
अनङ्टसूची-२ 

दपा ४ तथा अनङ्टसूची-१ को बाग-१ सॊग सम्फङ्ञधधत 
 

 

 पाकपोकथङ्टभ गाउॊऩाङ्झरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड १ सॊख्मा २ ङ्झभङ्झत् २०७५।१२।१७ 

बाग-१ 

 

पाकपोकथङ्टभ गाउॊऩाङ्झरकाको गाउॊ सबाफाट ङ्झभङ्झत २०७५ चैत्र १५ गते ऩाङ्चयत बएका देहामभा 
उल्रेङ्ञखत ऐनहरु सफैको जानकायीको राङ्झग प्रकाङ्ञित गङ्चयएको व्महोया अनङ्टयोध छ । 

गाउॉ ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन गनन फनेको ङ्जिधेमक, २०75 
प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत्२०75/12/1७ 

 
प्रस्तािना :  पाकपोकथङ्टभ गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र प्राकृङ्झतक तथा गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद् फाट सिनसाधायणको जीउज्मान य सािनजङ्झनक, ङ्झनजी 
तथा व्मङ्ञिगत सम्ऩङ्ञि, प्राकृङ्झतक एिभ ्साॉस्कृङ्झतक सम्ऩदा य बौङ्झतक सॊयचनाको सॊयऺण गननका राङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ धमूङ्झनकयण तथा 
व्मिस्थाऩनका सफै ङ्जिमाकराऩको सभधिमात्भक य प्रबािकायी रूऩभा कामानधिमनका राङ्झग कानून फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) को अङ्झधकाय प्रमोग गयी पाकपोकथङ्टभ गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉ सबारे मो 
ऐन फनाएको छ । 

ऩङ्चयच्छेद – १ 
प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “गाउॉ ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७५” यहेको छ । 
(२) मो ऐन तङ्टरूधत प्रायम्ब हङ्टनेछ । 
 

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,- 
(क) “अध्मऺ”  बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछन । 
(ख) “कोष”  बङ्ङारे दपा १२ फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्झनङ्ट ऩछन । 
(ग) “गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद्”  बङ्ङारे भहाभायी, अङ्झनकार, डढेरो, कीट िा सूक्ष्भ जीिाणङ्ट आतङ्क, ऩिङ्ट तथा 



चयाच ङ्टरुङ्गीभा हङ्टने फ्रू, प्माधडाङ्झभक फ्रू, सऩनदॊि, जनािय आतङ्क, खानी, हिाई, सडक, जर िा औद्योङ्झगक 
दङ्टघनटना, आगरागी, ङ्जिषाि गमाॉस, यसामन िा ङ्जिङ्जकयण च ङ्टहािट, गमाॉस ङ्जिष्पोटन, ङ्जिषाि खाद्य सेिन, 
िाताियणीम प्रदूषण, िन ङ्जिनाि िा बौङ्झतक सॊयचनाको ऺङ्झत तथा प्रकोऩ उद्धाय कामनभा हङ्टने दङ्टघनटना िा 
मस्तै अधम गैयप्राकृङ्झतक कायणरे उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछन । 

(घ) “ ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत”  बङ्ङारे सॊघीम ऐनको दपा १६ फभोङ्ञजभ इराभ ङ्ञजल्राभा गठन बएको 
ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ङ) “तोङ्जकएको" िा "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ”  बङ्ङारे मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको िा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछन । 

(च) “ प्रदेि ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत”  बङ्ङारे सॊघीम ऐनको दपा १४ फभोङ्ञजभ प्रदेि नॊ. १ भा गठन बएको 
प्रदेि ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन । 

(छ)  “प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत”  बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत सम्झनङ्ट ऩछन । 
(ज) “ प्राकृङ्झतक ङ्जिऩद्”  बङ्ङारे ङ्जहभऩात, अङ्झसना, ङ्जहभऩङ्जहयो, ङ्जहभतार ङ्जिस्पोटन, अङ्झतिङृ्जि, अनािङृ्जि, फाढी, ऩङ्जहयो 

तथा ब-ूस्खरन, डङ्टफान, खडेयी, आॉधी, हङ्टयी फतास, िीतरहय, तातो हािाको रहय, चट्याङ्ग, बकूम्ऩ, 
ज्िाराभङ्टखी ङ्झफस्पोट, डढेरो िा मस्तै अधम प्राकृङ्झतक कायणरे उत्ऩङ्ङ जङ्टनसङ्टकै ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछन । 

(झ) “ याङ्जिम कामनकायी सङ्झभङ्झत”  बङ्ङारे सॊघीम ऐनको दपा ६ फभोङ्ञजभको कामनकायी सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन । 
(ञ) “ याङ्जिम ऩङ्चयषद”  बङ्ङारे सॊघीम ऐनको दपा ३ फभोङ्ञजभको ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन याङ्जिम 

ऩङ्चयषद् सम्झनङ्ट ऩछन । 
(ट) “ याङ्जिम प्राङ्झधकयण”  बङ्ङारे सॊघीम ऐनको दपा १० फभोङ्ञजभ गठन बएको याङ्जिम ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयण 

तथा व्मिस्थाऩन प्राङ्झधकयण सम्झनङ्ट ऩछन । 
(ठ) “ ङ्जिऩद्”  बङ्ङारे कङ्ट नै स्थानभा आऩत ्कारीन अिस्था ङ्झसजनना बई जन िा धनको ऺङ्झतको साथै जीिनमाऩन य 

िाताियणभा प्रङ्झतकूर असय ऩाने प्राकृङ्झतक िा गैयप्राकृङ्झतक ङ्जिऩद् सम्झनङ्ट ऩछन । 
(ड) “ ङ्जिऩद् खोज तथा उद्धाय सभूह”  बङ्ङारे ङ्जिऩद्को अिस्थाभा खोजी तथा उद्धाय गनन ङ्जिमािीर िा ङ्जिऩद् 

व्मिस्थाऩनको राङ्झग ऩङ्चयचारन गनन तमाय गङ्चयएको ङ्जिङ्ञििीकृत खोज तथा उद्धाय सभूह सम्झनङ्ट ऩछन य सो 
िब्दरे ताङ्झरभ प्राप्त भानिीम सहामताकभॉराई सभेत जनाउॉछ । 

(ढ) “ ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयण”  बङ्ङारे ङ्जिऩद्ऩूिन गङ्चयने जोङ्ञखभको ङ्जिश्लषेण तथा भूल्माङ्कन, ङ्जिऩद् योकथाभ िा 
ङ्जिऩद् फाट हङ्टने ऺङ्झतको धमूनीकयण तथा ङ्जिकासका कामनभा ङ्जिऩद् जोङ्ञखभराई कभ गने सम्फधधी कामन 
सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ण) “ ङ्जिऩद् ऩङ्टनरानब”  बङ्ङारे ङ्जिऩद्को घटनाऩङ्झछ गङ्चयने ऩ ङ्टनङ्झननभानण एिभ ्ऩ ङ्टनस्थानऩनासॉग सम्फङ्ञधधत कामन सम्झनङ्ट 
ऩछन । 

(त) “ ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामन”  बङ्ङारे ङ्जिऩद्को घटना घट्नासाथ तत्कारै गङ्चयने खोज, उद्धाय एिभ ्याहतसॉग सम्फङ्ञधधत 
कामन सम्झनङ्ट ऩछन य सो िब्दरे ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामनको ऩूिनतमायीराई सभेत जनाउॉछ । 

(थ) “ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन”  बङ्ङारे ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयण, ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामन य ङ्जिऩद् ऩङ्टनरानबसॉग सम्फङ्ञधधत 
सम्ऩूणन ङ्जिमाकराऩ सम्झनङ्ट ऩछन । 

(द) “ व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठान”  बङ्ङारे उद्योग, करकायखाना, ङ्झसनेभा घय, सङ्जऩङ्ग भर, फहङ्टउदे्दश्मीम व्माऩाङ्चयक 
बिन जस्ता व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठान सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ध) “सङ्झभङ्झत”  बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभको गाउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन । 
(न)  
(ऩ) “सॊघीम ऐन”  बङ्ङारे नेऩार सयकायको ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ सम्झनङ्ट 

ऩछन । 
(ऩ) “सॊघीम भधत्रारम”  बङ्ङारे नेऩार सयकायको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन हेने गयी तोङ्जकएको भधत्रारम सम्झनङ्ट ऩछन । 
(प) “सािनजङ्झनक सॊस्था”  बङ्ङारे सयकायी ङ्झनकाम, सयकायको ऩूणन िा आॊङ्ञिक स्िाङ्झभत्ि बएको सॊस्था, प्रचङ्झरत 

कानून फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएका सङ्गङ्छठत सॊस्था िा सफै प्रकायका स्िास््म तथा िैङ्ञऺक सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछन । 
 



ऩङ्चयच्छेद –२ 
गाउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय 

 
३. गाउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत: (१) गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधी कामनराई प्रबािकायी रूऩभा सञ्चारन गनन एक 

गाउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 
(२) सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺ  -सॊमोजक   
(ख) गाउॉऩाङ्झरका उऩाध्मऺ -सदस्म 
(ग) प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत -सदस्म 
(घ) ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतका सॊमोजकहरु  -सदस्म 
(ङ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्ञजल्रा प्रिासन कामानरम -सदस्म 
(च) साभाङ्ञजक िाखा प्रभङ्टख -सदस्म 
(छ) ऩूिानधाय ङ्जिकास िाखा प्रभङ्टख -सदस्म 
(ज) पाकपोकथङ्टभ गाउॉऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका 

सॊघीम सङ्टयऺा ङ्झनकामका प्रभङ्टख िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 
(झ) पाकपोकथङ्टभ गाउॉऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका 

प्रदेि प्रहयी कामानरमको प्रभङ्टख िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 
(ञ) गाउॉ प्रहयी प्रभङ्टख -सदस्म 
(ट) याङ्जिम भाधमता प्राप्त दरका गाउॉऩाङ्झरकाङ्ञस्थत  

प्रभङ्टख िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म  
(ठ) नेऩार येडिस सोसाईटीका स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना) -सदस्म 
(ड) ङ्झनजी ऺेत्रको उद्योग िाङ्ञणज्म सम्फधधी भाधमताप्राप्त सॊस्थाको  

गाउॉ तहको अध्मऺ िा ङ्झनजरे तोकेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना) -सदस्म 
(ढ) गैयसयकायी सस्था भहासॊघकाका स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना) -सदस्म 
(ण) नेऩार ऩत्रकाय भहासॊघको स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (१ जना) -सदस्म 
(त) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन हेने गङ्चय तोङ्जकएको भहािाखा/िाखा प्रभङ्टख  -सदस्म सङ्ञचि 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन िभ सॊख्मा (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) य (ण) का सदस्महरू 
उऩरब्ध नबएको अिस्थाभा ऩङ्झन सङ्झभङ्झत गठन एिभ ्काभ कायिाही गननभा असय ऩने छैन । 

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे सॊघीम ऐनको दपा १७ फभोङ्ञजभको स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
रूऩभा सभेत काभ गनेछ । 

 
४. सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फधधी व्मिस्था: (१) सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा सङ्झभङ्झतको फैठक फस्नेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान तोकी फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्जिषमसूची 
सङ्जहतको सूचना फैठक फस्ने सभमबधदा चौफीस घण्टा अगािै सफै सदस्मरे ऩाउने गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

 (३) सङ्झभङ्झतका ऩचास प्रङ्झतितबधदा फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा फैठकको राङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मा ऩ ङ्टगेको भाङ्झननेछ । 
(४) उऩदपा (२) य (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक तत्कार फोराउन आिश्मक बएभा 

अध्मऺरे जङ्टनसङ्टकै फेराऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन सक्नेछ य त्मस्तो अिस्थाभा अध्मऺ य घटीभा १ जना सदस्म सङ्जहत 
सदस्म सङ्ञचि उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न सक्नेछ। 

(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सॊमोजकको अध्मऺताभा फस्नेछ । 
(६) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम फहङ्टभतद्वाया हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा सॊमोजकरे ङ्झनणानमक भत ङ्छदनेछ। 
(७) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञधधत ङ्झनकाम िा सङ्घ सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻराई फैठकभा आभधत्रण गनन 

सक्नेछ । 
(८) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फधधी अधम कामनङ्जिङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 



(९) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभाङ्ञणत गयी याख्नेछ । 
 
५. सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय: सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधी याङ्जिम ऩङ्चयषद् फाट स्िीकृत याङ्जिम नीङ्झत तथा मोजना एिभ ् याङ्जिम कामनकायी 
सङ्झभङ्झत य प्रदेि ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत एकीकृत तथा ऺेत्रगत नीङ्झत मोजना य कामनिभ 
अनङ्टरुऩ हङ्टने गयी गाउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन नीङ्झत तथा मोजना तजङ्टनभा गयी कामनऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गने, 

(ख)   गाउॉसबाफाट स्िीकृत नीङ्झत तथा मोजनाको अधीनभा यही ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयण, ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामन तथा 
ङ्जिऩद् ऩ ङ्टनरानब सम्फधधी एकीकृत तथा ऺेत्रगत नीङ्झत, मोजना तथा कामनिभ स्िीकृत गयी रागू गने, गयाउने, 

(ग) गाउॉऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन हङ्टने ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधी कामनिभ तथा फजेट प्रस्ताि तमाय गने, गयाउने, 
(घ) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फधधभा गाउॉऩाङ्झरकाको सॊस्थागत ऺभता ङ्जिकास गने, गयाउने, 
(ङ) गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी, कभनचायी, स्िमॊसेिक, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक तथा सभङ्टदामराई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 

सम्फधधभा प्रङ्ञिऺण ङ्छदने व्मिस्था ङ्झभराउने, 
(च) ङ्जिऩद्का घटना हङ्टनासाथ खोज, उद्धाय य याहत रगामतका प्राथङ्झभक कामनहरू तत्कार गननको राङ्झग सॊस्थागत 

सॊमधत्र स्ित: ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टने गयी आिश्मक कामनङ्जिङ्झध तथा भाऩदण्ड तजङ्टनभा गयी रागू गने, गयाउने, 
(छ) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फधधभा सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक कानूनको अङ्झधनभा यङ्जह सािनजङ्झनक, ङ्झनजी, गैयसयकायी 

रगामत सफै ङ्झनकाम तथा सॊस्थारे ङ्झनिानह गनङ्टन ऩने बङू्झभका ङ्झनधानयण गने तथा त्मस्ता सॊस्था िा ङ्झनकामराई 
आफ्नो नीङ्झत, मोजना य कामनिभभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधी ङ्जिषम सभािेि गनन रगाउने, 

(ज) ङ्जिऩद्को सभमभा स्थानीम आभसञ्चायका भाध्मभहरुको बङू्झभका सम्फधधी आिश्मक भाऩदण्ड तमाय गयी 
कामानधिमन गने, गयाउने, 

(झ) सयकायी, ङ्झनजी एिभ ् गैयसयकायी सॊस्था, स्थानीम स्िमॊसेिक, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक रगामत सम्फङ्ञधधत सफै 
ऩऺको सभधिम य सॊरगनताभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधी कामन गने, गयाउने, 

(ञ) बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभानण गदान बिनसॊङ्जहता रगामत अधम स्िीकृत ङ्झनदेङ्ञिका िा भाऩदण्डको ऩारना गयाउने, 
(ट) स्थानीम सािनजङ्झनक ऩूिानधाय सम्फधधी सॊयचनाको ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ भूल्माङ्कन गने, गयाउने, 
(ठ) नदी ङ्जकनाय, फगय, ऩङ्जहयो जान सक्ने ङ्झबयारो जङ्झभन य डङ्टफान हङ्टने ऺेत्र िा ङ्जिऩद् जोङ्ञखभको सम्बािना बएका 

असङ्टयङ्ञऺत ऺेत्रभा फसोफास गने व्मङ्ञि तथा सभङ्टदामराई सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा स्थानाधतयण गयाउन उऩमङ्टि 
स्थानको खोजी कामनभा सहमोग गने तथा सङ्टयङ्ञऺत स्थानभा फसोफास सम्फधधी सचेतना जगाउने, 

(ड) ङ्जिऩद्बाट स्थानीम स्तयभा ङ्झनजी तथा सािनजङ्झनक ऺेत्रफाट बइयहेको सेिा प्रिाहभा अियोध आइऩयेभा सोको 
ऩ ङ्टन्सञ्चारनका राङ्झग सेिा ङ्झनयधतयताको मोजना तजङ्टनभा तथा कामानधिमन सम्फधधी कामन गने, गयाउने । 

(ढ) स्थानीम सभङ्टदामराई ङ्जिऩद्प्रङ्झत जागरुक फनाउन, ङ्जिऩद्सॉग सम्फङ्ञधधत मोजना तथा कामनिभ तजङ्टनभा गनन तथा 
ङ्जिऩद्को घटना हङ्टनासाथ प्रङ्झतकामनका राङ्झग ऩङ्चयचाङ्झरत हङ्टन िडा तथा सभङ्टदामस्तयभा सभािेिी ङ्जिऩद् ऩूिनतमायी 
तथा प्रङ्झतकामन सङ्झभङ्झत गठन गने, 

(ण) ङ्जिद्यारम तहको िैङ्ञऺक ऩाठ्यिभभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधी ङ्जिषम सभािेि गनन ऩहर गने, 
(त) ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामनका राङ्झग नभूना अभ्मास गने, गयाउने, 
(थ) ङ्जिऩद्को सभमभा प्रमोग गनन सङ्जकने गयी िारुणमधत्र रगामतका अधम उऩकयणहरू तमायी हारतभा याख्न 

रगाउने, 
(द) स्थानीम स्तयभा आऩत ्कारीन कामनसञ्चारन केधरको स्थाऩना य सञ्चारन गने, 
(ध) गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सूचना प्रणारी तथा ऩूिनचेतािनी प्रणारीको ङ्जिकास य सञ्चारन गने, गयाउने, 
(न) ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेत्रभा तत्कार उद्धाय तथा याहतको व्मिस्था ङ्झभराउने, 
(ऩ) ङ्जिऩद् भा ऩयी हयाएका, ङ्झफग्रेका िा नि बएका कागजातको मङ्जकन त्माङ्क अद्यािङ्झधक गयी याख्न रगाउने, 
(प) ङ्जिऩद् फाट प्रबाङ्जित घयऩङ्चयिायको ऩङ्जहचान, स्तय ङ्झनधानयण तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण गने, गयाउने, 
(फ) ङ्जिऩद्को सभमभा जोङ्ञखभभा यहेको सभूह ङ्जििेषगयी भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, ङ्जकिोयी, अऩाङ्गता बएका 

व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने घटना (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, फेचङ्जिखन तथा अधम कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभका िोषण) योकथाभको 
राङ्झग ङ्जििेष सतकन ता अऩनाई सचेतनाभूरक कामनिभ सञ्चारन गने, 



(ब) ङ्जिऩद् प्रबाङ्जितहरूको प्रत्मऺ य सङ्जिम सहबाङ्झगताभा ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित ऺेत्रभा आङ्झथनक ङ्जिमाकराऩको 
ऩ ङ्टनस्थानऩना, योजगायीका अिसयको सृजना तथा जीिनमाऩनका राङ्झग आम आजनन कामनिभ सञ्चारन गने, 
गयाउने, 

(भ) ङ्जिऩद्को जोङ्ञखभभा यहेका भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक, दङ्झरत, सीभाधतकृत िगन तथा सभङ्टदाम, अिि 
तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको राङ्झग ङ्जििेष मोजना तथा कामनिभ फनाई कामानधिमन गने, गयाउने, 

(म) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधभा सािनजङ्झनक सॊस्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानरे प्रचङ्झरत ऐन फभोङ्ञजभ कामन गये 
नगयेको अनङ्टगभन गने, 

(य)   ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधी याङ्जिम कामनकायी सङ्झभङ्झत, प्रदेि ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् 
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम अनङ्टसाय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधी अधम कामन गने, गयाउने, 

(र) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फधधभा नेऩार सयकाय तथा प्रदेि सयकायका भधत्रारम, ङ्जिबाग तथा अधम 
ङ्झनकामसॉग सहकामन गने, 

(ि) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधभा नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय िा गाउॉसबारे तोकेका अधम कामन गने, गयाउने,  
(ि)  ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधभा सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक कानूनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी गाउॉ कामनऩाङ्झरकारे तोके 

फभोङ्ञजभका अधम कामन गने, गयाउने, 
(ष)  ङ्जिङ्झबङ्ङ सॊघसॊस्था, व्मङ्ञिफाट प्राप्त हङ्टने याहत तथा ऩ ङ्टनङ्झननभानण य ऩ ङ्टनरानबका ङ्झफषमिस्तङ्टराई स्थानीम ङ्जिऩद् 

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे तोकेको स्थान य भाऩदण्ड अनङ्टसाय गने, गयाउने । 
 

ऩङ्चयच्छेद – ३ 
िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन तथा काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय 

 
६. िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत: (१) गाउॉऩाङ्झरकाको प्रत्मेक िडाभा एक िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत यहनेछ । 

(२) िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) िडा अध्मऺ  -सॊमोजक  
(ख) िडा सदस्महरू   -सदस्म 
(ग) िडा ङ्झबत्र यहेका ङ्जिषमगत िाखा/ईकाई कामानरम प्रभङ्टखहरू  -सदस्म 
(घ) िडा ङ्झबत्र यहेका सङ्टयऺा ङ्झनकामका प्रभङ्टखहरू  -सदस्म 
(ङ) याङ्जिम भाधमता प्राप्त दरका िडाङ्ञस्थत प्रभङ्टख िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध  -सदस्म  
(च) स्थानीम येडिस,   -सदस्म 
(छ) गैयसयकायी तथा साभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊघसॊस्था तथा मङ्टिा क्रिफाट 

सॊमोजकरे तोकेफभोङ्ञजभ धमूनतभ २ भङ्जहरा सङ्जहत ४ जना  -सदस्म 
(ज) िडा सङ्ञचि - सदस्म सङ्ञचि 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको फैठक सो सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा फस्नेछ । 
(४) सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचिरे सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम य स्थान तोकी फैठकभा छरपर हङ्टने ङ्जिषमसूची 

सङ्जहतको सूचना फैठक फस्ने सभमबधदा चौफीस घण्टा अगािै सफै सदस्मरे ऩाउने गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 
(५) सङ्झभङ्झतका ऩचास प्रङ्झतितबधदा फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा फैठकको राङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मा ऩ ङ्टगेको भाङ्झननेछ । 
(६) उऩदपा (४) य (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन सो सङ्झभङ्झतको फैठक तत्कार फोराउन आिश्मक 

बएभा सॊमोजकरे जङ्टनसङ्टकै फेराऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन सक्नेछ य त्मस्तो अिस्थाभा सॊमोजक य घटीभा १ जना सदस्म 
सङ्जहत सदस्म सङ्ञचि उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न सक्नेछ । 

(७) सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता सो सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे गनेछ । 
(८) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम फहङ्टभतद्वाया हङ्टनेछ य भत फयाफय बएभा सॊमोजकरे ङ्झनणानमक भत ङ्छदनेछ। 
(९) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय सम्फङ्ञधधत ङ्झनकाम िा सङ्घ सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जिऻराई फैठकभा आभधत्रण गनन 

सक्नेछ । 
(१०) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फधधी अधम कामनङ्जिङ्झध सो सङ्झभङ्झत आपैरे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 



(११) सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम सदस्म सङ्ञचिरे प्रभाङ्ञणत गयी याख्नेछ । 
 
७. िडा स्तयीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय् सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 

(क) िडा ङ्झबत्र ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामन तथा ङ्जिऩद् ऩ ङ्टनरानब सम्फधधी कामनिभ सञ्चारनका राङ्झग गाउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतभा ङ्झसपाङ्चयस गने तथा सो सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत नीङ्झत तथा मोजना अनङ्टरूऩका ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सम्फधधी कामनिभ कामानधिमन, अनङ्टगभन य ऩङ्टनयािरोकन गने, 

(ख) िडाभा ङ्जिकास ङ्झनभानणका ङ्जिमाकराऩहरू कामानधिमनभा ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ व्मािस्थाऩनराई भूरप्रिाहीकयण गने, 
सङ्टयङ्ञऺत ङ्जिद्यारम तथा अस्ऩतारका राङ्झग ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयणका कामनिभहरू सञ्चारन गने, 

(ग) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका सम्फधधभा िडाको सॊस्थागत ऺभता ङ्जिकास गने, 
(घ) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन मोजना, आऩत्कारीन कामनमोजना, ऩङ्टन्स्थाऩना तथा ऩ ङ्टनङ्झननभानण मोजना तजङ्टनभा तथा 

कामानधिमन गने, गयाउने, 
(ङ) सभङ्टदामभा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधी काभ गने सभूहहरूको गठन तथा त्मस्ता सभूहहरूराई ऩङ्चयचारन गने 

गयाउने, 
(च) िडा सदस्महरू, कभनचायी, स्िमॊसेिक, साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक तथा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 

सङ्झभङ्झत सदस्म, नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधी प्रङ्ञिऺणको व्मिस्था ङ्झभराउने, 
(छ) स्थानीम सभङ्टदामराई ङ्जिऩद्प्रङ्झत जागरुक फनाउने, ङ्जिऩद्सॉग सम्फङ्ञधधत मोजना तथा कामनिभ तजङ्टनभा गनन तथा 

ङ्जिऩद्को घटना हङ्टनासाथ प्रङ्झतकामनका राङ्झग तमायी अिस्थाभा याख्ने, 
(ज) ङ्जिऩद्का घटना हङ्टनासाथ खोज, उद्धाय य याहत रगामतका प्राथङ्झभक कामनहरू तत्कार गननको राङ्झग सभधिम 

गने,  
(झ) आऩत ्कारीन नभूना अभ्मास गने, गयाउने, 
(ञ) ङ्जिऩद् फाट प्रबाङ्जित घयऩङ्चयिायको ऩङ्जहचान, स्तय ङ्झनधानयण तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयणभा गाउॉ/नगय ङ्जिऩद् 

व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई सहमोग गने, 
(ट) ङ्जिऩद्को सभमभा जोङ्ञखभभा यहेका सभूह ङ्जििेषगयी भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, ङ्जकिोयी, अऩाङ्गता बएका 

व्मङ्ञिउऩय हङ्टन सक्ने घटना (रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, फेचङ्जिखन तथा अधम कङ्ट नै ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभका िोषण) योकथाभको 
राङ्झग ङ्जििेष सतकन ता अऩनाई सचेतनाभूरक कामनिभ सञ्चारन गने, 

(ठ) गाउॉ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम अनङ्टसाय ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधी अधम कामन गने, गयाउने ।  
 

ऩङ्चयच्छेद – ४ 
सङ्टयऺा ङ्झनकाम तथा अधम ङ्झनकामको ऩङ्चयचारन 

 
८. सङ्टयऺा ङ्झनकामको ऩङ्चयचारन तथा सहमोग य सभधिम: (१) गाउॉ कामनऩाङ्झरकारे ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनको काभभा नेऩार सयकाय तथा 

प्रदेि सयकायरे ऩङ्चयचारन गयेका सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक सङ्टयऺा ङ्झनकामहरूराई सहमोग य सभधिम गनेछ । 
(२) सङ्टयऺा ङ्झनकामरे ङ्जिऩद्को सभमभा खोज तथा उद्धाय कामनका राङ्झग गाउॉ कामनऩाङ्झरकासॉग आिश्मक साभग्री भाग 

गयेको अिस्थाभा गाउॉऩाङ्झरकाभा उऩरब्ध बएसम्भ त्मस्तो साभाग्री तत्कार उऩरब्ध गयाईनेछ । 
(३) ङ्जिऩद् प्रङ्झतकामनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे आॉपूसॉग यहेको नगय प्रहयीराई ऩङ्चयचारन गनेछ ।   
 

९. िारुणमधत्र तथा अधम सेिा प्रदामक ङ्झनकामको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय:  
(१) िारूणमधत्र, एम्फङ्टरेधस तथा त्मस्तै अधम सेिा प्रदामकरे आऩत ्कारीन खोज, उद्धाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन 

सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएको ङ्झनदेिनको ऩारना गनङ्टन ऩनेछ । 
 (२) आऩत ्कारीन कामन सम्ऩादन गदान सङ्झभङ्झतको आदेि फभोङ्ञजभ कङ्ट नै ऩङ्झन स्थानभा प्रिेि गने तथा जङ्टनसङ्टकै व्मङ्ञि िा 

सॊस्थाको साधन य स्रोत उऩमोग गने अङ्झधकाय िारुणमधत्र सेिा प्रदामकराई हङ्टनेछ । 
 

१०. सािनजङ्झनक सॊस्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानको दाङ्जमत्ि: (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधभा गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सफै सािनजङ्झनक 



सॊस्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानको दाङ्जमत्ि देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:- 
(क) आफ्नो बिन, उद्योग, कामानरम िा व्मािसाङ्जमक केधरभा ङ्जिऩद्का घटना हङ्टन नङ्छदन ङ्जिऩद् सङ्टयऺा औजाय, 

उऩकयण, साभग्री, आऩत ्कारीन ङ्झनकास रगामत तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अधम व्मिस्था गने, 
(ख)  त्माङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्माङ्कन, याहत, ऩ ङ्टनस्थानऩना तथा ऩ ङ्टनङ्झननभानण सभेतका सम्ऩूणन कामनभा आिश्मक 

सहमोग गने, 
(ग)   आफ्ना कभनचायी तथा काभदायराई ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधभा आधायबतू अङ्झबभङ्टखीकयण गने गयाउने, 
(घ) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामनभा उऩमोग हङ्टने स्रोत साधनराई तमायी हारतभा याख्ने, 
(ङ) आफ्ना बिन रगामत अधम सॊयचना आऩत ्कारीन प्रमोजनका राङ्झग आिश्मक ऩयेभा आदेिानङ्टसाय 

उऩरब्ध गयाउने, 
(च) सम्फङ्ञधधत अङ्झधकायीको सङ्टऩङ्चयिेऺणभा उद्धाय तथा याहत ङ्जितयण कामनभा सहमोग ऩ ङ्टर् माउने, 
(छ) ङ्जिऩद् जोङ्ञखभ धमूनीकयण सॊमधत्रको व्मिस्था गयी तमायी अिस्थाभा याख्ने, 
(ज)  पोहोयभैरा तथा प्रदङ्टषणको मथोङ्ञचत व्मिस्थाऩन गयी मसफाट िाताियण य जनजीिनभा ऩनन सक्ने 

नकायात्भक प्रबािराई धमूनीकयण गने उऩामहरू अऩनाउने, 
(झ) ङ्जिऩद्को घटना घटेभा तत्कार नङ्ञजकको सङ्टयऺा ङ्झनकाम य स्थानीम आऩत ्कारीन कामनसञ्चारन केधरराई 

खफय गने ।   
(२) गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सािनजङ्झनक सॊस्था तथा व्मािसाङ्जमक प्रङ्झतष्ठानरे गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधी 

मोजनाको अधीनभा यही ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन मोजनाको तजङ्टनभा गयी अङ्झनिामन रूऩभा रागू गनङ्टन ऩनेछ । 
 

११. ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनभा सहमोग गनङ्टन ऩने : गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सयकायी कामानरम, गैयसयकायी सॊस्था, स्थानीम सङ्घ सॊस्था, सभङ्टदाम, 
स्िमॊसेिक, नागङ्चयक सभाज, ङ्झनजी ऺेत्र तथा व्मङ्ञिरे ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कामनभा गाउॉऩाङ्झरकाराई देहाम फभोङ्ञजभ सहमोग गनङ्टन 
ऩनेछ:- 

(क)  त्माङ्क सङ्करन, ऺङ्झतको भूल्माङ्कन, याहत, ऩ ङ्टनस्थानऩना तथा ऩ ङ्टन्ङ्झननभानण रगामतका ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन 
सम्फधधी कामनभा सहमोग गने,  

(ख) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधी जनचेतना अङ्झबिृङ्जद्ध गने, 
(ग) ऺभता ङ्जिकास, आऩत ्कारीन नभूना अभ्मास तथा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधी प्रङ्ञिऺण कामनिभभा 

सहमोग गने तथा बाग ङ्झरने,  
(घ) खोज, उद्धाय तथा याहत ङ्जितयण सम्फधधी कामनभा सहमोग गने।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ५  

ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष सम्फधधी व्मिस्था 
 

१२. ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोष : (१) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाभा छङ्ट टै्ट एक आकङ्ञस्भक कोष यहनेछ । 
(२) कोषभा देहाम फभोङ्ञजभका यकभहरू यहने छन:्- 

(क) गाउॉऩाङ्झरकाको िाङ्जषनक फजेटफाट ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन कोषभा जम्भा गने गयी स्िीकृत यकभ, 
 (ख) प्रदेि सयकायफाट ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग प्राप्त यकभ, 
(ग)  नेऩार सयकायफाट ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग प्राप्त यकभ, 
(घ) स्िदेिी कङ्ट नै सङ्घ सॊस्था िा व्मङ्ञिफाट दान, दातव्म िा उऩहाय स्िरुऩ प्राप्त यकभ, 
(ङ)  अधम कङ्ट नै स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

(३) ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे कानून फभोङ्ञजभ ङ्जििेष िङ्टल्क िा दस्तङ्टय सॊकरन गनन सक्ने छ |  
(४) कोषको सञ्चारन तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(५) कोषको यकभ ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधी काभका राङ्झग प्रमोग गङ्चयनेछ । 
(६) उऩदपा (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कोषको यकभ ङ्झनमङ्झभत प्रिासङ्झनक कामनको राङ्झग खचन गङ्चयने 

छैन । 



(७) कोषको रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट हङ्टनेछ ।  
(८) सङ्झभङ्झतरे कोषको िाङ्जषनक आम व्ममको प्रङ्झतिदेन तमाय गयी कामनऩाङ्झरका भापन त गाउॉ सबा सभऺ ऩेि गनेछ । 

 
ऩङ्चयच्छेद – ६ 

कसूय तथा सजाम 
 

१३. कसूय य सजाम : कसैरे ङ्जिऩद्को घटना घट्न सक्ने गयी राऩयिाही गयेभा िा त्मस्तो घटना घटाउन प्रत्मऺ सॊरगन बएभा िा 
घट्ना घटेको अिस्थाभा नाजामज पाईदा ङ्झरने गयी िा आपङ्ट राई भात्र पाईदा ऩ ङ्टगने ङ्जकङ्झसभको कङ्ट नै काभ गयेभा िा मस सम्फधधभा 
सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ कसङ्टयजधम भाङ्झनने कङ्ट नै काभ गयेभा तत ्सम्फधधी कायिाही प्रचङ्झरत सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

 
ऩङ्चयच्छेद – ७ 

ङ्जिङ्जिध 
 

१४. ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र घोषणाको ऩारना य सभधिम : (१) नेऩार सयकायरे गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रको कङ्ट नै ठाउॉभा गम्बीय प्रकृङ्झतको 
ङ्जिऩद् उत्ऩङ्ङ बएफाट ङ्जिऩद् सङ्कटग्रस्त ऺेत्र घोषणा गयी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै काभ गनन गयाउन आदेि ङ्छदएभा सोको 
ऩारना गनङ्टन गयाउनङ्ट गाउॉऩाङ्झरकाको कतनव्म हङ्टनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घोषणा गङ्चयएको ऺेत्रभा नेऩार सयकायरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कङ्ट नै काभ गनन गयाउन 
गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रको कङ्ट नै व्मङ्ञि, सॊस्था िा अङ्झधकायीराई आदेि ङ्छदएभा सोको ऩारना गनन गयाउनभा गाउॉऩाङ्झरकारे आिश्मक 
सभधिम गनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ घोषणा गङ्चयएको ऺेत्र सम्फधधी सूचनाको प्रसायणभा गाउॉऩाङ्झरकारे सहमोग य सभधिम गनेछ 
। 

 
१५. नेऩार सयकायको स्िीकृतीभा भात्र प्रिेि गनङ्टनऩने : (१) ङ्जिऩद् फाट असय ऩयेको कङ्ट नै ऺेत्रभा ङ्जिदेिी नागङ्चयक िा सॊस्थारे प्रिेि 

गनङ्टन ऩयेभा नेऩार सयकायको स्िीकृङ्झत ङ्झरएको छ छैन बङ्झन गाउॉ कामनऩाङ्झरकारे सोधखोज गनन सक्नेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सोधखोज गदान त्मस्तो नागङ्चयक िा सॊस्थारे नेऩार सयकायको स्िीकृङ्झत ङ्झरएको नादेङ्ञखएकोभा 

ङ्झनजको प्रिेिराई योक रगाई तत ्सम्फधधी सूचना नेऩार सयकायराई उऩरब्ध गयाईनेछ । 
 

१६. भानिीम तथा अधम सहामता य सभधिम : (१) गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र उत्ऩङ्ङ ङ्जिऩद्को अिस्थाराई तत्कार साभना गनन आधतङ्चयक 
स्रोत य साधनफाट नभ्माउने बएभा भानिीम तथा अधम सहामता य सभधिमका राङ्झग ङ्ञजल्रा सभधिम सङ्झभङ्झत, प्रदेि सयकाय 
तथा नेऩार सयकायराई अनङ्टयोध गङ्चयनेछ ।  

 (२) ङ्जिऩद् फाट उत्ऩङ्ङ ङ्ञस्थङ्झत ङ्झनमधत्रण गने िभभा नेऩार सयकायरे अधतयानङ्जिम भानिीम तथा अधम सहमोग ङ्झरई 
ऩङ्चयचारन गयेको अिस्थाभा नेऩार सयकायको ङ्झनदेिनभा यङ्जह तत ्सम्फधधी कामनभा सहमोग य सभधिम गङ्चयनेछ ।  

(३) ङ्झछभेकी स्थानीम तहभा कङ्ट नै ङ्जिऩद् उत्ऩङ्ङ बई सो व्मिस्थाऩनका राङ्झग ङ्झछभेकी स्थानीम तहरे सोझै, ङ्ञजल्रा 
सभधिम सङ्झभङ्झत िा प्रदेि सयकाय भापन त अनङ्टयोध गयेभा उऩरब्ध बएसम्भको सहमोग ऩङ्टमानउनङ्ट गाउॉ कामनऩाङ्झरको दाङ्जमत्ि हङ्टनेछ 
। 

 
१७.  तत्कार खङ्चयद तथा ङ्झनभानण य प्रमोग गनन सङ्जकने : (१) ङ्जििेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩयी ङ्जिऩद् फाट प्रबाङ्जित ऺेत्रभा खोज, उद्धाय तथा 

याहत उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहेको ङ्जिऩद् फाट थऩ ऺङ्झत हङ्टन नङ्छदनका राङ्झग तत्कारै याहत साभग्री खङ्चयद िा ङ्झनभानण कामन 
गनन आिश्मक बएभा सािनजङ्झनक खङ्चयद सम्फधधी प्रचङ्झरत कानूनभा यहेको ङ्जििेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा खङ्चयद गने सम्फधधी व्मिस्था 
फभोङ्ञजभ गाउॉ कामनऩाङ्झरकारे खङ्चयद िा ङ्झनभानण कामन गनन सङ्जकनेछ । 

(२) ङ्जिऩद् फाट प्रबाङ्जित ऺेत्रभा खोज, उद्धाय तथा याहत उऩरब्ध गयाउन तथा बइयहेको ङ्जिऩद् फाट थऩ ऺङ्झत हङ्टन 
नङ्छदनका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै गैयसयकायी कामानरम िा अधम सॊघ सॊस्था य व्मङ्ञिको चर, अचर सम्ऩङ्ञि तथा 
सिायी साधन उऩमोग गनन आिश्मक बएभा सोको अङ्झबरेख याखी तोङ्जकएको अिङ्झधबयको राङ्झग अस्थामी तियरे प्राप्त गनन 



सङ्जकनेछ । 
 (३) ङ्जिऩद् फाट प्रबाङ्जित ऺेत्रभा तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउन गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै गैयसयकायी कामानरम िा 

अधम सॊघ सॊस्था य व्मङ्ञिको खाद्याङ्ङ, रिाकऩडा, औषधी िा अधम िस्तङ्ट आिश्मक बएभा सोको अङ्झबरेख याखी ङ्झनमधत्रणभा 
ङ्झरन य सम्फङ्ञधधत प्रबाङ्जित ऩऺराई ङ्जितयण गनन सङ्जकनेछ । 

(४) गाउॉऩाङ्झरकारे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सम्ऩङ्ञि अस्थामी रूऩभा प्राप्त गयेभा िा उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै िस्तङ्ट 
ङ्झनमधत्रण य ङ्जितयण गयेभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि प्रमोग िा िस्तङ्ट उऩमोग फाऩत प्रचङ्झरत दय अनङ्टसायको यकभ सम्फङ्ञधधत कामानरम, 
सॊस्था िा व्मङ्ञिराई ङ्छदनेछ ।  

 
१८.  याहतको धमूनतभ भाऩदण्ड सम्फधधी व्मिस्था : (१) ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित व्मङ्ञिराई नेऩार सयकाय तथा प्रदेि सयकायरे उऩरव्ध 

गयाउने याहतको अङ्झतङ्चयि गाउॉऩाङ्झरकारे आधतङ्चयक स्रोतफाट थऩ याहत उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जिऩद् प्रबाङ्जित व्मङ्ञिराई याहत उऩरब्ध गयाउॉदा भाऩदण्ड फनाई सोको 

आधायभा याहात उऩरब्ध गयाउनेछ । 
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको याहतको भाऩदण्डभा अधम ङ्जिषमको अङ्झतङ्चयि देहामका ङ्जिषम सभािेि बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:- 

(क) ङ्जिऩद् फाट प्रबाङ्जित व्मङ्ञिराई अस्थामी आरयसमस्थरभा याख्दा उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने आिास, खाद्याङ्ङ, 
खानेऩानी, स्िास््म तथा सयसपाइ सम्फधधी, 

(ख) ङ्जिऩद् फाट भतृ्मङ्ट हङ्टनेको ऩङ्चयिाय तथा सम्ऩङ्ञिको ऺङ्झत हङ्टने व्मङ्ञिराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने धमूनतभ याहत 
सम्फधधी,  

(ग) भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठ नागङ्चयक, अिि तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको आिश्मकता सॊिोधनका 
राङ्झग ङ्जििेष याहत प्माकेजहरु (जस्तै ङ्झडङ्ञगनटी ङ्जकट य ङ्ञचल्रेन ङ्जकट) भङ्जहराहरूको राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत 
भङ्जहराभैत्री स्थर,  

(घ) व्मङ्ञिगत गोऩङ्झनमता तथा सङ्टयऺा सम्फधधी, 
(ङ) धमूनतभ याहत फाहेक स्ियोजगाय तथा योजगायी व्मिस्थाऩनका भाध्मभफाट ऩीङ्झडतको जीङ्जिकोऩाजनन 

सम्फधधी, 
(च) गैयसयकायी िा व्मङ्ञिगत रूऩभा ङ्छदइने याहतको ङ्जितयण सम्फधधी, 
(छ) एकद्वाय प्रणारी अनङ्टरुऩ याहत ङ्जितयण गने सम्फधधी, 
(ज) याहतसॉग सम्फङ्ञधधत अधम उऩमङ्टि ङ्जिषम । 
 

१९.   ङ्जिऩद् भा ऩयी हयाएका िा नि बएका कागजात सम्फधधभा : ङ्जिऩद् भा ऩयी हयाई पेरा ऩनन नसकेका तथा आॊङ्ञिक िा ऩूणन 
रूऩभा ऺङ्झत बएका गाउॉऩाङ्झरकाका भहत्िऩूणन कागजातहरुको प्रभाणीकयण तथा प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ उऩरब्ध गयाउने सम्फधधी व्मिस्था 
प्रचङ्झरत कानूनरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२०. ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्ने : सङ्झभङ्झतरे मस ऐनको अधीनभा यही ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩनका राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञि िा ङ्झनकामराई आिश्मक 
ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेिनको ऩारना गनङ्टन सम्फङ्ञधधत व्मङ्ञि िा ङ्झनकामको कतनव्म हङ्टनेछ । 

२१. उऩसङ्झभङ्झत गठन गनन सक्ने : (१) सङ्झभङ्झतरे आिश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत गठन गनन सक्नेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म, अङ्झधकाय य कामानिङ्झध उऩसङ्झभङ्झत गठन गदानका फखत 

तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
२२. अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने् (१) ङ्जिऩद्को सभमभा याहत उऩरब्ध गयाउने व्मङ्ञि, ङ्झनकाम िा सॊस्थाको नाभ, य उऩरव्ध गयाईको 

याहत तथा सोको ऩङ्चयभाण सङ्जहतको ङ्जिियणको अङ्झबरेख याख्ने व्मिस्था सङ्झभङ्झतरे ङ्झभराउनङ्टऩने छ ।   
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिियण याख्दा ङ्जिऩद्भा ऩयेका भङ्जहरा, फारफाङ्झरका तथा जेष्ठ नागङ्चयक, ङ्जिऩद्का कायणरे 

स्थानाधतयण बएका घयऩङ्चयिाय रगामतको सॊख्मा एङ्जकन हङ्टने ङ्जिियण य उनीहरूराई उऩरब्ध गयाइएको याहात स्ऩिरूऩभा 
याख्नङ्टऩने छ । 

२३. ऩङ्टयस्काय ङ्छदन सक्न े : स्थानीम ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सम्फधधभा ङ्जििेष मोगदान ऩ ङ्टर् माउने उत्कृि व्मङ्ञि िा सॊस्थाराई प्रोत्साहन 
स्िरूऩ सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा गाउॉ कामनऩाङ्झरकारे सम्भान तथा ऩ ङ्टयस्काय ङ्छदन सक्नेछ ।  

२४. िाङ्जषनक प्रङ्झतिेदन : (१) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथनक िषनभा गयेको काभको ङ्जिियण सङ्जहतको िाङ्जषनक प्रङ्झतिेदन तमाय गयी 



कामनऩाङ्झरका भापन त गाउॉ सबा, ङ्ञजल्रा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत तथा प्रदेि ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सभऺ ऩेि गनङ्टन ऩनेछ 
। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको िाङ्जषनक प्रङ्झतिेदन सािनजङ्झनक रूऩभा प्रकािन गनङ्टन ऩनेछ । 
२५.    प्रिासङ्झनक खचन व्मिस्थाऩन: सङ्झभङ्झतको फैठक तथा प्रङ्झतिेदन तमायी रगामतका कामनसॉग सम्फङ्ञधधत धमङ्टनतभ प्रिासङ्झनक खचन 

गाउॉ कामनऩाङ्झरकारे व्मिस्था गनेछ |  
२६. अङ्झधकाय प्रत्मामोजन : मो ऐन तथा मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतराई प्राप्त अङ्झधकायभध्मे आिश्मकता 

अनङ्टसाय केही अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतको सॊमोजक तथा तोङ्जकएको ऩदाङ्झधकायीराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ । 
२७. ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय : गाउॉ कामनऩाङ्झरकारे मो ऐन कामानधिमनका राङ्झग आिश्मक ङ्झनमभ तथा कामनङ्जिङ्झध  फनाउन सक्नेछ 

। 
  

पाकपोकथङ्टभ गाउॉऩाङ्झरका सहकायी ऐन, २०७५  

प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत्२०75/12/1७ 

 

प्रस्तािना् सहकायी भूल्म, भाधमता य ङ्झसद्धाधत अनङ्टरूऩ स्थानीम स्तयभा छङ्चयएय यहेको ऩूॉजी, प्रङ्जिङ्झध तथा प्रङ्झतबाराई स्िाफरम्फन य 
ऩायस्ऩङ्चयकताका आधायभा एकीकृत गदै सदस्महरूको आङ्झथनक, साभाङ्ञजक तथा साॉस्कृङ्झतक उङ्ङमन गनन, सभङ्टदामभा आधाङ्चयत, सदस्म 
केङ्ञधरत, रोकताङ्ञधत्रक, स्िामि य सङ्टिाङ्झसत सॊगठनको रूऩभा सहकायी सॊस्थाहरूको प्रिद्धनन गनन, सहकायी खेती, उद्योग, िस्तङ्ट तथा 
सेिा व्मिसामका भाध्मभफाट साभाङ्ञजक धमामका आधायभा आत्भङ्झनबनय, तीब्र एिॊ ङ्छदगो रुऩभा स्थानीम अथनतधत्रराई सङ्टदृढ तङ्टल्माउन 
सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुको दतान, सञ्चारन एिभ ्ङ्झनमभन सम्फधधी व्मिस्था गनन िाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया २२१ को उऩधाया (१) को अङ्झधकाय प्रमोग गयी पाकपोकथङ्टभ गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉ सबारे मो 
ऐन फनाएको छ । 

ऩङ्चयच्छेद –१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब :(१) मस ऐनको नाभ “पाकपोकथङ्टभ गाउॉऩाङ्झरका सहकायी ऐन, २०७५” यहेको छ । 

(२) मो ऐन तङ्टरुधत प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,– 

(क) “आधतङ्चयक कामनङ्जिङ्झध” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थारे दपा १८ फभोङ्ञजभ फनाएको आधतङ्चयक कामनङ्जिङ्झध 
सम्झनङ्टऩछन ।  

(ख) “कसूय” बङ्ङारे दपा ७९ फभोङ्ञजभको कसूय सम्झनङ्टऩछन । 

(ग) “तोङ्जकएको” िा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको िा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
सम्झनङ्टऩछन । 

(घ) “ऩङ्चयिाय” बङ्ङारे सदस्मको ऩङ्झत िा ऩत्नी, छोया, फङ्टहायी, छोयी, धभनऩ ङ्टत्र, धभनऩ ङ्टत्री, फाफङ्ट, आभा, सौतेनी आभा य 
आपूरे ऩारन ऩोषण गनङ्टन ऩने दाजङ्ट, बाउजङ्ट,बाइ, फङ्टहायी य ङ्छददी, फङ्जहनी सम्झनङ्टऩछन। 

तय सो िब्दरे अॊिफण्डा गयीिा भानो छङ्ट ङ्जट्टई आ-आफ्नो ऩेिा व्मिसाम गयी फसेको ऩङ्चयिायको 
सदस्मराई जनाउने छैन ।  

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

(च) “भधत्रारम” बङ्ङारे सहकायी सम्फधधी ङ्जिषम हेने सॊघीम भधत्रारम सम्झनङ्टऩछन ।  

(छ) “भङ्टख्म कायोफाय” बङ्ङारे सॊस्थारे सॊचारन गयेको व्मिसाङ्जमक ङ्जिमाकराऩहरुभा ऩङ्झछल्रो आङ्झथनक 
िषनसम्भभा ऩङ्चयचाङ्झरत फचतको दाङ्जमत्ि य ऩङ्झछल्रो आङ्झथनक िषनको सदस्मतपन को खङ्चयद िा ङ्झफिी 
कायोिायभा कम्तीभा तीस प्रङ्झतितबधदा फढी ङ्जहस्सा बएको कायोिाय सम्झनङ्टऩछन ।   

(ज) “यङ्ञजिाय” बङ्ङारे सॊघको यङ्ञजिाय सम्झनङ्ट ऩछन ।  

(झ) “रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा ३७ फभोङ्ञजभको रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछन । 

(ञ) “ङ्जिङ्झनमभ” बङ्ङारे सम्फङ्ञधधत सहकायी सॊस्थाको दपा १७ फभोङ्ञजभ फनाएको ङ्जिङ्झनमभ सम्झनङ्टऩछन । 



(ट) “ङ्जिबाग” बङ्ङारे सॊघको सहकायी ङ्जिबाग सम्झनङ्टऩछन य सो िब्दरे भधत्रारमरे सहकायी ङ्झनमभन गनन तोकेको 
भहािाखा सभेतराई जनाउॉछ। 

(ठ) “िेमय” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको िेमय ऩूजीको अॊि सम्झनङ्टऩछन ।  

(ड) “सञ्चारक” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको सदस्म सम्झनङ्टऩछन य सो िब्दरे सङ्झभङ्झतको अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सङ्ञचि य 
कोषाध्मऺ सभेतराई जनाउॉछ ।  

(ड) “सदस्म” बङ्ङारे सहकायी सस्थाको सदस्मता प्राप् त गयेका व्मङ्ञि सम्झनङ्टऩछन। 

(ढ) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे  दपा ३० को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सञ्चारक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩछन ।  

(ण) “सहकायी भूल्म” बङ्ङारे स्िािरम्िन, स्ि–उियदाङ्जमत्ि, रोकतधत्र, सभानता, सभता, ऐक्मिद्धता, इभाधदायी, 
खङ्टराऩन, साभाङ्ञजक उियदाङ्जमत्ि तथा अरुको हेयचाह रगामत अधतयानङ्जिम भाधमता प्राप् त सहकायी 
सम्फधधी भूल्म सम्झनङ्टऩछन । 

(त) “सॊस्थाको व्मिसाम” बङ्ङारे ङ्जिङ्झनमभभा व्मिस्था बए फभोङ्ञजभ सञ्चाङ्झरत व्मिसाङ्जमक ङ्जिमाकराऩ 
सम्झनङ्टऩछन ।  

(थ) “सहकायी ङ्झसद्धाधत” बङ्ङारे स्िैङ्ञच्छक तथाखङ्टरा सदस्मता, सदस्मद्वाया रोकताङ्ञधत्रक ङ्झनमधत्रण, सदस्मको 
आङ्झथनक सहबागीता, स्िामिता य स्ितधत्रता, ङ्ञिऺा, तारीभ य सूचना, सहकायी-सहकायी फीच ऩायस्ऩङ्चयक 
सहमोग य सभङ्टदामप्रङ्झतको चासो रगामत अधतयानङ्जिम भाधमता प्राप् त सहकायी सम्फधधी ङ्झसद्धाधत 
सम्झनङ्टऩछन ।  

(द) "सॊस्था" बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ गठन बई दपा ६ फभोङ्ञजभ दतान बएको ङ्जिषमगत िा फहङ्टउदे्दश्मीम 
सहकायी सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछन । 

(ध) “साधायण सबा” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको साधायण सबा सम्झनङ्टऩछन । 

(न) “प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोष” बङ्ङारे िेमय ऩूॉजी य जगेडा कोष सम्झनङ्टऩछन । 

(ऩ)  "दतान गने अङ्झधकायी" बङ्ङारे दपा ६९ फभोङ्ञजभको दतान गने अङ्झधकायी सम्झनङ्टऩदनछ । 
ऩङ्चयच्छेद–२ 

सहकायी सॊस्थाको गठन तथा दतान 
३. सॊस्थाको गठन :(१) कम्तीभा ऩचास जना नेऩारी नागङ्चयकहरु आऩसभा ङ्झभरी ङ्जिषमगत िा िहङ्टउदे्दश्मीम सहकायी सॊस्था 

गठन गनन सक्नेछन ्।  

(२)उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन रयसङ्झभक, मङ्टिा रगामतरे आफ्नो रयसभ िा सीऩभा 
आधाङ्चयत बइ व्मिसाम गने सहकायी सॊस्थाको हकभा चारीस नेऩारी नागङ्चयकहरु बए ऩङ्झन सॊस्था गठन गनन सक्नेछन ्। 

(३) मस दपाभा अधमत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय, स्थानीम तह िा 
त्मस्ता सयकाय िा तहको अनङ्टदान िा स्िाङ्झभत्िभा सॊचाङ्झरत ङ्जिद्यारम, ङ्जिश्वङ्जिद्यारम िा सॊगङ्छठत सॊस्थाफाट ऩाङ्चयरयसङ्झभक 
ऩाउने ऩदभा िहार यहेका कम्तीभा एकसम जना कभनचायी, ङ्ञिऺक िा प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा ङ्झभरी प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ दतान बएको आफ्नो ऩेिागत सॊगठनका आधायभा सदस्मता, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि य सेिा सॊचारनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका 
ितन फधदेजहरु ऩारना गने गयी सॊस्था गठन गनन सक्नेछन ्। 

तय एकसम जनाबधदा कभ सॊख्मा यहेको एउटै कामानरमका कम्तीभा तीस जना कभनचायी, ङ्ञिऺक िा 
प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा ङ्झभरी सदस्मता, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि य सेिा सॊचारनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ितन फधदेजहरु ऩारना गने 
गयी सॊस्था गठन गनन सक्नेछन ्। 

(४)  मस दपा फभोङ्ञजभ सॊस्था गठन गदान एक ऩङ्चयिाय एक सदस्मका दयरे उऩदपा (१) िा (२) भा 
उङ्ञल्रङ्ञखत सॊख्मा ऩ ङ्टगेको हङ्टनङ्टऩनेछ ।  

तय सॊस्था दतान बइसकेऩङ्झछ एकै ऩङ्चयिायका एकबधदा फढी व्मङ्ञिरे सो सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन फाधा ऩने छैन 
। 

 (५) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन फचत तथा ऋणको कायोिाय गने सॊस्था गठन गदान 
कम्तीभा एकसम जना नेऩारी नागङ्चयकहरुको सहबाङ्झगता हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।  

४. दतान नगयी  सहकायी सस्था सॊचारन गनन नहङ्टने: कसैरे ऩङ्झन  मस ऐन फभोङ्ञजभ दतान नगयी सहकायी स्थाऩना तथा 
सञ्चारन गनन हङ्टॉदैन।   



५. दतानको राङ्झग दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩने :(१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गठन बएका सयकायी सॊस्थारे दतानकाराङ्झग दतान गने अङ्झधकायी 
सभऺ अनङ्टसूची-१ को ढाॉचाभा दयखास्त ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका दयखास्त साथ देहाम फभोङ्ञजभका कागजातहरू सॊरगन गनङ्टन ऩनेछ :– 

(क)  सहकायी सॊस्थाको प्रस्ताङ्जित ङ्जिङ्झनमभ, 

(ख)  सहकायी सॊस्था सञ्चारनको सम्बाब्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदन, 

(ग)  सदस्मरे ङ्झरन स्िीकाय गयेको िेमय सॊख्मा य िेमय यकभको ङ्जिियण । 

६. दतान गनङ्टन ऩने :(१) दपा ५ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप् त दयखास्त  सङ्जहतको कागजातहरु  छानङ्जिन गदान देहाम 
फभोङ्ञजभ बएको ऩाइएभा दतान गने अङ्झधकायीरे दयखास्त ऩयेको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र त्मस्तो सहकायी सॊस्था दतान गयी 
अनङ्टसूची-२ को ढाॉचाभा दतान प्रभाणऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :– 

(क) दयखास्त साथ ऩेि बएको ङ्जिङ्झनमभ मो ऐन तथा मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ यहेको,  
(ख) प्रस्ताङ्जित सहकायी सॊस्था सहकायी भूल्म, भाधमता य ङ्झसद्धाधत अनङ्टरुऩ सञ्चारन हङ्टन सक्ने आधाय यहेको, 
(ग) सहकायी सॊस्था सभङ्टदामभा आधाङ्चयत एिभ ् सदस्म केङ्ञधरत बई सॊचारन य ङ्झनमधत्रण हङ्टन सक्ने स्ऩि 

आधाय यहेको । 

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छानङ्जिन गदान प्रस्ताङ्जित सहकायी सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभको कङ्ट नै कङ्ट याभा सॊिोधन 
गनङ्टनऩने देङ्ञखएभा दतान गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊिोधन गनङ्टनऩने व्महोया खङ्टराई दयखास्त प्राप् त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩधर 
ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनिेदकराई सूचना गनङ्टन ऩनेछ । 

(3) मस ऐनभा अधमत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत दतान बई सञ्चारनभा 
यहेका पाकपोकथङ्टभ गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र कामनऺ ेत्र कामभ गङ्चयएका सहकायी सॊस्था मसै ऐन फभोङ्ञजभ दतान बएको भाङ्झनने 
छ । 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था दतान गदान दतान गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थारे ऩारना गनङ्टन 
ऩने गयी कङ्ट नै ितन तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ितन तोङ्जकएकोभा सोको ऩारना गनङ्टन सम्फङ्ञधधत सहकायी सॊस्थाको कतनव्म हङ्टनेछ। 

७. दतान गनन अस्िीकाय गनन सक्ने :(१) दपा ६ को उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अिस्था नबएभा, सोही दपा फभोङ्ञजभ 
ङ्जिङ्झनमभ सॊिोधनको राङ्झग सूचना ङ्छदएको अफङ्झध ङ्झबत्र ङ्झनिेदकरे सॊिोधन गनन अस्िीकाय गयेभा त्मस्तो सूचना ऩाएको 
ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झफङ्झनमभ सॊिोधन नगयेभा िा सूचनाभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी ङ्झफङ्झनमभ  सॊिोधन नगयेभा 
दतान गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्था दतान गनन अस्िीकाय गनन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था दतान गनन अस्िीकाय गयेकोभा दतान गने अङ्झधकायीरे कायण खङ्टराई 
तीन ङ्छदन ङ्झबत्र सोको जानकायी सम्फङ्ञधधत ङ्झनिेदकहरूराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

८. सहकायी सॊस्था सॊगङ्छठत सॊस्था हङ्टने: (१) सहकायी सॊस्था अङ्जिङ्ञच्छङ्ङ उियाङ्झधकायिारा एक स्ििाङ्झसत य सङ्गङ्छठत सॊस्था 
हङ्टनेछ । 

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

(३) सहकायी सॊस्थारे मस ऐनको अधीनभा यही व्मङ्ञि सयह चर अचर सम्ऩङ्ञि प्राप् त, उऩबोग, ङ्जििी िा 
अधम व्मिस्था गनन सक्नेछ।  

(४) सहकायी सॊस्थारे व्मङ्ञि सयह आफ्नो नाभफाट नाङ्झरस उजूय गनन य सो उऩय ऩङ्झन सोही नाभफाट नाङ्झरस 
उजूय रागन सक्नेछ। 

(५) सहकायी सॊस्थारे व्मङ्ञि सयह कयाय गनन सक्नेछ । 

९. सहकायी सॊस्थाको कामनऺ ते्र : (१) दतान हङ्टॉदाका फखत सहकायी सॊस्थाको कामन ऺेत्र देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

(क)  फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोिाय गने सॊस्थाको हकभा एक िडा,  
(ख)  अधम सॊस्थाको हकभा एक िडा िा देहामका आधायभा तीन िडासम्भ : 

(१)  सदस्महरुिीच स्िाफरम्फनको ऩायस्ऩाङ्चयक अभ्मासको राङ्झग आऩसी साझा िधधन (कभन फण्ड), 

(२)  व्मिसाङ्जमक स्तयभा सेिा सॊचारन गनन आिश्मक सदस्म सॊख्मा, 
(३) सॊस्था सॊचारनभा सदस्मको सहबाङ्झगताभूरक रोकताङ्ञधत्रक ङ्झनमधत्रण कामभ हङ्टने गयी ऩामक ऩने 

स्थान । 



 
 

(२)  उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊस्थारे दतान बई व्मिसाङ्जमक सेिा प्रायम्ब गयेको 
दङ्टईिषन ऩङ्झछ देहामको आधायभा जोङ्झडएको बौगोङ्झरक ऺेत्र कामभ यहने गयी आफ्नो कामनऺ ेत्र थऩ िडाहरूभा ङ्जिस्ताय गनन 
सक्नेछ ।  

(क) सॊस्थाको व्मिसाङ्जमक ङ्जिमाकराऩको ङ्जिकास िभभा सदस्मता फढाउन थऩ कामन ऺेत्र आिश्मक 
ऩयेको, 

(ख) सॊस्थाको कामन सॊचारनभा सदस्मको प्रत्मऺ ङ्झनमधत्रण कामभ याख्न यचनात्भक उऩामहरु अिरम्फन 
गङ्चयएको, 

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

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सॊस्थाको कामनऺ ेत्रका िडाहरूभा 
व्मािसाङ्जमक सेिा सञ्चारन नबएको िा जम्भा कायोफायको तोङ्जकएको यकभ िा अनङ्टऩातबधदा कभ यकभ िा अनङ्टऩातको 
व्मािसाङ्जमक सेिा सञ्चारन बएको देङ्ञखएको खण्डभा दतान गने अङ्झधकायीरे व्मािसाङ्जमक सेिा सञ्चारन बएका िडा भात्र 
कामनऺ ेत्र कामभ गने गयी ङ्जिङ्झनमभ सॊिोधन गनन ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ । 

(७)  उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ दतान गने अङ्झधकायीरे ङ्झनदेिन ङ्छदएकोभा सहकायी सॊस्थारे एक िषनङ्झबत्र 
ङ्जिङ्झनमभ सॊिोधन गयी आफ्नो कामनऺ ेत्र ऩ ङ्टन्ङ्झनधानयण गनङ्टनऩनेछ ।  

(८) मस दपाभा अधमत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सहकायी सॊस्थारे स्िेङ्ञच्छक रूऩभा जङ्टनसङ्टकै 
सभम कामनऺ ेत्र घटाउने गयी ऩ ङ्टन्ङ्झनधानयण गनन ङ्जिङ्झनमभ सॊिोधन गनन सक्नेछ ।  

(९) कामनऺ ेत्र ऩङ्टन् ङ्झनधानयण सम्फधधी अधम व्मिस्था तोङ्जकएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।   

 

१०. जानकायी ङ्छदनङ्टऩने: पाकपोकथङ्टभ गाउॉऩाङ्झरकाबधदा फढी कामनऺ ेत्र कामभ याखी दतान बई सञ्चारनभा यहेका सॊस्थाहरूरे 
पाकपोकथङ्टभ गाउॉऩाङ्झरकाभा सेिा सञ्चारन गदान सञ्चाङ्झरत सेिाको ङ्जिियण सङ्जहत दतान गने अङ्झधकायीराई जानकायी 
ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

  

११. ङ्जिषमगत आधायभा िगॉकयण: (१)सहकायी सॊस्थाको िगॉकयण देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 
(क) उत्ऩादक सॊस्था् कृङ्जष, दङ्टगध,  ङ्ञचमा, कङ्जप, उखङ्ट, अरैंची, परपङ्ट र य भाछाऩारन ङ्जििेषका ङ्जिषमगत य 

अगङ्टिािारी एिभ ्उत्ऩादनको मोजना सभेतका आधायभा अधम उत्ऩादनभूरक सॊस्था; 
(ख) उऩबोिा सॊस्था् उऩबोिा बण्डाय, िचत तथा ऋण, उजान य स्िास््म ङ्जििेषका ङ्जिषमगत य प्राथङ्झभक 

आिश्मकता एिभ ्सेिाको मोजना सभेतका आधायभा अधम उऩबोगजधम सॊस्था; 
(ग) रयसङ्झभक सॊस्था् हस्तकरा, खाद्य ऩङ्चयकाय, औद्योङ्झगक उत्ऩादन, बोजनारम य रयसभ कयाय ङ्जििेषका 

ङ्जिषमगत य सीऩ िा रयसभको ङ्जििेषता एिभ ् स्ियोजगायीको मोजना सभेतका आधायभा अधम रयसभभा 
आधाङ्चयत सॊस्था; 

(घ) फहङ्टउद्दशे्मीम सॊस्था् उत्ऩादन, उऩबोग य रयसभ िा सीऩभा आधाङ्चयत स्ियोजगायीका सेिा सभेत सञ्चारन गने 
अधम फहङ्टभ ङ्टखी सॊस्था । 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ख) य (ग) भा उल्रेङ्ञखत ङ्जिषमभा ङ्जिङ्ञििीकयण, आभ प्रचरन य अभ्मासको 
ङ्जिकासिभ सभेतको आधायभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभका ङ्जिषमहरु थऩ गनन सङ्जकनेछ ।  

 

(३) उऩदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अधम सॊस्थाहरु गठन गनन फाधा 
ऩनेछैन ।  

 

१२. कायोिाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनन सक्ने :(१) दपा ६ फभोङ्ञजभ दतान प्रभाणऩत्र प्राप् त गये ऩङ्झछ 
सॊस्थारे आफ्नो उदे्दश्म प्राङ्झप्तका राङ्झग मस ऐन य ङ्जिङ्झनमभको अधीनभा यही आिश्मक कायोिाय, व्मिसाम, उद्योग िा 
ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनन सक्नेछ ।  

(३) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊस्थारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कायोिाय, 



व्मिसाम,  उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनन छङ्ट टै्ट सॊस्था दतान गनङ्टनऩने छैन । 

तय त्मस्तो कायोिाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र, 
स्िीकृङ्झत िा इजाजतऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩने यहेछ बने सो फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र ,स्िीकृङ्झत िा इजाजतऩत्र ङ्झरएय भात्र 
कायोिाय, व्मिसाम,  उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनङ्टन ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सॊस्थारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय ऩाएको ङ्झनकाम िा 
अङ्झधकायीफाट अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्िीकृङ्झत िा इजाजतऩत्र प्राप् त गयेभा ऩधर ङ्छदनङ्झबत्र सोको जानकायी दतान गने 
अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(५) दङ्टई िा दङ्टईबधदा फढी सॊस्थारे सॊमङ्टि िा साझेदायीभा आफ्नो उत्ऩादन िा सेिाको फजायीकयणको 
राङ्झग मस ऐनको अधीनभा यही आिश्मक कायोिाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनन सक्नेछन ्। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको कायोिाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गने सम्फधधी अधम 
व्मफस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१३. दाङ्जमत्ि सीङ्झभत हङ्टने :(१) सहकायी सॊस्थाको कायोफायको सम्फधधभा सदस्मको दाङ्जमत्ि ङ्झनजरे खङ्चयद गयेको िा खङ्चयद 
गनन स्िीकाय गयेको िेमयको अङ्झधकतभ यकभसम्भ भात्र सीङ्झभत यहनेछ ।  

(२) सहकायी सॊस्थाको नाभभा “सहकायी”  य नाभको अधत्मभा “ङ्झरङ्झभटेड” बङे्ङ िब्द याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

१४. सहकायीका भूल्म, भाधमता य ङ्झसद्धाधत ऩारना गनङ्टन ऩने: सहकायी सॊस्थाको गठन तथा सञ्चारन गदान सहकायीका भूल्म, 

भाधमता य ङ्झसद्धाधतको ऩारना गनङ्टन ऩनेछ ।  

ऩङ्चयच्छेद–३ 

सॊस्थाका उद्दशे्म तथा कामन 
१५. सॊस्थाको उद्दशे्म : कामनऺ ेत्रभा आधाङ्चयत य सदस्म केङ्ञधरत बई आफ्ना सदस्महरूको आङ्झथनक, साभाङ्ञजक तथा साॉस्कृङ्झतक 

उङ्ङमन गनङ्टन सॊस्थाको भङ्टख्म उदे्दश्म हङ्टनेछ ।   

१६. सॊस्थाको कामन : सॊस्थाका कामनहरू देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन:्- 
(क) सहकायीका भूल्म, भाधमता य ङ्झसद्धाधतहरूको ऩारना गने गयाउने, 

(ख) सदस्मको ङ्जहत प्रिद्धननगने गयी व्मािसाङ्जमक सेिाहरू प्रदान गने, 

(ग) सदस्मराई ङ्ञिऺा, सूचना य तारीभ प्रदान गने , 

(ङ) सॊस्थारे गने उत्ऩादन तथा सेिाको भाऩदण्ड ङ्झनधानयण गयी गङ्टणस्तय सङ्टधाय, आङ्झथनक स्थाङ्जमत्ि य जोङ्ञखभ 
व्मिस्थाऩनसम्फधधी कामन गने,  

(च) आधतङ्चयक ङ्झनमधत्रण प्रणारी रागू गने, 

(छ) सॊस्थाको व्मिसाङ्जमक प्रिद्धनन तथा ङ्जिकास सम्फधधी ङ्जिमाकराऩहरू सञ्चारन गने, 

(ज) भधत्रारम, यङ्ञजिाय, प्रादेङ्ञिक यङ्ञजिाय, स्थानीम तह िा दतान गने अङ्झधकायीको ङ्झनदेिन ऩारना गने गयाउने, 

(झ) ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत कामनहरू गने । 

 

ऩङ्चयच्छेद–४ 

ङ्जिङ्झनमभ तथा आधतङ्चयक कामनङ्जिङ्झध 

१७. ङ्जिङ्झनमभ फनाउनङ्ट ऩने : (१) सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञिका, भाऩदण्ड य कामनङ्जिङ्झधको 
अधीनभा यही आफ्नो कामन सञ्चारनको राङ्झग ङ्जिङ्झनमभ फनाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिङ्झनमभ दतान गने अङ्झधकायीफाट स्िीकृत बए ऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 

१८. आधतङ्चयक कामनङ्जिङ्झध फनाउन सक्ने :(१) सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभ,  ङ्झनदेङ्ञिका, भाऩदण्ड, कामनङ्जिधी 
य ङ्जिङ्झनमभको अधीनभा यही आिश्मकता अनङ्टसाय आफ्नो आधतङ्चयक कामनङ्जिङ्झध फनाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आधतङ्चयक कामनङ्जिङ्झध सम्फङ्ञधधत सॊस्थाको साधायणसबारे स्िीकृत गयेऩङ्झछ रागू 
हङ्टनेछ । 

१९. ङ्जिङ्झनमभ य आधतङ्चयक कामनङ्जिङ्झधभा सॊिोधन :(१) सॊस्थाको साधायणसबाको कङ्ट र सदस्म सॊख्माको फहङ्टभतफाट ङ्जिङ्झनमभ य 
आधतङ्चयक कामनङ्जिङ्झध सॊिोधन हङ्टन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊिोधन बएको ङ्जिङ्झनमभ िा आधतङ्चयक कामनङ्जिङ्झध दतान गने अङ्झधकायीफाट स्िीकृत 



बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–५ 

सदस्मता 
२०. सॊस्थाको सदस्मता: (१) अठाय िषन उभेय ऩूया गयेका देहाम फभोङ्ञजभका नेऩारी नागङ्चयकहरु सॊस्थाको सदस्म हङ्टन 

सक्नेछन््  
  (ख)  सॊस्थाको कम्तीभा एक िेमय खङ्चयद गयेको, 
  (ग)  सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत ितनहरु ऩारना गनन भधजङ्टय गयेको, 
  (घ)  सॊस्थाको ङ्ञजम्भेिायी ऩारना गनन भधजङ्टय बएको, 
  (ङ)  सॊस्थारे गयेको कायोिायसॉग प्रङ्झतस्ऩधान हङ्टने गयी कायोिाय नगयेको, 
  (च)    सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन मोगम यहेको स्िघोषणा गयेको । 

(२) मस ऐनभा अधमत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकायका ङ्झनकामहरु, स्थानीम 
तहका साथै सॊस्थाको कामनऺ ेत्र ङ्झबत्रका साभङ्टदाङ्जमक िा सहकायी ङ्जिद्यारम, गङ्टठी,  स्थानीम क्रफ,  स्थानीम तहभा गठन 
बएका उऩबोिा सभूहहरु सॊस्थाको सदस्म हङ्टन फाधा ऩने छैन ।  

(३) मस दपाभा अधमत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन स्िास््म सहकायी सॊस्थाभा सहकायी सॊस्थारे 
सदस्मता ङ्झरन िाधा ऩने छैन । 

२१. सदस्मता प्राप् त गनन ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन चाहने सम्फङ्ञधधत व्मङ्ञिरे सॊस्थाको सङ्झभङ्झत सभऺ 
ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदनऩयेको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदन ङ्झबत्र सङ्झभङ्झतरे मो ऐन, मस ऐन अधतगनत फनेको 
ङ्झनमभ तथा ङ्जिङ्झनमभको अधीनभा यही सदस्मता प्रदान गने िा नगने ङ्झनणनम गनङ्टन ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनणनम गदान सङ्झभङ्झतरे सदस्मता प्रदान नगने ङ्झनणनम गयेभा सो को कायण खोरी 
सात ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनिेदकराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञधधत ब्मङ्ञिरे त्मस्तो सॊस्था दतान गने 
अङ्झधकायीसभऺ उजूय गनन सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्राप् तउजूयी छानङ्जिन गदान ङ्झनिेदकराई सदस्मता प्रदान गनङ्टन ऩने देङ्ञखएभा दतान गने 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो ङ्झनिेदकराई सदस्मता प्रदान गननको राङ्झग सम्फङ्ञधधत सॊस्थाराई आदेि ङ्छदन सक्नेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ आदेि बएभा सो आदेि प्राप् त गयेको सात ङ्छदन ङ्झबत्र सम्फङ्ञधधत सॊस्थारे 
ङ्झनिेदकराई सदस्मता प्रदान गयी सोको जानकायी दतान गने अङ्झधकायीराई गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

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

  तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञि एकै प्रकृङ्झतको एकबधदा फढी सॊस्थाको सदस्म यहेको बए मो ऐन 
प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे तीनिषन ङ्झबत्र कङ्ट नै एक सॊस्थाको भात्र सदस्मता कामभ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(२)  मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत कङ्ट नै सॊस्थाभा नेऩार सयकायको ङ्झनकाम िा दपा २० को उऩदपा (२) 
भा उल्रेख बएदेङ्ञख फाहेकको अधम कङ्ट नै कृङ्झत्रभ व्मङ्ञि सदस्म बएको बए ऩाॉचिषन ङ्झबत्र सदस्मता अधत्म गनङ्टनऩनेछ । 
  

२३. सदस्मताको सभाङ्झप्त:(१) कङ्ट नै सदस्मको सदस्मता देहामको अिस्थाभा सभाप्त हङ्टनेछ्— 

(क) सदस्मरे आफ्नो सदस्मता त्माग गयेभा, 
(ख) रगाताय फाङ्जषनक साधायणसबाभा ङ्झफना सूचना तीन ऩटकसम्भ अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा, 
(ग) मो ऐन,मस ऐन अधतगनत िनेको ङ्झनमभ िा ङ्जिङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सदस्मरे ऩारना गनङ्टनऩने प्रािधानको फायम्फाय 

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

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाफाट प्राप् त िा ब ङ्टिान गनङ्टन ऩने 
कङ्ट नै यकभ बएभा सो पयपायक नबएसम्भ िा ङ्झनजरे ङ्झरएको ऋण,ङ्झतनङ्टन ऩने कङ्ट नै दाङ्जमत्ि िा अधम 

 

 कङ्ट नै सदस्मको तपन फाट ङ्झधतो िा जभानत फसेकोभा सोको दाङ्जमत्ि पयपायक नबएसम्भ ङ्झनजको सदस्मता सभाप्त हङ्टने 



छैन ।  

(३) मस दपाभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन साधायणसबा फोराउने ङ्झनणनम बइसकेऩङ्झछ साधायणसबा 
सम्ऩङ्ङ नबएसम्भ कसैराई ऩङ्झन सदस्मताफाट हटाउन सङ्जकने छैन । 

२४. सङ्टङ्जिधा प्राप् त गनन नसक्ने : कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टन ऩने कङ्ट नै दाङ्जमत्ि ङ्झनधानङ्चयत सभमङ्झबत्र  ब ङ्टिान नगयेभा 
िा मो ऐन, मस ऐन अधतगनत िनेको ङ्झनमभ तथा ङ्जिङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सदस्मरे ऩारन गनङ्टनऩने व्मिस्थाको फायम्फाय 
उल्रॊघन गयेभा त्मस्तो सदस्मरे अधम सदस्म सयहको सङ्टङ्झफधा प्राप् त गनन सक्ने छैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद –६ 

साधायणसबा, सङ्झभङ्झत तथा रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झत 

२५. साधायणसबा: (१) सहकायी सॊस्थाको सिोच्च अङ्गको रुऩभा साधायणसबा हङ्टनेछ । 

(२) सहकायी सॊस्थाका सफै सदस्महरू साधायणसबाका सदस्म हङ्टने छन ्। 

(३) सहकायी सॊस्थाको साधायणसबा देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:– 

(क) प्रायङ्ञम्बक साधायणसबा, 
(ख) िाङ्जषनक साधायणसबा, 
(ग) ङ्जििेष साधायणसबा । 

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

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

(ख) चारू आङ्झथनक िषनको राङ्झग िाङ्जषनक कामनिभ तथा फजेट स्िीकृत गने, 

(ग) प्रङ्झतिेदन तथा ङ्जििीम ङ्जिियण अनङ्टभोदन गने, 

(घ) ङ्जिङ्झनमभभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत िा रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनिानचन गने, 

(ङ) आधतङ्चयक कामनङ्जिङ्झध ऩाङ्चयत गने, 

(च) रेखा ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि य ङ्झनजको ऩाङ्चयरयसङ्झभक ङ्झनधानयण गने,  

(छ) ङ्जिङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अधम कामनहरू गने । 

२७. िाङ्जषनक साधायणसबाको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय : िाङ्जषनक साधायणसबाको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ  
हङ्टनेछ :– 

(क) िाङ्जषनक कामनिभ तथा फजेट स्िीकृङ्झत गने, 

(ख) िाङ्जषनक रेखा ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन अनङ्टभोदन गने, 

(ग) सङ्झभङ्झत िा रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनिानचन तथा ङ्जिघटन गने, 

(घ) सञ्चारक िा रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िा सदस्मराई ऩदफाट हटाउने, 

(ङ) सङ्झभङ्झत िा रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको िाङ्जषनक प्रङ्झतिेदन ऩाङ्चयत गने, 

(च) ङ्जिङ्झनमभ सॊिोधन तथा आधतङ्चयक कामनङ्जिङ्झध ऩाङ्चयत गने, 

(छ) रेखा ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि य ङ्झनजको ऩाङ्चयरयसङ्झभक ङ्झनधानयण गने, 

(ज) सॊस्था एकीकयण िा ङ्जिघटन सम्फधधी ङ्झनणनम गने, 

(झ) ऩाङ्चयरयसङ्झभक रगामतका सङ्टङ्जिधा तोक्ने, 

(ञ) ऋण तथा अनङ्टदान प्राप्त गने सम्फधधभा ङ्झनणनम गने, 

(ट) सदस्मको दाङ्जमत्ि ङ्झभनाहा ङ्छदने, 

(ठ) सङ्झभङ्झतराई आिश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदने, 

(ड) ङ्जिङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अधम कामनहरू गने । 

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

(२) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथनक िषन सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबत्र िाङ्जषनक साधायणसबा फोराउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) सङ्झभङ्झतरे देहामको अिस्थाभा ङ्जििेष साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩनेछ :– 



(क) सॊस्थाको काभ ङ्जििेषरे ङ्जििेष साधायण सबा फोराउनङ्टऩने सङ्झभङ्झतिाट ङ्झनणनम बएभा, 
(ख) दपा ३८ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभ रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा, 
(ग) कङ्ट नै सञ्चारकरे ङ्जििेष साधायणसबा फोराउन ऩेि गयेको प्रस्ताि सङ्झभङ्झतद्धाया ऩाङ्चयत बएभा, 
 (घ) ङ्जििेष साधायणसबा फोराउनङ्ट ऩने कायण खङ्टराइ ऩङ्ञच्चस प्रङ्झतित सदस्मरे सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदएभा, 
(ङ) दपा २९ कोउऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दतान गने अङ्झधकायीरे ङ्झनदेिन ङ्छदएभा, 
(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सॊस्थाको सञ्चारक िा व्मिस्थाऩकफाट आफ्नो 

ङ्ञजम्भेिायी ऩूया नगयी सॊस्था सञ्चारनभा सभस्मा उत्ऩङ्ङ बएको अिस्थाभा दतान गने अङ्झधकायीराई 
जानकायी ङ्छदई साधायण सदस्महरू भध्मेफाट फहङ्टभत सदस्म उऩङ्ञस्थत बई ङ्जििेष साधायण सबा गनन 
सङ्जकनेछ । 

२९. ङ्जििेष साधायणसबा फोराउन ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्ने: (१) सॊस्थाको ङ्झनयीऺण िा सङ्टऩयीिेऺण गदान िा कसैको उजूयी ऩयी 
छानङ्जिन गदान देहामको अिस्था देङ्ञखन आएभा दतान गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको सङ्झभङ्झतराई साधायणसबा 
फोराउन ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ :–   

(क)  सहकायीको भूल्म, भाधमता तथा ङ्झसद्धाधत ङ्जिऩङ्चयत कामन गयेभा,  
(ख)  मो ऐन, मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ तथा आधतङ्चयक कामनङ्जिङ्झध ङ्जिऩयीत कामन गयेभा, 
(घ) दतान गने अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेिनको फायम्फाय उल्रङ्घन गयेभा, 
(ङ) दपा ३१ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दतान गने अङ्झधकायीरे आदेि ङ्छदएभा। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साधायणसबा फोराउन ङ्झनदेिन प्राप् त बएभा सङ्झभङ्झतरे सो ङ्झनदेिन प्राप् त बएको 
ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र साधायणसबाको फैठक फोराउनङ्ट ऩनेछ य साधायणसबाको फैठकभा उजूयी िा ङ्झनयीऺणका िभभा 
देङ्ञखएका ङ्जिषमभा छरपर गयी सोको प्रङ्झतिेदन दतान गने अङ्झधकायीसभऺ ऩेि गनङ्टन ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) िा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अिङ्झधङ्झबत्र सङ्झभङ्झतरे साधायणसबा नफोराएभा दतान गने अङ्झधकायीरे 
त्मस्तो साधायणसबा फोराउन सक्नेछ । 

(४) सहकायी सॊस्थाको साधायणसबाको राङ्झग गणऩूयक सॊख्मा तत्कार कामभ यहेको सदस्म सॊख्माको एकाउङ्ङ 
प्रङ्झतित हङ्टनेछ ।  

तय ऩङ्जहरो ऩटक डाङ्जकएको साधायण सबाभा गणऩङ्टयक सॊख्मा नऩङ्टगेभा त्मसको सात ङ्छदन ङ्झबत्र दोस्रो ऩटक 
साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩने य मसयी दोस्रो ऩटक फोराइएको साधायण सबाभा सॊचारक सङ्झभङ्झतको फहङ्टभत सङ्जहत एक 
ङ्झतहाई साधायण सदस्महरुको उऩङ्ञस्थङ्झत बएभा साधायण सबाको गणऩङ्टयक सॊख्मा ऩ ङ्टगेको भाङ्झननेछ । 

(५) उऩदपा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दपा २८ को (४) भा बएको व्मिस्था सोहीअनङ्टसाय 
हङ्टनेछ । 

(६) दङ्टई हजाय िा सोबधदा फढी सदस्म बएको सॊस्थारे साधायण सबा गदान सभान कामनसूचीभा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ सदस्म सॊख्माको आधायभा िडा-िडा िा अधम ऩामकको स्थानभा सॊचारक सदस्महरुराई ऩठाई साधायण सबा 
गनन य त्मस्तो सबाको ङ्झनणनम प्रभाङ्ञणत गनन प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु छनौट गयी त्मस्ता प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको उऩङ्ञस्थङ्झतको सबारे अङ्ञधतभ 
ङ्झनणनम प्रभाङ्ञणत गने व्मिस्था ङ्झभराउन सक्नेछ । 

३०. सञ्चारक सङ्झभङ्झत :(१)  सहकायी सॊस्थाभा साधायणसबाफाट ङ्झनिानङ्ञचत एक सञ्चारक सङ्झभङ्झत यहनेछ ।  

  तय,  एउटै व्मङ्ञि रगाताय एउटै ऩदभा दङ्टई ऩटकबधदा फढी सञ्चारक हङ्टन ऩाउने छैन । 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा उऩरब्ध बएसम्भ कम्तीभा तेिीस प्रङ्झतित भङ्जहरा सदस्मको 

प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टन ऩनेछ ।  

(३) एउटै ऩङ्चयिायको एकबधदा फढी सदस्म एकै अिङ्झधभा सञ्चारक तथा रेखा सङ्झभङ्झतको ऩदभा उम्भेदिाय 
फङ्ङ य ङ्झनिानङ्ञचत हङ्टन सक्ने छैन । 

(४) कङ्ट नै सॊस्थाको सञ्चारक सोही सॊस्थाको कभनचायी िा आफ्नो सॊस्थारे सदस्मता ङ्झरएको सहकायी सॊघ िा 
फैङ्कफाहेक अको कङ्ट नै सॊस्थाको सॊचारक फङ्ङ ऩाउने छैन । 

तय िाङ्जषनक दङ्टई कयोड रुऩैमाबधदा कभको कायोिाय गने सहकायी सॊस्थाको सञ्चारकरे त्मस्तो सहकायी 
सॊस्थाभा कभनचायीको रुऩभा काभ गनन फाधा ऩने छैन । िाङ्जषनक दङ्टई कयोडबधदा फङ्जढ कायोिाय गने सॊस्थाभा कङ्ट नै 
सॊचारक कभनचायी यहेको बए मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे दङ्टई िषनङ्झबत्र त्मस्तो सॊचारकरे कभनचायीको ऩद त्माग गयी 



अको कभनचायीको व्मिस्था गनङ्टनऩनेछ ।  

(६) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनङ्टअङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञि एकबधदा फढी सॊस्थाको सञ्चारक िा सोही िा अको सॊस्थाको 
कभनचायी बएकोभा मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक िषनङ्झबत्र कङ्ट नै एक सॊस्थाको भात्र सञ्चारक िा कभनचायी यहनङ्ट ऩनेछ 
। 

(७) सङ्झभङ्झतको कामानिङ्झध चाय िषनको हङ्टनेछ । 

३१. सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनिानचन :(१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामानिङ्झध सभाप्त हङ्टनङ्ट कङ्ञम्तभा एक भङ्जहना अङ्ञघ अको सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनिानचन गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिानचन नगयाएको जानकायी प्राप् त बएभा त्मस्तो जानकायी प्राप् त बएको 
ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबत्र सङ्झभङ्झतको ङ्झनिानचन गयाउन दतान गने अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञधधत सङ्झभङ्झतराई आदेि ङ्छदन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दतान गने अङ्झधकायीरे आदेि ङ्छदएकोभा सम्फङ्ञधधत सङ्झभङ्झतरे सो आदेि फभोङ्ञजभको 
सभमािङ्झधङ्झबत्र सङ्झभङ्झतको ङ्झनिानचन गयाई दतान गने अङ्झधकायराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिानचन नगयाएभा दतान गने अङ्झधकायरे त्मस्तो सॊस्था सदस्म यहेको 
भाङ्झथल्रो सॊघ बए सो सॊघको प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतराई सहबागीगयाई सङ्झभङ्झतको ङ्झनिानचन सम्फधधी सम्ऩूणन कामन गने गयाउनेछ 
। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको ङ्झनिानचन कामनभा सहमोग ऩङ्टर् माउनङ्ट सम्फङ्ञधधत सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको 
कतनव्म हङ्टनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनिानचन गयाउॉदा रागेको सम्ऩूणन खचन सम्फङ्ञधधत सॊस्थारे व्महोनङ्टन ऩनेछ। 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको अको ङ्झनिानचन नबएसम्भको राङ्झग सङ्झभङ्झतरे ङ्जिङ्झनमभभा व्मिस्था बए 
फभोङ्ञजभ आफ्नो कामन सञ्चारन गनेछ ।  

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

(क) सहकायीका भूल्म, भाधमता य ङ्झसद्धाधत फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्थाको सञ्चारन गने, 

(ख) आङ्झथनक तथा प्रिासकीम कामन गने, गयाउने, 

(ग) प्रायङ्ञम्बक साधायणसबा, िाङ्जषनक साधायणसबा तथा ङ्जििेष साधायणसबा फोराउने, 

(घ) साधायणसबाका ङ्झनणनमहरू कामानधिमन गने, गयाउने, 

(ङ) सॊस्थाको नीङ्झत, मोजना, फजेट तथा फाङ्जषनक कामनिभको तजङ्टनभा गयी साधायणसबा सभऺ ऩेि गने, 

(च) सॊस्थाको सदस्मता प्रदान गने तथा सदस्मताफाट हटाउने,  

(छ) िेमय नाभसायी तथा ङ्जपतान सम्फधधी कामन गने, 

(ज) सम्फङ्ञधधत सॊघको सदस्मता ङ्झरने, 

(झ) ङ्जिङ्झनमभ तथा आधतङ्चयक कामनङ्जिङ्झध तमाय गयी साधायणसबाभा ऩेि गने,  

(ञ) सॊस्थाको कामनऺ ेत्रङ्झबत्र सॊस्थाको कायोफाय य व्मिसामको ङ्जहत प्रिद्धननको राङ्झग आिश्मक कामन 
गने,गयाउने, 

३३. सञ्चारक ऩदभा फहार नयहने: देहामको कङ्ट नै अिस्थाभा सञ्चारक आफ्नो ऩदभा फहार यहन सक्ने छैन:- 
(क) ङ्झनजरे ङ्छदएको याजीनाभा सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत बएभा, 
(ख) ङ्झनजराई दपा ३४ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सञ्चारकफाट हटाउने ङ्झनणनम बएभा, 
(ग) ङ्झनज अको सॊस्थाको सञ्चारक यहेभा, 
(घ) ङ्झनज सोही िा अको सॊस्थाको कभनचायी यहेभा, 

तय दपा ३० को उऩदपा (४) को प्रङ्झतफधधात्भक िाक्माॊिभा रेङ्ञखएको कङ्ट याभा सोहीफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ 
। 

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

३४. सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्ने: (१) साधायणसबारे िहङ्टभतको ङ्झनणनमफाट देहामको कङ्ट नै अिस्थाभा सञ्चारकराई 
सङ्झभङ्झतको सञ्चारक ऩदफाट हटाउन सक्नेछ :– 



(क) आङ्झथनक ङ्जहनाङ्झभना गयी सम्फङ्ञधधत सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩ ङ्टर् माएभा, 
(ख) अनङ्झधकृत तियरे सम्फङ्ञधधत सॊस्थाको कायोफाय सम्फधधी ङ्जिषमको गोऩङ्झनमता बङ्ग गयेभा, 
(ग) सम्फङ्ञधधत सॊस्थाको कायोफाय य व्मिसामसॉग प्रङ्झतस्ऩधान हङ्टने गयी सभान प्रकृङ्झतको कायोफाय िा व्मिसाम 

गयेभा, 
(घ) सम्फङ्ञधधत सॊस्थाको अङ्जहत हङ्टने कङ्ट नै कामन गयेभा,  
(ङ) ङ्झनज िायीङ्चयक िा भानङ्झसक रुऩभा काभ गनन नसक्ने बएभा, 
(च) कङ्ट नै सञ्चारकभा मो ऐन, मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभ िा ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत मोगमता नयहेभा । 

(२) कङ्ट नै सञ्चारकराई सङ्झभङ्झतको ऩदफाट हटाउने ङ्झनणनम गनङ्टन अङ्ञघ त्मस्तो सञ्चारकराई साधायणसबा सभऺ 
सपाई ऩेि गने भनाङ्झसफ भाङ्जपकको भौका ङ्छदइनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबत्र कङ्ट नै सञ्चारकरे सपाई ऩेि नगयेभा िा ङ्झनजरे ऩेि गयेको सपाई 
सधतोषजनक नबएभा साधायणसबारे त्मस्तो सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्नेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सञ्चारकको ऩदफाट हटाइएको सदस्म सङ्झभङ्झतको दङ्टई कामनकारसम्भको ङ्झनिानचनभा 
उम्भेदिाय फङ्ङ ऩाउने छैन ।    

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

३५. ङ्झनजी स्िाथन सभािेि बएको ङ्झनणनम प्रकृमाभा सॊरगन हङ्टन नहङ्टने  :(१) सञ्चारकरे आफ्नो ङ्झनजी स्िाथन सभािेि बएको 
ङ्झनणनम प्रङ्जिमाभा सॊरगन हङ्टनङ्टहङ्टॉदैन । 

(२) सञ्चारकरे आपूराईभात्र व्मङ्ञिगत पाइदा हङ्टनेगयी सॊस्थाभा कङ्ट नै कामन गनन गयाउन हङ्टॉदैन । 

(३) कङ्ट नै सञ्चारकरे उऩदपा (१) को ङ्झफऩयीत हङ्टने गयी िा आफ्नो अङ्झधकायऺेत्रबधदा फाङ्जहय गई कङ्ट नै काभ 
कायफाही गये गयाएभा त्मस्तो काभ कायफाही प्रङ्झत त्मस्तो सञ्चारक व्मङ्ञिगत रूऩभा उियदामी हङ्टनेछ य त्मस्तो काभ 
कायफाहीफाट सॊस्थाको, सदस्म िा अधम कङ्ट नै व्मङ्ञिराई हानी नोक्सानी हङ्टन गएको यहेछ बने त्मस्तो हानी नोक्सानी 
ङ्झनजको जामजेथाफाट असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

३६. सङ्झभङ्झतको ङ्जिघटन :(१) साधायणसबारे देहामको अिस्थाभा सङ्झभङ्झतको ङ्जिघटन गनन सक्नेछ्– 

(क) सङ्झभङ्झतको फदङ्झनमतऩूणन कामनफाट सॊस्थाको कायोफाय जोङ्ञखभभा ऩयेभा, 
(ख) सॊस्थारे ङ्झतनङ्टनऩने दाङ्जमत्ि तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र ब ङ्टिान गनन नसकेभा, 
(ग) ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उदे्दश्म य कामन ङ्जिऩङ्चयतको काभ गयेभा,  
(घ) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो ङ्ञजम्भेिायी ऩूया नगयेभा, 
(ङ) मो ऐन िा मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभािरीभा उङ्ञल्रङ्ञखत ितन िा दतान गने अङ्झधकायीरे ङ्छदएको 

ङ्झनदेिनको फायम्फाय उल्रङ्घन गयेभा । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन बएभा साधायणसबारे नमाॉ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिानचन गनेछ । 

(३) सङ्झभङ्झतरे मो ऐन िा मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ दतान गने अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेिन 
ऩारना नगयेभा िा दपा २९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेि बएको प्रङ्झतिेदन सभेतको आधायभा दतान गने अङ्झधकायीरे 
सङ्झभङ्झतराई उजूयी िा ङ्झनयीऺणको िभभा देङ्ञखएका ङ्जिषमिस्तङ्टको गाङ्ञम्बमनताको आधायभा फढीभा छ भङ्जहनाको सभम ङ्छदई 
सङ्टधाय गने भौका ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो सभमािङ्झध ङ्झबत्र ऩङ्झन सङ्टधाय नगयेभा त्मस्तो सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन गनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन बएभा त्मसयी ङ्जिघटन गङ्चयएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहना ङ्झबत्रभा अको 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनिानचन सम्ऩङ्ङ गयाउन य त्मस्तो ङ्झनिानचन नबएसम्भ सॊस्थाको दैङ्झनक कामन सञ्चारन गनन दतान गने अङ्झधकायीरे 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको एक तदथन सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टन ऩनेछ । 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनिानचन गयाउॉदा रागेको सम्ऩूणन खचन सम्फङ्ञधधत सॊस्थारे व्महोनेछ 
। 

३७. रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको गठन :(१) सॊस्थाभा आधतङ्चयक ङ्झनमधत्रण प्रणारीराई सङ्टदृढ गनन तोङ्जकए फभोङ्ञजभको मोगमता 
ऩ ङ्टगेका एकजना सॊमोजक य दङ्टईजना सदस्महरू यहने गयी साधायणसबारे ङ्झनिानचनफाट रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झत गठन 
गनेछ । 

(२) एउटै ऩङ्चयिायको एकबधदा फढी व्मङ्ञि एकै अिङ्झधभा एउटै सॊस्थाको सञ्चारक िा रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण 



सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िा सदस्म ऩदभा उम्भेदिाय फङ्ङ य ङ्झनिानङ्ञचत हङ्टन सक्ने छैन । 

३८. रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय :(१)  रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क) प्रत्मेक चौभाङ्झसकभा सहकायी सॊस्थाको आधतङ्चयक रेखाऩयीऺण गने, गयाउने, 

(ख) आधतङ्चयक रेखाऩयीऺण गदान रेखाऩयीऺणका आधायबतू ङ्झसद्धाधतको ऩारना गने, गयाउने, 

(ग) ङ्जििीम तथा आङ्झथनक कायोिायको ङ्झनयीऺण तथा भूल्माङ्कन गने, गयाउने, 

(घ) सङ्झभङ्झतको काभ कायिाहीको ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩङ्चयिेऺण गने य सङ्झभङ्झतराई आिश्मक सङ्टझाि ङ्छदने, 

(ङ) साधायणसबाकोङ्झनदेिन, ङ्झनणनम तथा सङ्झभङ्झतका ङ्झनणनम कामानधिमन बए नबएको अनङ्टगभन गने, 

(च) रेखा सम्फधधी प्रङ्झतिेदन य सङ्झभङ्झतको काभ कायफाहीको सङ्टऩङ्चयिेऺण सम्फधधी िाङ्जषनक प्रङ्झतिेदन 
साधायणसबा सभऺ ऩेि गने,  

(छ) आपूरे ऩटक ऩटक ङ्छदएका सङ्टझाि कामानधिमन नबएको कायणफाट कङ्ट नै सॊस्थाको ङ्जहतभा प्रङ्झतकूर असय 
ऩयेभा िा त्मस्तो सॊस्थाको नगद िा ङ्ञजधसी सम्ऩङ्ञिको व्माऩक रूऩभा ङ्जहनाङ्झभना िा अङ्झनमङ्झभतता बएको 
िा सॊस्था गम्बीय आङ्झथनक सॊकटभा ऩनन रागेकोभा सोको कायण खङ्टराई ङ्जििेष साधायणसबा फोराउन 
सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने । 

(ज) आिश्मक ऩयेभा आधतङ्चयक रेखा ऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञिका राङ्झग तीन जनाको नाभ सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा 
ङ्झसपाङ्चयस गने । 

(२) रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िा सदस्म सॊस्थाको दैङ्झनक आङ्झथनक प्रिासङ्झनक कामनभा सहबागी हङ्टन 
ऩाउने छैन । 

ऩङ्चयच्छेद–७ 

फचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन 

३९. सदस्म केङ्ञधरत बई फचत तथा ऋणको कायोफाय गनङ्टन ऩने :(१) सॊस्थारे आफ्ना सदस्महरूको भात्र फचत स्िीकाय गनन, 
सोको ऩङ्चयचारन गनन य सदस्मराई भात्र ऋण प्रदान गनन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने गयी दतान 
बएको सॊस्था फाहेक अधम ङ्जिषमगत िा िहङ्टउदे्दश्मीम सॊस्थारे फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोिाय गनन ऩाउने छैन।  

तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनङ्ट अङ्ञघ फहङ्टउदे्दश्मीम िा ङ्जिषमगत सॊस्थाको रुऩभा दतान बई भङ्टख्म कायोिायको रुऩभा 
िचत तथा ऋणको कायोिाय गदै आएको बए त्मस्तो सॊस्थारे तीन िषन ङ्झबत्रभा िचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोिाय नहङ्टने 
गयी दतान हङ्टॉदाका फखतभा उल्रेख गङ्चयएको भङ्टख्म कायोिाय गने गयी सॊस्था सञ्चारन गनङ्टनऩनेछ । 

(३) सॊस्थारे सदस्मराई प्रदान गने ऋणभा सेिा िङ्टल्क य निीकयण िङ्टल्क ङ्झरन ऩाइने छैन । 

(४) फचत य ऋणको ब्माजदय ङ्झफचको अधतय छ प्रङ्झतितबधदा फढी हङ्टने छैन ।  

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

(६)सॊस्थारे कङ्ट नैऩङ्झन कम्ऩनीको िेमय खङ्चयद गनन सक्ने छैन ।  

तय  

(१) सॊस्थाको दाङ्जमत्िप्रङ्झत प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी सॊस्थारे स्िप्रमोजनको राङ्झग अचर सम्ऩङ्ञि खयीद तथा 
ऩूिानधाय ङ्झनभानण एिॊ सॊस्था य सदस्महरुको ङ्जहतभा उत्ऩादन य सेिाको ऺेत्रभा प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोष 
ऩङ्चयचारन गनन िाधा ऩने छैन । 

(२) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै सॊस्थारे कङ्ट नै कम्ऩनीको िेमय खङ्चयद गयेको बएभा त्मस्तो िेमय मो 
ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक िषन अिङ्झधङ्झबत्र हस्ताधतयण गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ । 

 (३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झनसॊस्थारे मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनङ्टअङ्ञघ दतान बएका 
साना ङ्जकसानद्वाया प्रिङ्जद्धनत ङ्जििीम सॊस्थाको िेमय खङ्चयद गनन फाधा ऩनेछैन । 

(७) सॊस्थारे िेमय ऩूॉजी कोषको दि गङ्टणासम्भ िचत सॊकरन गनन सक्नेछ । 

(८) सॊस्थारे दतान गदानका फखतका सदस्म फाहेक अधम सदस्मराई सदस्मता प्राप् त गयेको तीन भङ्जहना अिङ्झध 
व्मङ्झतत नबई ऋण रगानी गनन सक्ने छैन । 



४०.    सधदबन व्माजदय सम्फधधी व्मिस्था् (१) सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ यङ्ञजिायरे फचत तथा ऋणको सधदबन व्माजदय तोक्न 
सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सधदबन ब्माजदय सॊस्थाका राङ्झग ङ्झनदेिक ब्माजदय हङ्टनेछ । 

४१. व्मङ्ञिगत फचतको सीभा: सॊस्थाभा सदस्मको व्मङ्ञिगत फचतको सीभा तीस राखसम्भ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद –९ 

आङ्झथनक स्रोत ऩङ्चयचारन 

४२. िेमय ङ्झफिी तथा ङ्जपतान सम्फधधी व्मफस्था :(१) सॊस्थारे आफ्नो सदस्मराई िेमय ङ्जििी गनन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सॊस्थारे एकै सदस्मराई आफ्नो कङ्ट र िेमय ऩूॉजीको 
फीस प्रङ्झतितबधदा फढी हङ्टने गयी िेमय ङ्झफिी गनन सक्ने छैन ।  

तय नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय िा स्थानीम तहको ऩूणन िा आॊङ्ञिक स्िाङ्झभत्ि िा ङ्झनमधत्रण बएको सॊस्था िा 
ङ्झनकामको हकभा मो फधदेज रागू हङ्टने छैन। 

(४) सॊस्थाको िेमयको अॊङ्जकत भूल्म प्रङ्झत िेमय एक सम रुऩैमाॉ हङ्टनेछ ।  

(५) सॊस्थाको िेमयऩूॉजी ङ्जिङ्झनमभभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
(६) सॊस्थारे खङ्टरा फजायभा िेमय ङ्झफिी गनन ऩाउने छैन । 

(७) सॊस्थाको भूरधनको रुऩभा यहेको कङ्ट नै सदस्मको िेमय सोही सॊस्थाको ऋण िा दाङ्जमत्ि फाहेक अधम कङ्ट नै 
ऋण िा दाङ्जमत्ि िाऩत ङ्झरराभ ङ्झफिी गङ्चयने छैन । 

४३. यकभ ङ्जपतान तथा खाता सञ्चारन सम्फधधी व्मिस्था :(1) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाको सदस्मता त्माग गयी यकभ ङ्जपतान ङ्झरन 
चाहेभा ङ्झनजको कङ्ट नै दाङ्जमत्ि बए त्मस्तो दाङ्जमत्ि ब ङ्टिान गयेको ङ्झभङ्झतरे एक भङ्जहनाङ्झबत्र ङ्झनजको फाॉकी यकभ तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ ङ्झनजराई ङ्जपतान गनङ्टन ऩनेछ । 

(२) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाभा जम्भा गयेको फचत ङ्जपतान भाग गयेभा ङ्झनजको कङ्ट नै दाङ्जमत्ि बए त्मस्तो दाङ्जमत्ि 
कट्टा गयी फाॉकी यकभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनजराई ङ्जपतान गनङ्टन ऩनेछ।  

(३) सॊस्थारे िचत खाताहरु भात्र सॊचारन गनन सक्नेछ ।    

४४. ऋण िा अनङ्टदान ङ्झरन सक्ने: (१) सॊस्थारे ङ्जिदेिी फैंक िा ङ्जििीम सॊस्था िा अधम ङ्झनकामफाट ऋण िा अनङ्टदान ङ्झरन िा 
त्मस्तो ङ्झनकामसॉग साझेदायीभा काभ गनन सॊघीम कानून िभोङ्ञजभ स्िीकृती ङ्झरनङ्ट ऩने छ । 

(२) उऩदपा (१) िभोङ्ञजभ ङ्जिदेिी फैङ्क िा ङ्झनकामफाट ऋण िा अनङ्टदान ङ्झरन स्िीकृतीको राङ्झग 
तोङ्जकएिभोङ्ञजभको ङ्जिियणहरु सङ्जहत दतान गने अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) िभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन प्राप्त बएभा दतान गने अङ्झधकायीरे गाउॉ कामनऩाङ्झरकाभा प्रस्ताि ऩेि गनङ्टन 
ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको प्रस्ताि गाउॉ कामनऩाङ्झरकारे उऩमङ्टि देखेभा स्िीकृतीको राङ्झग भधत्रारमभा 
ङ्ञिपाङ्चयस गङ्चय ऩठाउनेछ ।  

४५. नेऩार सयकायको सङ्टयऺण प्राप् त गनन सक्ने: (१)  सॊस्थारे ङ्जिदेिी फैङ्क िा ङ्झनकामसॉग ङ्झरने ऋणभा सङ्टयऺण प्राप् त गनङ्टन ऩने 
बएभा सॊघीम कानून िभोङ्ञजभ स्िीकृङ्झतकोराङ्झग दतान गने अङ्झधकाङ्चय सभऺ प्रस्ताि सङ्जहत ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩने छ । 

(२) दपा (१) िभोङ्ञजभ प्राप्त प्रस्ताि उऩमङ्टि देङ्ञखएभा गाउॉ कामनऩाङ्झरकारे  सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ 
स्िीकृङ्झतको राङ्झग भधत्रारमभा ङ्ञिपाङ्चयस गङ्चय ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद –१० 

सॊस्थाको कोष 

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

(क) िेमय ङ्झफिीफाट प्राप् त यकभ, 

(ख) फचतको रुऩभा प्राप् त यकभ, 

(ग) ऋणको रुऩभा प्राप् त यकभ, 

(घ) नेऩार सयकायफाट प्राप् त अनङ्टदान यकभ, 



(ङ) ङ्जिदेिी सयकाय िा अधतयानङ्जिम सॊघसॊस्थाफाट प्राप् त अनङ्टदान िा सहामताको यकभ, 

(च) व्मिसाङ्जमक कामनफाट आङ्ञजनत यकभ, 

(छ) सदस्मता प्रिेि िङ्टल्क, 

(ज) सॊस्थाको नाभभा प्राप्त हङ्टने अधम जङ्टनसङ्टकै यकभ । 

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

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

(क) आङ्झथनक िषनको खूद फचत यकभको कम्तीभा ऩच्चीस प्रङ्झतित यकभ,  

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

(ग) ङ्ञस्थय सम्ऩङ्ञि ङ्जििीफाट प्राप् त यकभ, 

(घ)  अधम स्रोतफाट प्राप् त यकभ । 

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

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

(२) दपा ४७ फभोङ्ञजभको जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ 
छङ्टट्ट्याई फाॉकी यहेको यकभको कम्तीभा ऩच्चीस प्रङ्झतित यकभ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा िाङ्जषनक रुऩभा जम्भा 
गनङ्टन ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको यकभ सदस्मरे गयेको सॊघीम कानङ्टनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको िाङ्जषनक कायोिायको 
आधायभा सम्फङ्ञधधत सदस्मराई उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

४९. सहकायी प्रिद्धनन कोष सम्फधधी व्मिस्था: (१) सॊस्थारे सहकायी व्मिसामको प्रिद्धनन गननको राङ्झग दपा ४७ फभोङ्ञजभ 
जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ छङ्टट्याई फाॉकी यहेको यकभको िूधम दिभरि 
ऩाॉच प्रङ्झतितरे हङ्टन आउने यकभ सॊघीम कानङ्टनभा व्मिस्था बएफभोङ्ञजभको सहकायी प्रिद्धनन कोषभा िाङ्जषनक रुऩभा जम्भा 
गनङ्टन ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको उऩमोग सॊघीम कानङ्टन व्मिस्था बएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

५०.  अधम कोष सम्फधधी व्मफस्था् (१) दपा ४६, ४७, ४८ य ४९ भा उङ्ञल्रङ्ञखत कोषका अङ्झतङ्चयि सॊस्थाभा सहकायी 
ङ्ञिऺा कोष, िेमय राबाॊि कोष रगामत तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अधम कोषहरु यहन सक्ने छन ्। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको यकभ सो कोषको उदे्दश्म ऩूङ्झतनका राङ्झग ङ्जिङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
उऩमोग गनन सङ्जकनेछ ।  

तय एक िषनको िेमय राबाॊिको यकभ िेमय ऩूॉजीको ऩधर प्रङ्झतितबधदा फढी हङ्टने छैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद –११ 

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

कायफाहीको अद्यािङ्झधक अङ्झबरेख सङ्टयङ्ञऺत साथ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) सॊस्थारे कायोफायसॉग सम्फङ्ञधधत तथा अधम आिश्मक अङ्झबरेखहरू तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत साथ याख्नङ्ट 
ऩनेछ । 

५२. ङ्जिियण उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने :(१) सॊस्थारे देहामका ङ्जिियणहरू सङ्जहतको प्रङ्झतिेदन आ.ि. सभाप्त बएको तीन भङ्जहना 
ङ्झबत्र दतान गने अङ्झधकायी सभऺ ऩेि गनङ्टन ऩनेछ :– 

(क) कायोफायको चौभाङ्झसक य िाङ्जषनक प्रङ्झतिेदन तथा रेखाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन 

(ख) फाङ्जषनक कामनिभ नीङ्झत तथा मोजना, 
(ग) खङ्टद फचत सम्फधधी नीङ्झत तथा मोजना, 
(घ) सञ्चारकको नाभ तथा फाॉकी कामानिङ्झधको सूची, 
(ङ) साधायणसबाको फैठक सम्फधधी जानकायी, 
(च) िेमय सदस्म सॊख्मा य िेमयऩूॉजी,   
(छ) सञ्चारक िा सदस्मरे ङ्झरएको ऋण ङ्झतनन फाॉकी यहेको यकभ, 



(ज) दतान गने अङ्झधकायीरे सभम सभमभा तोङ्जकङ्छदएको अधम ङ्जिियण । 

 

ऩङ्चयच्छेद – १२ 

रेखा य रेखाऩयीऺण 

५३. कायोफायको रेखा: सॊस्थाको  कायोफायको रेखा दोहोयो रेखा प्रणारीभा आधाङ्चयत य कायोफायको मथाथन ङ्ञस्थङ्झत स्ऩिरुऩभा 
देङ्ञखने गयी सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ यङ्ञजिायरे रागू गयेको रेखाभान (एकाउङ्ञधटङ स्ट्याण्डडन) य मस ऐन फभोङ्ञजभ ऩारना 
गनङ्टनऩने अधम ितन तथा व्मिस्था फभोङ्ञजभ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

५४. रेखाऩयीऺण: (१) सॊस्थारे प्रत्मेक आङ्झथनक िषनको रेखाऩयीऺण सो आङ्झथनक िषन सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र प्राप् त रेखाऩयीऺकद्वाया गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अिङ्झध ङ्झबत्र कङ्ट नै सॊस्थारे रेखाऩयीऺण नगयाएको ऩाइएभा दतान गने अङ्झधकायीरे 
त्मस्तो सॊस्थाको रेखा ऩयीऺण इजाजतऩत्रप्राप् त रेखाऩयीऺकफाट गयाउन सक्नेछ। 

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

(४) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺकरे गयेको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन अनङ्टभोदनको राङ्झग 
साधायणसबासभऺ ऩेि गनङ्टन ऩनेछ । 

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

५५. रेखाऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि :(१) सॊस्थाको रेखाऩयीऺण सम्फधधी कामन गनन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र प्राप् त 
रेखाऩयीऺकहरू भध्मेफाट साधायणसबारे एकजना रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि गयी ऩाङ्चयरयसङ्झभक सभेत तोक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टि गदान एउटै व्मङ्ञि, पभन िा कम्ऩनीराई रगाताय तीन 
आङ्झथनक िषनबधदा फढी हङ्टने गयी ङ्झनमङ्टि गनन सङ्जकने छैन । 

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

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

(ग) सहकायी सॊस्थाको ङ्झनमङ्झभत ऩाङ्चयरयसङ्झभक ऩाउने गयी ङ्झनमङ्टि सल्राहकाय िा कभनचायी, 
(घ) रेखाऩयीऺण सम्फधधी कसूयभा सजाम ऩाएको तीन िषनको अिङ्झध ब ङ्टिान नबएको,  
(ङ) दाभासाहीभा ऩयेको, 
(च) भ्रिाचाय, ठगी िा नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अधम पौजदायी कसूयभा सजाम ऩाएको ऩाॉच िषन ब ङ्टिान नबएको,  
(ज) सम्फङ्ञधधत सॊस्थासॉग स्िाथन फाङ्ञझएको व्मङ्ञि । 

(२) रेखाऩयीऺकरे आपू ङ्झनमङ्टि हङ्टनङ्टअङ्ञघ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अमोगम नबएको कङ्ट याको सॊस्था सभऺ 
स्िघोषणा गयन् ङ्टऩनेछ ।  

(३) कङ्ट नै रेखाऩयीऺक आफ्नो कामनकार सभाप्त नहङ्टॉदै कङ्ट नै सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गनन अमोगम बएभा िा 
सॊस्थाको रेखाऩयीऺकको ऩदभा कामभ यहन नसक्ने ङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बएभा ङ्झनजरे रेखाऩयीऺण गनङ्टन ऩने िा गङ्चययहेको 
काभ तत्कार योकी सो कङ्ट याको जानकायी ङ्झरङ्ञखत रुऩभा सॊस्थाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

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

 

ऩङ्चयच्छेद – १३ 

छङ्टट,सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमत 

५७. छङ्टट, सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमत: (१) सॊस्थाराई प्राप्त हङ्टने छङ्टट, सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमत सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) भा उल्रेङ्ञखत छङ्टट, सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमत फाहेक सॊस्थाराई प्राप्त हङ्टने अधम छङ्टट, सङ्टङ्जिधा य सहङ्टङ्झरमत 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद—१४ 



ऋण असङ्टरी तथा फाॉकी फक्मौता 
५८. ऋण असूर गने: (१) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थासॉग गयेको ऋण सम्झौता िा ितन कफङ्टङ्झरमतको ऩारना नगयेभा, ङ्झरखतको 

बाखाङ्झबत्र ऋणको सािाॉ, ब्माज य हजानना च ङ्टिा नगयेभा िा ऋण ङ्झरएको यकभ सम्फङ्ञधधत काभभा नरगाई ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको देङ्ञखएभा त्मस्तो सदस्मरे ऋण ङ्झरॊदा याखेको ङ्झधतोराई सम्फङ्ञधधत सॊस्थारे ङ्झरराभ ङ्झफिी गयी िा अधम कङ्ट नै 
व्मिस्था गयी आफ्नो साॉिा, ब्माज य हजानना असूर उऩय गनन सक्नेछ। ङ्झधतो सम्फङ्ञधधत सॊस्थारे सकाये ऩिात ् ऩङ्झन 
ऋणीरे साॉिा ब्माज दङ्टिै ब ङ्टिानी गयी ङ्झधतो फाऩतको सम्ऩङ्ञि ङ्जपतान ङ्झरन चाहेभा ङ्जपतान गनङ्टनऩनेछ । 

(२) कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाभा याखेको ङ्झधतो कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे कसैराई हक छोङ्झडङ्छदएभा िा अधम कङ्ट नै कायणफाट 
त्मस्तो ङ्झधतोको भूल्म घट्न गएभा त्मस्तो ऋणीराई ङ्झनङ्ञित म्माद ङ्छदई थऩ ङ्झधतो सङ्टयऺण याख् न   रगाउन सङ्जकनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऋणीरे थऩ ङ्झधतो नयाखेभा िा उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभको ङ्झधतोफाट ऩङ्झन 
साॉिा, ब्माज य हजाननाको यकभ असूर उऩय हङ्टन नसकेभा त्मस्तो ऋणीको हक रागने अधम जामजेथाफाट ऩङ्झन साॉिा, 
ब्माज य हजानना असूर उऩय गनन सङ्जकनेछ ।  

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ साॉिा, ब्माज य हजनना असूर उऩय गदान रागेको खचनको यकभ तथा असूर उऩय 
बएको साॉिा, व्माज य हजाननाको यकभ कट्टा गयी फाॉकी यहन आएको यकभ सम्फङ्ञधधत ऋणीराई ङ्जपतान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सॊस्थारे ऋणीको ङ्झधतो िा अधम जामजेथा ङ्झरराभ ङ्झफिी गदान ङ्झरराभ सकाने 
व्मङ्ञिको नाभभा सो ङ्झधतो िा जामजेथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ यङ्ञजिेिन िा दाङ्ञखर खायेज गननको राङ्झग सम्फङ्ञधधत 
कामानरमभा रेखी ऩठाउनेछ य सम्फङ्ञधधत कामानरमरे ऩङ्झन सोही फभोङ्ञजभ यङ्ञजिेिन िा दाङ्ञखर खायेज गयी सोको 
जानकायी सम्फङ्ञधधत सॊस्थाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्झधतो याखेको सम्ऩङ्ञि ङ्झरराभ ङ्झफिी गदान कसैरे सकाय नगयेभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि 
सम्फङ्ञधधत सॊस्था आपैं रे सकाय गनन सक्नेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ आपैं रे सकाय गयेभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञि सम्फङ्ञधधत सॊस्थाको नाभभा यङ्ञजिेिन िा 
दाङ्ञखर खायेज गनन सम्फङ्ञधधत कामानरमभा रेखी ऩठाउनेछ य त्मसयी रेखी आएभा सम्फङ्ञधधत कामानरमरे सोही फभोङ्ञजभ 
यङ्ञजिेिन िा दाङ्ञखर खायेज गयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

५९.  कारो सूची सम्फधधी व्मिस्था् सॊस्थाफाट ऋण ङ्झरई  यकभको अऩचरन गने िा तोङ्जकएको सभमािङ्झध ङ्झबत्र ऋणको साॉिा 
व्माज ङ्जपतान नगने व्मङ्ञिको नाभ नाभेिी सङ्जहत कारोसूची प्रकािन सम्फधधी व्मिस्था सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

६०. कजान सूचना केधद्य सम्फधधी व्मिस्था् कजान सूचना केधर सम्फधधी व्मिस्था सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
६१ फाॉकी फक्मौता असूर उऩय गने : कसैरे सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टन फङ्टझाउनङ्ट ऩने यकभ नङ्झतयी फाॉकी याखेभा त्मस्तो यकभ य सोको 

ब्माज सभेत दतान गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो व्मङ्ञिको जामजेथाफाट असूर उऩय गङ्चयङ्छदन सक्नेछ । 

६२. योक्का याख् न रेखी ऩठाउने: (१) सॊस्था िा दतान गने अङ्झधकायीरे दपा ५८ य ६१ को प्रमोजनको राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञिको खाता, 
जामजेथाको स्िाङ्झभत्ि हस्ताधतयण, नाभसायी िा ङ्झफिी गनन नऩाउने गयी योक्का याख् न सम्फङ्ञधधत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन 
सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ योक्काको राङ्झग रेखी आएभा सम्फङ्ञधधत ङ्झनकामरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ त्मस्तो 
व्मङ्ञिको खाता,जाम जेथाको स्िाङ्झभत्ि हस्ताधतयण, नाभसायी िा ङ्झफिी गनन नऩाउने गयी योक्का याख् नयाखी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

६३. अग्राङ्झधकाय यहने: कङ्ट नै व्मङ्ञिरे सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टन ऩने ऋण िा अधम कङ्ट नै दाङ्जमत्ि नङ्झतयेभा त्मस्तो व्मङ्ञिको जामजेथाभा 
नेऩार सयकायको कङ्ट नै हक दाफी बए त्मसको राङ्झग यकभ छङ्टट्टाई फाॉकी यहन आएको यकभभा सॊस्थाको अग्राङ्झधकाय 
यहनेछ । 

६४.  कामनिाही गनन िाधा नऩने: सॊस्थारे ऋण असङ्टरी गने सम्फधधभा कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सहकायी सॊस्था उऩय चराएको कङ्ट नै 
कायिाहीका कायणफाट त्मस्तो व्मङ्ञि िा सॊस्था उऩय मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको कङ्ट नै कसूयभा कायिाही 
चराउन योक रगाएको भाङ्झनने छैन । 

ऩङ्चयच्छेद– १५ 

एकीकयण,  ङ्झफघटन तथा दतान खायेज 

६५. एकीकयण तथा ङ्जिबाजन सम्फधधी व्मफस्था: (१) मस ऐनको अङ्झधनभा यही दङ्टई िा दङ्टईबधदा फढी सॊस्थाहरु एक आऩसभा 
गाबी एकीकयण गनन िा एक सॊस्थाराई बौगोङ्झरक कामन ऺेत्रको आधायभा दङ्टई िा दङ्टईबधदा फढी सॊस्थाभा ङ्जिबाजन गनन 
सङ्जकनेछ । 



(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ एकीकयण िा ङ्जिबाजन गदान सम्फङ्ञधधत सॊस्थाको कङ्ट र कामभ यहेका सदस्म 
सॊख्माको दङ्टई ङ्झतहाइ फहङ्टभतफाट ङ्झनणनम हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।           

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ एकीकयण िा ङ्जिबाजन गने ङ्झनणनम गदान एकीकयण िा ङ्जिबाजनका ितन य 
कामनङ्जिङ्झध सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

६६.  ङ्जिघटन य दतान खायेज: (१) कङ्ट नै सॊस्थाभा देहामको अिस्था ङ्जिद्यभान बएभा साधायण सबाको तत्कार कामभ यहेका दङ्टई 
ङ्झतहाइ फहङ्टभत सदस्मको ङ्झनणनमफाट त्मस्तो सॊस्थाको ङ्जिघटन गने ङ्झनणनम गयी दतान खायेजीको स्िीकृङ्झतका राङ्झग सङ्झभङ्झतरे 
दतान गने अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदनसक्नेछ :– 

(क) ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उदे्दश्म तथा कामन हाङ्झसर गनन सम्बि नबएभा,  
(ख) सदस्मको ङ्जहत गनन नसक्ने बएभा । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप् त ङ्झनिेदनभा छानङ्जिन गदान त्मस्तो सॊस्थाको ङ्जिघटन गनन उऩमङ्टि देङ्ञखएभा 
दतान गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको दतान खायेज गनन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दतान गने अङ्झधकायीरे देहामको अिस्थाभा भात्र 
सॊस्थाको दतान खायेज गनन सक्नेछ :– 

(क) रगाताय दङ्टई िषनसम्भ कङ्ट नै कायोफाय नगयी ङ्झनष्कृम यहेको ऩाइएभा, 
(ख) कङ्ट नै सॊस्थारे मो ऐन िा मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभािरी ङ्जिऩयीतको कामन फायम्फाय गयेभा, 
(ग) ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उदे्दश्म ङ्जिऩयीत कामन गयेभा, 
(घ) सहकायी भूल्म, भाधमता य ङ्झसद्धाधत ङ्जिऩयीत कामन गयेभा । 

(४) उऩदपा (२) िा (३) फभोङ्ञजभ दतान खायेज गनङ्टन अङ्ञघ दतान गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाराई सङ्टनङ्टिाईको 
राङ्झग ऩधर ङ्छदनको सभम ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (२) िा (३) फभोङ्ञजभ सॊस्थाको दतान खायेज बएभा त्मस्तो सॊस्था ङ्जिघटन बएको भाङ्झननेछ ।  

(७) उऩदपा (२) िा (३) फभोङ्ञजभ सॊस्थाको दतान खायेजी बएभा त्मस्तो सॊस्थाको दतान प्रभाणऩत्र स्ित् यद्द 
बएको भाङ्झननेछ । 

६७.  ङ्झरक्िीडेटयको ङ्झनमङ्टङ्ञि: (१) दपा ६६ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सॊस्थाको दतान खायेज बएभा दतान गने अङ्झधकायीरे ङ्झरक्िीडेटय 
ङ्झनमङ्टि गनेछ ।  

(२) उऩदपाभा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन सॊघीम कानङ्टनभा तोङ्जकएको ङ्झसभा सम्भको सम्ऩङ्ञि 
बएको सॊस्थाको हकभा दतान गने अङ्झधकायीरे कङ्ट नै अङ्झधकृतस्तयका कभनचायीराई ङ्झरक्िीडेटय ङ्झनमङ्टङ्ञि गनन सक्नेछ । 

६८.  ङ्झरक्िीडेिन ऩङ्झछको सम्ऩङ्झतको उऩमोग: कङ्ट नै सॊस्थाको ङ्झरक्िीडेिन ऩिात ्सफै दाङ्जमत्ि ब ङ्टिान गयी फाॉकी यहन गएको 
सम्ऩङ्ञिको उऩमोग सॊघीम कानङ्टनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद –१६ 

दतान गने अङ्झधकायी 
६९. दतान गने अङ्झधकायी: (१) मस ऐन अधतगनत दतान गने अङ्झधकायीरे गनङ्टनऩने कामनहरू पाकपोकथङ्टभ गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख 

प्रिासङ्जकम अङ्झधकृतरे गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दतान गने अङ्झधकायीरे मस ऐन फभोङ्ञजभ आपूभा यहेको कङ्ट नै िा सम्ऩूणन अङ्झधकाय 
आपू भातहतको अङ्झधकृतस्तयको कभनचायीराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ । 

७०. काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अधमत्र उङ्ञल्रङ्ञखत काभ, कतनव्म तथा अङ्झधकायको अङ्झतङ्चयि दतान गने अङ्झधकायीको 
काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

  

ऩङ्चयच्छेद –१७ 

ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन 

७१. ङ्झनयीऺण तथा अङ्झबरेख जाॉच गने: (१) दतान गने अङ्झधकायीरे सॊस्थाको जङ्टनसङ्टकै िखत ङ्झनयीऺण तथा अङ्झबरेख ऩयीऺण 
गनन, गयाउन सक्नेछ । 

(२) नेऩार याि फैंङ्करे जङ्टनसङ्टकै िखत तोङ्जकएको बधदा फढी आङ्झथनक कायोिाय गने सॊस्थाको ङ्जहसाि ङ्जकताि िा 



ङ्जििीम कायोिायको ङ्झनयीऺण िा जाॉच गनन, गयाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) को प्रमोजनको राङ्झग नेऩार याि फैङ्करे आफ्ना कङ्ट नै अङ्झधकायी िा ङ्जििेषऻ खटाई आफश्मक  
ङ्जिियण िा सूचनाहरू सॊस्थाफाट ङ्ञझकाई ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩयीिेऺण गनन सक्नेछ । 

(४) उऩदपा (१) िा (२)फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण िा ङ्जहसाफ जाॉच गदान दतान गने अङ्झधकायी िा नेऩार याि फैङ्कको 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकृतरे भाग गयेको जानकायी सम्फङ्ञधधत सॊस्थारे उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण िा ङ्जहसाफ जाॉच गदान कङ्ट नै सॊस्थाको काभकायफाही मो ऐन, मस 
ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञिका, भाऩदण्ड िा कामनङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ बएको नऩाइएभा दतान गने अङ्झधकायी िा नेऩार 
याि फैङ्करे सम्फङ्ञधधत सॊस्थाराई आिश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेिनको ऩारना गनङ्टन त्मस्तो सॊस्थाको 
कतनव्म हङ्टनेछ । 

(६) नेऩार याि फैङ्करे मस दपा फभोङ्ञजभ सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩयीिेऺण गदान नेऩार याि फैङ्करे प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभको अङ्झधकाय प्रमोग गनन सक्नेछ। 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩयीिेऺण गदान प्राप् त हङ्टन आएको जानकायी नेऩार याि 
फैङ्करे पाकपोकथङ्टभ गाउॉ कामनऩाङ्झरकाराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।   

७२. छानङ्जिन गनन सक्ने :(१) कङ्ट नै सॊस्थाको व्मिसाङ्जमक कायोफाय सधतोषजनक नबएको, सदस्मको ङ्जहत ङ्जिऩयीत काभ बएको 
िा सो सॊस्थाको उदे्दश्म ङ्जिऩयीत कामन गयेको बनी त्मस्तो सॊस्थाको कम्तीभा िीस प्रङ्झतित सदस्मरे छानङ्जिनको राङ्झग 
ङ्झनिेदन ङ्छदएभा दतान गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको छानङ्जिन गनन, गयाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छाङ्झनिन गदान भाग गयेको ङ्जिियण िा कागजात उऩरब्ध गयाई सहमोग गनङ्टन 
सम्फङ्ञधधत सङ्झभङ्झतको कतनव्म हङ्टनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको छानङ्जिनको जानकायी सम्फङ्ञधधत सॊस्थाराई ङ्झरङ्ञखत रुऩभा ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ । 

७३.  फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सॊस्था को ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन सम्फधधी ङ्जििेष व्मिस्था :(१) फचत तथा ऋणको 
भङ्टख्म कायोफाय गने सॊस्थारे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन प्रणारी अिरम्फन गनङ्टन ऩनेछ । 

(२) दतान गने अङ्झधकायीरे फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सॊस्थाको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन प्रणारीभा 
आधाङ्चयत बई ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन दतान गने अङ्झधकायीरे आिश्मकता अनङ्टसाय नेऩार 
याि फैङ्क रगामतका अधम ङ्झनकामको सहमोग ङ्झरन सक्नेछ । 

७४. िाङ्जषनक प्रङ्झतिेदन ऩेि गनङ्टनऩने : (१) दतान गने अङ्झधकायीरे आङ्झथनक िषन सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र सॊस्थाको 
ङ्झनयीऺण सम्फधधी िाङ्जषनक प्रङ्झतिेदन गाउॉ कामनऩाङ्झरका सभऺ ऩेि गनङ्टन ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१)  फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदनभा देहामका ङ्जिियणहरू खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ:– 

(क) सञ्चारनभा यहेका सॊस्थाको ङ्जिियण, 

(ख) अनङ्टगभन गङ्चयएका सॊस्थाको सॊख्मा तथा आङ्झथनक कायोिायको ङ्जिियण, 

(ग) सॊस्थाभा सहकायी ङ्झसद्धाधत य मो ऐन, मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ तथा आधतङ्चयक कामनङ्जिङ्झधको 
ऩारनाको अिस्था, 

(घ) सॊस्थाका सदस्मरे प्राप् त गयेको सेिा सङ्टङ्जिधाको अिस्था, 
(ङ) सॊस्थाको ङ्जिमाकराऩभा सदस्मको सहबाङ्झगताको स्तय अनङ्टऩात, 

(च) सॊस्थाराई गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयएको ङ्जििीम अनङ्टदान तथा छङ्टट सङ्टङ्जिधाको सदङ्टऩमोङ्झगताको अिस्था,  
(छ) सॊस्थाको आङ्झथनक ङ्जिमाकराऩ तथा ङ्जििीम अिस्था सम्फधधी तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ङ्जिियण, 

(ज) सॊस्थाभा आधतङ्चयक ङ्झनमधत्रण प्रणारीको अिस्था, 
(झ) सॊस्थाभा सङ्टिासन तथा ङ्ञजम्भेिायीको अिस्था, 
(ञ) सॊस्थाभा यहेका कोषको ङ्जिियण, 

(ट) सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपतान कोष ङ्जितयणको अिस्था, 
(ठ) सहकायीको नीङ्झत ङ्झनभानणभा सहमोग ऩङ्टगने आिश्मक कङ्ट याहरू, 

(ड) सहकायी सॊस्थाको दतान, खायेजी तथा ङ्जिघटन सम्फधधी ङ्जिियण, 



(ढ) सॊस्थारे सञ्चारन गयेको दपा १२ फभोङ्ञजभको कायोिाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजनाको ङ्जिियण,  

(ण) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अधम ङ्जिियण । 

७५.    आऩसी सङ्टयऺण सेिा सॊचारन सम्फधधी व्मिस्था् (१) सॊस्थारे सॊघीम कानङ्टनभा व्मिस्था बएफभोङ्ञजभ आफ्ना सदस्महरुको 
फारीनारी िा िस्तङ्टबाउभा बएको ऺङ्झतको अॊिऩूङ्झतन गने गयी आऩसी सङ्टयऺण सेिा सॊचारन गनन सक्नेछ । 

७६.  ङ्ञस्थयीकयण कोष सम्फधधी व्मिस्था् (१) फचत तथा ऋण ङ्जिषमगत सॊस्थाहरू सम्बाङ्जित जोङ्ञखभफाट सॊयऺणका राङ्झग 
सॊघीम कानङ्टनभा व्मिस्था बएफभोङ्ञजभ खडा हङ्टने ङ्ञस्थयीकयण कोषभा सहबागी हङ्टन सक्नेछन ्। 

 

ऩङ्चयच्छेद –१८ 

सभस्माग्रस्त सॊस्थाको व्मिस्थाऩन 

७७. सॊस्था सभस्माग्रस्त बएको घोषणा गनन सङ्जकने: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गङ्चयएको ङ्झनयीऺण िा ङ्जहसाफ जाॉचफाट कङ्ट नै 
सॊस्थाभा देहामको अिस्था ङ्जिद्यभान यहेको देङ्ञखएभा कामनऩाङ्झरकारे त्मस्तो सॊस्थाराई सभस्माग्रस्त सॊस्थाको रुऩभा घोषणा 
गनन सक्नेछ:- 

(क) सदस्मको ङ्जहत ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी कङ्ट नै कामन गयेको, 
(ख) सॊस्थारे ऩूया गनङ्टनऩने ङ्जििीम दाङ्जमत्ि ऩूया नगयेको िा ब ङ्टिानी गनङ्टनऩने दाङ्जमत्ि ब ङ्टिानी गनन नसकेको िा 

ब ङ्टिानी गनन नसक्ने अिस्था बएको, 
(ग) सदस्महरूको फचत ङ्झनधानङ्चयत ितन फभोङ्ञजभ ङ्जपतान गनन नसकेको, 
(घ) मो ऐन, मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभ तथा ङ्जिङ्झनमभ ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी सॊस्था  सञ्चारन बएको, 
(ङ) सॊस्था  दाभासाहीभा ऩनन सक्ने अफस्थाभा बएको िा उल्रेखनीम रुऩभा गम्बीय आङ्झथनक कङ्छठनाई 

बोङ्झगयहेको, 
(च) कङ्ट नै सॊस्थारे सदस्मको फचत यकभ ङ्जपतान गनङ्टन ऩने अिङ्झधभा ङ्जपतान नगयेको बनी त्मस्तो सॊस्थाका  

कम्तीभा िीस प्रङ्झतित िा िीस जना भध्मे जङ्टन कभ हङ्टधछ सो ियाियका सदस्महरूरे दतान गने अङ्झधकायी 
सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदएकोभा छानङ्जिन गदान खण्ड (क) देङ्ञख (ङ) सम्भको कङ्ट नै अिस्था ङ्जिद्यभान बएको 
देङ्ञखएको । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गठन गयेको आमोगरे कङ्ट नै 
सॊस्थाराई सभस्माग्रस्त सॊस्था घोषणा गनन ङ्झसपाङ्चयस गयेभा िा सभस्माग्रस्त बनी ऩङ्जहचान गयेकोभा िा त्मस्तो आमोगभा 
ऩयेको उजङ्टयी सॊख्मा, औङ्ञचत्म सभेतको आधायभा कामनऩाङ्झरकारे त्मस्तो सॊस्थाराई सभस्माग्रस्त सॊस्था घोषणा गनन सक्नेछ 
। 

७८.  व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन: (१) दपा ७७ फभोङ्ञजभ सभस्माग्रस्त सॊस्था घोषणा बएकोभा त्मस्तो सॊस्थाको सम्ऩङ्ञि 
व्मिस्थाऩन तथा दाङ्जमत्ि ब ङ्टिानी सम्फधधी कामनकाराङ्झग व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन गनन दतान गने अङ्झधकायीरे 
कामनऩाङ्झरका सभऺ  ङ्झसपाङ्चयस गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्ञिपाङ्चयस बई आएभा कामनऩाङ्झरकारे तोङ्जकए िभोङ्ञजभ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
गठन गनन सक्ने छ ।   

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ गङ्छठत व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद–१९ 

कसूय, दण्ड जङ्चयिाना तथा ऩङ्टनयाफेदन 

७९.  कसूय गयेको भाङ्झनने : कसैरे देहामको कङ्ट नै कामन गयेभा मस ऐन अधतगनतको कसूय गयेको भाङ्झननेछ ।  

(क) दतान नगयी िा खायेज बएको सॊस्था सञ्चारन गयेभा िा कङ्ट नै व्मङ्ञि, पभन िा कम्ऩनीरे आफ्नो नाभभा 
सहकायी िब्द िा सो िब्दको अॊग्रजेी रुऩाधतयण याखी कङ्ट नै कायोफाय, व्मिसाम, सेिा प्रिाह  िा अधम 
कङ्ट नै कामन गयेभा, 

(ख) सदस्मको फचत मस ऐन य मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ फभोङ्ञजभ फाहेक अधम कङ्ट नै  ऩङ्झन 
प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग गयेभा,  

(ग) तोङ्जकएको बधदा फढी यकभ ऋण प्रदान गदान जभानत िा सङ्टयऺण नयाखी ऋण प्रदान गयेभा, 



(घ) सङ्झभङ्झतको सदस्म, व्मिस्थाऩक िा कभनचायीरे सॊस्थाको सम्ऩङ्ञि, फचत िा िेमय यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेभा, 
(ङ) ऋण असूर हङ्टन नसक्ने गयी सङ्झभङ्झतका कङ्ट नै सदस्म, ङ्झनजको नातेदाय िा अधम व्मङ्ञि िा कभनचायीराई 

ऋण ङ्छदई यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेभा,  
(च) सङ्झभङ्झतका कङ्ट नै सदस्मरे एक्रै िा अधम सदस्मको ङ्झभरोभतोभा सॊस्थाको िेमय िा फचत यकभ आपू खङ्टसी 

ऩङ्चयचारन गयी सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩ ङ्टर् माएभा,  

(छ) झङ्टट्टा िा गरत ङ्जिियण ऩेि गयी कजान ङ्झरएभा, याखेको ङ्झधतो कच्चा बएभा िा ऋण ङ्जहनाङ्झभना गयेभा,  
(ज)  सॊस्थारे मस ऐन य मस ऐन अधतयग्त फनेका ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ  ङ्जिऩङ्चयत रगानी गयेभा िा रगानी गने 

उदे्दश्मरे यकभ उठाएभा,  
(झ) कृङ्झत्रभ व्मिसाम खडा गयी िा गयाई ऋण ङ्झरएभा िा ङ्छदएभा, 
(ञ) ङ्झधतोको अस्िाबाङ्जिक रुऩभा फढी भूल्माङ्कन गयी ऋण ङ्झरएभा िा ङ्छदएभा, 
(ट) झङ्टट्टा ङ्जिियणको आधायभा ऩङ्चयमोजनाको रागत अस्िाबाङ्जिक रुऩभा फढाई फढी ऋण ङ्झरएभा िा  ङ्छदएभा, 
(ठ) कङ्ट नै व्मङ्ञि िा सॊस्थाराई एक ऩटक ङ्छदइसकेको सङ्टयऺण यीतऩूिनक पङ्ट कङ्ट िा नबई िा सो सङ्टयऺणरे 

खाभेको भूल्मबधदा फढी हङ्टनेगयी सोही सङ्टयऺण अधम सॊस्थाभा याखी ऩङ्टन् ऋण ङ्झरए िा ङ्छदएभा, 
(ड) सॊस्थाफाट जङ्टन प्रमोजनको राङ्झग ऋण सङ्टङ्जिधा ङ्झरएको हो सोही प्रमोजनभा नरगाई अधमत्र प्रमोग गये िा 

गयाएभा, 
(ढ) सॊस्थाको कङ्ट नै कागजात िा खाताभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट या कङ्ट नै तङ्चयकारे हटाइ िा उडाइ अकै अथन 

ङ्झनस्कने व्महोया ऩायी ङ्झभराई रेख्न ेिा अको ङ्झबङै्ङ रेयसस्ता याख्न ेजस्ता काभ गयेफाट आपूराई िा अरु 
कसैराई पाइदा िा हाङ्झन नोक्सानी गने उदे्दश्मरे कीते गनन िा अकानको हाङ्झन नोक्सानी गने उदे्दश्मरे 
नगये िा नबएको झङ्टट्टा कङ्ट या गये िा बएको हो बनी िा ङ्झभङ्झत, अङ्क िा व्महोया पयक ऩायी सहीछाऩ गयी 
गयाई कागजात फनाई िा फनाउन रगाई जारसाजी गये िा गयाएभा,  

(ण) ऋणको ङ्झधतो स्िरुऩ याङ्ञखने चर अचर सम्ऩङ्ञि ङ्झरराभ ङ्झफिी िा अधम प्रमोजनको राङ्झग भूल्माङ्कन गदान 
भूल्माङ्कनकतानरे फढी, कभ िा गरत भूल्माङ्कन गयी सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩ ङ्टर् माउने कामन गये िा 
गयाएभा,  

(त) सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩ ङ्टर् माउने उदे्दश्मरे कसैरे कङ्ट नै काभ गयाउन िा नगयाउन, भोराङ्जहजा गनन िा 
गयाउन, कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको यकभ ङ्झरन िा ङ्छदन, ङ्झफना भूल्म िा कभ भूल्मभा कङ्ट नै भार, िस्तङ्ट िा सेिा ङ्झरन 
िा ङ्छदन, दान, दातव्म, उऩहाय िा चधदा ङ्झरन िा ङ्छदन, गरत ङ्झरखत तमाय गनन िा गयाउन, अनङ्टिाद गनन िा 
गयाउन िा गैय कानूनी राब िा हानी ऩ ङ्टर् माउने फदङ्झनमतरे कङ्ट नै कामन गये िा गयाएभा, 

(थ) कङ्ट नै सॊस्था िा सोको सदस्म िा फचतकतान िा ती भध्मे कसैराई हानी नोक्सानी ऩ ङ्टगने गयी रेखा ऩयीऺण 
गये गयाएभा िा रेखा ऩयीऺण गयेको झङ्टट्टो प्रङ्झतिेदन तमाय ऩायेभा िा ऩानन रगाएभा। 

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

(क) खण्ड (क),(ग),(ड) य (थ) को कसूयभा एक फषनसम्भ कैद य एक राख रुऩैँमासम्भ जङ्चयिाना, 
(ख) खण्ड (ठ) को कसूयभा दङ्टई फषनसम्भ कैद य दङ्टई राख रुऩैँमासम्भ जङ्चयिाना, 
(ग) खण्ड (ख) को कसूयभा ङ्जिगो फयाफयको यकभ जङ्चयिाना गयी तीन फषन सम्भ कैद , 
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) य (त) को कसूयभा ङ्जिगो बयाई ङ्जिगो 

फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना गयी देहाम फभोङ्ञजभको कैद हङ्टनेछ :- 

(१) दि राख रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए एक िषनसम्भ कैद,  

(२) दि राख रुऩैमाॉबधदा फढी ऩचास राख रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए दङ्टई िषन देङ्ञख तीन िषनसम्भ कैद, 

(३) ऩचास राख रुऩैमाॉबधदा फढी एक कयोड रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए तीन िषन देङ्ञख चाय िषनसम्भ कैद, 

(४) एक कयोड रुऩैमाॉबधदा फढी दि कयोड रुऩैमासम्भ ङ्झफगो बए चाय िषनदेङ्ञख छ िषनसम्भ कैद, 

(५) दि कयोड रुऩैंमाॉबधदा फढी एक अफन रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए छ िषनदेङ्ञख आठ िषनसम्भ कैद, 

(६) एक अफन रुऩैमाॉबधदा फढीजङ्झतसङ्टकै रुऩैमाॉ ङ्झफगो बए ऩङ्झन आठ िषनदेङ्ञख दि िषनसम्भ कैद, 
(ङ) खण्ड (ढ) को  कसूयभा  दि फषनसम्भ कैद । 

(२) दपा ७९ को कसूय गनन उद्योग गने िा त्मस्तो कसूय गनन भद्दत ऩङ्टर् माउने व्मङ्ञिराई भङ्टख्म कसूयदायराई 



हङ्टने सजामको आधा सजाम हङ्टनेछ । 

(३) दपा ७९ को कसूय गने िा त्मस्तो कसूय गनन भद्दत ऩङ्टर् माउनङ्ट कङ्ट नै ङ्झनकाम सॊस्था बए त्मस्तो ङ्झनकाम 
सॊस्थाको प्रभङ्टख कामनकायी िा ऩदाङ्झधकायी िा कामनकायी हैङ्झसमतभा कामन सम्ऩादन गने व्मङ्ञिराई मस ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने 
सजाम हङ्टनेछ । 

८१.  जङ्चयिाना हङ्टने :(१) दपा ८७ फभोङ्ञजभ कसैको उजूयी ऩयी िा सॊस्थाको ङ्झनयीऺण अनङ्टगभन िा ङ्जहसाफ ङ्जकताफको जाॉच 
गदान िा अधम कङ्ट नै व्महोयाफाट कसैरे देहामको कङ्ट नै कामन गयेको ऩाइएभा दतान गने अङ्झधकायीरे त्मस्तो कामनको प्रकृङ्झत य 
गाम्बीमनको आधायभा त्मस्तो कामन गने व्मङ्ञिराई ऩाॉच राखरु ऩैँमासम्भ जङ्चयिाना गनेछ :- 

(क) मो ऐन िा मस ऐन अधतगनत फनेका ङ्झनमभ ङ्जिऩयीत सदस्मसॉग ब्माज ङ्झरएभा, 
(ख) सॊस्थारे प्रदान गने फचत य ऋणको ब्माजदय फीचको अधतय छ प्रङ्झतितबधदा फढी कामभ गयेभा, 
(ग) सॊस्थारे प्रदान गयेको ऋणभा रागने ब्माजराई भूर कजानभा ऩूॉजीकृत गयी सोको आधायभा ब्माज 

रगाएभा, 
(घ) कङ्ट नै सदस्मराई आफ्नो ऩूॉजीकोषको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको प्रङ्झतितबधदा फढी हङ्टने गयी ऋण प्रदान गयेभा, 
(ङ) सॊस्था दतान गदानका फखतका सदस्म फाहेक अधम सदस्मराई सदस्मता प्राप् त गयेको तीन भङ्जहना अिङ्झध 

व्मङ्झतत नबई ऋण रगानी गयेभा, 
(च) प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोषको दि गङ्टणा बधदा फढीहङ्टने गयी फचत सॊकरन गयेभा, 
(छ) िेमय ऩूॉजीको ऩधर प्रङ्झतितबधदा फढी िेमय राबाॊि ङ्जितयण गयेभा,  

(ज) सॊस्थारे आफ्नो कामनऺ ेत्र फाङ्जहय गई कायोफाय गयेभा िा गैय सदस्मसॊग कायोिाय गयेभा, 
(झ) सॊस्थारे मो ऐन ङ्जिऩयीत कृङ्झत्रभ ब्मङ्ञिराई आफ्नो सदस्मता ङ्छदएभा । 

 (२) उऩदपा (१) भा रेङ्ञखएको व्महोयाफाट कसैरे देहामको कङ्ट नै कामन गयेको दतान गने अङ्झधकायीरे 
त्मस्तो कामनको प्रकृङ्झत य गाम्बीमनको आधायभा त्मस्तो कामन गने व्मङ्ञिराई तीन राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयिाना गनन 
सक्नेछ्- 

(क) मो ऐन िा मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्छदएको कङ्ट नै ङ्झनदेिन िा तोङ्जकएको भाऩदण्डको 
ऩारना नगयेभा, 

(ख) मो ऐन िा मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट नै ङ्जिियण, कागजात, प्रङ्झतफेदन, सूचना िा 
जानकायी नङ्छदएभा, 

(ग) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनिानचन नगयी सङ्झभङ्झत तथा रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरु आपू खङ्टिी 
ऩङ्चयितनन गयेभा  

(घ) कङ्ट नै सॊस्थारे दपा ६ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको तोङ्जकएको ितन ऩारन नगयेभा, 
(ङ) मो ऐन िा मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभ ङ्जिऩङ्चयत अधम कामन गयेभा । 

(३) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभको जङ्चयिाना गनङ्टन अङ्ञघ दतान गने अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञधधत व्मङ्ञि िा 
सॊस्थाराई सपाई ऩेि गनन कम्तीभा ऩधर ङ्छदनको सभमािङ्झध ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

८२.  योक्का याख्न े :(१) दतान गने अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञधधत सॊस्थाराई दपा ८१ फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना गनङ्टनका अङ्झतङ्चयि तीन 
भङ्जहनासम्भ त्मस्तो सॊस्थाको कायोफाय, सम्ऩङ्झत तथा फैङ्क खाता योक्का याख्न ेतथा सम्ऩङ्ञि योक्का याख् न सम्फङ्ञधधत ङ्झनकामराई 
ङ्झसपाङ्चयस गनन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस प्राप् त बएभा त्मस्तो सॊस्थाको कायोफाय, सम्ऩङ्झत िा फैङ्क खाता योक्का 
याखी सो को जानकायी दतान गने अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

८३.  दोब्फय जङ्चयिाना हङ्टने:(१) दपा ८१ फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना बएको व्मङ्ञि िा सॊस्थारे ऩ ङ्टन: सोही कसूय गयेभा त्मस्तो व्मङ्ञि 
िा सॊस्थाराई दतान गने अङ्झधकायीरे दोस्रो ऩटकदेङ्ञख प्रत्मेक ऩटकको राङ्झग दोब्फय जङ्चयिाना गनेछ ।  

८४.  अनङ्टसधधानको राङ्झग रेखी ऩठाउन सक्ने :दतान गने अङ्झधकायी िा नेऩार याि फैङ्करे मस ऐन फभोङ्ञजभ आफ्नो काभ, 
कतनव्म य अङ्झधकायको ऩारना गदान कसैरे दपा ७९ फभोङ्ञजभको कसूय गयेको थाहा ऩाएभा त्मस्तो कसूयका सम्फधधभा 
मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टसधधान गननको राङ्झग सम्फङ्ञधधत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।  

८५.  भङ्टद्दासम्फधधी व्मिस्था् दपा ८० फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टने कसूयको भङ्टद्दा सम्फधधी व्मिस्था सॊघीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

८६. भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी: दपा ८० फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टने कसूय सम्फधधी भङ्टद्दाको कायिाही य ङ्जकनाया ङ्ञजल्रा अदारतफाट 



हङ्टनेछ । 

८७.  उजूयी ङ्छदने हद म्माद :(१) कसैरे दपा ८० फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टने कसूय गयेको िा गनन रागकेो थाहा ऩाउने व्मङ्ञिरे 
त्मसयी थाहा ऩाएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदनङ्झबत्र दतान गने अङ्झधकायी सभऺ उजूयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) कसैरे दपा ८० फभोङ्ञजभ जङ्चयिाना हङ्टने कामन गयेको थाहा ऩाउने व्मङ्ञिरे त्मसयी थाहा ऩाएको ङ्झभङ्झतरे 
नब्फे ङ्छदन ङ्झबत्र दतान गने अङ्झधकायी सभऺ उजूयीङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

८८. ऩङ्टनयािेदन गनन सक्ने :(१) दपा ६ फभोङ्ञजभ सॊस्था दतान गनन अस्िीकाय गयेको िा दपा 8८ फभोङ्ञजभ सॊस्था दतान खायेज 
गयेकोभा ङ्ञचि नफङ्टझ्नेरे सो ङ्झनणनमको जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र दतान गने अङ्झधकायीको ङ्झनणनमउऩय 
कामनऩाङ्झरकासभऺ ऩङ्टनयािेदन गनन सक्नेछ ।  

(२) दपा ८० फभोङ्ञजभको जङ्चयिानाभा ङ्ञचि नफङ्टझ्ने व्मङ्ञिरे त्मस्तो ङ्झनणनमको जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस 
ङ्छदनङ्झबत्र देहाम फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयािेदन गनन सक्नेछ: 

(क) दतान गने अङ्झधकायी य कामनऩाङ्झरकारे गयेको ङ्झनणनम उऩय सम्फङ्ञधधत ङ्ञजल्रा अदारतभा, 
(ख) नेऩार याि फैङ्करे गयेको ङ्झनणनम उऩयसम्फङ्ञधधत उच्च अदारतभा । 

८९. असूर उऩय गङ्चयने : मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ कङ्ट नै व्मङ्ञिरे ङ्झतनङ्टन ऩने जङ्चयिाना िा कङ्ट नै यकभ नङ्झतयी फाॉकी यहेकोभा त्मस्तो 
जङ्चयिाना िा यकभ ङ्झनजफाट सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गङ्चयनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद–२० 

ङ्जिङ्जिध 

९०.  भताङ्झधकायको प्रमोग : कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाको जङ्झतसङ्टकै िेमय खङ्चयद गयेको बए ताऩङ्झन सम्फङ्ञधधत सॊस्थाको कामन 
सञ्चारनभा एक सदस्म एक भतको आधायभा आफ्नो भताङ्झधकायको प्रमोग गनन सक्नेछ । 

९१. साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउन सक्ने :(१) सॊस्थारे ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उदे्दश्म प्राप् त गननका राङ्झग सङ्झभङ्झतफाट बएका 
ङ्झनणनम य कामन, सदस्महरूरे प्राप् त गयेका सेिा य सधतङ्टिीको स्तय, सेिा प्राङ्ञप् तफाट सदस्महरूको जीिनस्तयभा आएको 
आङ्झथनक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक तथा िाताियणीम ऩऺभा सकायात्भक ऩङ्चयितनन रगामतका ङ्जिषमभा साभाङ्ञजक ऩयीऺण 
गयाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बएको साभाङ्ञजक ऩयीऺणको प्रङ्झतिेदन छरपरको राङ्झग सङ्झभङ्झतरे साधायणसबा 
सभऺ ऩेि गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेि बएको साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन छरपर गयी साधायणसबारे आिश्मकता 
अनङ्टसाय सङ्झभङ्झतराई ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ । 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनको एक प्रङ्झत सम्फङ्ञधधत सॊस्थारे दतान गने अङ्झधकायी 
सभऺ ऩेि गनङ्टन ऩनेछ । 

९२. सहकायी ङ्ञिऺा्  सहकायी ऺते्रको प्रिधननको राङ्झग ङ्जिद्यारम तहको ऩाठमिभभा आधायबतू सहकायी सम्िधधी 
ङ्जिषमिस्तङ्टराई सभािेि गनन सङ्जकनेछ । 

९३. आङ्झथनक सहमोग गनन नहङ्टने: सॊस्थाको यकभिाट सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनम िभोङ्ञजभ सदस्महरुरे आङ्झथनक सहमोग ङ्झरन सक्नेछन ्।  

तय साभाङ्ञजक कामनकोराङ्झग गैय सदस्म व्मङ्ञि िा सॊस्थाहरुराई सभेत आङ्झथनक सहमोग गनन िाधा ऩने छैन । 

स्ऩिीकयण् मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग 'साभाङ्ञजक कामन' बङ्ङारे ङ्ञिऺा, स्िास््म, िाताियण सॊयऺण, भानिीम 
सहामता, सहकाङ्चयता प्रफद्धनन सम्फङ्ञधध कामनराई जनाउॉछ । 

९४.  अधतय सहकायी कायोिाय गनन सक्ने्  सॊस्थाहरुरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ एक आऩसभा अधतय सहकायी कायोिाय गनन सक्नेछन ्
।  

९५. ठेक्काऩट्टा ङ्छदन नहङ्टने: सॊस्थारे आफ्नो  सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै सञ्चारक िा रेखा सङ्टऩयीिेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िा सदस्म िा 
आफ्नो कभनचायीराई ठेक्काऩट्टा ङ्छदन हङ्टदैन । 

९६. सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय हङ्टने: कङ्ट नै सॊस्थारे प्राप् त गयेको सयकायी अनङ्टदान िा कङ्ट नै सेिा सङ्टङ्जिधा दङ्टरुऩमोग गयेको 
ऩाइएभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गङ्चयनेछ।  

९७.  कम्ऩनी सम्फधधी प्रचङ्झरत ऐन रागू नहङ्टने : मस ऐन अधतगनत दतान बएको सॊस्थाको हकभा कम्ऩनी सम्फधधी प्रचङ्झरत ऐन  
रागू हङ्टने छैन ।  



९८.  प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायिाही गनन िाधा नऩने : मस ऐनभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यारे कङ्ट नै व्मङ्ञि उऩय प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ अदारतभा भङ्टद्दा चराउन फाधा ऩ ङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन । 

९९. सम्ऩङ्ञि िङ्टङ्जद्धकयण ङ्झनिायण सम्फधधी कानङ्टनी व्मिस्थाको ऩारना गनङ्टनऩने् सॊस्थारे सम्ऩङ्ञि िङ्टङ्जद्धकयण ङ्झनिायण सम्फधधी 
सॊघीम /प्रदेि कानङ्टनभा बएका व्मिस्थाका साथै तत ्सम्फधधभा भधत्रारमरे जायी गयेको भाऩदण्ड य नेऩार याि फैंकको 
ङ्जििीम जानकायी एकाइफाट जायी बएका ङ्झनदेङ्ञिकाहरूको ऩारना गनङ्टनऩनेछ ।  

१००.  ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय:  मस ऐनको कामानधिमनको राङ्झग कामनऩाङ्झरकारे आिश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ । 

१०१.  भाऩदण्ड,  ङ्झनदेङ्ञिका िा कामनङ्जिङ्झध फनाई रागू गनन सक्ने: (१) मो ऐन िा मस ऐन अधतगनत फनेको ङ्झनमभको अधीनभा 
यही सॊस्थाको दतान, सञ्चारन, ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन रगामतका काभ कायफाहीराई व्मिङ्ञस्थत य प्रबािकायी रुऩभा 
सञ्चारन गनन कामनऩाङ्झरकारे आिश्मकता अनङ्टसाय भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञिका िा कामनङ्जिङ्झध फनाई रागू गनन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड फनाउॉदा आिश्मकता अनङ्टसाय यङ्ञजिाय, नेऩार याि फैङ्क, भधत्रारम य 
सम्फङ्ञधधत अधम ङ्झनकामको ऩयाभिन ङ्झरन सङ्जकनेछ । 

 
 

 

 
 
 
 

अनङ्टसङ्टची-१ 

दतान दयखास्तको नभङ्टना 
          ङ्झभङ्झत्  

सहकायी सॊस्था दतान गने अङ्झधकायीज्मू 

पाकपोकथङ्टभ गाउॉ कामनऩाङ्झरकाको कामानरम 

प्रदेि नॊ. १ आभचोक, इराभ । 

 

   ङ्झफषम् सहकायी सॊस्था दतान । 

 

भहोदम, 
   हाभी देहामका व्मङ्ञिहरु देहामका कङ्ट या खोरी देहामको सॊस्था दतान गयी ऩाउन ङ्झनिेदन गदनछौं । उदेश्म 
अनङ्टरुऩ सॊस्थारे तत्कार गने कामनहरुको मोजना य प्रस्ताङ्जित सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभ दङ्टई प्रङ्झत मसैसाथ सॊरगन याखी ऩेि गयेकाछौं । 

 

सॊस्था सम्फङ्ञधध ङ्जिियण् 
क) प्रस्ताङ्जित सॊस्थाको नाभ्- 
ख) ठेगाना्- 
ग) उदेश्म्-  

घ) भङ्टख्म कामन् - 
ङ) दाङ्जमत्ि् 
च) सदस्म सॊख्मा्- 
   १) भङ्जहरा ...... जना 
   २) ऩङ्टरुष .... जना   

छ) प्राप्त सेमय ऩङ्टॉजीको यकभ्- 
ज) प्राप्त प्रिेि िङ्टल्कको यकभ्- 
 

           ङ्झनिेदकको 
नाभ् 
थय्  



ठेगाना् 
 

 

अनङ्टसङ्टची-२ 

सॊस्था दतान प्रभाण ऩत्रको नभङ्टना  
 

पाकपोकथङ्टभ गाउॉऩाङ्झरका 
गाउॉ कामनऩाङ्झरकाको कामानरम, आभचोक इराभ 

 

दतान नॊ ...... 
 

पाकपोकथङ्टभ गाउॉऩाङ्झरका सहकायी सम्फङ्ञधध ऐन २०७५ को दपा ६ फभोङ्ञजभ रयसी ................................... राई ङ्झसङ्झभत 
दाङ्जमत्ि बएको सॊघ/सॊस्थाभा दतान गयी स्िीकृत ङ्जिङ्झनमभ सङ्जहत मो प्रभाण-ऩत्र प्रदान गङ्चयएको छ । 

 

फङ्झगनकयण् ............. 
दतान गयेको ङ्झभङ्झत् ........... 

दस्तखत् ................ 
दतान गने अङ्झधकायीको नाभ् .......... 

कामानरमको छाऩ् .............. 
 

 

 

 

 

                                                           आऻारे, 
                                                            ङ्झडल्रीयाभ सङ्टिेदी 

प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत 

 

 


