (१) सहकायी सॊस्थाको सवोच्च अङ्गको रुऩभा साधायणसबा हुनेछ।
(२) सहकायी सॊस्थाका सफै सदस्महरू साधायणसबाका सदस्म हुने छन ् ।
(३) सहकायी सॊस्थाको साधायणसबा दे हाम फभोजजभ हुनेछ:–
(क)

प्रायजम्बक साधायणसबा,

(ख)

वावषधक साधायणसबा,
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(ग)
२६.

ववशेष साधायणसबा ।

प्रायजम्बक साधायण सबाको काभ, कतधव्म य असधकाय: प्रायजम्बक साधायणसबाको काभ, कतधव्म
य असधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ :–

(क) प्रायजम्बक साधायणसबा हुने असघल्रो ददनसम्भको काभ कायफाही य आसथधक कायोफायको
जानकायी सरने,

(ख) चारू आसथधक वषधको रासग वावषधक कामधिभ तथा फजेट स्वीकृ त गने,
(ग) प्रसतवेदन तथा ववत्तीम वववयण अनुभोदन गने,
(घ) ववसनमभभा उल्रेख बए फभोजजभ ससभसत वा रेखा सुऩयीवेऺण ससभसतको सनवाधचन गने,
(ङ) आन्तरयक कामधववसध ऩारयत गने,
(च) रेखा ऩयीऺकको सनमुवि य सनजको ऩारयश्रसभक सनधाधयण गने,
(छ) ववसनमभभा तोदकए फभोजजभका अन्म कामधहरू गने ।
२७.

वावषधक साधायणसबाको काभ, कतधव्म य असधकाय : वावषधक साधायणसबाको काभ, कतधव्म य
असधकाय दे हाम फभोजजभहुनेछ :

२८.

(क)

वावषधक कामधिभ तथा फजेट स्वीकृ सत गने,

(ख)

वावषधक रेखा ऩयीऺण प्रसतवेदन अनुभोदन गने,

(ग)

ससभसत वा रेखा सुऩयीवेऺण ससभसतको सनवाधचन तथा ववघटन गने,

(घ)

सञ्चारक वा रेखा सुऩयीवेऺण ससभसतको सॊमोजक वा सदस्मराई ऩदफाट हटाउने,

(ङ)

ससभसत वा रेखा सुऩयीवेऺण ससभसतको वावषधक प्रसतवेदन ऩारयत गने,

(च)

ववसनमभ सॊशोधन तथा आन्तरयक कामधववसध ऩारयत गने,

(छ)

रेखा ऩयीऺकको सनमुवि य सनजको ऩारयश्रसभक सनधाधयण गने,

(ज)

सॊस्था एकीकयण वा ववघटन सम्फन्धी सनणधम गने,

(झ)

ऩारयश्रसभक रगामतका सुववधा तोक्ने,

(ञ)

ऋण तथा अनुदान प्राप्त गने सम्फन्धभा सनणधम गने,

(ट)

सदस्मको दासमत्व सभनाहा ददने,

(ठ)

ससभसतराई आवश्मक सनदे शन ददने,

(ड)

ववसनमभभा तोदकए फभोजजभका अन्म कामधहरू गने ।

साधायणसबाको फैठक : (१) ससभसतरे सहकायी सॊस्था दताध बएको सभसतरे तीन भदहनासबि
प्रायजम्बक साधायणसबा फोराउनु ऩनेछ ।
(२)

ससभसतरे प्रत्मेक आसथधक वषध सभाप्त बएको सभसतरे छ भदहनासबि वावषधक साधायणसबा
फोराउनु ऩनेछ ।

(३)

ससभसतरे दे हामको अवस्थाभा ववशेष साधायण सबा फोराउनु ऩनेछ :–
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(क)

सॊस्थाको काभ ववशेषरे ववशेष साधायण सबा फोराउनुऩने ससभसतवाट सनणधम
बएभा,

(ख)

दपा ३८ को उऩदपा ( १) को खण्ड ( छ) फभोजजभ रेखा सुऩयीवेऺण ससभसतको
ससपारयसभा,

(ग)

कुनै सञ्चारकरे ववशेष साधायणसबा फोराउन ऩेश गये को प्रस्ताव ससभसतर्द्ाया
ऩारयत बएभा,

(घ)

ववशेष साधायणसबा फोराउनु ऩने कायण खुराइ ऩजच्चस प्रसतशत सदस्मरे ससभसत
सभऺ सनवेदन ददएभा,

(ङ)
(४)

दपा २९ कोउऩदपा (१) फभोजजभ दताध गने असधकायीरे सनदे शन ददएभा,

उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩसन सॊस्थाको सञ्चारक वा
व्मवस्थाऩकफाट आफ्नो जजम्भेवायी ऩूया नगयी सॊस्था सञ्चारनभा सभस्मा उत्ऩन्न
बएको अवस्थाभा दताध गने असधकायीराई जानकायी ददई साधायण सदस्महरू भध्मेफाट
फहुभत सदस्म उऩजस्थत बई ववशेष साधायण सबा गनध सदकनेछ ।

२९.

ववशेष साधायणसबा फोराउन सनदे शन ददन सक्ने: (१) सॊस्थाको सनयीऺण वा सुऩयीवेऺण गदाध
वा कसैको उजूयी ऩयी छानववन गदाध दे हामको अवस्था दे जखन आएभा दताध गने असधकायीरे
त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको ससभसतराई साधायणसबा फोराउन सनदे शन ददन सक्नेछ :–
(क)

सहकायीको भूल्म, भान्मता तथा ससर्द्ान्त ववऩरयत कामध गये भा,

(ख)

मो ऐन, मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभ, ववसनमभ तथा आन्तरयक कामधववसध
ववऩयीत कामध गये भा,

(घ) दताध गने असधकायीरे ददएको सनदे शनको फायम्फाय उल्रङ्घन गये भा,
(ङ) दपा ३१ को उऩदपा (२) फभोजजभ दताध गने असधकायीरे आदे श ददएभा।
(२)

उऩदपा (१) फभोजजभ साधायणसबा फोराउन सनदे शन प्रासप्त बएभा ससभसतरे सो सनदे शन
प्राप्ता बएको सभसतरे ऩंतीस ददनसबि साधायणसबाको फैठक फोराउनु ऩनेछ य
साधायणसबाको फैठकभा उजूयी वा सनयीऺणका िभभा दे जखएका ववषमभा छरपर गयी
सोको प्रसतवेदन दताध गने असधकायीसभऺ ऩेश गनुध ऩनेछ ।

(३)

उऩदपा (१) वा (२) भा उजल्रजखत अवसधसबि ससभसतरे साधायणसबा नफोराएभा दताध गने
असधकायीरे त्मस्तो साधायणसबा फोराउन सक्नेछ ।

(४)

सहकायी सॊस्थाको साधायणसबाको रासग गणऩूयक सॊख्मा तत्कार कामभ यहे को सदस्म
सॊख्माको एकाउन्न प्रसतशत हुनेछ ।

तय ऩदहरो ऩटक डादकएको साधायण सबाभा गणऩुयक सॊख्मा नऩुगेभा त्मसको

सात ददन सबि दोस्रो ऩटक साधायण सबा फोराउनु ऩने य मसयी दोस्रो ऩटक फोराइएको
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साधायण सबाभा सॊचारक ससभसतको फहुभत सदहत एक सतहाई साधायण सदस्महरुको
उऩजस्थसत बएभा साधायण सबाको गणऩुयक सॊख्मा ऩुगेको भासननेछ ।
(५)

उऩदपा (४) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩसन दपा २८ को (४) भा बएको व्मवस्था
सोहीअनुसाय हुनेछ ।

(६)

दईु हजाय वा सोबन्दा फढी सदस्म बएको सॊस्थारे साधायण सबा गदाध सभान कामधसूचीभा
तोदकए फभोजजभ सदस्म सॊख्माको आधायभा वडा-वडा वा अन्म ऩामकको स्थानभा
सॊचारक सदस्महरुराई ऩठाई साधायण सबा गनध य त्मस्तो सबाको सनणधम प्रभाजणत गनध
प्रसतसनसधहरु छनौट गयी त्मस्ता प्रसतसनसधहरुको उऩजस्थसतको सबारे अजन्तभ सनणधम
प्रभाजणत गने व्मवस्था सभराउन सक्नेछ ।

३०.

सञ्चारक ससभसत : (१) सहकायी सॊस्थाभा साधायणसबाफाट सनवाधसचत एक सञ्चारक ससभसत
यहनेछ ।
तय, एउटै व्मवि रगाताय एउटै ऩदभा दईु ऩटकबन्दा फढी सञ्चारक हुन ऩाउने छै न ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको ससभसतभा उऩरब्ध बएसम्भ कम्तीभा तेत्तीस प्रसतशत भदहरा सदस्म
य अन्म सभावेशी प्रसतसनसधत्व सुसनजित गनुध ऩनेछ ।
(३) एउटै ऩरयवायको एकबन्दा फढी सदस्म एकै अवसधभा सञ्चारक तथा रेखा ससभसतको ऩदभा
उम्भेदवाय फन्न य सनवाधसचत हुन सक्ने छै न ।

(४) कुनै सॊस्थाको सञ्चारक सोही सॊस्थाको कभधचायी वा आफ्नो सॊस्थारे सदस्मता सरएको
सहकायी सॊघ वा फैङ्क फाहे क अको कुनै सॊस्थाको सॊचारक फन्न ऩाउने छै न ।
तय वावषधक दईु कयोड रुऩैमाबन्दा कभको कायोवाय गने सहकायी सॊस्थाको

सञ्चारकरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाभा कभधचायीको रुऩभा काभ गनध फाधा ऩने छै न ।

वावषधक दईु कयोडबन्दा फदढ कायोवाय गने सॊस्थाभा कुनै सॊचारक कभधचायी यहे को बए मो
ऐन प्रायम्ब बएको सभसतरे दईु वषध सबि त्मस्तो सॊचारकरे कभधचायीको ऩद त्माग गयी
अको कभधचायीको व्मवस्था गनुऩ
ध नेछ ।

(५) मो ऐन प्रायम्ब हुनुअसघ कुनै व्मवि एकबन्दा फढी सॊस्थाको सञ्चारक वा सोही वा अको
सॊस्थाको कभधचायी बएकोभा मो ऐन प्रायम्ब बएको सभसतरे एक वषधसबि कुनै एक सॊस्थाको
भाि सञ्चारक वा कभधचायी यहनु ऩनेछ ।
३१.

(६) ससभसतको कामाधवसध असधकतभ ् चाय वषधको हुनेछ ।

सञ्चारक ससभसतको सनवाधचन :(१) ससभसतरे आफ्नो कामाधवसध सभाप्त हुनु कजम्तभा एक भदहना
असघ अको ससभसतको सनवाधचन गयाउनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ ससभसतको सनवाधचन नगयाएको जानकायी प्राप्तष बएभा त्मस्तो जानकायी
प्राप्तो बएको सभसतरे छ भदहनासबि ससभसतको सनवाधचन गयाउन दताध गने असधकायीरे
सम्फजन्धत ससभसतराई आदे श ददन सक्नेछ ।
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(३) उऩदपा (२) फभोजजभ दताध गने असधकायीरे आदे श ददएकोभा सम्फजन्धत ससभसतरे सो आदे श
फभोजजभको सभमावसध सबि ससभसतको सनवाधचन गयाई दताध गने असधकायराई जानकायी
गयाउनु ऩनेछ।
(४) उऩदपा ( ३) फभोजजभ ससभसतको सनवाधचन नगयाएभा दताध गने असधकायरे त्मस्तो सॊस्था
सदस्म यहे को भासथल्रो सॊघ बए सो सॊघको प्रसतसनसध सभेतराई सहबागीगयाई ससभसतको
सनवाधचन सम्फन्धी सम्ऩूणध कामधगने गयाउनेछ ।
(५) उऩदपा ( ४) फभोजजभको सनवाधचन कामधभा सहमोग ऩुमाधनउनु सम्फजन्धत ससभसतका
ऩदासधकायीहरूको कतधव्म हुनेछ ।

(६) उऩदपा ( ५) फभोजजभ सनवाधचन गयाउॉ दा रागेको सम्ऩूणध खचध सम्फजन्धत सॊस्थारे व्महोनुध
ऩनेछ।
(७) मस दपा फभोजजभ ससभसतको अको सनवाधचन नबएसम्भको रासग ससभसतरे ववसनमभभा
व्मवस्था बए फभोजजभ आफ्नो कामध सञ्चारन गनेछ ।
३२.

ससभसतको काभ, कतधव्म य असधकाय : मस ऐनभा अन्मि उजल्रजखत काभ, कतधव्म य
असधकायका असतरयि ससभसतको काभ, कतधव्म य असधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ :–
(क)

सहकायीका भूल्म, भान्मता य ससर्द्ान्त फभोजजभ सहकायी सॊस्थाको सञ्चारन गने,

(ख)

आसथधक तथा प्रशासकीम कामध गने, गयाउने,

(ग)

प्रायजम्बक साधायणसबा, वावषधक साधायणसबा तथा ववशेष साधायणसबा फोराउने,

(घ)

साधायणसबाका सनणधमहरू कामाधन्वमन गने, गयाउने,

(ङ)

सॊस्थाको नीसत, मोजना, फजेट तथा फावषधक कामधिभको तजुभ
ध ा गयी साधायणसबा सभऺ
ऩेश गने,

(च)

सॊस्थाको सदस्मता प्रदान गने तथा सदस्मताफाट हटाउने,

(छ)

शेमय नाभसायी तथा दपताध सम्फन्धी कामध गने,

(ज)

सम्फजन्धत सॊघको सदस्मता सरने,

(झ)

ववसनमभ तथा आन्तरयक कामधववसध तमाय गयी साधायणसबाभा ऩेश गने,

(ञ)

सॊस्थाको कामधऺेिसबि सॊस्थाको कायोफाय य व्मवसामको दहत प्रवर्द्ध नको रासग आवश्मक
कामध गने,गयाउने,

३३.

सञ्चारक ऩदभा फहार नयहने: दे हामको कुनै अवस्थाभा सञ्चारक आफ्नो ऩदभा फहार यहन
सक्ने छै न:(क) सनजरे ददएको याजीनाभा ससभसतफाट स्वीकृ त बएभा,
(ख) सनजराई दपा ३४ उऩदपा (१) फभोजजभ सञ्चारकफाट हटाउने सनणधम बएभा,
(ग) सनज अको सॊस्थाको सञ्चारक यहे भा,
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(घ) सनज सोही वा अको सॊस्थाको कभधचायी यहे भा,
तय दपा ३० को उऩदपा ( ४)को प्रसतफन्धात्भक वाक्माॊशभा रेजखएको कुयाभा
सोहीफभोजजभ हुनेछ ।

(ङ) सनज सोही वा अको सॊस्थाको रेखा सुऩयीवेऺण ससभसतको ऩदभा यहे भा
(च) सनजको भृत्मु बएभा।
३४.

सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्ने: ( १) साधायणसबारे वहुभतको सनणधमफाट दे हामको कुनै
अवस्थाभा सञ्चारकराई ससभसतको सञ्चारक ऩदफाट हटाउन सक्नेछ :–
(क)

आसथधक दहनासभना गयी सम्फजन्धत सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩुमा्धएभा ,

(ख)

अनसधकृ त तवयरे सम्फजन्धत सॊस्थाको कायोफाय सम्फन्धी ववषमको गोऩसनमता
बङ्ग गये भा,

(ग)

सम्फजन्धत सॊस्थाको कायोफाय य व्मवसामसॉग प्रसतस्ऩधाध हुने गयी सभान प्रकृ सतको
कायोफाय वा व्मवसाम गये भा,

(घ)

सम्फजन्धत सॊस्थाको अदहत हुने कुनै कामध गये भा,

(ङ)

सनज शायीरयक वा भानससक रुऩभा काभ गनध नसक्ने बएभा,

(च)

कुनै सञ्चारकभा मो ऐन, मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभ वा ववसनमभभा
उजल्रजखत मोग्मता नयहे भा ।

(२)

कुनै सञ्चारकराई ससभसतको ऩदफाट हटाउने सनणधम गनुध असघ त्मस्तो सञ्चारकराई
साधायणसबा सभऺ सपाई ऩेश गने भनाससफ भादपकको भौका ददइनेछ ।

(३)

उऩदपा ( २) फभोजजभको अवसधसबि कुनै सञ्चारकरे सपाई ऩेश नगये भा वा सनजरे ऩेश
गये को सपाई सन्तोषजनक नबएभा साधायणसबारे त्मस्तो सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन
सक्नेछ ।

(४)

उऩदपा ( ३) फभोजजभ सञ्चारकको ऩदफाट हटाइएको सदस्म ससभसतको दईु
कामधकारसम्भको सनवाधचनभा उम्भेदवाय फन्न ऩाउने छै न ।

(५)

उऩदपा ( ३) फभोजजभ कुनै सञ्चारक ऩदफाट हटे भा त्मस्तो ऩदभा साधायणसबारे फाॉकी
अवसधको रासग अको सञ्चारकको सनवाधचन गनेछ ।

३५.

सनजी स्वाथध सभावेश बएको सनणधम प्रकृ माभा सॊरग्न हुन नहुने:(१) सञ्चारकरे आफ्नो सनजी
स्वाथध सभावेश बएको सनणधम प्रदिमाभा सॊरग्न हुनुहुॉदैन ।
(२)
(३)

सञ्चारकरे आपूराईभाि व्मविगत पाइदा हुनेगयी सॊस्थाभा कुनै कामध गनध गयाउनहुॉदैन ।

कुनै सञ्चारकरे उऩदपा (१) को वफऩयीत हुने गयी वा आफ्नो असधकायऺेिबन्दा फादहय गई
कुनै काभ कायफाही गये गयाएभा त्मस्तो काभ कायफाही प्रसत त्मस्तो सञ्चारक व्मविगत

रूऩभा उत्तयदामी हुनेछ य त्मस्तो काभ कायफाहीफाट सॊस्थाको, सदस्म वा अन्म कुनै

-

15

-

व्मविराई हानी नोक्सानी हुन गएको यहे छ बने त्मस्तो हानी नोक्सानी सनजको
जामजेथाफाट असूर उऩय गरयनेछ ।
३६.

ससभसतको ववघटन :(१) साधायणसबारे दे हामको अवस्थाभा ससभसतको ववघटन गनध सक्नेछ्–
(क)

ससभसतको फदसनमतऩूणध कामधफाट सॊस्थाको कायोफाय जोजखभभा ऩये भा,

(ख)

सॊस्थारे सतनुऩ
ध ने दासमत्व तोदकएको सभमसबि बुिान गनध नसकेभा,

(ग)

ववसनमभभा उजल्रजखत उद्दे श्म य कामध ववऩरयतको काभ गये भा,

(घ)

ससभसतरे आफ्नो जजम्भेवायी ऩूया नगये भा,

(ङ)

मो ऐन वा मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभावरीभा उजल्रजखत शतध वा दताध गने
असधकायीरे ददएको सनदे शनको फायम्फाय उल्रङ्घन गये भा ।

(२)

उऩदपा ( १) फभोजजभ ससभसत ववघटन बएभा साधायणसबारे नमाॉ ससभसतको सनवाधचन
गनेछ ।

(३)

ससभसतरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभ फभोजजभ दताध गने असधकायीरे
ददएको सनदे शन ऩारना नगये भा वा दपा २९ को उऩदपा ( २) फभोजजभ ऩेश बएको
प्रसतवेदन सभेतको आधायभा दताध गने असधकायीरे ससभसतराई उजूयी वा सनयीऺणको
िभभा दे जखएका ववषमवस्तुको गाजम्बमधताको आधायभा फढीभा छ भदहनाको सभम ददई
सुधाय गने भौका ददन सक्नेछ य त्मस्तो सभमावसध सबि ऩसन सुधाय नगये भा त्मस्तो
ससभसत ववघटन गनेछ ।

(४)

उऩदपा ( ३) फभोजजभ ससभसत ववघटन बएभा त्मसयी ववघटन गरयएको सभसतरे तीन
भदहना सबिभा अको ससभसतको सनवाधचन सम्ऩन्न गयाउन य त्मस्तो सनवाधचन नबएसम्भ
सॊस्थाको दै सनक कामध सञ्चारन गनध दताध गने असधकायीरे तोदकए फभोजजभको एक तदथध
ससभसत गठन गनुध ऩनेछ ।

(५)

मस दपा फभोजजभ अको ससभसतको सनवाधचन गयाउॉ दा रागेको सम्ऩूणध खचध सम्फजन्धत
सॊस्थारे व्महोनेछ ।

३७.

रेखा सुऩयीवेऺण ससभसतको गठन : (१) सॊस्थाभा आन्तरयक सनमन्िण प्रणारीराई सुदृढ गनध
तोदकए फभोजजभको मोग्मता ऩुगेका एकजना सॊमोजक य दईु जना सदस्महरू यहने गयी
साधायणसबारे सनवाधचनफाट रेखा सुऩयीवेऺण ससभसत गठन गनेछ।
(२)

एउटै ऩरयवायको एकबन्दा फढी व्मवि एकै अवसधभा एउटै सॊस्थाको सञ्चारक वा रेखा
सुऩरयवेऺण ससभसतको सॊमोजक वा सदस्म ऩदभा उम्भेदवाय फन्न य सनवाधसचत हुन सक्ने
छै न ।

३८.

रेखा सुऩरयवेऺण ससभसतको काभ, कतधव्म य असधकाय :(१) रेखा सुऩरयवेऺण ससभसतको काभ,
कतधव्म य असधकाय दे हाम फभोजजभ हुनेछ :–
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(क)

प्रत्मेक चौभाससकभा सहकायी सॊस्थाको आन्तरयक रेखाऩयीऺण गने, गयाउने,

(ख)

आन्तरयक रेखाऩयीऺण गदाध रेखाऩयीऺणका आधायबूत ससर्द्ान्तको ऩारना गने,
गयाउने,

(ग)

ववत्तीम तथा आसथधक कायोवायको सनयीऺण तथा भूल्माङ्कन गने, गयाउने,

(घ)

ससभसतको काभ कायवाहीको सनमसभत सुऩरयवेऺण गने य ससभसतराई आवश्मक
सुझाव ददने,

(ङ)

साधायणसबाकोसनदे शन, सनणधम तथा ससभसतका सनणधम कामाधन्वमन बए नबएको
अनुगभन गने,

(च)

रेखा सम्फन्धी प्रसतवेदन य ससभसतको काभ कायफाहीको सुऩरयवेऺण सम्फन्धी वावषधक
प्रसतवेदन साधायणसबा सभऺ ऩेश गने,

(छ)

आपूरे ऩटक ऩटक ददएका सुझाव कामाधन्वमन नबएको कायणफाट कुनै सॊस्थाको
दहतभा प्रसतकूर असय ऩये भा वा त्मस्तो सॊस्थाको नगद वा जजन्सी सम्ऩवत्तको व्माऩक
रूऩभा दहनासभना वा असनमसभतता बएको वा सॊस्था गम्बीय आसथधक सॊकटभा ऩनध
रागेकोभा सोको कायण खुराई ववशेष साधायणसबा फोराउन ससभसत सभऺ
ससपारयस गने ।

(ज)

आवश्मक ऩये भा आन्तरयक रेखा ऩयीऺक सनमुविका रासग तीन जनाको नाभ
सञ्चारक ससभसतभा ससपारयस गने ।

(२)

रेखा सुऩयीवेऺण ससभसतको सॊमोजक वा सदस्म सॊस्थाको दै सनक आसथधक प्रशाससनक
कामधभा सहबागी हुन ऩाउने छै न ।

ऩरयच्छे द ७
फचत तथा ऋण ऩरयचारन
३९.

सदस्म केजन्ित बई फचत तथा ऋणको कायोफाय गनुध ऩने :(१) सॊस्थारे आफ्ना सदस्महरूको भाि
फचत स्वीकाय गनध, सोको ऩरयचारन गनध य सदस्मराई भाि ऋण प्रदान गनध सक्नेछ ।
(२)

उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बएताऩसन फचत तथा ऋणको भुख्म कायोफाय गने
गयी दताध बएको सॊस्था फाहे क अन्म ववषमगत वा वहुउद्दे श्मीम सॊस्थारे फचत तथा ऋणको
भुख्म कायोवाय गनध ऩाउने छै न।

तय मो ऐन प्रायम्ब हुनु असघ फहुउद्दे श्मीम वा ववषमगत सॊस्थाको रुऩभा दताध बई

भुख्म कायोवायको रुऩभा वचत तथा ऋणको कायोवाय गदै आएको बए त्मस्तो सॊस्थारे तीन
वषध सबिभा वचत तथा ऋणको भुख्म कायोवाय नहुने गयी दताध हुॉदाका फखतभा उल्रेख
गरयएको भुख्म कायोवाय गने गयी सॊस्था सञ्चारन गनुऩ
ध नेछ ।
(३)
(४)

सॊस्थारे सदस्मराई प्रदान गने ऋणभा सेवा शुल्क य नवीकयण शुल्क सरन ऩाइने छै न ।
फचत य ऋणको ब्माजदय वफचको अन्तय छ प्रसतशतबन्दा फढी हुने छै न ।

-

17

-

(५)

सॊस्थारे प्रदान गये को ऋणभा राग्ने ब्माजराई भूर ऋणभा ऩूॉजीकृ त गयी सोको आधायभा
ब्माज रगाउन ऩाइने छै न ।

(६)

सॊस्थारे कुनैऩसन कम्ऩनीको शेमय खरयद गनध सक्ने छै न ।
तय
(१) सॊस्थाको दासमत्वप्रसत प्रसतकूर नहुने गयी सॊस्थारे स्वप्रमोजनको रासग अचर सम्ऩवत्त

खयीद तथा ऩूवाधधाय सनभाधण एवॊ सॊस्था य सदस्महरुको दहतभा उत्ऩादन य सेवाको ऺेिभा
प्राथसभक ऩूॉजी कोष ऩरयचारन गनध वाधा ऩने छै न ।
(२) मो ऐन प्रायम्ब हुनु असघ कुनै सॊस्थारे कुनै कम्ऩनीको शेमय खरयद गये को बएभा त्मस्तो
शेमय मो ऐन प्रायम्ब बएको सभसतरे एक वषध अवसधसबि हस्तान्तयण गरयसक्नु ऩनेछ ।
(

३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩसन सॊस्थारे मो ऐन प्रायम्ब हुनुअसघ

दताध बएका साना दकसानद्वाया प्रववर्द्ध त ववत्तीम सॊस्थाको शेमय खरयद गनध फाधा ऩनेछैन ।
(७)

सॊस्थारे शेमय ऩूॉजी कोषको दश गुणासम्भ वचत सॊकरन गनध सक्नेछ ।

(८)

सॊस्थारे दताध गदाधका फखतका सदस्म फाहे क अन्म सदस्मराई सदस्मता प्राप्ता गये को तीन
भदहना अवसध व्मसतत नबई ऋण रगानी गनध सक्नेछैन।

४०. सन्दबध व्माजदय सम्फन्धी व्मवस्था् ( १) सॊघीम कानुन फभोजजभ यजजष्ट्रायरे फचत तथा ऋणको
सन्दबध व्माजदय तोक्न सक्नेछ
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ तोदकएको सन्दबध ब्माजदय सॊस्थाका रासग सनदे शक ब्माजदय हुनेछ ।
४१.

व्मविगत फचतको सीभा: सॊस्थाभा सदस्मको व्मविगत फचतको सीभा तीस राखसम्भ हुनेछ ।

ऩरयच्छे द ९

आसथधक स्रोत ऩरयचारन
४२.

शेमय वफिी तथा दपताध सम्फन्धी व्मफस्था : (१) सॊस्थारे आफ्नो सदस्मराई शेमय वविी गनध
सक्नेछ।
(२)

उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩसन सॊस्थारे एकै सदस्मराई आफ्नो कुर
शेमय ऩूॉजीको फीस प्रसतशतबन्दा फढी हुने गयी शेमय वफिी गनध सक्ने छै न ।

तय नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहको ऩूणध वा आॊसशक स्वासभत्व वा

सनमन्िण बएको सॊस्था वा सनकामको हकभा मो फन्दे ज रागू हुने छै न।
(३)
(४)

सॊस्थाको शेमयको अॊदकत भूल्म प्रसत शेमय एक सम रुऩैमाॉ हुनेछ ।
सॊस्थाको शेमयऩूॉजी ववसनमभभा उल्रेख बए फभोजजभ हुनेछ ।

(५)

सॊस्थारे खुरा फजायभा शेमय वफिी गनध ऩाउने छै न ।

(६)

सॊस्थाको भूरधनको रुऩभा यहे को कुनै सदस्मको शेमय सोही सॊस्थाको ऋण वा दासमत्व
फाहे क अन्म कुनै ऋण वा दासमत्व वाऩत सरराभ वफिी गरयने छै न ।
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४३.

यकभ दपताध तथा खाता सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था : (१) कुनै सदस्मरे सॊस्थाको सदस्मता
त्माग गयी यकभ दपताध सरन चाहे भा सनजको कुनै दासमत्व बए त्मस्तो दासमत्व बुिान गये को
सभसतरे एक भदहनासबि सनजको फाॉकी यकभ तोदकए फभोजजभ सनजराई दपताध गनुध ऩनेछ ।
(२) कुनै सदस्मरे सॊस्थाभा जम्भा गये को फचत दपताध भाग गये भा सनजको कुनै दासमत्व बए
त्मस्तो दासमत्व कटटा गयी फाॉकी यकभ तोदकए फभोजजभ सनजराई दपताध गनुध ऩनेछ।
(३) सॊस्थारे वचत खाताहरु भाि सॊचारन गनध सक्नेछ ।

४४.

ऋण वा अनुदान सरन सक्ने: (१) सॊस्थारे ववदे शी फंक वा ववत्तीम सॊस्था वा अन्म सनकामफाट ऋण
वा अनुदान सरन वा त्मस्तो सनकामसॉग साझेदायीभा काभ गनध सॊघीम कानून वभोजजभ स्वीकृ ती
सरनु ऩने छ ।
(२)

उऩदपा (१) वभोजजभ ववदे शी फैङ्क वा सनकामफाट ऋण वा अनुदान सरन स्वीकृ तीको रासग
तोदकएवभोजजभको वववयणहरु सदहत दताध गने असधकायी सभऺ सनवेदन ददनु ऩनेछ ।

(३)

उऩदपा (२) वभोजजभ सनवेदन प्राप्त बएभा दताध गने असधकायीरे गाउॉ \नगय कामधऩासरकाभा
प्रस्ताव ऩेश गनुध ऩनेछ ।

(४)

उऩदपा ( ३)

फभोजजभको

प्रस्ताव

गाउॉ \नगय

कामधऩासरकारे

उऩमुि

दे खेभा

स्वीकृ तीकोरासग भन्िारमभा सशपारयस गरय ऩठाउनेछ ।
४५. नेऩार सयकायको सुयऺण प्राप्ते गनध सक्ने: (१) सॊस्थारे ववदे शी फैङ्क वा सनकामसॉग सरने ऋणभा
सुयऺण प्राप्तय गनुध ऩने बएभा सॊघीम कानून वभोजजभ स्वीकृ सतकोरासग दताध गने असधकारय
सभऺ प्रस्ताव सदहत सनवेदन ददनु ऩने छ ।
(२) दपा ( १) वभोजजभ प्राप्त प्रस्ताव उऩमुि दे जखएभा नगय कामधऩासरकारे सॊघीम कानुन
फभोजजभ स्वीकृ सतको रासग भन्िारमभा सशपारयस गरय ऩठाउनु ऩनेछ ।

ऩरयच्छे द १०
सॊस्थाको कोष
४६

सॊस्थाको कोष : (१) सॊस्थाको कोषभा दे हाम फभोजजभको यकभ यहनेछ :–
(क)

शेमय वफिीफाट प्राप्तजयकभ,

(ख)

फचतको रुऩभा प्राप्ता यकभ,

(ग)

ऋणको रुऩभा प्राप्ता यकभ,

(घ)

नेऩार सयकायफाट प्राप्तजअनुदान यकभ,

(ङ)

ववदे शी सयकाय वा अन्तयाधवष्ट्रम सॊघसॊस्थाफाट प्राप्ता अनुदान वा सहामताको यकभ,

(च)

व्मवसासमक कामधफाट आजजधत यकभ,

(छ)

सदस्मता प्रवेश शुल्क,
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(ज) सॊस्थाको नाभभा प्राप्त हुने अन्म जुनसुकै यकभ ।
४७. जगेडा कोष :(१) सॊस्थाभा एक जगेडा कोष यहनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कोषभा दे हाम फभोजजभका यकभ यहने छन ् :–
(क)

आसथधक वषधको खूद फचत यकभको कम्तीभा ऩच्चीस प्रसतशत यकभ,

(ख)

कुनै सॊस्था, सॊघ वा सनकामरे प्रदान गये को ऩूॉजीगत अनुदान यकभ,

(ग)

जस्थय सम्ऩवत्त वविीफाट प्राप्तभयकभ,

(घ) अन्म स्रोतफाट प्राप्तo यकभ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभको जगेडा कोष अववबाज्म हुनेछ ।
४८.

सॊयजऺत ऩूॉजी दपताध कोष् (१) सॊस्थाभा एक सॊयजऺत ऩूॉजी दपताध कोष यहनेछ।
(२) दपा ४७ फभोजजभको जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोजजभको
यकभ छुटटमाई फाॉकी यहे को यकभको कम्तीभा ऩच्चीस प्रसतशत यकभ उऩदपा (१)
फभोजजभको कोषभा वावषधक रुऩभा जम्भा गनुध ऩनेछ ।
(३) उऩदपा ( १) फभोजजभको यकभ सदस्मरे गये को सॊघीम कानुनभा तोदकए फभोजजभको
वावषधक कायोवायको आधायभा सम्फजन्धत सदस्मराई उऩरव्ध गयाउनु ऩनेछ ।

४९.

सहकायी प्रवर्द्ध न कोषसम्फन्धी व्मवस्था: (१) सॊस्थारे सहकायी व्मवसामको प्रवर्द्ध न गनधको रासग
दपा ४७ फभोजजभ जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोजजभको यकभ
छुटमाई फाॉकी यहे को यकभको शून्म दशभरव ऩाॉच प्रसतशतरे हुन आउने यकभ सॊघीम कानुनभा
व्मवस्था बएफभोजजभको सहकायी प्रवर्द्ध न कोषभावावषधक रुऩभा जम्भा गनुध ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कोषको उऩमोग सॊघीम कानुन व्मवस्था बएफभोजजभ हुनेछ ।
५०.

अन्म कोष सम्फन्धी व्मफस्था् (१) दपा ४६, ४७, ४८ य ४९ भा उजल्रजखत कोषका असतरयि
सॊस्थाभा सहकायी सशऺा कोष, शेमय राबाॊश कोष रगामत तोदकए फभोजजभका अन्म कोषहरु
यहन सक्ने छन ् ।
(२)

उऩदपा ( १) फभोजजभको कोषको यकभ सो कोषको उद्दे श्म ऩूसतधका रासग ववसनमभभा
तोदकए फभोजजभ उऩमोग गनध सदकनेछ ।
छै न ।

तय एक वषधको शेमय राबाॊशको यकभ शेमय ऩूॉजीको ऩन्र प्रसतशतबन्दा फढी हुने

ऩरयच्छे द ११
असबरेख य सूचना
५१.

असबरेख याख्नु ऩने : (१) सॊस्थारे साधायण सबा, ससभसत तथा रेखा सुऩरयफेऺण ससभसत फैठकका
सनणधम तथा काभ कायफाहीको अद्यावसधक असबरेख सुयजऺत साथ याख्नु ऩनेछ ।
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(२)

सॊस्थारे कायोफायसॉग सम्फजन्धत तथा अन्म आवश्मक असबरेखहरू तोदकए फभोजजभ
सुयजऺत साथ याख्नु ऩनेछ ।

५२.

वववयण उऩरब्ध गयाउनु ऩने : (१) सॊस्थारे दे हामका वववयणहरू सदहतको प्रसतवेदन आ.व.
सभाप्त बएको तीन भदहना सबि दताध गने असधकायी सभऺ ऩेश गनुध ऩनेछ :–
(क)

कायोफायको चौभाससक य वावषधक प्रसतवेदन तथा रेखाऩयीऺण प्रसतवेदन

(ख)

फावषधक कामधिभ नीसत तथा मोजना,

(ग)

खुद फचत सम्फन्धी नीसत तथा मोजना,

(घ)

सञ्चारकको नाभ तथा फाॉकी कामाधवसधको सूची,

(ङ)

साधायणसबाको फैठक सम्फन्धी जानकायी,

(च)

शेमय सदस्म सॊख्मा य शेमयऩूॉजी,

(छ)

सञ्चारक वा सदस्मरे सरएको ऋण सतनध फाॉकी यहे को यकभ,

(ज)

दताध गने असधकायीरे सभम सभमभा तोदकददएको अन्म वववयण ।

ऩरयच्छे द १२
रेखा य रेखाऩयीऺण
५३.

कायोफायको रेखा: सॊस्थाको कायोफायको रेखा दोहोयो रेखा प्रणारीभा आधारयत य कायोफायको
मथाथध जस्थसत स्ऩष्टरुऩभा दे जखने गयी सॊघीम कानून फभोजजभ यजजष्ट्रायरे रागू गये को रेखाभान
(एकाउजन्टङ स्टमाण्डडध ) य मस ऐन फभोजजभ ऩारना गनुऩ
ध ने अन्म शतध तथा व्मवस्था फभोजजभ
याख्नु ऩनेछ ।

५४. रेखाऩयीऺण: (१) सॊस्थारे प्रत्मेक आसथधक वषधको रेखाऩयीऺण सो आसथधक वषध सभाप्त बएको
सभसतरे तीन भदहनासबि प्रचसरत कानून फभोजजभ इजाजतऩि प्राप्त ् रेखाऩयीऺकद्वाया गयाउनु
ऩनेछ ।
(२)

उऩदपा (१) फभोजजभको अवसध सबि कुनै सॊस्थारे रेखाऩयीऺण नगयाएको ऩाइएभा दताध
गने असधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको रेखा ऩयीऺण इजाजतऩिप्राप्ता रेखाऩयीऺकफाट
गयाउन सक्नेछ।

(३)

उऩदपा ( २) फभोजजभ रेखाऩयीऺण गयाउॉ दा रेखाऩयीऺकराई ददनु ऩने ऩारयश्रसभक
रगामतको यकभ सम्फजन्धत सॊस्थारे व्महोनेछ ।

(४)

उऩदपा (१) वा ( २) फभोजजभ रेखाऩयीऺकरे गये को रेखाऩयीऺण प्रसतवेदन अनुभोदनको
रासग साधायणसबासभऺ ऩेश गनुध ऩनेछ ।
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(५)

उऩदपा (४) फभोजजभ ऩेश बएको रेखाऩयीऺण प्रसतवेदन साधायणसबाफाट अनुभोदन हुन
नसकेभा ऩुन् रेखाऩयीऺणको रासग साधायणसबारे दपा ५५ को अधीनभा यही अको
रेखाऩयीऺक सनमुि गनेछ ।

५५. रेखाऩयीऺकको सनमुवि :(१) सॊस्थाको रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामध गनध प्रचसरत कानून
फभोजजभ इजाजतऩि प्राप्तन रेखाऩयीऺकहरू भध्मेफाट साधायणसबारे एकजना रेखाऩयीऺक
सनमुवि गयी ऩारयश्रसभक सभेत तोक्नेछ ।
(२) उऩदपा ( १) फभोजजभ रेखाऩयीऺक सनमुि गदाध एउटै व्मवि, पभध वा कम्ऩनीराई रगाताय
तीन आसथधक वषधबन्दा फढी हुने गयी सनमुि गनध सदकने छै न ।
५६.

रेखाऩयीऺकभा सनमुि हुन नसक्ने :(१) दे हामका व्मवि रेखाऩयीऺकभा सनमुि हुन तथा सनमुि
बई सकेको बए सो ऩदभा फहार यहन सक्ने छै न :(क)

सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक,

(ख)

सम्फजन्धत सॊस्थाको सदस्म,

(ग)

सहकायी सॊस्थाको सनमसभत ऩारयश्रसभक ऩाउने गयी सनमुि सल्राहकाय वा कभधचायी,

(घ)

रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कसूयभा सजाम ऩाएको तीन वषधको अवसध बुिान नबएको,

(ङ)

दाभासाहीभा ऩये को,

(च)

भ्रष्टाचाय, ठगी वा नैसतक ऩतन हुने अन्म पौजदायी कसूयभा सजाम ऩाएको ऩाॉच वषध
बुिान नबएको,

(ज)

सम्फजन्धत सॊस्थासॉग स्वाथध फाजझएको व्मवि ।

(२) रेखाऩयीऺकरे आपू सनमुि हुनुअसघ उऩदपा (१) फभोजजभ अमोग्म नबएको कुयाको सॊस्था
सभऺ स्वघोषणा गनुऩ
ध नेछ ।

(३) कुनै रेखाऩयीऺक आफ्नो कामधकार सभाप्त नहुॉदै कुनै सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गनध अमोग्म
बएभा वा सॊस्थाको रेखाऩयीऺकको ऩदभा कामभ यहन नसक्ने जस्थसत उत्ऩन्न बएभा

सनजरे रेखाऩयीऺण गनुध ऩने वा गरययहे को काभ तत्कार योकी सो कुयाको जानकायी सरजखत
रुऩभा सॊस्थाराई ददनु ऩनेछ ।
(४) मस दपाको प्रसतकूर हुनेगयी सनमुि बएको रेखाऩयीऺकरे गये को रेखाऩयीऺण भान्म हुने
छै न ।

ऩरयच्छे द १३

छुट, सुववधा य सहुसरमत

५७. छुट, सुववधा य सहुसरमत: (१) सॊस्थाराई प्राप्त हुने छुट, सुववधा य सहुसरमत सॊघीम कानुन फभोजजभ
हुनेछ ।
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(२) उऩदपा (१) भा उल्रेजखत छुट, सुववधा य सहुसरमत फाहे क सॊस्थाराई प्राप्त हुने अन्म छुट,
सुववधा य सहुसरमत तोदकए फभोजजभ हुनेछ ।

ऩरयच्छे द १४
ऋण असुरी तथा फाॉकी फक्मौता
५८.

ऋण असूर गने: (१) कुनै सदस्मरे सॊस्थासॉग गये को ऋण सम्झौता वा शतध कफुसरमतको ऩारना
नगये भा, सरखतको बाखासबि ऋणको सावाॉ, ब्माज य हजाधना चुिा नगये भा वा ऋण सरएको यकभ
सम्फजन्धत काभभा नरगाई दहनासभना गये को दे जखएभा त्मस्तो सदस्मरे ऋण सरॊदा याखेको
सधतोराई सम्फजन्धत सॊस्थारे सरराभ वफिी गयी वा अन्म कुनै व्मवस्था गयी आफ्नो साॉवा,
ब्माज य हजाधना असूर उऩय गनध सक्नेछ। सधतो सम्फजन्धत सॊस्थारे सकाये ऩिात ् ऩसन ऋणीरे
साॉवा ब्माज दव
ध नेछ ।
ु ै बुिानी गयी सधतो फाऩतको सम्ऩवत्त दपताध सरन चाहे भा दपताध गनुऩ

(२) कुनै सदस्मरे सॊस्थाभा याखेको सधतो कुनै दकससभरे कसैराई हक छोदडददएभा वा अन्म कुनै
कायणफाट त्मस्तो सधतोको भूल्म घटन गएभा त्मस्तो ऋणीराई सनजित म्माद ददई थऩ
सधतो सुयऺण याजख्न रगाउन सदकनेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऋणीरे थऩ सधतो नयाखेभा वा उऩदपा (१) वा (२) फभोजजभको सधतोफाट
ऩसन साॉवा, ब्माज य हजाधनाको यकभ असूर उऩय हुन नसकेभा त्मस्तो ऋणीको हक राग्ने
अन्म जामजेथाफाट ऩसन साॉवा, ब्माज य हजाधना असूर उऩय गनध सदकनेछ ।

(४) मस दपा फभोजजभ साॉवा, ब्माज य हजधना असूर उऩय गदाध रागेको खचधको यकभ तथा असूर
उऩय बएको साॉवा, व्माज य हजाधनाको यकभ कटटा गयी फाॉकी यहन आएको यकभ सम्फजन्धत
ऋणीराई दपताध ददनु ऩनेछ ।
(५) मस दपा फभोजजभ कुनै सॊस्थारे ऋणीको सधतो वा अन्म जामजेथा सरराभ वफिी गदाध सरराभ
सकाने व्मविको नाभभा सो सधतो वा जामजेथा प्रचसरत कानून फभोजजभ यजजष्ट्रेशन वा
दाजखर खाये ज गनधको रासग सम्फजन्धत कामाधरमभा रेखी ऩठाउनेछ य सम्फजन्धत
कामाधरमरे ऩसन सोही फभोजजभ यजजष्ट्रेशन वा दाजखर खाये ज गयी सोको जानकायी
सम्फजन्धत सॊस्थाराई ददनु ऩनेछ ।
(६) मस दपा फभोजजभ सधतो याखेको सम्ऩवत्त सरराभ वफिी गदाध कसैरे सकाय नगये भा त्मस्तो
सम्ऩवत्त सम्फजन्धत सॊस्था आपंरे सकाय गनध सक्नेछ ।
(७) उऩदपा ( ६) फभोजजभ आपंरे सकाय गये भा त्मस्तो सम्ऩवत्त सम्फजन्धत सॊस्थाको नाभभा
यजजष्ट्रेशन वा दाजखर खाये ज गनध सम्फजन्धत कामाधरमभा रेखी ऩठाउनेछ य त्मसयी रेखी
आएभा सम्फजन्धत कामाधरमरे सोही फभोजजभ यजजष्ट्रेशन वा दाजखर खाये ज गयी ददनु ऩनेछ
।
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५९. कारो सूची सम्फन्धी व्मवस्था् सॊस्थाफाट ऋण सरई यकभको अऩचरन गने वा तोदकएको
सभमावसध सबि ऋणको साॉवा व्माज दपताध नगने व्मविको नाभ नाभेशी सदहत कारोसूची
प्रकाशन सम्फन्धी व्मवस्था सॊघीम कानुन फभोजजभ हुनेछ।
६०.

कजाध सूचना केन्ि सम्फन्धी व्मवस्था् कजाध सूचना केन्ि सम्फन्धी व्मवस्था सॊघीम कानुन
फभोजजभ हुनेछ ।

६१.

फाॉकी फक्मौता असूर उऩय गने : कसैरे सॊस्थाराई सतनुध फुझाउनु ऩने यकभ नसतयी फाॉकी याखेभा
त्मस्तो यकभ य सोको ब्माज सभेत दताध गने असधकायीरे त्मस्तो व्मविको जामजेथाफाट असूर
उऩय गरयददन सक्नेछ ।

६२. योक्का याख्नो रेखी ऩठाउने: (१) सॊस्था वा दताध गने असधकायीरे दपा ५८ य ६१ को प्रमोजनको रासग
कुनै व्मविको खाता, जामजेथाको स्वासभत्व हस्तान्तयण, नाभसायी वा वफिी गनध नऩाउने गयी
योक्का याख्ना सम्फजन्धत सनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।
(२) उऩदपा ( १) फभोजजभ योक्काको रासग रेखी आएभा सम्फजन्धत सनकामरे प्रचसरत कानून
फभोजजभ त्मस्तो व्मविको खाता,जाम जेथाको स्वासभत्व हस्तान्तयण, नाभसायी वा वफिी
गनध नऩाउने गयी योक्का याख्ना याखी ददनु ऩनेछ ।
६३.

अग्रासधकाय यहने: कुनै व्मविरे सॊस्थाराई सतनुध ऩने ऋण वा अन्म कुनै दासमत्व नसतये भा त्मस्तो
व्मविको जामजेथाभा नेऩार सयकायको कुनै हक दाफी बए त्मसको रासग यकभ छुटटाई फाॉकी
यहन आएको यकभभा सॊस्थाको अग्रासधकाय यहनेछ ।

६४.

कामधवाही गनध वाधा नऩने: सॊस्थारे ऋण असुरी गने सम्फन्धभा कुनै व्मवि वा सहकायी सॊस्था
उऩय चराएको कुनै कायवाहीका कायणफाट त्मस्तो व्मवि वा सॊस्था उऩय मस ऐन तथा प्रचसरत
कानून फभोजजभको कुनै कसूयभा कायवाही चराउन योक रगाएको भासनने छै न ।

ऩरयच्छे द १५
एकीकयण, वफघटन तथा दताध खाये ज
६५.

एकीकयण तथा ववबाजन सम्फन्धी व्मफस्था: (१) मस ऐनको असधनभा यही दईु वा दईु बन्दा फढी

सॊस्थाहरु एक आऩसभा गाबी एकीकयण गनध वा एक सॊस्थाराई बौगोसरक कामध ऺेिको
आधायभा दईु वा दईु बन्दा फढी सॊस्थाभा ववबाजन गनध सदकनेछ ।

(२) उऩदपा ( १) फभोजजभ एकीकयण वा ववबाजन गदाध सम्फजन्धत सॊस्थाको कुर कामभ यहे का
सदस्म सॊख्माको दईु सतहाइ फहुभतफाट सनणधम हुनु ऩनेछ।
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(३) उऩदपा (२) फभोजजभ एकीकयण वा ववबाजन गने सनणधम गदाध एकीकयण वा ववबाजनका शतध
य कामधववसध सभेत खुराउनु ऩनेछ।
६६.

ववघटन य दताध खाये ज: (१) कुनै सॊस्थाभा दे हामको अवस्था ववद्यभान बएभा साधायण सबाको
तत्कार कामभ यहे का दईु सतहाइ फहुभत सदस्मको सनणधमफाट त्मस्तो सॊस्थाको ववघटन गने
सनणधम गयी दताध खाये जीको स्वीकृ सतका रासग ससभसतरे दताध गने असधकायी सभऺ सनवेदन
ददनसक्नेछ :–
(क) ववसनमभभा उजल्रजखत उद्दे श्म तथा कामध हाससर गनध सम्बव नबएभा,
(ख) सदस्मको दहत गनध नसक्ने बएभा ।
(२)

उऩदपा (१) फभोजजभ प्रासप्त सनवेदनभा छानववन गदाध त्मस्तो सॊस्थाको ववघटन गनध उऩमुि
दे जखएभा दताध गने असधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको दताध खाये ज गनध सक्नेछ।

(३)

उऩदपा ( २) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩसन दताध गने असधकायीरे दे हामको
अवस्थाभा भाि सॊस्थाको दताध खाये ज गनध सक्नेछ :–
(क) रगाताय दईु वषधसम्भ कुनै कायोफाय नगयी सनष्कृ म यहे को ऩाइएभा,
(ख)

कुनै सॊस्थारे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभावरी ववऩयीतको कामध
फायम्फाय गये भा,

(ग) ववसनमभभा उजल्रजखत उद्दे श्म ववऩयीत कामध गये भा,
(घ) सहकायी भूल्म, भान्मता य ससर्द्ान्त ववऩयीत कामध गये भा ।
(४)

उऩदपा (२) वा (३) फभोजजभ दताध खाये ज गनुध असघ दताध गने असधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाराई
सुनुवाईको रासग ऩन्र ददनको सभम ददनु ऩनेछ ।

(५)

उऩदपा (२) वा ( ३) फभोजजभ सॊस्थाको दताध खाये ज बएभा त्मस्तो सॊस्था ववघटन बएको
भासननेछ ।

(६)

उऩदपा (२) वा (३) फभोजजभ सॊस्थाको दताध खाये जी बएभा त्मस्तो सॊस्थाको दताध प्रभाणऩि
स्वत् यद्द बएको भासननेछ ।

६७. सरक्वीडे टयको सनमुवि: (१) दपा ६६ फभोजजभ कुनै सॊस्थाको दताध खाये ज बएभा दताध गने
असधकायीरे सरक्वीडे टय सनमुि गनेछ।
(२)

उऩदपाभा ( १) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बएताऩसन सॊघीम कानुनभा तोदकएको ससभा
सम्भको सम्ऩत्ती

बएको सॊस्थाको हकभा दताध गने असधकायीरे कुनै असधकृ तस्तयका

कभधचायीराई सरक्वीडे टय सनमुवि गनध सक्नेछ ।
६८. सरक्वीडे शन ऩसछको सम्ऩसतको उऩमोग: कुनै सॊस्थाको सरक्वीडे शन ऩिात ् सफै दासमत्व बुिान
गयी फाॉकी यहन गएको

सम्ऩवत्तको उऩमोग सॊघीम कानुनभा तोदकए फभोजजभ हुनेछ ।
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ऩरयच्छे द १६
दताध गने असधकायी
६९.

दताध गने असधकायी: (१)मस ऐन अन्तगधत दताध गने असधकायीरे गनुऩ
ध ने कामधहरू नगयऩासरकाको
प्रभुख प्रशासदकम असधकृ तरे गनेछ ।
(२)

उऩदपा (१) फभोजजभको दताध गने असधकायीरे मस ऐन फभोजजभ आपूभा यहे को कुनै वा
सम्ऩूणध असधकाय आपू भातहतको असधकृ तस्तयको कभधचायीराई प्रत्मामोजन गनध
सक्नेछ ।

७०.

काभ, कतधव्म य असधकाय : मस ऐनभा अन्मि उजल्रजखत काभ, कतधव्म तथा असधकायको
असतरयि दताध गने असधकायीको काभ, कतधव्म य असधकाय तोदकए फभोजजभ हुनेछ ।

ऩरयच्छे द १७
सनयीऺण तथा अनुगभन
७१.

सनयीऺण तथा असबरेख जाॉच गने: (१) दताध गने असधकायीरे सॊस्थाको जुनसुकै वखत सनयीऺण
तथा असबरेख ऩयीऺण गनध, गयाउन सक्नेछ ।
(२)

नेऩार याष्ट्र फंङ्करे जुनसुकै वखत तोदकएको बन्दा फढी आसथधक कायोवाय गने सॊस्थाको
दहसाव दकताव वा ववत्तीम कायोवायको सनयीऺण वा जाॉच गनध, गयाउन सक्नेछ।

(३)

उऩदपा ( २) को प्रमोजनको रासग नेऩार याष्ट्र फैङ्करे आफ्ना कुनै असधकायी वा ववशेषऻ
खटाई आफश्मक वववयण वा सूचनाहरू सॊस्थाफाट जझकाई सनयीऺण तथा सुऩयीवेऺण गनध
सक्नेछ ।

(४)

उऩदपा (१) वा (२)फभोजजभ सनयीऺण वा दहसाफ जाॉच गदाध दताध गने असधकायी वा नेऩार याष्ट्र
फैङ्कको असधकाय प्राप्त असधकृ तरे भाग गये को जानकायी सम्फजन्धत सॊस्थारे उऩरब्ध
गयाउनु ऩनेछ ।

(५)

उऩदपा (१) वा (२) फभोजजभ सनयीऺण वा दहसाफ जाॉच गदाध कुनै सॊस्थाको काभकायफाही मो
ऐन, मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभ, सनदे सशका, भाऩदण्ड वा कामधववसध फभोजजभ बएको
नऩाइएभा दताध गने असधकायी वा नेऩार याष्ट्र फैङ्करे सम्फजन्धत सॊस्थाराई आवश्मक
सनदे शन ददन सक्नेछ य त्मस्तो सनदे शनको ऩारना गनुध त्मस्तो सॊस्थाको कतधव्म हुनेछ ।

(६)

नेऩार याष्ट्र फैङ्करे मस दपा फभोजजभ सॊस्थाको सनयीऺण तथा सुऩयीवेऺण गदाध नेऩार याष्ट्र
फैङ्करे प्रचसरत कानून फभोजजभको असधकाय प्रमोग गनध सक्नेछ।

(७)

मस दपा फभोजजभ सॊस्थाको सनयीऺण तथा सुऩयीवेऺण गदाध प्राप्त ् हुन आएको जानकायी
नेऩार याष्ट्र फैङ्करे नगय कामधऩासरकाराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

७२.

छानववन गनध सक्ने :(१) कुनै सॊस्थाको व्मवसासमक कायोफाय सन्तोषजनक नबएको, सदस्मको
दहत ववऩयीत काभ बएको वा सो सॊस्थाको उद्दे श्म ववऩयीत कामध गये को बनी त्मस्तो सॊस्थाको
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कम्तीभा वीस प्रसतशत सदस्मरे छानववनको रासग सनवेदन ददएभा दताध गने असधकायीरे त्मस्तो
सॊस्थाको छानववन गनध, गयाउन सक्नेछ ।
(२)

उऩदपा ( १) फभोजजभ छासनवन गदाध भाग गये को वववयण वा कागजात उऩरब्ध गयाई
सहमोग गनुध सम्फजन्धत ससभसतको कतधव्म हुनेछ ।

(३)

उऩदपा ( १) वा ( २) फभोजजभ गरयएको छानववनको जानकायी सम्फजन्धत सॊस्थाराई
सरजखत रुऩभा ददनु ऩनेछ ।

७३. फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सॊस्था को सनयीऺण तथा अनुगभन सम्फन्धी ववशेष व्मवस्था :(१)
फचत तथा ऋणको भुख्म कायोफाय गने सॊस्थारे तोदकए फभोजजभ अनुगभन प्रणारी अवरम्फन
गनुध ऩनेछ ।
(२)

दताध गने असधकायीरे फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सॊस्थाको तोदकए फभोजजभको
अनुगभन प्रणारीभा आधारयत बई सनयीऺण तथा अनुगभन गनेछ।

(३)

उऩदपा ( २) फभोजजभ सॊस्थाको सनयीऺण तथा अनुगभन दताध गने असधकायीरे
आवश्मकता अनुसाय नेऩार याष्ट्र फैङ्क रगामतका अन्म सनकामको सहमोग सरन
सक्नेछ ।

७४. वावषधक प्रसतवेदन ऩेश गनुधऩने : (१) दताध गने असधकायीरे आसथधक वषध सभाप्त बएको सभसतरे तीन
भदहनासबि सॊस्थाको सनयीऺण सम्फन्धी वावषधक प्रसतवेदन नगय कामधऩासरका सभऺ ऩेश गनुध
ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रसतवेदनभा दे हामका वववयणहरू खुराउनु ऩनेछ:–
(क)

सञ्चारनभा यहे का सॊस्थाको वववयण,

(ख)

अनुगभन गरयएका सॊस्थाको सॊख्मा तथा आसथधक कायोवायको वववयण,

(ग)

सॊस्थाभा सहकायी ससर्द्ान्त य मो ऐन, मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभ, ववसनमभ
तथा आन्तरयक कामधववसधको ऩारनाको अवस्था,

(घ)

सॊस्थाका सदस्मरे प्राप्त ् गये को सेवा सुववधाको अवस्था,

(ङ)

सॊस्थाको दिमाकराऩभा सदस्मको सहबासगताको स्तय अनुऩात,

(च)

सॊस्थाराई नगयऩासरकाफाट प्रदान गरयएको ववत्तीम अनुदान तथा छुट सुववधाको
सदऩ
ु मोसगताको अवस्था,

(छ)

सॊस्थाको आसथधक दिमाकराऩ तथा ववत्तीम अवस्था सम्फन्धी तोदकए फभोजजभका
वववयण,

(ज)

सॊस्थाभा आन्तरयक सनमन्िण प्रणारीको अवस्था,

(झ)

सॊस्थाभा सुशासन तथा जजम्भेवायीको अवस्था,

(ञ)

सॊस्थाभा यहे का कोषको वववयण,
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(ट)

सॊयजऺत ऩूॉजी दपताध कोष ववतयणको अवस्था,

(ठ)

सहकायीको नीसत सनभाधणभा सहमोग ऩुग्ने आवश्मक कुयाहरू,

(ड)

सहकायी सॊस्थाको दताध, खाये जी तथा ववघटन सम्फन्धी वववयण,

(ढ)

सॊस्थारे सञ्चारन गये को दपा १२ फभोजजभको कायोवाय, व्मवसाम, उद्योग वा
ऩरयमोजनाको वववयण,

(ण)

तोदकए फभोजजभका अन्म वववयण ।

७५. आऩसी सुयऺण सेवा सॊचारन सम्फन्धी व्मवस्था् ( १) सॊस्थारे सॊघीम कानुनभा व्मवस्था
बएफभोजजभ आफ्ना सदस्महरुको फारीनारी वा वस्तुबाउभा बएको ऺसतको अॊशऩूसतध गने गयी
आऩसी सुयऺण सेवा सॊचारन गनध सक्नेछ ।
७६. जस्थयीकयण कोष सम्फन्धी व्मवस्था् ( १) फचत तथा ऋण ववषमगत सॊस्थाहरू सम्बाववत
जोजखभफाट सॊयऺणका रासग सॊघीम कानुनभा व्मवस्था बएफभोजजभ खडा हुने जस्थयीकयण
कोषभा सहबागी हुन सक्नेछन ् ।

ऩरयच्छे द १८
सभस्माग्रस्त सॊस्थाको व्मवस्थाऩन
७७. सॊस्था सभस्माग्रस्त बएको घोषणा गनध सदकने: (१) मस ऐन फभोजजभ गरयएको सनयीऺण वा
दहसाफ जाॉचफाट कुनै सॊस्थाभा दे हामको अवस्था ववद्यभान यहे को दे जखएभा कामधऩासरकारे
त्मस्तो सॊस्थाराई सभस्माग्रस्त सॊस्थाको रुऩभा घोषणा गनध सक्नेछ:(क)
(ख)

सदस्मको दहत ववऩयीत हुने गयी कुनै कामध गये को,

सॊस्थारे ऩूया गनुऩ
ध ने ववत्तीम दासमत्व ऩूया नगये को वा बुिानी गनुऩ
ध ने दासमत्व
बुिानी गनध नसकेको वा बुिानी गनध नसक्ने अवस्था बएको,

(ग)

सदस्महरूको फचत सनधाधरयत शतध फभोजजभ दपताध गनध नसकेको,

(घ)

मो ऐन, मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभ तथा ववसनमभ ववऩयीत हुने गयी सॊस्था
सञ्चारन बएको,

(ङ)

सॊस्था दाभासाहीभा ऩनध सक्ने अफस्थाभा बएको वा उल्रेखनीम रुऩभा गम्बीय
आसथधक कदठनाई बोसगयहे को,

(च)

कुनै सॊस्थारे सदस्मको फचत यकभ दपताध गनुध ऩने अवसधभा दपताध नगये को बनी
त्मस्तो सॊस्थाका कम्तीभा वीस प्रसतशत वा वीस जना भध्मे जुन कभ हुन्छ सो
वयावयका सदस्महरूरे दताध गने असधकायी सभऺ सनवेदन ददएकोभा छानववन गदाध
खण्ड (क) दे जख (ङ) सम्भको कुनै अवस्था ववद्यभान बएको दे जखएको ।
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(२)

उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩसन प्रचसरत कानून फभोजजभ गठन गये को
आमोगरे कुनै सॊस्थाराई सभस्माग्रस्त सॊस्था घोषणा गनध ससपारयस गये भा वा
सभस्माग्रस्त बनी ऩदहचान गये कोभा वा त्मस्तो आमोगभा ऩये को उजुयी सॊख्मा, औसचत्म
सभेतको आधायभा कामधऩासरकारे त्मस्तो सॊस्थाराई सभस्माग्रस्त सॊस्था घोषणा गनध
सक्नेछ ।

७८. व्मवस्थाऩन ससभसतको गठन: (१) दपा ७७ फभोजजभ सभस्माग्रस्त सॊस्था घोषणा बएकोभा
त्मस्तो सॊस्थाको सम्ऩवत्त व्मवस्थाऩन तथा दासमत्व बुिानी सम्फन्धी कामधकारासग
व्मवस्थाऩन ससभसतको गठन गनध दताध गने असधकायीरे कामधऩासरका सभऺ ससपारयस गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सशपारयस बई आएभा कामधऩासरकारे तोदकए वभोजजभ व्मवस्थाऩन
ससभसतको गठन गनध सक्ने छ ।
(३) उऩदपा ( २) फभोजजभ गदठत व्मवस्थाऩन ससभसतको काभ, कतधव्म य असधकाय तोदकए
फभोजजभ हुनेछ ।

ऩरयच्छे द १९
कसूय, दण्ड जरयवाना तथा ऩुनयाफेदन
७९. कसूय गये को भासनने : कसैरे दे हामको कुनै कामध गये भा मस ऐन अन्तगधतको कसूय गये को
भासननेछ ।
(क)

दताध नगयी वा खाये ज बएको सॊस्था सञ्चारन गये भा वा कुनै व्मवि, पभध वा कम्ऩनीरे
आफ्नो नाभभा सहकायी शब्द वा सो शब्दको अॊग्रेजी रुऩान्तयण याखी कुनै कायोफाय,
व्मवसाम, सेवा प्रवाह वा अन्म कुनै कामध गये भा,

(ख)

सदस्मको फचत मस ऐन य मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभ, ववसनमभ फभोजजभ फाहे क
अन्म कुनै ऩसन प्रमोजनको रासग प्रमोग गये भा,

(ग)

तोदकएको बन्दा फढी यकभ ऋण प्रदान गदाध जभानत वा सुयऺण नयाखी ऋण प्रदान गये भा,

(घ)

ससभसतको सदस्म, व्मवस्थाऩक वा कभधचायीरे सॊस्थाको सम्ऩवत्त, फचत वा शेमय यकभ
दहनासभना गये भा,

(ङ)

ऋण असूर हुन नसक्ने गयी ससभसतका कुनै सदस्म, सनजको नातेदाय वा अन्म व्मवि वा
कभधचायीराई ऋण ददई यकभ दहनासभना गये भा,

(च)

ससभसतका कुनै सदस्मरे एक्रै वा अन्म सदस्मको सभरोभतोभा सॊस्थाको शेमय वा फचत
यकभ आपू खुसी ऩरयचारन गयी सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩुमाधतएभा,

(छ)

झुटटा वा गरत वववयण ऩेश गयी कजाध सरएभा, याखेको सधतो कच्चा बएभा वा ऋण
दहनासभना गये भा,
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(ज)

सॊस्थारे मस ऐन य मस ऐन अन्तगधत फनेका सनमभ, ववसनमभ ववऩरयत रगानी गये भा वा
रगानी गने उद्दे श्मरे यकभ उठाएभा,

(झ)

कृ विभ व्मवसाम खडा गयी वा गयाई ऋण सरएभा वा ददएभा,

(ञ)

सधतोको अस्वाबाववक रुऩभा फढी भूल्माङ्कन गयी ऋण सरएभा वा ददएभा,

(ट)

झुटटा वववयणको आधायभा ऩरयमोजनाको रागत अस्वाबाववक रुऩभा फढाई फढी ऋण
सरएभा वा ददएभा,

(ठ)

कुनै व्मवि वा सॊस्थाराई एक ऩटक ददइसकेको सुयऺण यीतऩूवक
ध पुकुवा नबई वा सो
सुयऺणरे खाभेको भूल्मबन्दा फढी हुनेगयी सोही सुयऺण अन्म सॊस्थाभा याखी ऩुन् ऋण
सरए वा ददएभा,

(ड)

सॊस्थाफाट जुन प्रमोजनको रासग ऋण सुववधा सरएको हो सोही प्रमोजनभा नरगाई अन्मि
प्रमोग गये वा गयाएभा,

(ढ)

सॊस्थाको कुनै कागजात वा खाताभा रेजखएको कुनै कुया कुनै तरयकारे हटाइ वा उडाइ अकै
अथध सनस्कने व्महोया ऩायी सभराई रेख्ने वा अको सबन्नै श्रेस्ता याख्ने जस्ता काभ गये फाट
आपूराई वा अरु कसैराई पाइदा वा हासन नोक्सानी गने उद्दे श्मरे कीते गनध वा अकाधको
हासन नोक्सानी गने उद्दे श्मरे नगये वा नबएको झुटटा कुया गये वा बएको हो बनी वा सभसत,
अङ्क वा व्महोया पयक ऩायी सहीछाऩ गयी गयाई कागजात फनाई वा फनाउन रगाई
जारसाजी गये वा गयाएभा,

(ण)

ऋणको सधतो स्वरुऩ याजखने चर अचर सम्ऩवत्त सरराभ वफिी वा अन्म प्रमोजनको रासग
भूल्माङ्कन गदाध भूल्माङ्कनकताधरे फढी, कभ वा गरत भूल्माङ्कन गयी सॊस्थाराई हानी
नोक्सानी ऩुमा्धउने कामध गये वा गयाएभा,

(त)

सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩुमाधााउनेउद्दे श्मरे कसैरे कुनै काभ गयाउन वा नगयाउन,
भोरादहजा गनध वा गयाउन, कुनै दकससभको यकभ सरन वा ददन, वफना भूल्म वा कभ भूल्मभा
कुनै भार, वस्तु वा सेवा सरन वा ददन, दान, दातव्म, उऩहाय वा चन्दा सरन वा ददन, गरत
सरखत तमाय गनध वा गयाउन, अनुवाद गनध वा गयाउन वा गैय कानूनी राब वा हानी ऩुमाधरउने
फदसनमतरे कुनै कामध गये वा गयाएभा,

(थ)

कुनै सॊस्था वा सोको सदस्म वा फचतकताध वा ती भध्मे कसैराई हानी नोक्सानी ऩुग्ने गयी
रेखा ऩयीऺण गये गयाएभा वा रेखा ऩयीऺण गये को झुटटो प्रसतवेदन तमाय ऩाये भा वा ऩानध
रगाएभा।

८०.

सजाम् (१) कसैरे दपा ७९ को कसूय गये भा दे हाम फभोजजभको सजाम हुनेछ:-

(क) खण्ड ( क),(ग),(ड) य ( थ) को कसूयभा एक फषधसम्भ कैद य एक राख रुऩँमासम्भ
जरयवाना,

(ख) खण्ड (ठ) को कसूयभा दईु फषधसम्भ कैद य दईु राख रुऩँमासम्भ जरयवाना,
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(ग) खण्ड (ख) को कसूयभा ववगो फयाफयको यकभ जरयवाना गयी तीन फषध सम्भ कैद ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) य (त) को कसूयभा ववगो बयाई ववगो
फभोजजभ जरयवाना गयी दे हाम फभोजजभको कैद हुनेछ :(१) दश राख रुऩैमाॉसम्भ वफगो बए एक वषधसम्भ कैद,

(२) दश राख रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩचास राख रुऩैमाॉसम्भ वफगो बए दईु वषध दे जख
तीन वषधसम्भ कैद,

(३) ऩचास राख रुऩैमाॉबन्दा फढी एक कयोड रुऩैमाॉसम्भ वफगो बए तीन वषध दे जख
चाय वषधसम्भ कैद,
(४) एक कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी दश कयोड रुऩैमासम्भ वफगो बए चाय वषधदेजख छ
वषधसम्भ कैद,
(५) दश कयोड रुऩंमाॉबन्दा फढी एक अफध रुऩैमाॉसम्भ वफगो बए छ वषधदेजख आठ
वषधसम्भ कैद,
(६) एक अफध रुऩैमाॉबन्दा फढीजसतसुकै रुऩैमाॉ वफगो बए ऩसन आठ वषधदेजख दश
वषधसम्भ कैद,
(ङ) खण्ड (ढ) को कसूयभा दश फषधसम्भ कैद ।
(२) दपा ७९ को कसूय गनध उद्योग गने वा त्मस्तो कसूय गनध भद्दत ऩुमाधााउनेव्मविराई भुख्म
कसूयदायराई हुने सजामको आधा सजाम हुनेछ ।

(३) दपा ७९ को कसूय गने वा त्मस्तो कसूय गनध भद्दत ऩुमा्धउने कुनै सनकाम सॊस्था बए त्मस्तो
सनकाम वा सॊस्थाको प्रभुख कामधकायी वा ऩदासधकायी वा कामधकायी है ससमतभा कामध
सम्ऩादन गने व्मविराई मस ऐन फभोजजभ हुने सजाम हुनेछ ।
८१.

जरयवाना हुने : (१) दपा ८७ फभोजजभ कसैको उजूयी ऩयी वा सॊस्थाको सनयीऺण अनुगभन वा
दहसाफ दकताफको जाॉच गदाध वा अन्म कुनै व्महोयाफाट कसैरे दे हामको कुनै कामध गये को ऩाइएभा
दताध गने असधकायीरे त्मस्तो कामधको प्रकृ सत य गाम्बीमधको आधायभा त्मस्तो कामध गने
व्मविराई ऩाॉच राख रुऩँमा सम्भ जरयवाना गनेछ :(क)

मो ऐन वा मस ऐन अन्तगधत फनेका सनमभ ववऩयीत सदस्मसॉग ब्माज सरएभा,

(ख)

सॊस्थारे प्रदान गने फचत य ऋणको ब्माजदय फीचको अन्तय छ प्रसतशतबन्दा फढी
कामभ गये भा,

(ग)

सॊस्थारे प्रदान गये को ऋणभा राग्ने ब्माजराई भूर कजाधभा ऩूॉजीकृ त गयी सोको
आधायभा ब्माज रगाएभा,

(घ)

कुनै सदस्मराई आफ्नो ऩूॉजीकोषको तोदकए फभोजजभको प्रसतशतबन्दा फढी हुने
गयी ऋण प्रदान गये भा,
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(ङ)

सॊस्था दताध गदाधका फखतका सदस्म फाहे क अन्म सदस्मराई सदस्मता प्राप्ते
गये को तीन भदहना अवसध व्मसतत नबई ऋण रगानी गये भा,

(च)

प्राथसभक ऩूॉजी कोषको दश गुणा बन्दा फढीहुने गयी फचत सॊकरन गये भा,

(छ)

शेमय ऩूॉजीको ऩन्र प्रसतशतबन्दा फढी शेमय राबाॊश ववतयण गये भा,

(ज)

सॊस्थारे आफ्नो कामधऺेि फादहय गई कायोफाय गये भा वा गैय सदस्मसॊग कायोवाय
गये भा,

(झ)

सॊस्थारे मो ऐन ववऩयीत कृ विभ ब्मविराई आफ्नो सदस्मता ददएभा।

(२) उऩदपा (१) भा रेजखएको व्महोयाफाट कसैरे दे हामको कुनै कामध गये को दताध गने असधकायीरे
त्मस्तो कामधको प्रकृ सत य गाम्बीमधको आधायभा त्मस्तो कामध गने व्मविराई तीन राख
रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना गनध सक्नेछ्(क) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभ फभोजजभ ददएको कुनै सनदे शन वा तोदकएको
भाऩदण्डको ऩारना नगये भा,
(ख) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभ फभोजजभ ददनुऩने कुनै वववयण, कागजात,
प्रसतफेदन, सूचना वा जानकायी नददएभा,
(ग) मस ऐन फभोजजभ सनवाधचन नगयी ससभसत तथा रेखा सुऩयीवेऺण ससभसतका
ऩदासधकायीहरु आपू खुशी ऩरयवतधन गये भा
(घ) कुनै सॊस्थारे दपा ६ को उऩदपा (४) फभोजजभको तोदकएको शतध ऩारन नगये भा,
(ङ) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगधत फनेको सनमभ ववऩरयत अन्म कामध गये भा।
(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोजजभको जरयवाना गनुध असघ दताध गने असधकायीरे सम्फजन्धत व्मवि वा
सॊस्थाराई
८२.

सपाई ऩेश गनध कम्तीभा ऩन्र ददनको सभमावसध ददनु ऩनेछ ।

योक्का याख्ने :(१) दताध गने असधकायीरे सम्फजन्धत सॊस्थाराई दपा ८१ फभोजजभ जरयवाना गनुक
ध ा
असतरयि तीन भदहनासम्भ त्मस्तो सॊस्थाको कायोफाय, सम्ऩसत तथा फैङ्क खाता योक्का याख्ने
तथा सम्ऩवत्त योक्का याख्नत सम्फजन्धत सनकामराई ससपारयस गनध सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको ससपारयस प्राप्तई बएभा त्मस्तो सॊस्थाको कायोफाय, सम्ऩसत वा फैङ्क
खाता योक्का याखी सो को जानकायी दताध गने असधकायीराई ददनु ऩनेछ ।

८३.

दोब्फय जरयवाना हुने:(१) दपा ८१ फभोजजभ जरयवाना बएको व्मवि वा सॊस्थारे ऩुन: सोही कसूय

गये भा त्मस्तो व्मवि वा सॊस्थाराई दताध गने असधकायीरे दोस्रो ऩटकदे जख प्रत्मेक ऩटकको रासग
दोब्फय जरयवाना गनेछ ।
८४.

अनुसन्धानको रासग रेखी ऩठाउन सक्ने : दताध गने असधकायी वा नेऩार याष्ट्र फैङ्करे मस ऐन
फभोजजभ आफ्नो काभ, कतधव्म य असधकायको ऩारना गदाध कसैरे दपा ७९ फभोजजभको कसूय
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गये को थाहा ऩाएभा त्मस्तो कसूयका सम्फन्धभा मस ऐन फभोजजभ अनुसन्धान गनधको रासग
सम्फजन्धत सनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ।
८५.

भुद्दासम्फन्धी व्मवस्था् दपा ८० फभोजजभ सजाम हुने कसूयको भुद्दा सम्फन्धी व्मवस्था सॊघीम
कानुन फभोजजभ हुनेछ ।

८६.

भुद्दा हे ने असधकायी: दपा ८० फभोजजभको सजाम हुने कसूय सम्फन्धी भुद्दाको कायवाही य दकनाया
जजल्रा अदारतफाट हुनेछ ।

८७.

उजूयी ददने हद म्माद : (१) कसैरे दपा ८० फभोजजभको सजाम हुने कसूय गये को वा गनध रागेको

थाहा ऩाउने व्मविरे त्मसयी थाहा ऩाएको सभसतरे नब्फे ददनसबि दताध गने असधकायी सभऺ उजूयी
ददनु ऩनेछ ।
(२) कसैरे दपा ८० फभोजजभ जरयवाना हुने कामध गये को थाहा ऩाउने व्मविरे त्मसयी थाहा ऩाएको
सभसतरे नब्फे ददन सबि दताध गने असधकायी सभऺ उजूयीददनु ऩनेछ ।

८८.

ऩुनयावेदन गनध सक्ने : (१) दपा ६ फभोजजभ सॊस्था दताध गनध अस्वीकाय गये को वा दपा 8 ८
फभोजजभ सॊस्था दताध खाये ज गये कोभा सचत्त नफुझ्नेरे सो सनणधमको जानकायी ऩाएको सभसतरे
ऩंतीस ददनसबि दताध गने असधकायीको सनणधमउऩय कामधऩासरकासभऺ ऩुनयावेदन गनध सक्नेछ ।
(२) दपा ८० फभोजजभको जरयवानाभा सचत्त नफुझ्ने व्मविरे त्मस्तो सनणधमको जानकायी ऩाएको
सभसतरे ऩंतीस ददनसबि दे हाम फभोजजभ ऩुनयावेदन गनध सक्नेछ:
(क) दताध गने असधकायी य कामधऩासरकारे गये को सनणधम उऩय सम्फजन्धत जजल्रा
अदारतभा,
(ख) नेऩार याष्ट्र फैङ्करे गये को सनणधम उऩयसम्फजन्धत उच्च अदारतभा ।

८९.

असूर उऩय गरयने : मस ऩरयच्छे द फभोजजभ कुनै व्मविरे सतनुध ऩने जरयवाना वा कुनै यकभ नसतयी
फाॉकी यहे कोभा त्मस्तो जरयवाना वा यकभ सनजफाट सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गरयनेछ ।

ऩरयच्छे द २०
ववववध
९०.

भतासधकायको प्रमोग : कुनै सदस्मरे सॊस्थाको जसतसुकै शेमय खरयद गये को बए ताऩसन
सम्फजन्धत सॊस्थाको कामध सञ्चारनभा एक सदस्म एक भतको आधायभा आफ्नो भतासधकायको
प्रमोग गनध सक्नेछ ।
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९१.

साभाजजक ऩयीऺण गयाउन सक्ने :(१) सॊस्थारे ववसनमभभा उजल्रजखत उद्दे श्म प्राप्तकगनधका रासग
ससभसतफाट बएका सनणधम य कामध, सदस्महरूरे प्राप्तस गये का सेवा य सन्तुष्टीको स्तय, सेवा
प्रासप्त.फाट

सदस्महरूको जीवनस्तयभा आएको आसथधक, साभाजजक, साॊस्कृ सतक तथा

वातावयणीम ऩऺभा सकायात्भक ऩरयवतधन रगामतका ववषमभा साभाजजक ऩयीऺण गयाउन
सक्नेछ ।
(२)

उऩदपा (१) फभोजजभ बएको साभाजजक ऩयीऺणको प्रसतवेदन छरपरको रासग ससभसतरे
साधायणसबा सभऺ ऩेश गनेछ ।

(३)

उऩदपा ( २) फभोजजभ ऩेश बएको साभाजजक ऩयीऺण प्रसतवेदन छरपर गयी
साधायणसबारे आवश्मकता अनुसाय ससभसतराई सनदे शन ददन सक्नेछ ।

(४)

मस दपा फभोजजभको साभाजजक ऩयीऺण प्रसतवेदनको एक प्रसत सम्फजन्धत सॊस्थारे दताध
गने असधकायी सभऺ ऩेश गनुध ऩनेछ ।

९२.

सहकायी सशऺा् सहकायी ऺेिको प्रवधधनको रासग ववद्यारम तहको ऩाठमिभभा आधायबूत
सहकायी सम्वन्धी ववषमवस्तुराई सभावेश गनध सदकनेछ ।

९३.

आसथधक सहमोग गनध नहुने: सॊस्थाको यकभवाट ससभसतको सनणधम वभोजजभ सदस्महरुरे
आसथधक सहमोग सरन सक्नेछन ् । गैय सदस्मराई मस्तो सहमोग गनध ऩाईने छै न ।

तय साभाजजक कामधकोरासग गैय सदस्म व्मवि वा सॊस्थाहरुराई सभेत आसथधक सहमोग गनध

वाधा ऩने छै न ।
स्ऩष्टीकयण् मस दपाको प्रमोजनको रासग 'साभाजजक कामध' बन्नारे सशऺा, स्वास््म,
वातावयण सॊयऺण, भानवीम सहामता, सहकारयता प्रफर्द्ध न सम्फजन्ध कामधराई जनाउॉ छ ।
९४.

अन्तय सहकायी कायोवाय गनध सक्ने् सॊस्थाहरुरे तोदकए फभोजजभ एक आऩसभा अन्तय
सहकायी कायोवाय गनध सक्नेछन ् ।

९५.

ठे क्काऩटटा ददन नहुने: सॊस्थारे आफ्नो ससभसतको कुनै सञ्चारक वा रेखा सुऩयीवेऺण
ससभसतको सॊमोजक वा सदस्म वा आफ्नो कभधचायीराई ठे क्काऩटटा ददन हुदैन ।

९६.

सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय हुने: कुनै सॊस्थारे प्राप्तै गये को सयकायी अनुदान वा कुनै सेवा

सुववधा दरु
ु ऩमोग गये को ऩाइएभा प्रचसरत कानून फभोजजभ सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय
गरयनेछ।
९७.

कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचसरत ऐन रागू नहुने : मस ऐन अन्तगधत दताध बएको सॊस्थाको हकभा
कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचसरत ऐन रागू हुने छै न ।
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९८.

प्रचसरत कानून फभोजजभ कायवाही गनध वाधा नऩने : मस ऐनभा रेजखएको कुनै कुयारे कुनै
व्मवि उऩय प्रचसरत कानून फभोजजभ अदारतभा भुद्दा चराउन फाधा ऩुमा्धएको भासनने छै न ।

९९.

सम्ऩवत्त शुवर्द्कयण सनवायण सम्फन्धी कानुनी व्मवस्थाको ऩारना गनुधऩने् सॊस्थारे सम्ऩवत्त
शुवर्द्कयण सनवायण सम्फन्धी सॊघीम /

प्रदे श कानुनभा बएका व्मवस्थाका साथै तत ्

सम्फन्धभा भन्िारमरे जायी गये को भानदण्ड य नेऩार याष्ट्र फंकको ववत्तीम जानकायी एकाइफाट
जायी बएका सनदे सशकाहरूको ऩारना गनुऩ
ध नेछ ।
१००. सनमभ फनाउने असधकाय: मस ऐनको कामाधन्वमनकोरासग कामधऩासरकारे आवश्मक सनमभ
फनाउन सक्नेछ ।
१०१.

भाऩदण्ड, सनदे सशका वा कामधववसध फनाई रागू गनध सक्ने: (१) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगधत
फनेको सनमभको अधीनभा यही सॊस्थाको दताध, सञ्चारन, सनयीऺण तथा अनुगभन रगामतका
काभ कायफाहीराई व्मवजस्थत य प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गनध कामधऩासरकारे आवश्मकता
अनुसाय भाऩदण्ड, सनदे सशका वा कामधववसध फनाई रागू गनध सक्नेछ ।
(२)

उऩदपा ( १) फभोजजभको भाऩदण्ड फनाउॉ दा आवश्मकता अनुसाय यजजष्ट्राय, नेऩार याष्ट्र
फैङ्क, भन्िारम य सम्फजन्धत अन्म सनकामको ऩयाभशध सरन सदकनेछ ।
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