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सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ.३    

प्रदेश सहकायी सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनकेो ऐन 

प्रस्तावना: सहकायी भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्त अनङ्टरूऩ छङ्चयएय यहेको ऩूॉजी, 
प्रङ्जवङ्झध, प्रङ्झतबा य ङ्झसऩराई एकीकृत गदै सम्वृङ्जद्धको राङ्झग उत्ऩादन य 
सेवा व्मवसामको भाध्मभफाट सदस्महरुको आङ्झथनक, साभाङ्ञजक तथा 
साॊस्कृङ्झतक ङ्जवकास गनन प्रदेश स्तयभा सहकायी सॊघ तथा सॊस्थाहरूको 
दतान, सञ्चारन तथा ङ्झनमभन सम्फन्धी व्मवस्था गनन वाञ्छनीम बएकोरे,  

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩङ्चयच्छेद –१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ "प्रदेश सहकायी 
ऐन, २०७६"   यहेको छ। 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ। 

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

(क)  "आन्तङ्चयक कामनङ्जवङ्झध" बङ्ङारे सहकायी सॊस्थारे 
दपा 24 फभोङ्ञजभ फनाएको आन्तङ्चयक कामनङ्जवङ्झध 
सम्झनङ्ट  ऩछन।  

(ख) "कसूय" बङ्ङारे दपा ९९ फभोङ्ञजभको कसूय सम्झनङ्ट 
ऩछन। 

(ग)  "तोङ्जकएको" वा "तोङ्जकए फभोङ्ञजभ" बङ्ङारे मस ऐन 
अन्तगनत फनेको ङ्झनमभावरीभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट  ऩछन। 

(घ)  "ऩङ्चयवाय" बङ्ङारे सदस्मको ऩङ्झत वा ऩत्नी, छोया, 
फङ्टहायी, छोयी, फाफङ्ट, आभा, सौतेनी आभा, धभनऩ ङ्टत्र, 
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धभनऩ ङ्टत्री,  य आपूरे ऩारन ऩोषण गनङ्टन ऩने दाजङ्ट, 
बाउजङ्ट, बाइ, फङ्टहायी य ङ्छददी, फङ्जहनी सम्झनङ्ट ऩछन। 

तय सो शब्दरे अॊशफण्डा गयी वा भानो 
छङ्ट ङ्जिई आ-आफ्नो ऩेशा व्मवसाम गयी फसेको 
ऩङ्चयवायको सदस्मराई जनाउने छैन।  

(ङ)  "प्रदेश" बङ्ङारे प्रदेश  नॊ. 3 सम्झनङ्ट ऩछन। 

(च)  "फचत" बङ्ङारे सदस्मरे सहकायी सॊस्थाभा जम्भा 
गयेको यकभ सम्झनङ्ट ऩछन। 

(छ)  "भन्त्रारम" बङ्ङारे सहकायी सम्फन्धी ङ्जवषम हेने 
प्रदेश सयकायको भन्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछन।  

(ज)  "भङ्टख्म कायोफाय" बङ्ङारे सॊस्था वा सॊघरे आफ्नो 
उद्दशे्म अनङ्टरुऩ सञ्चारन गयेको कायोफायभा 
व्मावसाङ्जमक य उत्ऩादनभूरक ऺेत्रभा कम्तीभा 
तीस प्रङ्झतशतबन्दा फढी ङ्जहस्सा बएको कायोफाय 
सम्झनङ्ट ऩछन।   

(झ)  "यङ्ञजष्डाय" बङ्ङारे  दपा 73 फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको 
यङ्ञजष्डाय सम्झनङ्ट ऩछन।  

(ञ)  "रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे दपा 44 
फभोङ्ञजभको रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ट)  "ङ्जवङ्झनमभ" बङ्ङारे दपा 23 फभोङ्ञजभ फनाएको 
ङ्जवङ्झनमभ सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ठ)  "शेमय" बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको शेमय ऩूॉजीको 
ङ्जवबाङ्ञजत अॊश सम्झनङ्ट ऩछन।  

(ड)  "सञ्चारक" बङ्ङारे सञ्चारक सङ्झभङ्झतको सदस्म 
सम्झनङ्ट ऩछन य सो शब्दरे सङ्झभङ्झतको अध्मऺ, 
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उऩाध्मऺ, सङ्ञचव य कोषाध्मऺ रगामतराई 
जनाउॉछ।  

(ढ)  "सदस्म" बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको सदस्मता प्राप्त 
गयेको व्मङ्ञि सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ण)  "सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे दपा 37 फभोङ्ञजभको सञ्चारक 
सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछन।  

(त)  "सहकायी सॊस्था" बङ्ङारे मस ऐन फभोङ्ञजभ दतान 
बएका सहकायी सॊस्था वा सॊघ सम्झनङ्ट ऩछन। 

(थ) "सॊघ" बङ्ङारे दपा 4, 5, 6, 7 य ८ फभोङ्ञजभ 
गठन बई दपा 12 फभोङ्ञजभ दतान बएका 
ङ्जवषमगत य वहङ्टउद्देशीम सहकायी सॊघ सम्झनङ्ट 
ऩछन। 

(द)  "सॊस्था" बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ गठन बई दपा 
१2 फभोङ्ञजभ दतान बएको ङ्जवषमगत वा 
फहङ्टउद्देश्मीम सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछन। 

(ध)  "सॊस्थाको व्मवसाम" बङ्ङारे सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभभा 
व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ सञ्चारन गङ्चयएको 
व्मावसाङ्जमक कायोफाय सम्झनङ्ट ऩछन।  

(न) "साधायण सबा" बङ्ङारे सहकायी सॊघ वा सॊस्थाको 
साधायण सबा सम्झनङ्ट ऩछन। 

ऩङ्चयच्छेद–२ 

सहकायी सॊस्थाको गठन तथा दतान 

३.  सॊस्थाको गठन : (१) सहकायी सॊस्थाको गठन गदान देहाम 
फभोङ्ञजभ सॊख्मा हङ्टन ङ्ट ऩनेछ:- 
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(क) ङ्जवषमगत वा फहङ्टउद्दशे्मीम सहकायी सॊस्था गठन 
गदान कम्तीभा तीस जना नेऩारी नागङ्चयक,  

(ख) श्रङ्झभक तथा मूवाहरुरे ङ्झसऩ य श्रभभा आधाङ्चयत 
व्मवसाम गनन चाहेभा त्मस्तो सॊस्थाको हकभा 
कम्तीभा ऩन्र जना नेऩारी नागङ्चयक , 

(ग) भहानगयऩाङ्झरका य उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रभा फचत 
तथा ऋणको कायोफाय गने सॊस्थाको हकभा 
कम्तीभा एकसम जना नेऩारी नागङ्चयक। 

(२) मस दपा फभोङ्ञजभ सॊस्था गठन गदान एक ऩङ्चयवाय 
एक सदस्मका दयरे उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत सॊख्मा ऩङ्टगेको 
हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

तय सॊस्था दतान बइसकेऩङ्झछ एकै ऩङ्चयवायका एकबन्दा फढी 
व्मङ्ञिरे सो सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन फाधा ऩने छैन।  

(३) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह वा त्मस्ता 
सयकाय वा तहको अनङ्टदान वा स्वाङ्झभत्वभा सञ्चाङ्झरत ङ्जवद्यारम, 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम वा सॊगङ्छठत सॊस्थाफाट ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउने ऩदभा 
फहार यहेका कम्तीभा एक समजना कभनचायी, ङ्ञशऺक वा 
प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा ङ्झभरी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दतान 
बएको आफ्नो ऩेशागत सॊगठनका आधायभा  सदस्मता, 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व य सेवा सञ्चारनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका शतन फन्देजहरु 
ऩारना गने गयी सॊस्था गठन गनन सक्नेछन।् 

तय एक सम जनाबन्दा कभ सख्मा यहेको एउटै 
कामानरमभा कम्तीभा तीस जना कभनचायी, ङ्ञशऺक वा 
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प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा ङ्झभरी सदस्मता, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व य सेवा 
सञ्चारनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका शतन फन्देजहरु ऩारना गने गयी 
सॊस्था गठन गनन सक्नेछन। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ गठन बएको सॊस्थाभा 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउने ऩदभा फहारवारा कभनचायी कामनकायी प्रभङ्टख 
बई काभ गनन ऩाउने छैन। 

४. ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सॊघको गठन : सहकायी व्मवसामको 
ङ्जवकास, प्रवद्धनन य फजायीकयण रगामतका कामन गनन दपा १2 
फभोङ्ञजभ दतान बई कामनयत यहेका कम्तीभा तेह्र वटा सॊस्थाहरूरे 
आऩसभा ङ्झभरी आफ्नो ङ्जवषमको ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सॊघ 
गठन गनन सक्नेछन।् 

तय प्रदेश सयकायरे "क" वगन बनी प्रदेश याजऩत्रभा 
प्रकाशन गयी तोकेका दङ्टगनभ ऺेत्रका ङ्ञजल्राहरूभा कम्तीभा ऩाॉच 
वटा सॊस्थाहरू आऩसभा ङ्झभरी ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सॊघहरु 
गठन गनन सक्नेछन।्  

५.  ङ्ञजल्रा सहकायी सॊघको गठन : सहकायी व्मवसामको ङ्जवकास, 

प्रवद्धनन तथा फजायीकयण रगामतका कामनभा टेवा ऩङ्टर् माउन दपा 
१2 फभोङ्ञजभ दतान बएका कम्तीभा एक्काइस वटा सॊस्था वा 
ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सॊघहरू आऩसभा ङ्झभरी ङ्ञजल्रा 
सहकायी सॊघ गठन गनन  सक्नेछन।्  

तय, 
(१) प्रदेश सयकायरे "क" वगन बनी प्रदेश याजऩत्रभा 

प्रकाशन गयी तोकेका दङ्टगनभ ऺेत्रका ङ्ञजल्राहरूभा 
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कम्तीभा छ वटा सॊस्थाहरू आऩसभा ङ्झभरी ङ्ञजल्रा 
सहकायी सॊघ गठन गनन सक्नेछन।्  

(२) मसयी सॊघ गठन गदान दतान बएका ङ्ञजल्रा बङ्चयका 
ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी ङ्जवषमगत सहकायी 
सॊघहरू सभावेश गङ्चयएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।   

६.  प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सॊघको गठन : सहकायी व्मवसामको 
ङ्जवकास, प्रवद्धनन तथा फजायीकयण रगामतका कामनभा टेवा 
ऩङ्टर् माउन दपा १2 फभोङ्ञजभ दतान बएका कम्तीभा सात वटा 
ङ्ञजल्राका ऩच्चीस वटा ङ्जवषमगत सहकायी सॊस्थाहरू वा ङ्ञजल्रा 
ङ्जवषमगत सहकायी सॊघहरू ङ्झभरी आफ्नो ङ्जवषमको प्रदेश ङ्जवषमगत 
सहकायी सॊघ गठन गनन सक्नेछन।् 

तय मसयी सॊघ गठन गदान दतान बएका प्रदेशबङ्चयका ऩचास 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी ङ्ञजल्रा  ङ्जवषमगत सहकायी सॊघहरू सभावेश 
गङ्चयएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। आफ्नो ङ्जवषमको प्रदेश सॊघ गठन गदान छ 
वटा ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सॊघ दतान बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

७.  प्रदेश सहकायी सॊघको गठन : सहकायी व्मवसामको ङ्जवकास, 

प्रवद्धनन तथा फजायीकयण रगामतका कामनभा टेवा ऩङ्टर् माउन दपा 
१2 फभोङ्ञजभ दतान बएका सातवटा ङ्ञजल्राका कम्तीभा ऩैंतीस 
वटा सॊस्थाहरू वा ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सॊघहरू वा ङ्ञजल्रा 
सहकायी सॊघहरू वा प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सॊघहरू आऩसभा 
ङ्झभरी प्रदेश सहकायी सॊघको गठन गनन सक्नछेन।्  

तय मसयी सॊघ गठन गदान प्रदेशबङ्चय दतान बएका ङ्ञजल्रा 
ङ्जवषमगत सहकायी सॊघहरू, ङ्ञजल्रा सहकायी सॊघहरू य प्रदेश 
ङ्जवषमगत सहकायी सॊघहरू प्रत्मेकको ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
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सॊघहरू सभावेश गङ्चयएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। प्रदेश सहकायी सॊघ गठन 
गदान आफ्नो प्रदेशभा कम्तीभा सात वटा ङ्ञजल्रा सहकायी सॊघ 
दतान बएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। 

८.  ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सहकायी सॊघको गठन : (१) दपा १2 फभोङ्ञजभ दतान 
बएका कम्तीभा ऩच्चीस वटा फहङ्टउद्देश्मीम वा ङ्जवषमगत 
सॊस्थाहरूरे आऩसभा ङ्झभरी जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, आवासीम 
ऩङ्चयमोजना, मातामात, प्राङ्गायीक तथा  यासामङ्झनक भर कायखाना, 
ठूरा कृङ्जष उऩकयण, परपूर उत्ऩादन तथा प्रशोधन, जङ्झडफङ्टटी 
प्रशोधन, ङ्ञचनी उद्योग, शीत बण्डाय, अस्ऩतार, ङ्ञशऺारम, प्राङ्जवङ्झधक 
ङ्ञशऺारम, प्रमोगशारा, दङ्टग्धजन्म प्रशोधन उद्योग, भासङ्टजन्म उद्योग 
ऩशङ्टऩारन तथा कृङ्जष पाभन, होटेर तथा ङ्चयसोटन, ऩमनटन उद्योग तथा 
व्मवसाम जस्ता ठूरा रगानी चाङ्जहने उत्ऩादन कामन गनन वा 
सदस्मका साझा आवश्मकताका वस्तङ्ट वा सेवाको ऩङ्चयऩूङ्झतन गनन 
ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सॊघको गठन गनन सक्नेछन।्   

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सहकायी सॊघको 
सञ्चारन सम्फन्धी प्रङ्जामा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

9. सॊघ गठन गनन नसङ्जकन े: एक ङ्ञजल्राभा एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दा 
फढी ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सॊघ वा ङ्ञजल्रा सहकायी सॊघ, 
प्रदेशभा एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दा फढी प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी 
सॊघ वा प्रदेश सहकायी सॊघ गठन गनन सङ्जकने छैन। 

10. दतान नगयी सहकायी सॊस्था सञ्चारन गनन नहङ्टन े:  मस ऐन फभोङ्ञजभ 
दतान नगयी सहकायी सॊस्था सञ्चारन गनन हङ्टॉदैन।   
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१1. दतानको राङ्झग दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩने : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गठन 
हङ्टने देहाम फभोङ्ञजभका सहकायी सॊस्थारे दतानका राङ्झग यङ्ञजष्डाय 
सभऺ अनङ्टसूची-१ को ढाॉचाभा दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ  :-  

(क)  एक स्थानीम तहबन्दा फढी कामनऺ ते्र बएका 
सहकायी सॊस्थाहरू, 

(ख)   ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सॊघ, 
(ग)  ङ्ञजल्रा सहकायी सॊघ, 
(घ)  प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सॊघ, 
(ङ)  प्रदेश सहकायी सॊघ, 
(च)  एक स्थानीम तहबन्दा फढी कामनऺ ेत्र बएका प्रदेश 

ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सहकायी सॊघ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दयखास्त साथ देहाम 
फभोङ्ञजभका कागजातहरू  सॊरग्न गनङ्टन ऩनेछ :- 

(क)  सहकायी सॊस्थाको प्रस्ताङ्जवत ङ्जवङ्झनमभ, 

(ख)  सहकायी सॊस्थाको बावी मोजना य कामनाभ 
प्रङ्झतवेदन, 

(ग)  सदस्मरे ङ्झरन स्वीकाय गयेको शेमय सॊख्मा य शमेय 
यकभको ङ्जववयण, 

(घ)  तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयण।  

१2. दतान गनङ्टन ऩने : (१) दपा १1 को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप् त  

दयखास्त सङ्जहतका कागजातहरू छानङ्झफन गदान देहाम फभोङ्ञजभ 
बएको ऩाइएभा यङ्ञजष्डायरे दयखास्त ऩयेको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदन ङ्झबत्र 
त्मस्तो सहकायी सॊस्था दतान गयी अनङ्टसूची-२ को ढाॉचाभा दतान 
प्रभाणऩत्र ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :- 
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(क)  दयखास्त साथ ऩेश बएको ङ्जवङ्झनमभ मो ऐन तथा 
मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ यहेको,  

(ख)  प्रस्ताङ्जवत सहकायी सॊस्था सहकायी भूल्म, भान्मता 
य ङ्झसद्धान्त अनङ्टरूऩ सञ्चारन हङ्टन सक्ने आधाय 
यहेको, 

(ग)  सहकायी सॊस्था सभङ्टदामभा आधाङ्चयत एवॊ सदस्म 
केन्रीत बई सञ्चारन य ङ्झनमन्त्रण हङ्टन सक्ने स्ऩष्ट 
आधाय यहेको, 

(घ) खण्ड (ख) य (ग) भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जवषमका 
आधायहरू तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छानङ्झफन गदान प्रस्ताङ्जवत 
सहकायी सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन गनङ्टनऩने देङ्ञखएभा यङ्ञजष्डायरे 
त्मस्तो सॊशोधन गनङ्टनऩने व्महोया खङ्टराई दयखास्त प्राप्त बएको 
ङ्झभङ्झतरे एक भहीना ङ्झबत्र ङ्झनवेदकराई सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(3) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत दतान बई सञ्चारनभा यहेका एकबन्दा 
फढी स्थानीम तह वा ङ्ञजल्रा कामनऺ ेत्र यही एक प्रदेश तहसम्भ 
कामनऺ ेत्र कामभ गङ्चयएका सहकायी सॊस्था मसै ऐन फभोङ्ञजभ दतान 
बएको भाङ्झननछे। 

(४) मो ऐन प्रायम्ब बएको छ भङ्जहनाङ्झबत्र उऩदपा (३) 
फभोङ्ञजभका सॊस्थारे मस ऐन फभोङ्ञजभको प्रावधान ऩूया गयी 
यङ्ञजष्डाय सभऺ आफ्नो दतान प्रभाणऩत्र य अन्म ङ्जववयण (रेखा 
ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन सङ्जहतको साधायण सबाको प्रङ्झतवेदन) ऩेश गयी 
अद्यावङ्झधक गनङ्टन ऩनेछ। 
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(५) सहकायी सॊस्थारे दतान बएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत प्रदेश 
सहकायी सॊघ, प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सॊघ, ङ्ञजल्रा सहकायी सॊघ 
तथा सहकायी फैंकको सदस्मता ङ्झरन सक्नछे। 

(६) दतान बएको छ भङ्जहनाङ्झबत्र आफ्नो ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत 
सॊघभा अङ्झनवामन सदस्मता ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

१3. दतान गनन अस्वीकाय गनन सक्न े: (१) दपा १२ को उऩदपा (१) 
भा उङ्ञल्रङ्ञखत अवस्था नबएभा, सोही दपा फभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झनमभ 
सॊशोधनको राङ्झग सूचना ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदन ङ्झबत्र सूचनाभा 
उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन नगयेभा 
यङ्ञजष्डरायरे त्मस्तो सहकायी सॊस्था दतान गनन अस्वीकाय गनन 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था दतान गनन 
अस्वीकाय गयेकोभा यङ्ञजष्डरायरे कायण खङ्टराई सात ङ्छदन ङ्झबत्र सो 
को जानकायी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनवेदकराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

१4. सहकायी सॊस्था सॊगङ्छठत सॊस्था हङ्टन े : (१) सहकायी सॊस्था एक 
अङ्जवङ्ञच्छङ्ङ उ्तरयाङ्झधकायवारा स्वशाङ्झसत सङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टनेछ। 

(२) सहकायी सॊस्थाको एउटा छङ्ट िै छाऩ य रोगो हङ्टनेछ। 

(३) सहकायी सॊस्थारे मस ऐनको अङ्झधनभा यही व्मङ्ञि 
सयह चर अचर सम्ऩङ्ञ्तर प्राप् त गनन, उऩबोग गनन य फेच ङ्झफखन 
गनन सक्नेछ।  

(४) सहकायी सॊस्थारे व्मङ्ञि सयह आफ्नो नाभफाट नाङ्झरस 
उजयू गनन य सो उऩय ऩङ्झन सोही नाभफाट नाङ्झरस उजूय राग्न 
सक्नेछ। 
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(५) सहकायी सॊस्थारे व्मङ्ञि सयह कयाय गनन सक्नेछ। 

१5. सहकायी सॊस्थाको कामनऺ ते्र : (१) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत 
मस प्रदेशभा सञ्चारनभा यहेका सॊस्थाहरूको कामनऺ ते्र मसै ऐन 
फभोङ्ञजभ कामभ बएको भाङ्झननेछ।कामनऺ ेत्र ङ्जवस्ताय सम्फन्धी 
व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(२) मो ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका 
सॊस्थाहरूरे एक वषन ङ्झबत्र देहामका ङ्जववयण सङ्जहत यङ्ञजष्डाय सभऺ 
कामन सञ्चारन प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टन ऩनेछ:- 

(क)  भौजङ्टदा कामनऺ ेत्रको प्रदेश, ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह य 
वडा अनङ्टसायको सदस्मता ङ्जवस्तायको अवस्था, 

(ख) भौजङ्टदा कामनऺ ेत्रको प्रदेश, ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह य 
वडा अनङ्टसायको व्मावसाङ्जमक सेवा सञ्चारनको 
अवस्था, य 

(ग) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयण। 

(३) दतान हङ्टॉदाका फखत एक स्थानीम तहङ्झबत्र कामनऺ ेत्र 
कामभ गयी सञ्चारन गयेका सहकायी सॊस्थारे मस ऐन फभोङ्ञजभ 
कामनऺ ेत्र ङ्जवस्ताय गयी एक स्थानीम तह वा ङ्ञजल्रा बन्दा फढी य 
प्रदेश ङ्झबत्र कामनऺ ते्र कामभ गनन सक्नेछन।् 

(४) प्रदेशबन्दा फाङ्जहय कामनऺ ेत्र ङ्जवस्ताय गनन चाहन े
सॊस्थाको हकभा आवश्मकताका आधायभा प्रदेश भन्त्रारमरे 
नेऩार सयकाय सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनेछ। 

(५) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन जरङ्जवद्यङ्टत, ङ्ञशऺा, बाषा, साङ्जहत्म, सॊस्कृङ्झत, स्वास््म सेवा, 
सावनजङ्झनक मातामात, सञ्चाय, कृङ्जष वा वनजन्म ऩैदावायको 
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उत्ऩादन, सञ्चम वा प्रशोधन, दङ्टग्ध उद्योग, भासङ्टजन्म उद्योग 
ऩशङ्टऩारन तथा कृङ्जष पाभन, होटेर तथा ङ्चयसोटन, ऩमनटन उद्योग तथा 
व्मवसाम जस्ता व्मावसाङ्जमक ऺेत्र एवॊ सदस्महरूको सहबाङ्झगताका 
दृङ्जष्टरे सॊस्था दतान गदानका फखत नै पयाङ्जकरो कामनऺ ेत्र आवश्मक 
ऩने देङ्ञखएभा त्मस्ता सॊस्थाको कामनऺ ेत्र एक स्थानीम तह वा 
ङ्ञजल्रा वा एकबन्दा फढी ङ्ञजल्रा वा प्रदेशबय कामभ यहने गयी 
दतान गनन सङ्जकनेछ।  

(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामन सञ्चारन प्रङ्झतवेदन ऩेश 
बएऩङ्झछ यङ्ञजष्डायरे सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाराई देहाम फभोङ्ञजभ 
कामनऺ ेत्र ऩङ्टन्ङ्झनधानयण गनन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नछे :– 

(क) उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको सदस्मता 
ङ्जवस्ताय नबएको वा तोङ्जकएको सॊख्माबन्दा कभ 
सदस्म बएको वा बौगोङ्झरक ङ्झनयन्तयता नबएको 
ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह य वडा ङ्ञझकी कामनऺ ते्र 
घटाउन,े 

(ख)  उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै 
व्मावसाङ्जमक सेवा सञ्चारन बएको नदेङ्ञखएभा 
त्मस्तो ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह य वडा  कामनऺ ते्र 
घटाउन,े 

(ग)  सॊस्थाको सञ्चारन खचन धाङ्ङ सक्ने गयी 
व्मावसाङ्जमक कामनकङ्ट शरता फढाउन य सॊस्था 
सञ्चारनभा सदस्मको सहबाङ्झगता रोकताङ्ञन्त्रक 
ङ्झनमन्त्रण कामभ या अत अङ्झतङ्चयि ङ्ञजल्रा, स्थानीम 
तह वा वडा हटाई उऩमङ्टि कामनऺ ेत्र कामभ या अत,े 
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(घ)  व्मावसाङ्जमक एवॊ प्रवद्धननात्भक सेवाका राङ्झग 
ङ्ञजल्रा वा प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सॊघ वा ङ्ञजल्रा 
वा प्रदेश सहकायी सॊघको सदस्मताको प्राप्तीराई 
सहज तङ्टल्माउन अङ्झतङ्चयि ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह वा 
वडा हटाई उऩमङ्टि कामनऺ ेत्र कामभ या अत।े 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्डायरे ङ्झनदेशन ङ्छदएकोभा 
सहकायी सॊस्थारे एक वषनङ्झबत्र ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन गयी आफ्नो 
कामनऺ ेत्र ऩङ्टन्ङ्झनधानयण गनङ्टन ऩनेछ। 

(८) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे 
तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र आफ्नो कामनऺ ेत्र ऩङ्टन्ङ्झनधानयण नगयेभा 
यङ्ञजष्डायरे सहकायी सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनको अङ्झधनभा यही 
त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको कामनऺ ेत्र तीन भङ्जहना ङ्झबत्र ऩङ्टन्ङ्झनधानयण 
गनेछ। 

(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्डायरे कामनऺ ेत्र ऩङ्टन् 
ङ्झनधानयण गङ्चयङ्छदएकोभा ङ्ञच्तर नफङ्टझ्ने सहकायी सॊस्थारे कामनऺ ते्र 
ऩ ङ्टन् ङ्झनधानयणको जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदन ङ्झबत्र 
भन्त्रारम सभऺ ऩङ्टनयावरोकनका राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ। 

(१०) उऩदपा (९) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदनभा भन्त्रारमरे 
साठी ङ्छदनङ्झबत्र ऩङ्टनयावरोकन गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ। 

(११) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन सहकायी सॊस्थारे स्वेङ्ञच्छक रूऩभा जङ्टनसङ्टकै सभमभा 
कामनऺ ेत्र घटाउने गयी ऩङ्टन्ङ्झनधानयण गनन ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन गनन 
सक्नेछ।  
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(१२) कामनऺ ेत्रको ङ्जवस्ताय तथा कामनऺ ते्रको ऩङ्टन्ङ्झनधानयण 
सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

१6. जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩने :  एक स्थानीम तहबन्दा फढी कामनऺ ेत्र  वा 
एक ङ्ञजल्राबन्दा फढी कामनऺ ेत्र कामभ याखी दतान बई सञ्चारनभा 
यहेका सहकायी सॊस्थाहरूरे सेवा सञ्चारन गदान सञ्चाङ्झरत सेवाको 
ङ्जववयण सङ्जहत यङ्ञजष्डायराई जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

१7. सहकायी सॊस्थाको वगॉकयण : सहकायी सॊस्थाको वगॉकयण 
अनङ्टसूची-३ भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१8. कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनन सक्न े : 
(१) दपा 12 फभोङ्ञजभ दतान प्रभाणऩत्र प्राप् त गये ऩङ्झछ सॊस्था वा 
सॊघरे  दपा 21 फभोङ्ञजभको उद्दशे्म प्राङ्झप्तका राङ्झग मस ऐन य 
ङ्जवङ्झनमभको अङ्झधनभा यही आवश्मक कायोफाय, व्मवसाम,  उद्योग 
वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनन सक्नेछ।  

(2) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सॊस्था वा सॊघरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कायोफाय, व्मवसाम, 

उद्योग वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनन छङ्ट िै सॊस्था दतान गनङ्टन ऩने 
छैन। 

तय त्मस्तो कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩङ्चयमोजना 
सञ्चारन गनन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्वीकृङ्झत वा 
इजाजतऩत्र ङ्झरनङ्ट ऩने यहेछ बने सो फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्वीकृङ्झत 
वा इजाजतऩत्र ङ्झरएय भात्र कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा 
ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनङ्टन ऩनेछ। मसयी अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्वीकृङ्झत वा 
इजाजतऩत्र ङ्झरनको राङ्झग सहकायी सॊस्थारे ङ्छदएको आवदेनराई 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे प्राथङ्झभकताभा याखी प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभको कायफाही गनङ्टन ऩनेछ। 
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(3) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ सॊस्था वा सॊघरे प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र स्वीकृङ्झत वा इजाजतऩत्र प्राप् त गयेभा 
ऩन्र ङ्छदन ङ्झबत्र सोको जानकायी यङ्ञजष्डायराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(4) दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी सॊस्था वा सॊघरे वा सयकायी 
(स्थानीम, प्रदेश य सॊघीम) तह, व्मङ्ञि य ङ्झनजी (कम्ऩनीहरु) 
सभेतको सॊमङ्टि वा साझेदायीभा आफ्नो उत्ऩादन, प्रशोधन वा 
सेवाको फजायीकयणको राङ्झग मस ऐनको अधीनभा यही आवश्मक 
कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनन सक्नेछन।् 

(5) उऩदपा (4) फभोङ्ञजभको कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग 
वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(6) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सॊस्था वा सॊघरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सञ्चारन गने कायोफाय, 

व्मवसाम, उद्योग वा ऩङ्चयमोजनाको उत्ऩादन सहकायी ब्राण्डभा 
ङ्झफाी ङ्झफतयण गनन सक्नछेन।्  

तय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट त्मस्तो 
ब्राण्ड प्राङ्झप्तको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने यहेछ बने सो फभोङ्ञजभ स्वीकृङ्झत 
ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(7) सॊस्था वा सॊघरे उत्ऩादन गयेको वस्तङ्टहरूको 
उत्ऩङ्ञ्तरको प्रभाणऩत्र जायी गने प्रङ्जामा य आधाय प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१9. दाङ्जमत्व सीङ्झभत हङ्टन े : (१) सहकायी सॊस्थाको कायोफायको 
सम्फन्धभा सदस्मको दाङ्जमत्व ङ्झनजरे खङ्चयद गयेको वा खङ्चयद गनन 
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स्वीकाय गयेको शमेयको अङ्झधकतभ यकभसम्भ भात्र सीङ्झभत 
यहनेछ।  

(२) सहकायी सॊस्थाको नाभभा "सहकायी"  य नाभको 
अन्त्मभा "ङ्झरङ्झभटेड" बङे्ङ शब्द या अतङ्ट ऩनेछ।  

20. सहकायीका भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्त ऩारना गनङ्टन ऩने : सहकायी 
सॊस्थाको गठन तथा सञ्चारन गदान सहकायीका भूल्म, भान्मता य 
ङ्झसद्धान्तको ऩारना गनङ्टन ऩनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद–३ 

सॊस्था वा सॊघको उद्दशे्म तथा कामन 

२1. सॊस्था वा सॊघको उद्दशे्म : कामनऺ ेत्रभा आधाङ्चयत य सदस्म केङ्ञन्रत 
बई आफ्ना सदस्महरूको आङ्झथनक, साभाङ्ञजक तथा साॊस्कृङ्झतक 
उङ्ङमन गनङ्टन सॊस्था वा सॊघको भङ्टख्म उद्देश्म हङ्टनेछ।   

२2. सॊस्था वा सॊघको कामन : सॊस्था वा सॊघका कामनहरू देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन ्:- 

(क)  सहकायीका ङ्झसद्धान्त, भूल्म य भान्मताहरूको 
ऩारना गने, गयाउन,े 

(ख) सदस्म य आफ्नो व्मवसामको ङ्जहत प्रवद्धनन तथा सो 
को फजायीकयण गने, गयाउन,े 

(ग)  सदस्मराई ङ्ञशऺा, सूचना य ताङ्झरभ प्रदान गने , 

(घ) सॊस्थारे गने उत्ऩादन तथा सेवाको भाऩदण्ड 
ङ्झनधानयण गयी गङ्टणस्तय सङ्टधाय, आङ्झथनक स्थाङ्जमत्व य 
जोङ्ञखभ व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामन गने,  

(ङ) आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारी रागू गने, 
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(च) सॊस्था वा सॊघको व्मावसाङ्जमक प्रवद्धनन तथा ङ्जवकास 
सम्फन्धी ङ्जामाकराऩहरू सञ्चारन गने, 

(छ) भन्त्रारम तथा यङ्ञजष्डायको ङ्झनदेशन ऩारना गने, 
गयाउने, 

(ज)  सदस्म सॊस्था वा सॊघभा सङ्टशासन प्रवद्धनन गने, 
गयाउने, 

(झ) सॊस्था वा सॊघको फीचको ऩायस्ऩङ्चयक सहमोग 
अङ्झबवृङ्जद्ध गने, गयाउने, 

(ञ)  ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत कामनहरू गने। 

ऩङ्चयच्छेद–४ 

ङ्जवङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामनङ्जवङ्झध 

२3. ङ्जवङ्झनमभ फनाउनङ्ट ऩने : (१) सहकायी सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन 
अन्तगनत फनकेो ङ्झनमभावरी, ङ्झनदेङ्ञशका, भाऩदण्ड य कामनङ्जवङ्झधको 
अङ्झधनभा यही आफ्नो कामन सञ्चारनको राङ्झग ङ्जवङ्झनमभ फनाउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जवङ्झनमभ यङ्ञजष्डायफाट 
स्वीकृत बए ऩङ्झछ रागू हङ्टनछे। 

२4. आन्तङ्चयक कामनङ्जवङ्झध फनाउन सक्न े : (१) सहकायी सॊस्थारे मो 
ऐन, मस ऐन अन्तगनत फनकेो ङ्झनमभावरी, ङ्झनदेङ्ञशका, भाऩदण्ड, 
कामनङ्जवङ्झध य ङ्जवङ्झनमभको अङ्झधनभा यही आवश्मकता अनङ्टसाय 
आफ्नो आन्तङ्चयक कामनङ्जवङ्झध फनाउन सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक कामनङ्जवङ्झध 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको साधायण सबारे स्वीकृत गयेऩङ्झछ रागू 
हङ्टनेछ। 
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२5. ङ्जवङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कामनङ्जवङ्झधभा सॊशोधन : (१) सहकायी 
सॊस्थाको साधायण सबाको कूर सदस्म सॊख्माको फहङ्टभतफाट 
ङ्जवङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कामनङ्जवङ्झध सॊशोधन हङ्टन सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊशोधन बएको ङ्जवङ्झनमभ 
यङ्ञजष्डायफाट स्वीकृत बएऩङ्झछ रागू हङ्टनछे। साधायण सबारे 
सॊशोधन गयेको ङ्जवङ्झनमभ स्वीकृङ्झतको राङ्झग ऩेश गयेको ङ्झभङ्झतरे 
एक भङ्जहनाङ्झबत्र स्वीकृत गनङ्टन ऩनेछ 

ऩङ्चयच्छेद–५ 

सदस्मता 

२6. सॊस्थाको सदस्मता : (१) सोह्र वषन उभेय ऩूया गयेका देहाम 
फभोङ्ञजभका नेऩारी नागङ्चयकहरू सॊस्थाको सदस्म हङ्टन सक्नेछन ्:- 

(क)  सॊस्थाको कामनऺ ते्र ङ्झबत्र फसोफास गङ्चययहेको वा 
आफ्नो कामनऺ ेत्र ङ्झबत्र ऩने स्थानीम ङ्झनकाम वा 
तहभा व्मवसाम दतान गयी व्मावसाङ्जमक कामन 
गयेको,  

(ख)  सॊस्थाको शमेय खङ्चयद गयेको, 
(ग)  सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत शतनहरू ङ्झनवानह गनन 

भञ्जङ्टय गयेको, 
(घ)  सॊस्थाको ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवानह गनन भञ्जङ्टय बएको, 
(ङ)  सॊस्थारे गयेको कायोफायसॉग प्रङ्झतस्ऩधान हङ्टने गयी 

कायोफाय नगयेको। 

(२) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
प्रदेश सयकायका ङ्झनकामहरू, स्थानीम तहका साथै सॊस्थाको 
कामनऺ ेत्र ङ्झबत्रका सहकायी ङ्जवद्यारम य साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम, गङ्टठी, 
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स्थानीम क्रफ, स्थानीम तहभा गठन बएका उऩबोिा 
सङ्झभङ्झत/सभूहहरू, ङ्झनजी पभन वा कम्ऩनीहरु सॊस्थाको सदस्म हङ्टन 
फाधा ऩने छैन।  

(३) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन कङ्ट नै सहकायी सॊस्थारे अको कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको 
सदस्मता ङ्झरने सम्फन्धी व्मवस्था सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

२7. सदस्मता प्राप् त गनन ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने : (१) सॊस्थाको सदस्मता 
ङ्झरन चाहने सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र 
ङ्छदन ङ्झबत्र सङ्झभङ्झतरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ तथा 
ङ्जवङ्झनमभको अङ्झधनभा यही सदस्मता प्रदान गने वा नगने ङ्झनणनम 
गनङ्टन ऩनेछ। 

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

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस 
ङ्छदन ङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिरे त्मस्तो सॊस्था उऩय यङ्ञजष्डायसभऺ 
उजङ्टय गनन सक्नेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्राप् त उजङ्टयी छानङ्झफन गदान 
ङ्झनवेदकराई सदस्मता प्रदान गनङ्टन ऩने देङ्ञखएभा यङ्ञजष्डरायरे त्मस्तो 
ङ्झनवेदकराई सदस्मता प्रदान गननको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई 
आदेश ङ्छदन सक्नेछ। 
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(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै आदेश प्राप्त बएभा सो 
आदेश प्राप् त गयेको सात ङ्छदन ङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे 
ङ्झनवेदकराई सदस्मता प्रदान गयी सोको जानकायी यङ्ञजष्डायराई 
ङ्छदनङ्ट  ऩनेछ।  

२8. सदस्म हङ्टन नऩाउन े : कङ्ट नै व्मङ्ञि एकै प्रकृङ्झतका एकबन्दा फढी 
सॊस्थाको सदस्म हङ्टन ऩाउने छैन।  

तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञि एकै प्रकृङ्झतको 
एकबन्दा फढी सॊस्थाको सदस्म यहेको बए मो ऐन प्रायम्ब बएको 
ङ्झभङ्झतरे एक वषनङ्झबत्र कङ्ट नै एक सॊस्थाको भात्र सदस्मता कामभ 
या अतङ्ट ऩनेछ। 

29. सदस्म हङ्टन सक्न े : (१) दपा ४ फभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत 
सहकायी सॊघभा ङ्ञजल्रा ङ्झबत्रका ङ्जवषमगत सॊस्थाहरू सदस्म हङ्टन 
सक्नेछन।् 

(२) दपा ५ फभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रा सहकायी सॊघभा ङ्ञजल्रा 
ङ्झबत्रका सॊस्था य ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सॊघहरू सदस्म हङ्टन 
सक्नेछन।्  

(३) दपा ६ फभोङ्ञजभको प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सॊघभा 
प्रदेश ङ्झबत्रका ङ्जवषमगत सॊस्था य ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी 
सॊघहरू सदस्म हङ्टन सक्नछेन।्  

(४) दपा ७ फभोङ्ञजभको प्रदेश सहकायी सॊघभा 
प्रदेशङ्झबत्रका सॊस्था, ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सॊघ, ङ्ञजल्रा 
सहकायी सॊघ य प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सॊघ सदस्म हङ्टन 
सक्नेछन।् 
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(5) मस दपा फभोङ्ञजभ सदस्मता ङ्झरने सम्फन्धी प्रङ्जामा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

30. सदस्मताको सभाङ्झप्त : (१) कङ्ट नै सदस्मको सदस्मता देहामको 
अवस्थाभा सभाप्त हङ्टनछे :- 

(क)  सदस्मता त्माग गयेभा, 
(ख) वाङ्जषनक साधायण सबाभा ङ्झफना सूचना रगाताय तीन 

ऩटकसम्भ अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा, 
(ग) मो ऐन,  मस ऐन अन्तगनत फनकेो ङ्झनमभ वा 

ङ्जवङ्झनमभको फायम्फाय उल्रॊघन गयेभा, 
(घ) दपा २6 फभोङ्ञजभको मोग्मता नबएभा। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
कङ्ट नै सदस्मरे सॊस्थाफाट प्राप् त वा ब ङ्टिान गनङ्टन ऩने कङ्ट नै यकभ 
बएभा सो पयपायक नबएसम्भ वा ङ्झनजरे ङ्झरएको ऋण ङ्झतनङ्टन ऩने 
कङ्ट नै दाङ्जमत्व वा अन्म कङ्ट नै सदस्मको तपन फाट ङ्झधतो वा जभानत 
फसेकोभा सोको दाङ्जमत्व पयपायक नबएसम्भ ङ्झनजको सदस्मता 
सभाप्त हङ्टने छैन।  

(३) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन साधायण सबा फोराउने ङ्झनणनम बइसकेऩङ्झछ साधायण सबा 
सम्ऩङ्ङ नबएसम्भ कसैराई ऩङ्झन सदस्मताफाट हटाउन सङ्जकन े
छैन। 

31. सङ्टङ्जवधा प्राप् त गनन नसक्न े: कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टन 
ऩने कङ्ट नै दाङ्जमत्व ङ्झनधानङ्चयत सभमङ्झबत्र नङ्झतयेभा वा मो ऐन, मस ऐन 
अन्तगनत फनकेो ङ्झनमभ तथा ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सचेत गयाउॉदा 
गयाउॉदै ऩङ्झन सदस्मरे ऩारन गनङ्टन ऩने प्रावधान तीन ऩटकसम्भ 
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उल्रॊघन गयेभा त्मस्तो सदस्मरे अन्म सदस्म सयहको सङ्टङ्जवधा 
प्राप् त गनन सक्ने छैन। 

ऩङ्चयच्छेद –६ 

साधायण सबा, सङ्झभङ्झत तथा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झत 

३2. साधायण सबा : (१) सहकायी सॊस्थाको सवोच्च अॊगको रूऩभा 
साधायण सबा यहनेछ। 

(२) सहकायी सॊस्थाका सफै सदस्महरू साधायण सबाका 
सदस्म हङ्टनेछन।् 

(३) सहकायी सॊस्थाको साधायण सबा देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ:– 

(क) प्रायङ्ञम्बक साधायण सबा, 
(ख) वाङ्जषनक साधायण सबा, 
(ग) ङ्जवशेष साधायण सबा। 

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

(क)  प्रायङ्ञम्बक साधायण सबा हङ्टन ेअङ्ञघल्रो ङ्छदनसम्भको 
काभ कायफाही य आङ्झथनक कायोफायको जानकायी 
ङ्झरन,े 

(ख)  चारू आङ्झथनक वषनको राङ्झग वाङ्जषनक कामनाभ तथा 
फजेट स्वीकृत गने, 

(ग)  प्रङ्झतवेदन तथा ङ्जव्तरीम ङ्जववयण अनङ्टभोदन गने, 

(घ)  ङ्जवङ्झनमभभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत वा रेखा 
सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनवानचन गने, 
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(ङ)  आन्तङ्चयक कामनङ्जवङ्झध ऩाङ्चयत गने, 

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

(छ)  ङ्जवङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामनहरू 
गने। 

३4. वाङ्जषनक साधायण सबाको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय : वाङ्जषनक 
साधायण सबाको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ:– 

(क) वाङ्जषनक कामनाभ तथा फजेट स्वीकृत गने, 

(ख) वाङ्जषनक रेखा ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत गने, 

(ग) सङ्झभङ्झत वा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्जवघटन 
तथा ङ्झनवानचन गने, 

(घ) सञ्चारक वा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक 
वा सदस्मराई ऩदफाट हटाउन सक्न,े 

(ङ) सङ्झभङ्झत य रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको वाङ्जषनक 
प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत गने, 

(च) ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन तथा आन्तङ्चयक कामनङ्जवङ्झध ऩाङ्चयत 
गने, 

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

(ज)  सॊस्था एकीकयण वा ङ्जवघटन सम्फन्धी ङ्झनणनम गने, 

(झ)  ऩाङ्चयश्रङ्झभक रगामतका सङ्टङ्जवधा तोक्ने, 
(ञ)  ऋण तथा अनङ्टदान प्राप्त गने सम्फन्धभा ङ्झनणनम गने, 

(ट) सदस्मको दाङ्जमत्व ङ्झभनाहा ङ्छदने, 
(ठ)  सङ्झभङ्झतराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन,े 
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(ड)  कामानरम प्रमोजनको राङ्झग घय जग्गा खयीद ङ्जवाी 
सम्फन्धी ङ्झनणनम गने, 

(ढ)  ङ्जवङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामनहरू 
गने। 

३5. साधायण सबाको फैठक : (१) सङ्झभङ्झतरे सहकायी सॊस्था दतान 
बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहना ङ्झबत्र प्रायङ्ञम्बक साधायण सबा फोराउनङ्ट 
ऩनेछ। 

(२) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथनक वषन सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ 
भङ्जहना ङ्झबत्र वाङ्जषनक साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩनेछ। 

(३) सङ्झभङ्झतरे देहामको अवस्थाभा ङ्जवशेष साधायण सबा 
फोराउन ऩनेछ:– 

(क) दपा 45 को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) 
फभोङ्ञजभ रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा, 

(ख) कङ्ट नै सञ्चारकरे ङ्जवशेष साधायण सबा फोराउन ऩेश 
गयेको प्रस्ताव सङ्झभङ्झतद्वाया ऩाङ्चयत बएभा, 

(ग)  सङ्झभङ्झतरे कङ्ट नै खास काभको राङ्झग ङ्जवशषे साधायण 
सबा फोराउने ङ्झनणनम गयेभा, 

(घ)  ङ्जवशेष साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩने कायण खङ्टराई 
ऩन्र प्रङ्झतशत सदस्मरे सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनवेदन 
ङ्छदएभा, 

(ङ) दपा 36 को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्डायरे 
ङ्झनदेशन ङ्छदएभा, 

(च) दपा 38 को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्डायरे 
आदेश ङ्छदएभा। 
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(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सॊस्थाको सञ्चारक वा व्मवस्थाऩकफाट आफ्नो ङ्ञजम्भेवायी ऩूया 
नगयी सॊस्था सञ्चारनभा सभस्मा उत्ऩङ्ङ बएको अवस्थाभा 
यङ्ञजष्डायराई जानकायी ङ्छदई साधायण सदस्महरूभध्मेफाट फहङ्टभत 
सदस्म उऩङ्ञस्थत बई ङ्जवशेष साधायण सबा गनन सङ्जकनेछ। 

(५) एक हजाय वा सोबन्दा फढी सदस्म बएको सॊस्थारे 
साधायण सबा फोराउॉदा सभान कामनसूचीभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
सदस्म सॊख्माको आधायभा स्थानीम तह वा वडा वा तोङ्जकएको 
ऺेत्रभा तोङ्जकएको सॊख्माभा सञ्चारक सदस्महरूराई ऩठाई 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध चमन गने य प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको उऩङ्ञस्थङ्झतको सबारे अङ्ञन्तभ 
ङ्झनणनम गनेछ। 

३6. ङ्जवशषे साधायण सबा फोराउन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्न े : (१) कङ्ट नै 
सहकायी सॊस्थाको ङ्झनयीऺण वा सङ्टऩङ्चयवेऺण गदान वा कसैको उजङ्टयी 
ऩयी छानङ्झफन गदान देहामको अवस्था देङ्ञखन आएभा यङ्ञजष्डायरे 
त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको सङ्झभङ्झतराई साधायण सबा फोराउन 
ङ्झनदेशन ङ्छदन  सक्नेछ :-   

(क)  सहकायीको भूल्म, भान्मता तथा ङ्झसद्धान्त ङ्जवऩयीत 
कामन गयेभा,  

(ख)  मो ऐन, मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ 
तथा आन्तङ्चयक कामनङ्जवङ्झध ङ्जवऩयीतको कामन गयेभा, 

(ग)  यङ्ञजष्डायरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको फायम्फाय उल्रॊघन 
गयेभा, 

(घ)  दपा ३8 को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्डायरे 
ङ्झनदेशन ङ्छदएभा। 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साधायण सबा फोराउन 
ङ्झनदेशन प्राप् त बएभा सङ्झभङ्झतरे सो ङ्झनदेशन प्राऩ ् त बएको ङ्झभङ्झतरे 
एक्काइस ङ्छदन ङ्झबत्र साधायण सबाको फैठक फोराउनङ्ट ऩनेछ य 
साधायण सबाको फैठकभा उजङ्टयी वा ङ्झनयीऺणका ाभभा देङ्ञखएका 
ङ्जवषमभा छरपर गयी सोको प्रङ्झतवेदन यङ्ञजष्डायसभऺ ऩेश गनङ्टन 
ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) वा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अवङ्झधङ्झबत्र 
सङ्झभङ्झतरे साधायण सबा नफोराएभा यङ्ञजष्डायरे त्मस्तो साधायण 
सबा फोराउन सक्नेछ। 

(४) सहकायी सॊस्थाको साधायण सबाको राङ्झग गणऩूयक 
सॊख्मा तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ्ख्माको कम्तीभा फहङ्टभत 
हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।  

तय ऩङ्जहरो ऩटक फोराइएको साधायण सबाभा गणऩूयक 
सॊख्मा नऩङ्टगेभा त्मसको सात ङ्छदन ङ्झबत्र दोस्रो ऩटक साधायण सबा 
फोराउनङ्ट ऩनेछ। मसयी दोस्रो ऩटक फोराइएको साधायण सबाभा 
एक ङ्झतहाई साधायण सदस्महरूको उऩङ्ञस्थङ्झत बएभा साधायण 
सबाको गणऩूयक सॊख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननछे। 

३7. सञ्चारक सङ्झभङ्झत : (१) सहकायी सॊस्थाभा साधायण सबाफाट 
ङ्झनवानङ्ञचत एक सञ्चारक सङ्झभङ्झत   यहनछे।सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा 
एउटै व्मङ्ञि अध्मऺ ऩदभा रगाताय दङ्टई ऩटकबन्दा फढी फहार 
हङ्टन ऩाउने छैन। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा उऩरब्ध बएसम्भ 
कम्तीभा ते्तरीस प्रङ्झतशत भङ्जहरा सदस्मको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित 
गनङ्टन ऩनेछ।  
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(३) एउटै ऩङ्चयवायको एकबन्दा फढी सदस्म एकै अवङ्झधभा 
सञ्चारक तथा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको ऩदभा उम्भेदवाय फङ्ङ 
य ङ्झनवानङ्ञचत हङ्टन सक्ने छैन। 

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

तय सॊघ वा सॊस्थाको सञ्चारक सङ्झभङ्झतभध्मेफाट एक जना 
कामनकायी फङ्ङ फाधा ऩने छैन।  

(५) कङ्ट नै व्मङ्ञि एकै सभमभा एक भात्र सहकायी सॊस्थाको 
सञ्चारक हङ्टन सक्नेछ।  

तय ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सॊघको हकभा मो व्मवस्था रागू हङ्टने छैन।  

(६) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञि एकबन्दा फढी 
सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक वा सोही वा अको सहकायी सॊस्थाको 
कभनचायी बएकोभा मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक वषनङ्झबत्र 
कङ्ट नै एक सहकायी सॊस्थाको भात्र सञ्चारक वा कभनचायी यहनङ्ट 
ऩनेछ। 

(७) कङ्ट नै तल्रो तहको सहकायी सॊघको सञ्चारक भाङ्झथल्रो 
तहको सॊघभा ङ्झनवानङ्ञचत बएभा तल्रो तहको सहकायी सॊघको 
सञ्चारक तत्कार छोडनङ्ट ऩनेछ।  

(८) सङ्झभङ्झत य रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको कामानवङ्झध चाय 
वषनको हङ्टनछे। 

(९) सॊघीम भन्त्री, प्रदेश भन्त्री, ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतका 
प्रभङ्टख य उऩप्रभङ्टख, भहानगयऩाङ्झरका, उऩभहानगयऩाङ्झरका, 
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नगयऩाङ्झरकाका प्रभङ्टख, उऩप्रभङ्टख य वडा अध्मऺ तथा 
गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺ, उऩाध्मऺ य वडा अध्मऺ ऩदभा यहेको 
व्मङ्ञि सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक सङ्झभङ्झत वा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण 
सङ्झभङ्झतभा ङ्झनवानङ्ञचत वा भनोनीत हङ्टने छैन। 

(१०) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत सॊघीम भन्त्री, प्रदेश 
भन्त्री, ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झतका प्रभङ्टख य उऩप्रभङ्टख, 
भहानगयऩाङ्झरका, उऩभहानगयऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरकाका प्रभङ्टख, 
उऩप्रभङ्टख य वडा अध्मऺ तथा गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺ, उऩाध्मऺ, 
वडा अध्मऺ ऩदभा यहेको व्मङ्ञि सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक 
सङ्झभङ्झत वा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतभा ङ्झनवानङ्ञचत वा भनोनीत 
बएको बएभा मो ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ तत्कार आफ्नो ऩदफाट 
याजीनाभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(११) सहकायी सॊस्थाको दतान तथा ङ्झनमभन गननको राङ्झग 
स्थाङ्जऩत प्रदेश सयकायको सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम वा स्थानीम तहभा 
कामनयत कभनचायीहरुरे सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा 
ङ्झनवानङ्ञचत हङ्टन ऩाउने छैन। मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत त्मस्तो 
ङ्झनकामभा कामनयत कभनचायी सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा 
ङ्झनवानङ्ञचत बएको बएभा मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे तत्कार 
सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ऩदफाट याजीनाभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(१२) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था सहकायी 
सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

३8. सङ्झभङ्झतको ङ्झनवानचन : (१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामानवङ्झध सभाप्त हङ्टन ङ्ट 
अगावै अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनवानचन गयाउनङ्ट ऩनेछ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनवानचन नगयाएको 
जानकायी प्राप् त बएभा त्मस्तो जानकायी प्राप् त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन 
भङ्जहनाङ्झबत्र सङ्झभङ्झतको ङ्झनवानचन गयाउन यङ्ञजष्डायरे सम्फङ्ञन्धत 
सङ्झभङ्झतराई आदेश ङ्छदन सक्नछे। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्डरायरे आदेश ङ्छदएकोभा 
सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे सो आदेश फभोङ्ञजभको सभमावङ्झध ङ्झबत्र 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनवानचन गयाई यङ्ञजष्डायराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनवानचन नगयाएभा 
यङ्ञजष्डायरे त्मस्तो सहकायी सॊस्था सदस्म यहेको भाङ्झथल्रो सॊघ बए 
सो सॊघको प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतराई सहबागी गयाई सङ्झभङ्झतको ङ्झनवानचन 
सम्फन्धी सम्ऩूणन कामन गने, गयाउनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ङ्झनवानचन रगामत कामनभा 
सहमोग ऩङ्टर् माउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको कतनव्म 
हङ्टनेछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ कामन गदान, गयाउॉदा रागेको 
सम्ऩूणन खचन सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे व्महोनङ्टन ऩनेछ। 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको अको ङ्झनवानचन 
नबएसम्भको राङ्झग सङ्झभङ्झतरे ङ्जवङ्झनमभभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ 
आफ्नो कामन सञ्चारन गनेछ।  

३9. सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अन्मत्र 
उङ्ञल्रङ्ञखत काभ, कतनव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि सङ्झभङ्झतको काभ, 

कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क)  सहकायीका भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्त फभोङ्ञजभ 
सहकायी सॊस्थाको सञ्चारन गने, 
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(ख)  आङ्झथनक तथा प्रशासकीम कामन गने, गयाउन,े 

(ग)  प्रायङ्ञम्बक साधायण सबा, वाङ्जषनक साधायण सबा 
तथा ङ्जवशेष साधायण सबा फोराउन,े 

(घ)  साधायण सबाका ङ्झनणनमहरू कामानन्वमन गने, 
गयाउने, 

(ङ)  सहकायी सॊस्थाको नीङ्झत, मोजना, फजेट तथा वाङ्जषनक 
कामनाभको तजङ्टनभा गयी साधायण सबा सभऺ ऩेश 
गने, 

(च)  सहकायी सॊस्थाको सदस्मता प्रदान गने तथा 
सदस्मताफाट हटाउन,े  

(छ)  शेमय नाभसायी तथा ङ्जपतान सम्फन्धी कामन गने, 

(ज)  सम्फङ्ञन्धत सॊघको सदस्मता ङ्झरन,े 

(झ)  ङ्जवङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामनङ्जवङ्झध तमाय गयी 
साधायण सबाभा ऩेश गने,  

(ञ)  सहकायी सॊस्थाको कामनऺ ेत्र ङ्झबत्र सॊस्थाको 
कायोफाय य व्मवसामको ङ्जहत प्रवद्धननको राङ्झग 
आवश्मक कामन गने, गयाउन,े 

(ट)  तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामन गने। 

40. सञ्चारक ऩदभा फहार नयहन े: देहामको कङ्ट नै अवस्थाभा सञ्चारक 
आफ्नो ऩदभा फहार यहन सक्ने छैन :- 

(क)  ङ्झनजरे ङ्छदएको याजीनाभा स्वीकृत बएभा, 
(ख)  ङ्झनजराई दपा 41को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ 

सञ्चारकफाट हटाउने ङ्झनणनम बएभा, 
(ग)  ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सहकायी सॊस्था फाहेक ङ्झनज अको 

सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक यहेको प्रभाङ्ञणत बएभा, 
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(घ)  ङ्झनज सोही वा अको सहकायी सॊस्थाको कभनचायी 
यहेको प्रभाङ्ञणत बएभा, 

तय दपा ३7 को उऩदपा (४) को 
प्रङ्झतफन्धात्भक वाक्माॊशभा रेङ्ञखएको कङ्ट याभा सोही 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(ङ)  ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सहकायी सॊस्था फाहेक ङ्झनज सोही वा 
अको सहकायी सॊस्थाको रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण 
सङ्झभङ्झतको ऩदभा यहेको प्रभाङ्ञणत बएभा, 

(च)  ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा। 

41. सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्न े : (१) साधायण सबारे 
फहङ्टभतको ङ्झनणनमफाट देहामको अवस्थाभा कङ्ट नै सञ्चारकराई 
ऩदफाट हटाउन सक्नछे :- 

(क)  आङ्झथनक ङ्जहनाङ्झभना गयी सम्फङ्ञन्धत सहकायी 
सॊस्थाराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टर् माएभा, 

(ख)  अनाङ्झधकृत तवयरे सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको 
कायोफाय सम्फन्धी ङ्जवषमको गोऩनीमता बङ्ग गयेभा, 

(ग)  सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको कायोफाय य 
व्मवसामसॉग प्रङ्झतस्ऩधान हङ्टन े गयी सभान प्रकृङ्झतको 
कायोफाय वा व्मवसाम गयेभा, 

(घ)  सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको अङ्जहत हङ्टने कङ्ट नै कामन 
गयेभा,  

(ङ)  ङ्झनज शायीङ्चयक वा भानङ्झसक रूऩभा काभ गनन 
असऺभ यहेको भान्मता प्राप्त ङ्ञचङ्जकत्सकरे प्रभाङ्ञणत 
गयेभा , 
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(च)  कङ्ट नै सञ्चारकभा मो ऐन,  मस ऐन अन्तगनत फनेको 
ङ्झनमभ वा ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत मोग्मता नयहेभा। 

(२)  कङ्ट नै सञ्चारकराई सङ्झभङ्झतको ऩदफाट हटाउने ङ्झनणनम 
गनङ्टन अङ्ञघ त्मस्तो सञ्चारकराई  साधायण  सबासभऺ सपाई ऩेश 
गने भनाङ्झसव भाङ्जपकको भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबत्र कङ्ट नै सञ्चारकरे 
सपाई ऩेश नगयेभा वा ङ्झनजरे ऩेश गयेको सपाई सन्तोषजनक 
नबएभा साधायण सबारे त्मस्तो सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन 
सक्नेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सञ्चारकको ऩदफाट हटाइएको 
सदस्म सङ्झभङ्झतको आगाभी ङ्झनवानचनभा उम्भेदवाय फङ्ङ ऩाउने छैन।    

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सञ्चारक ऩदफाट हटेभा 
त्मस्तो ऩदभा साधायण सबारे फाॉकी अवङ्झधको राङ्झग अको 
सञ्चारकको ङ्झनवानचन गनेछ। 

४2. ङ्झनजी स्वाथन सभावेश बएको ङ्झनणनम प्रङ्जामाभा सॊरग्न हङ्टन नहङ्टन े : 
(१) सञ्चारकरे आफ्नो ङ्झनजी स्वाथन सभावेश बएको ङ्झनणनम 
प्रङ्जामाभा सॊरग्न हङ्टन ङ्ट हङ्टॉदैन। 

(२) सञ्चारकरे आपूराई भात्र व्मङ्ञिगत पाइदा हङ्टने गयी 
सहकायी सॊस्थाभा कङ्ट नै कामन गनन, गयाउन हङ्टॉदैन। 

(३) कङ्ट नै सञ्चारकरे उऩदपा (१) को ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी 
वा आफ्नो अङ्झधकाय ऺेत्रबन्दा फाङ्जहय गई कङ्ट नै काभ कायफाही गये 
वा गयाएभा त्मस्तो काभ कायफाहीप्रङ्झत त्मस्तो सञ्चारक व्मङ्ञिगत 
रूऩभा उ्तरयदामी हङ्टनेछ य त्मस्तो काभ कायफाहीफाट सहकायी 
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सॊस्था, सदस्म वा अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञिराई हाङ्झन नोक्सानी हङ्टन गएको 
यहेछ बने त्मस्तो हाङ्झन नोक्सानी ङ्झनजफाट असूर उऩय गङ्चयनेछ। 

४3. सङ्झभङ्झतको ङ्जवघटन : (१) साधायण सबारे देहामको अवस्थाभा 
सङ्झभङ्झतको ङ्जवघटन गनन सक्नछे:- 

(क)  सङ्झभङ्झतको फदङ्झनमतऩूणन कामनफाट सहकायी सॊस्थाको 
कायोफाय जोङ्ञखभभा ऩयेभा, 

(ख) सहकायी सॊस्थारे ङ्झतनङ्टन ऩने दाङ्जमत्व तोङ्जकएको 
सभमङ्झबत्र ब ङ्टिान गनन नसकेभा, 

(ग)  ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म य कामन ङ्जवऩयीतको 
काभ गयेभा,  

(घ)  सङ्झभङ्झतरे आफ्नो ङ्ञजम्भेवायी ऩूया नगयेभा, 
(ङ)  मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभावरीभा 

उङ्ञल्रङ्ञखत शतन वा यङ्ञजष्डायरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको 
फायम्फाय उल्रॊघन गयेभा। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन बएभा साधायण 
सबारे नमाॉ सङ्झभङ्झतको ङ्झनवानचन गनेछ। 

(३) सङ्झभङ्झतरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्डायरे ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩारना नगयेभा वा दपा ३6 
को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको प्रङ्झतवेदन सभेतको 
आधायभा यङ्ञजष्डायरे सङ्झभङ्झतराई उजङ्टयी वा ङ्झनयीऺणको ाभभा 
देङ्ञखएका ङ्जवषमवस्तङ्टको गाम्बीमनताको आधायभा फढीभा छ 
भङ्जहनाको सभम ङ्छदई सङ्टधाय गने भौका ङ्छदन सक्नछे य त्मस्तो 
सभमावङ्झध ङ्झबत्र ऩङ्झन सङ्टधाय नगयेभा त्मस्तो सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन 
गनेछ। 
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(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन बएभा त्मसयी 
ङ्जवघटन गङ्चयएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहना ङ्झबत्रभा अको सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनवानचन सम्ऩङ्ङ गयाउन य त्मस्तो ङ्झनवानचन नबएसम्भ सहकायी 
सॊस्थाको दैङ्झनक कामन सञ्चारन गनन यङ्ञजष्डायरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
एक तदथन सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टन ऩनेछ। 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनवानचन गयाउॉदा 
रागेको सम्ऩूणन खचन सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे व्महोनेछ। 

४4. रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको गठन : (१) सहकायी सॊस्थाभा 
आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारीराई सङ्टदृढ गनन तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
मोग्मता ऩङ्टगेका शमेय सदस्महरुफाट एकजना सॊमोजक य उऩरब्ध 
बएसम्भ कम्तीभा एक जना भङ्जहरा सङ्जहत दङ्टईजना सदस्महरू 
यहने गयी  साधायण सबारे ङ्झनवानचनफाट रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झत 
गठन गनेछ। 

(२) एउटै ऩङ्चयवायको एकबन्दा फढी व्मङ्ञि एकै अवङ्झधभा 
एउटै सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक वा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको 
सॊमोजक वा सदस्म ऩदभा उम्भेदवाय फङ्ङ य ङ्झनवानङ्ञचत हङ्टन सक्न े
छैन। 

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

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

(ख)  आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गदान रेखाऩयीऺणका 
आधायबतू ङ्झसद्धान्तको ऩारना गने, गयाउने, 
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(ग)  ङ्जव्तरीम तथा आङ्झथनक कायोफायको ङ्झनयीऺण तथा 
भूल्माङ्कन गने, गयाउन,े 

(घ)  सङ्झभङ्झतको काभ कायवाहीको ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩङ्चयवेऺण 
गने य सङ्झभङ्झतराई आवश्मक सङ्टझाव ङ्छदन,े 

(ङ)  साधायण सबाको ङ्झनदेशन, ङ्झनणनम तथा सङ्झभङ्झतका 
ङ्झनणनम कामानन्वमन बए नबएको अनङ्टगभन गने, 

(च)  रेखा सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन य सङ्झभङ्झतको काभ 
कायफाहीको सङ्टऩङ्चयवेऺण सम्फन्धी वाङ्जषनक प्रङ्झतवेदन 
साधायण सबा सभऺ ऩेश गने,  

(छ)  आपूरे ऩटक ऩटक ङ्छदएका सङ्टझाव कामानन्वमन 
नबएको कायणफाट कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको ङ्जहतभा 
प्रङ्झतकूर असय ऩयेभा वा त्मस्तो सॊस्थाको नगद वा 
ङ्ञजन्सी सम्ऩङ्ञ्तरको व्माऩक रूऩभा ङ्जहनाङ्झभना वा 
अङ्झनमङ्झभतता बएको वा सॊस्था गम्बीय आङ्झथनक 
सॊकटभा ऩनन रागेकोभा सो को कायण खङ्टराई 
ङ्जवशेष साधायण सबा फोराउन सङ्झभङ्झत सभऺ 
ङ्झसपाङ्चयस गने, 

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

(२) रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक वा सदस्म 
सहकायी सॊस्थाको दैङ्झनक आङ्झथनक प्रशासङ्झनक कामनभा सहबागी 
हङ्टन ऩाउने छैन। 

ऩङ्चयच्छेद–७ 

फचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन 
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४6. सदस्म केङ्ञन्रत बई फचत तथा ऋणको कायोफाय गनङ्टन ऩने : (१) 
सहकायी सॊस्थारे आफ्ना सदस्महरूको भात्र फचत स्वीकाय गनन, 
सो को ऩङ्चयचारन गनन य सदस्मराई भात्र ऋण प्रदान गनन 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने गयी दतान बएको सॊस्था 
फाहेक अन्म ङ्जवषमगत वा फहङ्टउद्देश्मीम सॊस्थारे फचत तथा 
ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गनन ऩाउने छैन। 

तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ त्मस्तो कायोफाय गदै आएको 
बए ती सॊस्थारे दङ्टइ वषन ङ्झबत्रभा फचत तथा ऋणको भङ्टख्म 
कायोफाय नहङ्टने गयी दतान हङ्टॉदाका फखतभा उल्रेख गङ्चयएको भङ्टख्म 
कायोफाय गनङ्टन ऩनेछ। 

(३) सहकायी सस्थारे सदस्मराई प्रदान गने ऋणभा 
फढीभा सेवा शङ्टल्क एक प्रङ्झतशत य नवीकयण शङ्टल्क ०.२५ 
प्रङ्झतशतसम्भ ङ्झरन सक्नेछ। 

(४) फचत य ऋणको व्माजदय फीचको अन्तय छ 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी हङ्टने छैन।  

(५) सहकायी सॊस्थारे प्रदान गयेको ऋणभा राग्न े
व्माजराई भूर ऋणभा ऩूॉजीकृत गयी सोको आधायभा व्माज 
रगाउन ऩाइने छैन। 

(६) सहकायी सॊस्थारे फचत यकभ सदस्मफीच ऋण रगानी, 
नेऩार सयकायरे जायी गयेको ऋणऩत्र वा नेऩार याष्ड फैंकरे जायी 
गयेको टे्रजयी ङ्झफर खयीद गनन फाहेक अचर सम्ऩङ्ञ्तर खयीद, 

ऩूवानधाय ङ्झनभानण, कायोफायभा रगानी, पभन वा कम्ऩनी वा कङ्ट नै 
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फैंकको (सहकायी फैंक फाहेक) शेमय खयीद वा अन्म कङ्ट नै 
प्रमोजनभा उऩमोग गनङ्टन हङ्टॉदैन। 

तय सहकायी सॊस्थारे शमेय यकभ य सॊस्थागत कोषको 
यकभ सयकाय, ङ्झनजी ऺेत्र य स्थानीम तहरे सभेत एक्रै वा 
साझेदायीभा उत्ऩादनभूरक ऺेत्र, प्रशोधन, बण्डायण, बवन तथा 
उऩकयणभा रगानी गनन फाधा ऩने छैन।   

(७) फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्थारे सदस्मफीच ऋण 
रगानी गदान कङ्ट र ऋण रगानीको साठी प्रङ्झतशत उत्ऩादनभूरक 
ऺेत्रभा रगानी गनङ्टन ऩनेछ। 

(८) सहकायी सॊस्थारे प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोषको ऩन्र 
गङ्टणासम्भ फचत सॊकरन गनन सक्नेछ। 

स्ऩष्टीकयण : मस उऩदपाको प्रमोजनको राङ्झग "प्राथङ्झभक 
ऩूॉजी कोष" बङ्ङारे शेमय ऩूॉजी य जगेडा कोष सम्झनङ्ट ऩछन। 

४7.  सन्दबन व्माजदय सम्फन्धी व्मवस्था : सहकायी फचत तथा ऋणको 
सन्दबन व्माजदय सम्फन्धी व्मवस्था प्रचङ्झरत सॊघीम कानून 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

४8. व्मङ्ञिगत फचतको सीभा : सॊस्थाभा सदस्मको व्मङ्ञिगत फचतको 
सीभा सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद –8 

आङ्झथनक स्रोत ऩङ्चयचारन 

४9. शमेय ङ्झफाी तथा ङ्जपतान सम्फन्धी व्मवस्था : (१) सहकायी 
सॊस्थारे आफ्नो सदस्मराई शेमय ङ्झफाी गनन सक्नेछ।  
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(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सहकायी सॊस्थारे एकै सदस्मराई आफ्नो कूर शेमय ऩूॉजीको फीस 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी हङ्टने गयी शेमय ङ्झफाी गनन सक्ने छैन।  

तय नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको ऩूणन 
वा आॊङ्ञशक स्वाङ्झभत्व वा ङ्झनमन्त्रण बएको सॊस्था वा ङ्झनकामको 
हकभा मो फन्देज रागू हङ्टने छैन। 

(३) सहकायी सॊस्थाको शमेयको अङ्जङ्कत भूल्म प्रङ्झत शेमय 
एक सम रुऩैमाॉ हङ्टनछे।  

(४) सहकायी सॊस्थाको शमेय ऩूॉजी ङ्जवङ्झनमभभा उल्रेख बए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(५) सहकायी सॊस्थारे खङ्टरा फजायभा शमेय ङ्झफाी गनन 
ऩाउने छैन। 

(६) सहकायी सॊस्थाको भूरधनको रूऩभा यहेको कङ्ट नै 
सदस्मको शमेय सोही सहकायी सॊस्थाको ऋण वा दाङ्जमत्व फाहेक 
अन्म कङ्ट नै ऋण वा दाङ्जमत्व फाऩत ङ्झरराभ ङ्झफाी गङ्चयने छैन। 

50. यकभ ङ्जपतान तथा खाता सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था : (1) कङ्ट नै 
सदस्मरे सहकायी सॊस्थाको सदस्मता त्मागी यकभ ङ्जपतान ङ्झरन 
चाहेभा ङ्झनजको कङ्ट नै दाङ्जमत्व बए त्मस्तो दाङ्जमत्व ब ङ्टिान गयेको 
ङ्झभङ्झतरे एक भङ्जहना ङ्झबत्र ङ्झनजको फाॉकी यकभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
ङ्झनजराई ङ्जपतान गनङ्टन ऩनेछ। 

तय एकै ऩटकभा धेयै सॊख्माभा शमेय यकभ ङ्जपतान भाग 
गयेभा सङ्झभङ्झतरे सॊस्थाको आङ्झथनक अवस्था सभेतराई भध्मनजय 
गयेय सभम सीभा तोकी यकभ ङ्जपतान गनन सक्नेछ। मसयी 
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गङ्चयएको ङ्झनणनम साधायण सबाफाट अङ्झनवामन रुऩभा अनङ्टभोदन गनङ्टन 
ऩनेछ। 

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

(३) सहकायी सॊस्थारे सफै प्रकायका फचत खाताहरू 
सञ्चारन गनन सक्नेछ।    

51. ऋण वा अनङ्टदान ङ्झरन सक्न े : (१) सहकायी सॊस्थारे फैंक वा 
ङ्जव्तरीम सॊस्था वा अन्म ङ्झनकामफाट ऋण वा अनङ्टदान ङ्झरन वा 
त्मस्तो ङ्झनकामसॉग साझेदायीभा काभ गनन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
ङ्जवदेशी फैंक वा ङ्झनकामफाट ऋण वा अनङ्टदान ङ्झरनङ्ट अङ्ञघ प्रदेश 
सयकायको ङ्झसपाङ्चयसभा सहकायी सम्फन्धी प्रचङ्झरत सॊघीम कानून 
फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  

५2. नऩेार सयकायको सङ्टयऺण प्राप् त गनन सक्न े : (१) सहकायी 
सॊस्थारे ङ्जवदेशी फैंक वा ङ्झनकामसॉग ङ्झरने ऋणभा सङ्टयऺण प्राप् त 
गनङ्टन ऩने बएभा त्मसको राङ्झग प्रदेश सयकाय भापन त सॊघीम कानून 
फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्टयऺण प्रदान गदान नेऩार 
सयकायरे आवश्मक शतन तोक्न सक्नेछ। 

ऩङ्चयच्छेद –9 

सहकायी सॊस्थाको कोष 
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५3. सहकायी सॊस्थाको कोष : (१) सहकायी सॊस्थाको कोषभा देहाम 
फभोङ्ञजभको यकभ यहनेछ :- 

(क) शेमय ङ्झफाीफाट प्राप् त यकभ, 

(ख) फचतको रूऩभा प्राप् त यकभ, 

(ग) ऋणको रूऩभा प्राप् त यकभ, 

(घ) नेऩार सयकायफाट प्राप् त यकभ, 

(ङ)  प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभ, 
(च)  स्थानीम सयकायफाट प्राप्त यकभ, 
(छ) ङ्जवदेशी सयकाय वा अन्तयानङ्जष्डम सॊघ सॊस्थाफाट प्राप् त 

अनङ्टदान वा सहामताको यकभ, 

(ज) व्माज तथा व्मावसाङ्जमक कामनफाट आङ्ञजनत यकभ, 

(झ) सदस्मता शङ्टल्क, 

(ञ) सहकायी सॊस्थाको नाभभा प्राप्त हङ्टने अन्म यकभ। 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभको यकभ 
प्राप्त गनङ्टन अङ्ञघ नेऩार सयकाय, अथन भन्त्रारमको सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ। 

५4.  जगेडा कोष : (१) सहकायी सॊस्थाभा एक जगेडा कोष यहनेछ। 

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

(क) आङ्झथनक वषनको खूद भङ्टनापा यकभको कम्तीभा 
ऩच्चीस प्रङ्झतशत यकभ,  

(ख) अन्म स्रोतफाट प्राप् त यकभ भध्मे सङ्झभङ्झतरे तोके 
फभोङ्ञजभको यकभ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको यकभ अङ्जवबाज्म 
हङ्टनेछ। 



 

41 
 

५5. सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपतान कोष : (१) सहकायी सॊस्थाभा एक सॊयङ्ञऺत 
ऩूॉजी ङ्जपतान कोष यहनेछ। 

(२) दपा 54 फभोङ्ञजभको जगेडा कोषभा सो दपाको 
उऩदपा (2) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ छङ्टट्याई फाॉकी 
यहेको यकभको कम्तीभा ऩच्चीस प्रङ्झतशत यकभ उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभको कोषभा वाङ्जषनक रूऩभा जम्भा गनङ्टन ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको यकभ सदस्मरे गयेको 
सॊघीम कानूनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको वाङ्जषनक कायोफायको आधायभा 
सम्फङ्ञन्धत सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

५6. सहकायी प्रवद्धनन कोष : (१) सहकायी सॊस्थारे सहकायी 
व्मवसामको प्रवद्धनन गननको राङ्झग दपा 54 को उऩदपा (२) को 
खण्ड (क) फभोङ्ञजभ जगेडा कोषभा यकभ छङ्टट्याई फाॉकी यहेको 
यकभको शून्म दशभरव ऩाॉच प्रङ्झतशतरे हङ्टन आउने यकभ सॊघीम 
कानूनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभको सहकायी प्रवद्धनन कोषभा 
वाङ्जषनक रूऩभा जम्भा गनङ्टन ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको प्रमोग सॊघीम 
कानूनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

५7.  अन्म कोष सम्फन्धी व्मवस्था : (१) मस ऩङ्चयच्छेदभा अन्मत्र 
उङ्ञल्रङ्ञखत कोषका अङ्झतङ्चयि सहकायी सॊस्थाभा सहकायी ङ्ञशऺा 
कोष, शेमय राबाॊश कोष रगामत तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म 
कोषहरू यहन सक्नछेन।् 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको यकभ सो कोषको 
उद्देश्म ऩूङ्झतनका राङ्झग ङ्जवङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्रमोग गनन 
सङ्जकनछे।  
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तय शमेय राबाॊशको यकभ सदस्मको शेमय ऩूॉजीको अठाय 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी हङ्टने छैन। 

ऩङ्चयच्छेद –१0 

अङ्झबरेख य सूचना 

५8. अङ्झबरेख या अतङ्ट ऩने : (१) सहकायी सॊस्थारे साधायण सबा, सङ्झभङ्झत 
तथा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतका फैठकका ङ्झनणनम तथा काभ 
कायफाहीको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेख सङ्टयङ्ञऺत साथ या अतङ्ट  ऩनेछ। 

(२) सहकायी सॊस्थारे आपूरे गयेको सम्ऩूणन 
कायोफायहरूको रेखाको अङ्झबरेख तथा अन्म आवश्मक 
अङ्झबरेखहरू तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत साथ या अतङ्ट ऩनेछ। 

(३) अङ्झबरेख या अत े कामनका राङ्झग ङ्जवद्यङ्टतीम सूचना 
प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग प्राथङ्झभकताका साथ गनङ्टन ऩनेछ। 

५9. ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने : (१) सहकायी सॊस्थारे प्रत्मेक वषन 
देहामका ङ्जववयणहरू सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन तोङ्जकएको सभम ङ्झबत्र 
यङ्ञजष्डायसभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ :– 

(क)  कायोफायको चौभाङ्झसक य वाङ्जषनक प्रङ्झतवेदन तथा 
रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन, 

(ख) वाङ्जषनक कामनाभ, नीङ्झत तथा मोजना, 
(ग) खङ्टद फचत सम्फन्धी नीङ्झत तथा मोजना, 
(घ) सञ्चारकको नाभ तथा फाॉकी अवङ्झधको सूची, 
(ङ) साधायण सबाको फैठक सम्फन्धी जानकायी, 
(च) शेमय सदस्म सॊख्मा य शमेयऩूॉजी,   
(छ) सञ्चारक वा सदस्मरे ङ्झरएको ऋण ङ्झतनन फाॉकी 

यहेको यकभ, 
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(ज) यङ्ञजष्डायरे सभम सभमभा तोङ्जकङ्छदएका अन्म 
ङ्जववयण। 

(२) यङ्ञजष्डायरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्जववयण 
सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन एकभङ्टष्ट रूऩभा तोङ्जकएको सभम ङ्झबत्र प्रदेश 
सयकायको सहकायी भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ।  

ऩङ्चयच्छेद – १1 

रेखा य रेखाऩयीऺण 

60. कायोफायको रेखा : सहकायी सॊस्थाको कायोफायको रेखा दोहोयो 
रेखा प्रणारीभा आधाङ्चयत य कायोफायको मथाथन ङ्ञस्थङ्झत स्ऩष्ट 
रूऩभा देङ्ञखने गयी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त 
ङ्झनकामरे रागू गयेको रेखाभान (एकाउङ्ञन्टङ स्ट्याण्डडन) य मस 
ऐन फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टन ऩने अन्म शतन तथा व्मवस्था फभोङ्ञजभ 
या अतङ्ट ऩनेछ। 

61. रेखाऩयीऺण : (१) सहकायी सॊस्थारे प्रत्मेक आङ्झथनक वषनको 
रेखाऩयीऺण सो आङ्झथनक वषन सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहना 
ङ्झबत्र प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र प्राप् त रेखाऩयीऺकद्वाया 
गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अवङ्झध ङ्झबत्र कङ्ट नै सहकायी 
सॊस्थारे रेखाऩयीऺण नगयाएको ऩाईएभा यङ्ञजष्डायरे त्मस्तो 
सहकायी सॊस्थाको रेखा ऩयीऺण इजाजत-ऩत्र प्राप् त 
रेखाऩयीऺकफाट गयाउन सक्नेछ। 
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺण गयाउॉदा 
रेखाऩयीऺकराई ङ्छदनङ्ट ऩने ऩाङ्चयश्रङ्झभक रगामतको यकभ 
सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे व्महोनेछ।  

(४) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺकरे गयेको 
रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन अनङ्टभोदनको राङ्झग साधायण सबा सभऺ 
ऩेश गनङ्टन ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको रेखाऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदन साधायण सबाफाट अनङ्टभोदन हङ्टन नसकेभा ऩङ्टन् 
रेखाऩयीऺणको राङ्झग साधायण सबारे दपा 62 को अङ्झधनभा 
यही अको रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टि गनेछ। 

६2. रेखाऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञि : (१) सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺण 
सम्फन्धी कामन गनन प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र प्राप् त 
रेखाऩयीऺकहरू भध्मेफाट साधायण सबारे एकजना रेखाऩयीऺक 
य एकजना वैकङ्ञल्ऩक रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टि रेखाऩयीऺकको 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जवधा साधायण सबारे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ।  

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

६3. रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टि हङ्टन नसक्न े : (१) देहामका व्मङ्ञि 
रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टि हङ्टन सक्ने छैन :- 

(क)  सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक, 
(ख)  सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको सदस्म, 
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(ग)  सहकायी सॊस्थाको ङ्झनमङ्झभत ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउने गयी 
ङ्झनमङ्टि सल्राहकाय वा कभनचायी, 

(घ) रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कसूयभा सजाम ऩाएको तीन 
वषनको अवङ्झध ब ङ्टिान नबएको,  

(ङ) दाभासाहीभा ऩयेको, 
(च) भ्रष्टाचाय, ठगी वा नैङ्झतक ऩतन हङ्टने अन्म पौजदायी 

कसूयभा सजाम ऩाएको ऩाॉच वषन ब ङ्टिान नबएको,  
(छ) दपा 62 को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको व्मङ्ञि, 

पभन वा कम्ऩनी, 
(ज) सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्था वा सॊघसॉग स्वाथन 

फाङ्ञझएको व्मङ्ञि। 

(झ) नेऩार सयकायको तरफ ब्तरा खाने व्मङ्ञि। 

(२) रेखाऩयीऺकरे आपू ङ्झनमङ्टि हङ्टनङ्टअङ्ञघ उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभ अमोग्म नबएको कङ्ट या सहकायी सॊस्थाराई ङ्झरङ्ञखत रूऩभा 
अनङ्टसूची-४ को ढाॉचाभा जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(३) कङ्ट नै रेखाऩयीऺक आफ्नो कामनकार सभाप्त नहङ्टॉदै कङ्ट नै 
सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गनन अमोग्म बएभा वा सहकायी 
सॊस्थाको रेखाऩयीऺकको ऩदभा कामभ यहन नसक्ने ङ्ञस्थङ्झत 
उत्ऩङ्ङ बएभा ङ्झनजरे तत्कार याजीनाभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ याङ्ञजनाभा ङ्छदएभा सम्फङ्ञन्धत 
सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक सङ्झभङ्झतरे दपा 62 फभोङ्ञजभको 
वैकङ्ञल्ऩक रेखा ऩयीऺकराई रेखाऩङ्चयऺकको रुऩभा ङ्झनमङ्टङ्ञि गनङ्टन 
ऩनेछ। 
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(5) वैकङ्ञल्ऩक रेखाऩयीऺकफाट रेखाऩङ्चयऺण हङ्टन नसकेभा 
सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणनमफाट नमाॉ रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञि गयी 
आगाभी साधायणसबाफाट अनङ्टभोदन गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(6) मस दपाको प्रङ्झतकूर हङ्टने गयी ङ्झनमङ्टि बएको 
रेखाऩयीऺकरे गयेको रेखाऩयीऺण भान्म हङ्टने छैन।  

ऩङ्चयच्छेद—१2 

ऋण असङ्टरी तथा फाॉकी फक्मौता 

६4. ऋण असूर गने : (१) कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी सॊस्थासॉग गयेको 
ऋण सम्झौता वा शतन कफङ्टङ्झरमतको ऩारना नगयेभा, ङ्झरखतको 
बाखा  ङ्झबत्र ऋणको सावाॉ, व्माज हजानना च ङ्टिा नगयेभा वा ऋण 
ङ्झरएको यकभ सम्फङ्ञन्धत काभभा नरगाई ङ्जहनाङ्झभना गयेको 
देङ्ञखएभा त्मस्तो सदस्मरे ऋण ङ्झरॊदा याखेको ङ्झधतोराई सम्फङ्ञन्धत 
सहकायी सॊस्थारे ङ्झरराभ ङ्झफाी गयी वा अन्म कङ्ट नै व्मवस्था गयी 
आफ्नो साॉवा, व्माज य हजानना असूर उऩय गनन सक्नछे।  

(२) ङ्झधतो नयाखी ब्मङ्ञिगत जभानी वा साभङ्टङ्जहक जभानीभा 
ऋण ङ्छदएको बए ऋणीको वैक खाता योक्का याखी वा ङ्झनजको वा 
ऩङ्चयवायको नाभभा यहेको अचर सम्ऩङ्झत योक्का याखी साॉवा, व्माज य 
हजानना असूर उऩय गनन सङ्जकनछे य सोको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ  

(३) कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाभा याखेको ङ्झधतो कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभरे कसैराई हक हस्तान्तयण गयेभा वा त्मस्तो ङ्झधतोको 
भूल्म घट्न गएभा त्मस्तो ऋणीराई ङ्झनङ्ञित म्माद ङ्छदई थऩ ङ्झधतो 
सङ्टयऺण याख् न रगाउन सङ्जकनछे। 
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(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऋणीरे थऩ ङ्झधतो नयाखेभा वा 
उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभको ङ्झधतोफाट ऩङ्झन साॉवा, व्माज य 
हजाननाको यकभ असूर उऩय हङ्टन नसकेभा त्मस्तो ऋणीको हक 
राग्ने अन्म जामजेथाफाट ऩङ्झन साॉवा, व्माज य हजानना असूर उऩय 
गनन गयाउन सङ्जकनछे।  

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ साॉवा, व्माज य हजनना असूर उऩय 
गदान रागेको खचनको यकभ तथा असूरउऩय बएको साॉवा, व्माज य 
हजाननाको यकभ किा गयी फाॉकी यहन आएको यकभ सम्फङ्ञन्धत 
ऋणीराई ङ्जपतान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ।  

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सहकायी सॊस्थारे ऋणीको 
ङ्झधतो वा अन्म जामजेथा ङ्झरराभ ङ्झफाी गदान ङ्झरराभ सकाने 
व्मङ्ञिको नाभभा सो ङ्झधतो वा जामजेथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
यङ्ञजषे्डशन वा दाङ्ञखर खायेज गननको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत कामानरमभा 
रेखी ऩठाउनछे य सम्फङ्ञन्धत कामानरमरे ऩङ्झन सोही फभोङ्ञजभ 
यङ्ञजषे्डशन वा दाङ्ञखर खायेज गयी सोको जानकायी सम्फङ्ञन्धत 
सॊस्थाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्झधतो याखेको सम्ऩङ्ञ्तर ङ्झरराभ 
ङ्झफाी गदान कसैरे सकाय नगयेभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञ्तर सम्फङ्ञन्धत 
सहकायी सॊस्था आपैं रे सकाय गनन सक्नेछ। 

(८) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ आपैं रे सकाय गयेभा त्मस्तो 
सम्ऩङ्ञ्तर सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको नाभभा यङ्ञजषे्डशन वा दाङ्ञखर 
खायेज गनन सम्फङ्ञन्धत कामानरमभा रेखी ऩठाउनेछ य त्मसयी 
रेखी आएभा सम्फङ्ञन्धत कामानरमरे सोही फभोङ्ञजभ यङ्ञजषे्डशन वा 
दाङ्ञखर खायेज गयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 
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(९) ऋण असङ्टरी सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

६5. फाॉकी फक्मौता असूर उऩय गने: दपा ६४ फभोङ्ञजभ असूर उऩय 
हङ्टन नसकेभा त्मस्तो यकभ य सोको व्माज सभेत यङ्ञजष्डायरे त्मस्तो 
व्मङ्ञिको जामजेथाफाट असूर उऩय गङ्चयङ्छदन सक्नेछ। 

६6.  योक्का याख् न रेखी ऩठाउन े: (१) सहकायी सॊस्थारे दपा 64 य 
६5 को प्रमोजनको राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञिको खाता, जामजेथाको 
स्वाङ्झभत्व हस्तान्तयण, नाभसायी वा ङ्झफाी गनन नऩाउने गयी योक्का 
याख् न सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ योक्काको राङ्झग रेखी आएभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ त्मस्तो व्मङ्ञिको 
खाता, जामजेथाको स्वाङ्झभत्व हस्तान्तयण, नाभसायी वा ङ्झफाी गनन 
नऩाउने गयी योक्का याख् नेछ। 

67. अग्राङ्झधकाय यहन े : कङ्ट नै व्मङ्ञिरे सहकायी सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टन ऩने 
ऋण वा अन्म कङ्ट नै दाङ्जमत्व नङ्झतयेभा त्मस्तो व्मङ्ञिको जामजेथाभा 
नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको हक दाफी 
बए त्मसको राङ्झग यकभ छङ्टट्याई फाॉकी यहन आएको यकभभा 
सहकायी सॊस्थाको अग्राङ्झधकाय यहनेछ। 

68.  कायफाही गनन फाधा नऩने : कङ्ट नै सहकायी सॊस्थारे ऋण असङ्टरी 
गने सम्फन्धभा कङ्ट नै व्मङ्ञि वा सहकायी सॊस्था उऩय चराएको 
कङ्ट नै कायफाहीका कायणफाट त्मस्तो व्मङ्ञि वा सॊस्था उऩय मस 
ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको कङ्ट नै कसूयभा कायफाही 
चराउन योक रगाएको भाङ्झनने छैन। 
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ऩङ्चयच्छेद–१3 

एकीकयण,  ङ्जवबाजन, ङ्जवघटन तथा दतान खायेज 

69. एकीकयण तथा ङ्जवबाजन सम्फन्धी व्मवस्था : (१) मस ऐनको 
अङ्झधनभा यही दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी सहकायी सॊस्थाहरू एक 
आऩसभा गाबी एकीकयण गनन वा एक सहकायी सॊस्थाराई 
बौगोङ्झरक कामनऺ ते्रको आधायभा दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी सहकायी 
सॊस्थाभा ङ्जवबाजन गनन सङ्जकनछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ एकीकयण वा ङ्जवबाजन गदान 
सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको कङ्ट र कामभ यहेका सदस्म सॊख्माको 
फहङ्टभतफाट ङ्झनणनम गनङ्टन ऩनेछ।         

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ एकीकयण वा ङ्जवबाजन गने 
ङ्झनणनम गदान एकीकयण वा ङ्जवबाजनका शतन य कामनङ्जवङ्झध सभेत 
खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) एकीकयण वा ङ्जवबाजन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

७० ङ्जवघटन य दतान खायेज : (१) कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाभा देहामको 
अवस्था यहेभा साधायण सबाको तत्कार कामभ यहेका दङ्टई ङ्झतहाइ 
फहङ्टभतको ङ्झनणनमफाट त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको ङ्जवघटन य दतान 
खायेज गने ङ्झनणनम गयी स्वीकृङ्झतका राङ्झग सङ्झभङ्झतरे यङ्ञजष्डायसभऺ 
ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ :- 

(क) ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म तथा कामन हाङ्झसर 
गनन सम्बव नबएभा,  

(ख)  सदस्मको ङ्जहत गनन नसक्ने बएभा। 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप् त ङ्झनवेदन छानङ्झफन गदान 
त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको ङ्जवघटन गनन उऩमङ्टि देङ्ञखएभा 
यङ्ञजष्डायरे दतान खायेज गनन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
यङ्ञजष्डायरे देहामको अवस्थाभा सहकायी सॊस्थाको दतान खायेज गनन 
सक्नेछ :- 

(क)  रगाताय दङ्टई वषनसम्भ कङ्ट नै कायोफाय नगयी ङ्झनङ्ञराम 
यहेको ऩाइएभा, 

(ख) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभावरी 
ङ्जवऩयीतको कामन फायम्फाय गयेभा, 

(ग) ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उद्दशे्म ङ्जवऩयीत कामन गयेभा, 
(घ)  सहकायी भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्त ङ्जवऩयीत कामन 

गयेभा। 

(४) उऩदपा (२) वा (३) फभोङ्ञजभ दतान खायेज गनङ्टन अङ्ञघ 
यङ्ञजष्डायरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाराई सङ्टनङ्टवाईको राङ्झग ऩन्र 
ङ्छदनको सभम ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

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

(६) उऩदपा (२) वा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन यङ्ञजष्डायरे प्रदेश सयकायरे तोकेको सीभाबन्दा फढी यकभ 
अनङ्टदान प्राप्त गयेको सॊस्था वा सॊघको दतान खायेज गनङ्टन अङ्ञघ 
भन्त्रारमको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ।  
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(७) उऩदपा (२) वा (३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सहकायी सॊस्था 
वा सॊघको दतान खायेजी बएभा त्मस्तो सॊस्था वा सॊघको दतान 
प्रभाणऩत्र स्वत् यद्द बएको भाङ्झननेछ। 

७1.  ङ्झरक्वीडेटयको ङ्झनमङ्टङ्ञि : (१) दपा 70 फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सहकायी 
सॊस्थाको दतान खायेज बएभा यङ्ञजष्डायरे ङ्झरक्वीडेटय ङ्झनमङ्टि 
गनेछ।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सहकायी सम्फन्धी प्रचङ्झरत सॊघीम कानून य प्रदेश कानूनभा 
तोङ्जकएको ऩङ्चयभाणसम्भको सम्ऩङ्ञ्तर बएको सहकायी सॊस्थाको 
हकभा यङ्ञजष्डायरे कङ्ट नै अङ्झधकृतस्तयको कभनचायीराई ङ्झरक्वीडेटय 
ङ्झनमङ्टङ्ञि गनन सक्नेछ। 

(३) ङ्झरक्वीडेसन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

७2.  ङ्झरक्वीडेशन ऩङ्झछको सम्ऩङ्ञ्तरको उऩमोग : कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको 
ङ्झरक्वीडेशन ऩिात ्सफै दाङ्जमत्व ब ङ्टिान गयी फाॉकी यहन गएको 
सम्ऩङ्ञ्तरको उऩमोग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद –१4 

यङ्ञजष्डाय 

७3. यङ्ञजष्डाय: (१) मस ऐन अन्तगनत सहकायी सॊस्थाको दतान, ङ्झनमभन 
रगामतका अन्म सम्ऩूणन कामन सम्ऩादन गनन यङ्ञजष्डायको रूऩभा 
स्वीकृत दयवन्दी फभोङ्ञजभ सहकायी हेने सहकायी भहाशाखाको 
प्रभङ्टख यहनेछ। 
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(२) यङ्ञजष्डायराई कामन सम्ऩादनभा सहमोग गनन चाङ्जहन े
आवश्मक कभनचायी भन्त्रारमरे उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

७4. यङ्ञजष्डायको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय : (१) मस ऐनभा अन्मत्र 
उङ्ञल्रङ्ञखत काभ, कतनव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयि यङ्ञजष्डायको 
काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ यङ्ञजष्डायराई प्राप्त अङ्झधकाय 
भध्मे केही अङ्झधकाय आपू भातहतको अङ्झधकृतस्तयको 
कभनचायीराई प्रत्मामोजन गनन सक्नेछ। 

ऩङ्चयच्छेद –१5 

ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन 

७5. अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गने : (१) यङ्ञजष्डायरे सहकायी सॊस्थाको 
आङ्झथनक कायोफायको जङ्टनसङ्टकै फखत ङ्झनयीऺण अनङ्टगभन तथा 
ङ्जहसाफ जाॉच गनन, गयाउन सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण वा ङ्जहसाफ जाॉच गदान 
यङ्ञजष्डायरे भाग गयेको जानकायी सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे 
उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(3) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण वा ङ्जहसाफ जाॉच गदान 
कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको काभ कायफाही मो ऐन, मस ऐन अन्तगनत 
फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, भाऩदण्ड वा कामनङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ बएको 
नऩाइएभा यङ्ञजष्डायरे सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन 
सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टन त्मस्तो सॊस्थाको कतनव्म 
हङ्टनेछ। 
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(४) सहकायी सस्थाको अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गदान 
सम्फङ्ञन्धत सॊघको प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतराई सहबागी गयाउन सङ्जकनछे। 

७6. छानङ्झफन गनन सक्न े : (१) कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको व्मावसाङ्जमक 
कायोफाय सन्तोषजनक नबएको, सदस्मको ङ्जहत ङ्जवऩयीत काभ 
बएको वा सो सॊस्थाको उद्दशे्म ङ्जवऩयीत कामन गयेको बनी त्मस्तो 
सॊस्थाको कम्तीभा ऩाॉच प्रङ्झतशत सदस्मरे छानङ्झफनको राङ्झग 
ङ्झनवेदन ङ्छदएभा यङ्ञजष्डायरे त्मस्तो सॊस्थाको छानङ्झफन गनन, गयाउन 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छानङ्झफन गदान भाग गयेको 
ङ्जववयण वा कागजात उऩरब्ध गयाई सहमोग गनङ्टन सम्फङ्ञन्धत 
सहकायी सॊस्थाको कतनव्म हङ्टनेछ।  

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको छानङ्झफनको 
जानकायी सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाराई ङ्झरङ्ञखत रूऩभा ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ। 

77.  सहकायी सॊघ वा सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन सम्फन्धी ङ्जवशषे 
व्मवस्था : (1) सहकायी सॊस्था वा सॊघरे अवरम्फन गने 
अनङ्टगभन प्रणारी सहकायी सम्फन्धी प्रचङ्झरत सॊघीम कानून 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोङ्ञजभ सॊस्था वा सॊघको ङ्झनयीऺण 
तथा अनङ्टगभन यङ्ञजष्डायरे आवश्मकता अनङ्टसाय नेऩार याष्ड फैंक, 
प्रदेश सहकायी सॊघ, ङ्जवषमगत सहकायी सॊघ, ङ्ञजल्रा सहकायी  
सॊघ रगामतका अन्म ङ्झनकामको सहमोग ङ्झरई अनङ्टगभन गनेछ। 

78. भन्त्रारमरे ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गने : (१) यङ्ञजष्डायफाट कङ्ट नै 
सहकायी सॊस्थाको ङ्झनयीऺण नबएको वा त्मस्तो ङ्झनयीऺण 
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प्रबावकायी नबएकोरे  सदस्मको ङ्जहतभा प्रङ्झतकूर असय ऩयेको 
बनी कङ्ट नै स्रोतफाट जानकायी हङ्टन आएभा भन्त्रारमरे त्मस्तो 
सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गयी सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्था 
य यङ्ञजष्डायराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नछे। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनदेशन ङ्छदएभा त्मस्तो 
ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टन सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको कतनव्म 
हङ्टनेछ। 

79.  सॊघरे ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गनङ्टन ऩने : (१) सॊघरे आफ्ना 
सदस्मको काभ कायफाहीको तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण तथा 
अनङ्टगभन गयी सोको प्रङ्झतवेदन भन्त्रारम तथा यङ्ञजष्डायराई वाङ्जषनक 
रुऩभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदनभा देहामका 
ङ्जववयणहरू सभावेश गनङ्टन ऩनेछ :- 

(क) अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गयेको सॊस्था वा सॊघको 
ङ्जववयण,  

(ख) मो ऐन, मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ य 
ङ्जवङ्झनमभको ऩारनाको अवस्था, 

(ग) सदस्मरे प्राप्त गयेको सेवा, सङ्टङ्जवधाको अवस्था, 
(घ) सॊस्था वा सॊघको आङ्झथनक य ङ्जव्तरीम अवस्था तथा 

कोषको ऩङ्चयचारन, 

(ङ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म व्मवस्था।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊघरे अनङ्टगभन गदान आपू 
भातहतका कङ्ट नै सॊस्था वा सॊघको काभ कायफाहीभा कङ्ट नै त्र ङ्टटी 
पेरा ऩयेभा त्मस्तो त्र ङ्टटी सच्माउन सम्फङ्ञन्धत सॊस्था वा सॊघराई 
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सङ्टझाव वा ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो सङ्टझाव वा ङ्झनदेशनको 
ऩारना गनङ्टन सम्फङ्ञन्धत सॊस्था वा सॊघको कतनव्म हङ्टनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको सङ्टझाव वा ङ्झनदेशनको 
ऩारना नबएभा सॊघरे यङ्ञजष्डायसभऺ कायफाहीको ङ्झसपाङ्चयस 
गनेछ। 

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको सङ्टझाव वा ङ्झनदेशन 
सम्फन्धी ङ्जवषम सॊघको वाङ्जषनक प्रङ्झतवेदनभा सभेत उल्रेख गनङ्टन 
ऩनेछ।  

80. वाङ्जषनक प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टन ऩने : (१) यङ्ञजष्डायरे आङ्झथनक वषन 
सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र सहकायी सॊस्थाको ङ्झनयीऺण 
सम्फन्धी वाङ्जषनक प्रङ्झतवेदन भन्त्रारमसभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदनभा देहामका 
ङ्जववयणहरू खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ :- 

(क) सञ्चारनभा यहेका सहकायी सॊस्थाको ङ्जववयण, 

(ख)  अनङ्टगभन गङ्चयएका सहकायी सॊस्थाको सॊख्मा तथा 
आङ्झथनक कायोफायको ङ्जववयण, 

(ग)  सहकायी भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्त य  मो ऐन, मस 
ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक 
कामनङ्जवङ्झधको ऩारनाको अवस्था, 

(घ)  सहकायी सॊस्थाका सदस्मरे प्राप् त गयेको सेवा 
सङ्टङ्जवधा तथा सो को उऩबोगको अवस्था, 

(ङ)  सहकायी सॊस्थाको ङ्जामाकराऩभा सदस्मको 
सहबाङ्झगताको स्तय अनङ्टऩात, 
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(च)  सहकायी सॊस्थाराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रदान 
गङ्चयएको ङ्जव्तरीम अनङ्टदान तथा छङ्टट सङ्टङ्जवधाको 
सदङ्टऩमोङ्झगताको अवस्था,  

(छ) सहकायी सॊस्थाको आङ्झथनक ङ्जामाकराऩ तथा 
ङ्जव्तरीम अवस्था सम्फन्धी तोङ्जकए फभोङ्ञजभका 
ङ्जववयण, 

(ज)  सहकायी सॊस्थाभा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारीको 
अवस्था, 

(झ)  सहकायी सॊस्थाभा सङ्टशासन तथा ङ्ञजम्भेवायीको 
अवस्था, 

(ञ)  सहकायी सॊस्थाभा यहेका कोषको ङ्जववयण, 

(ट)  सहकायी सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपतान कोष ङ्जवतयणको 
अवस्था, 

(ठ)  सहकायीको नीङ्झत ङ्झनभानणभा सहमोग ऩङ्टग्ने आवश्मक 
कङ्ट याहरू, 

(ड)  सहकायी सॊस्थाको दतान, खायेजी तथा ङ्जवघटन 
सम्फन्धी ङ्जववयण, 

(ढ)  सॊस्था वा सॊघरे सञ्चारन गयेको दपा १8 
फभोङ्ञजभको कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा 
ऩङ्चयमोजनाको ङ्जववयण,  

(ण) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयण। 
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ऩङ्चयच्छेद –१6 

सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघ 

८1. सॊस्था वा सॊघ सभस्माग्रस्त बएको घोषणा गनन सङ्जकन े: (१) मस 
ऐन फभोङ्ञजभ गङ्चयएको ङ्झनयीऺण तथा  छानङ्जवनफाट कङ्ट नै सॊस्था वा 
सॊघभा देहामको अवस्था ङ्जवद्यभान यहेको देङ्ञखएभा यङ्ञजष्डायरे 
त्मस्तो सॊस्था वा सॊघराई सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको रूऩभा 
घोषणा गनन भन्त्रारमसभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टन ऩनेछ :- 

(क)  सदस्मको ङ्जहत ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी कङ्ट नै कामन गयेको, 
(ख)  सॊस्था वा सॊघरे ऩूया गनङ्टन ऩने ङ्जव्तरीम दाङ्जमत्व ऩूया 

नगयेको वा ब ङ्टिानी गनङ्टन ऩने दाङ्जमत्व ब ङ्टिानी गनन 
नसकेको वा ब ङ्टिानी गनन नसक्ने अवस्था बएको, 

(ग) सदस्महरूको फचत ङ्झनधानङ्चयत शतन फभोङ्ञजभ ङ्जपतान 
गनन नसकेको, 

(घ) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ तथा 
ङ्जवङ्झनमभ ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी सॊस्था वा सॊघ सञ्चारन 
गयेको, 

(ङ)  सॊस्था वा सॊघ दाभासाहीभा ऩनन सक्ने अवस्थाभा 
बएको वा गम्बीय आङ्झथनक कङ्छठनाई ऩयेको, 

(च)  सॊस्था वा सॊघको उद्देश्म ङ्जवऩयीत कामन गयेको 
(छ) सॊस्था वा सॊघ सभस्माग्रस्त बएको बनी त्मस्तो 

सॊस्था वा सॊघका कम्तीभा ऩच्चीस जना 
सदस्महरूरे यङ्ञजष्डायसभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदएकोभा 
छानङ्झफन गदान मस खण्ड फभोङ्ञजभको कङ्ट नै अवस्था 
ङ्जवद्यभान बएको देङ्ञखएको। 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस प्राप्त बएभा त्मस्तो 
सॊस्था वा सॊघराई भन्त्रारमरे सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघ घोषणा 
गनन सक्नेछ। 

(3) सभस्माग्रस्त सॊघसॊस्थाको भन्त्रारमरे छानङ्जवन गनन, 
गयाउन सक्नछे। 

८2. व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सॊस्था 
वा सॊघराई सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघ घोषणा गङ्चयएकोभा त्मस्तो 
सॊस्था वा सॊघको सम्ऩङ्ञ्तर व्मवस्थाऩन तथा दाङ्जमत्व ब ङ्टिानी 
सम्फन्धी कामन गनन प्रदेश सयकायरे देहाम फभोङ्ञजभको व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत गठन गनेछ:- 

(क) वङ्चयष्ठ अङ्झधविा वा कानून य न्मामको ऺेत्रभा 
कम्तीभा ऩन्र वषन अनङ्टबव बई कम्तीभा या.ऩॊ. 
ङ्जद्धतीम शे्रणीफाट ङ्झनवृ्तर व्मङ्ञि भध्मेफाट ङ्झनमङ्टि      

-अध्मऺ 

(ख) ङ्झनजाभती सेवाको कम्तीभा या.ऩ. ङ्छद्वतीम शे्रणी वा 
सो सयहको ऩदभा काभ गयेका व्मङ्ञि भध्मेफाट 
भनोनीत एक जना    -सदस्म 

(ग) प्रङ्झतङ्झनधी, प्रदेश सहकायी सॊघरे तोकेको सञ्चारक 
एक जना      -सदस्म 

(घ) सहकायी ऺेत्रका ङ्जवऻभध्मेफाट कम्तीभा एकजना 
भङ्जहरा सङ्जहत भनोनीत दङ्टई जना -सदस्म 

(ङ) फैंङ्क तथा ङ्जव्तरीम सॊस्थाको कम्तीभा आठौं तह वा 
सो सयहको ऩदभा वा चाटनय एकाउण्टेण्ट बई फैंङ्क 
तथा ङ्जव्तरीम सॊस्थाको सङ्टऩयीवेऺण ऺेत्रभा कम्तीभा 
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तीन वषन काभ गयेका व्मङ्ञिभध्मेफाट भनोनीत 
गयेको एक जना    -सदस्म 

(च) या.ऩ. ततृीम शे्रणीको अङ्झधकृत -सदस्म सङ्ञचव 

(२) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ य सदस्मको ऩदावङ्झध 
ङ्झनमङ्टङ्ञिको ङ्झभङ्झतरे फढीभा दङ्टई वषनको हङ्टनेछ य प्रदेश सयकायरे 
आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनजहरूको ऩदावङ्झध फढीभा दङ्टइन वषन थऩ गनन 
सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ वा सदस्मको कामन सम्ऩादन 
सन्तोषजनक नयहेभा प्रदेश सयकायरे ङ्झनजराई जङ्टनसङ्टकै फखत 
ऩदफाट हटाउन सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ 
वा सदस्मराई ऩदफाट हटाउनङ्ट अङ्ञघ ङ्झनजराई सपाई ऩेश गने 
भनाङ्झसफ भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ङ्चयि हङ्टन आएको व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै ऩदभा प्रदेश सयकायरे उऩदपा (२) को अङ्झधनभा 
यही ऩूङ्झतन गनेछ। 

(६) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी कामनङ्जवङ्झध सो 
सङ्झभङ्झत आपैँ रे ङ्झनधानयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

83. व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय : व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क)  सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको साधायण सबा, सङ्झभङ्झत 
तथा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतरे मो ऐन, मस ऐन 
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अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ वा ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ प्रमोग 
गनन ऩाउने सम्ऩूणन अङ्झधकाय प्रमोग गने, 

(ख) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघका सङ्झभङ्झतको सदस्म, 

ङ्झनजका ऩङ्चयवाय, नातेदाय, सॊस्थाका कभनचायी, सॊस्था 
वा सॊघसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म सॊस्था, सॊघ वा 
कम्ऩनीका कभनचायी, सम्वद्ध त्मको जानकायी 
बएका वा ङ्झभरेभतोफाट कायोफाय गङ्चययहेका अन्म 
व्मङ्ञि वा सॊस्था रगामत व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे 
आवश्मक ठानेका व्मङ्ञिराई व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतभा 
उऩङ्ञस्थत गयाउन,े सोधऩङ्टछ गने, फमान ङ्झरन,े 

आवश्मक कागजात ऩेश गनन रगाउन,े 

(ग)  सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघ सम्ऩङ्ञ्तर तथा दाङ्जमत्वको 
मङ्जकन ङ्जववयण य त्माङ्क सङ्करन गयी अध्ममन, 

ङ्जवश्लषेण, रेखाजोखा य भूल्माङ्कन गने, 

(घ)  सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सम्ऩङ्ञ्तर ङ्ञजम्भा ङ्झरन,े 

(ङ)  सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको काभ कायफाही 
सम्फन्धी ङ्झनणनम तथा अङ्झबरेख रगामतको सम्ऩूणन 
व्मवस्थाऩन आफ्नो ङ्झनमन्त्रणभा ङ्झरन,े 

(च)  सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघरे असूर गनङ्टन ऩने ऋण, 

फाॉकी फक्मौता तथा अन्म यकभ मो ऐन, मस ऐन 
अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ वा ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभको 
प्रङ्जामा अवरम्फन गयी असूर गने, 

(छ)  सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको ङ्झधतोभा यहेको 
सम्ऩङ्ञ्तर आवश्मकता अनङ्टसाय मो ऐन, मस ऐन 
अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ वा ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
ङ्झरराभ ङ्झफाी गने, 



 

61 
 

(ज)  सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सम्ऩङ्ञ्तर ङ्झफाी गने, 

उऩमोग गने तथा व्मवस्थाऩन गने, 

(झ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघका सदस्म तथा 
फचतकतानको फचत तथा शेमय यकभ सम्फन्धी 
अङ्झबरेख तमाय गने, 

(ञ)  सदस्म तथा फचतकतानको फचत ङ्जपतान वा ब ङ्टिानी 
ङ्छदन,े 

(ट)  सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सम्ऩङ्ञ्तर व्मवस्थाऩन 
तथा दाङ्जमत्व ब ङ्टिानी गननको राङ्झग मो ऐन वा मस 
ऐन अन्तगनत फनकेो ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
ङ्झरक्वीडेटयराई बएको सफै अङ्झधकाय प्रमोग गने, 

(ठ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सञ्चारक, कभनचायी 
वा ङ्झनजका ऩङ्चयवायको सदस्मरे फचतकतानको फचत 
ऩूयै वा आॊङ्ञशक रूऩभा कङ्ट नै कम्ऩनी, सॊस्था वा 
आङ्झथनक कायोफाय वा व्मवसामभा प्रमोग गयेको 
ऩाइएभा त्मसयी प्रमोग बएको यकभ वा सोफाट फढे 
फढाएको सम्ऩङ्ञ्तर कब्जाभा ङ्झरने य सो 
सम्ऩङ्ञ्तरभध्मेफाट फचतकतानको फचत बयी बयाउ गनन 
ङ्झरराभ ङ्झफाी वा असूर उऩय सम्फन्धी आवश्मक 
कायफाही गने, 

(ड) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको तपन फाट कानूनी 
प्रङ्झतयऺा गने, 

(ढ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सञ्चारक य कभनचायी 
वा ङ्झनजहरूका ऩङ्चयवायका सदस्म वा अन्म 
व्मङ्ञिको नाभभा याखेको सॊस्था वा सॊघको चर 
अचर सम्ऩङ्ञ्तर वा सॊस्था वा सॊघको सम्ऩङ्ञ्तरफाट 
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खङ्चयद गयेको अचर सम्ऩङ्ञ्तर कब्जाभा ङ्झरई त्मस्तो 
सम्ऩङ्ञ्तर ङ्झरराभ ङ्झफाी सभेत गयी फचतकतानराई 
ङ्जपतान ङ्छदराउन ेकाभ गने। 

८४. रगत तमाय गने : दपा 83 को प्रमोजनको राङ्झग व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतरे देहाम फभोङ्ञजभको रगत तमाय गनेछ :- 

(क)  सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघका सदस्म, फचतकतान, 
ऋणी वा सॊस्था वा सॊघरे ब ङ्टिानी ङ्छदनङ्ट ऩने व्मङ्ञि 
वा सॊस्थाहरूको नाभ नाभेशीको, 

(ख)  सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको नाभभा यहेको वा 
रगानी गयेको अऩाटनभेण्ट रगामतका अचर 
सम्ऩङ्ञ्तरको, 

(ग)  सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सङ्झभङ्झतको सदस्म, 

कभनचायी वा ङ्झनजको ऩङ्चयवायको वा नाता सम्फन्ध 
बएको व्मङ्ञिका नाभभा फैंक तथा ङ्जव्तरीम सॊस्थाको 
खाताभा यहेका नगद, सङ्टन चाॉदी तथा शेमय 
रगानीको, 

(घ)  सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघरे ऋण प्राप् त गननका 
राङ्झग ङ्झधतोभा याखेका जग्गा जङ्झभन य बवनको, 

(ङ)  सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको स्वदेश तथा ङ्जवदेशका 
जङ्टनसङ्टकै स्थानभा यहेका चर तथा अचर 
सम्ऩङ्ञ्तरको। 

 85. दाङ्जमत्व ब ङ्टिानी गने सम्फन्धी व्मवस्था : (१) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे 
सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको दाङ्जमत्व ब ङ्टिानी गननको राङ्झग 
देहामको प्राथङ्झभकता कामभ गनङ्टन ऩनेछ :- 
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(क)  फचत जम्भा गदानका फखत ङ्झनधानङ्चयत शतन फभोङ्ञजभ 
सदस्मराई फचत ब ङ्टिानी, 

(ख)  त्मस्तो सॊस्था वा सॊघको जामजेथा वा दपा ८3 को 
खण्ड (ठ) फभोङ्ञजभको सम्ऩङ्ञ्तर सयकायी फाॉकी 
फक्मौता वा कङ्ट नै हकदावी बएभा त्मस्तो फाॉकी 
फक्मौता वा हकदावीको यकभ ब ङ्टिानी, 

(ग)  सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघराई अऩाटनभेन्ट वा 
जग्गाको राङ्झग अङ्झग्रभ रूऩभा यकभ फङ्टझाउन े
व्मङ्ञिहरूको ब ङ्टिानी, 

(घ)  सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघका साहङ्टहरूराई यकभ 
ब ङ्टिानी। 

(२) मस दपा फभोङ्ञजभ सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको 
सम्ऩूणन दाङ्जमत्व ब ङ्टिानी गननको राङ्झग त्मस्तो सॊस्था वा सॊघको 
सम्ऩङ्ञ्तररे नखाभेभा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सदस्मको फचत ङ्जपतान 
तथा अन्म दाङ्जमत्व ब ङ्टिानी गदान दाभासाहीको दयरे गनन सक्नेछ। 
त्मसयी सदस्मको फचत ङ्जपतान गदान व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे तोकेका 
साना फचतकतानराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

86.  अङ्झधकाय सङ्टम्ऩन सक्न े: व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सभस्माग्रस्त सॊस्था 
वा सॊघको सम्ऩङ्ञ्तर व्मवस्थाऩन गदान आपूराई प्राप् त अङ्झधकाय 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ, सदस्म वा कङ्ट नै सयकायी कभनचायीरे 
प्रमोग तथा ऩारन गनन ऩाउन ेगयी सङ्टम्ऩन सक्नछे। 

87.  सॊस्था वा सॊघको सम्ऩङ्ञ्तरफाट व्महोङ्चयन े: सभस्माग्रस्त सॊस्था वा 
सङ्घको सम्ऩङ्ञ्तर व्मवस्थाऩन गने ङ्झसरङ्झसराभा राग्ने खचन त्मस्तो 
सॊस्था वा सॊघको सम्ऩङ्ञ्तरफाट तत्कार व्महोनन नसङ्जकन ेबएभा सो 
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प्रमोजनको राङ्झग प्रदेश सयकायरे यकभ उऩरब्ध गयाउन 
सक्नेछ। 

88.  अङ्झधकाय स्वत् ङ्झनरम्फन हङ्टन े: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत गठन बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको 
सङ्झभङ्झत, व्मवस्थाऩक तथा कभनचायीको अङ्झधकाय व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतरे कामन प्रायम्ब गयेऩङ्झछ स्वत् ङ्झनरम्फन हङ्टनछे। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सम्ऩङ्ञ्तर व्मवस्थाऩन तथा दाङ्जमत्व 
ब ङ्टिानी सम्फन्धी कामन गननको राङ्झग त्मस्तो सॊस्था वा सॊघको 
सङ्झभङ्झतको सदस्म, व्मवस्थाऩक तथा कभनचायीको ङ्झनरम्फन पङ्ट कङ्ट वा 
गयी व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे काभभा खटाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे काभभा 
खटाएकोभा सो फभोङ्ञजभको ङ्ञजम्भेवायी ऩूया गनङ्टन सम्फङ्ञन्धत 
व्मङ्ञिको कतनव्म हङ्टनछे। 

89. दावी ऩेश गनन सूचना ङ्छदनङ्ट ऩने :  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे कामन 
प्रायम्ब गयेऩङ्झछ सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघका सदस्म, फचतकतान 
तथा साहङ्टहरूराई आपूरे ऩाउनङ्ट ऩने यकभको दावी ऩेश गनन 
याङ्जष्डमस्तयको दैङ्झनक ऩङ्झत्रकाभा कम्तीभा ऩन्र ङ्छदनको सभमावङ्झध 
ङ्छदई सावनजङ्झनक सूचना प्रकाशन गनङ्टन ऩनेछ। 

90.  रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टन ऩने : व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे कामन 
प्रायम्ब गयेको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबत्र त्मस्तो सभस्माग्रस्त सॊस्था वा 
सॊघको रेखाऩयीऺण गयी सो को प्रङ्झतवेदन तमाय गयी सावनजङ्झनक 
गनङ्टन ऩनेछ। 
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91.  उऩचायात्भक कामन गनन सक्न े: मस ऐन फभोङ्ञजभ बएको 
रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको आधायभा सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघ 
ऩङ्टन् सञ्चारन हङ्टन सक्छ बङे्ङ आधाय य कायण बएभा व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतरे देहामका उऩचायात्भक कामनहरू गनन सक्नेछ :- 

(क)  सङ्झभङ्झतराई व्मवस्थाऩन वा काभ कायोफाय सञ्चारन 
गनन आदेश ङ्छदन,े 

(ख)  सम्फङ्ञन्धत सॊस्था वा सॊघका शमेय 
सदस्महरूभध्मेफाट अन्तङ्चयभ सङ्झभङ्झतको गठन गयी 
व्मवस्थाऩन वा काभ कायोफाय सञ्चारन गनन 
रगाउन,े 

(ग)  सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन गयी त्मस्तो सॊस्था वा सॊघको 
साधायण सबा फोराई सो को व्मवस्थाऩन वा काभ 
कायोफाय सञ्चारन गनन नमाॉ सङ्झभङ्झतको गठन गने 
वा गयाउन,े 

(घ)  सम्फङ्ञन्धत सॊस्था वा सॊघ सदस्म यहेको केङ्ञन्रम 
ङ्जवषमगत सहकायी सॊघ वा याङ्जष्डम सहकायी 
भहासङ्घरे सभस्माग्रस्त सॊघ वा सॊस्थाको 
ऩङ्टन्सञ्चारनको ङ्जवश्वसनीम कामनमोजना ऩेश गयी 
ऩङ्टन्सञ्चारनको ङ्ञजम्भेवायी ङ्झरन चाहेभा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको शतन फन्देज सङ्जहत त्मस्तो ङ्ञजम्भेवायी 
ङ्छदन,े 

(ङ)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे उऩमङ्टि देखेको अन्म 
सङ्टधायात्भक य उऩचायात्भक उऩाम अवरम्वन 
गने। 
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92.  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे रेखी ऩठाउन सक्न े: (१) व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतरे सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सम्ऩङ्ञ्तर व्मवस्थाऩन वा 
दाङ्जमत्व ब ङ्टिानी सम्फन्धी कामन गने ङ्झसरङ्झसराभा देहामको कामन 
गनन सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसभऺ रेखी ऩठाउन सक्नेछ :— 

(क) सङ्झभङ्झतको सदस्म, व्मवस्थाऩक तथा कभनचायी वा 
ङ्झनजका ऩङ्चयवायको सदस्म वा सॊस्था  वा सॊघको 
कङ्ट नै फैंक वा ङ्जव्तरीम सॊस्थाभा बएको आङ्झथनक 
कायोफाय वा खाता वा अन्म  चर अचर 
सम्ऩङ्ञ्तर योक्का याख् न,    

(ख) सङ्झभङ्झतको सदस्म, व्मवस्थाऩक वा कभनचायीराई 
याहदानी जायी नगनन वा जायी बई  सकेको बए 
सो याहदानी योक्का याख् न, 

(ग) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको ऋण नङ्झतने सदस्म 
वा व्मङ्ञिको नाभ कारो सूचीभा  सभावेश 
गनन। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रेखी आएभा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामरे सो फभोङ्ञजभ गयी गयाई सो को जानकायी व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

93.  ङ्झसपाङ्चयस गनन सक्न े: (१) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको सम्ऩङ्ञ्तर 
व्मवस्थाऩन वा दाङ्जमत्व ब ङ्टिानीको काभ कायफाहीभा सहमोग 
नगने वा त्मस्तो काभ कायफाहीभा अवयोध ङ्झसजनना गने कङ्ट नै 
ङ्झनकामको ऩदाङ्झधकायी वा कभनचायीराई ङ्जवबागीम कायफाही वा 
अन्म आवश्मक कायफाही गनन व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामसभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनन सक्नेछ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस प्राप् त बएभा 
अङ्ञख्तमायवारारे त्मस्तो ऩदाङ्झधकायी वा कभनचायीराई प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जामा ऩूया गयी ङ्जवबागीम वा अन्म आवश्मक 
कायफाही गनङ्टन ऩनेछ। 

(३) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको 
सम्ऩङ्ञ्तर व्मवस्थाऩन वा दाङ्जमत्व ब ङ्टिानी सम्फन्धी काभ कायफाही 
गदान दपा 99 फभोङ्ञजभको कसूय बएको ङ्जवश्वास गनङ्टन ऩने 
भनाङ्झसफ आधाय देङ्ञखएभा मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान 
तहङ्जककात गयी भङ्टद्दा दामय गनन अङ्झधकाय प्राप् त ङ्झनकामसभऺ रेखी 
ऩठाउनछे। 

94. प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टन ऩने : व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सभस्माग्रस्त सॊस्था 
वा सङ्घको सम्ऩङ्ञ्तर व्मवस्थाऩन वा दाङ्जमत्व ब ङ्टिानी सम्फन्धी कामन 
सम्ऩङ्ङ गयेको एक भङ्जहनाङ्झबत्र देहामका ङ्जववयणहरू खङ्टराई 
भन्त्रारम सभऺ प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टन ऩनेछ :— 

(क) सदस्मको फचत यकभ ङ्जपतान, 
(ख) ब ङ्टिानी बएको दाङ्जमत्व, 

(ग) फाॉकी यहेको सम्ऩङ्ञ्तर तथा दाङ्जमत्व सम्फन्धी ङ्जवस्ततृ 
ङ्जववयण, 

(घ) सॊस्था वा सॊघको सञ्चारन सम्फन्धभा नेऩार 
सयकायरे अवरम्फन गनङ्टन ऩने नीङ्झत सम्फन्धी 
सङ्टझाव, 

(ङ) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे उऩमङ्टि देखेको अन्म 
ङ्जववयण। 
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95.  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ तथा सदस्मको सेवा शतन :  (१) 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ तथा सदस्म ऩूया सभम काभ गने 
ऩदाङ्झधकायी हङ्टनेछन।् 

(२) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ तथा सदस्मको 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक य सङ्टङ्जवधा नेऩार सयकायरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

(३) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ य सदस्मरे आफ्नो 
ऩदीम कतनव्म ऩारनाको ङ्झसरङ्झसराभा थाहा ऩाएको कङ्ट नै ऩङ्झन 
सूचना वा जानकायी अनङ्झधकृत व्मङ्ञिराई ङ्छदनङ्ट हङ्टॉदैन। 

96.  सहमोग भाग गनन सक्न े: (१) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे आफ्नो काभ, 

कतनव्म य अङ्झधकाय प्रमोग गदान आवश्मकता अनङ्टसाय अन्म 
ङ्झनकामको सहमोग भाग गनन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे भाग 
गयेको सहमोग उऩरब्ध गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत सफैको कतनव्म 
हङ्टनेछ। 

(३) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको 
सम्ऩङ्ञ्तर व्मवस्थाऩन वा दाङ्जमत्व ब ङ्टिानी गदान सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामहरूसॉग सभन्वम गयी आफ्नो काभ कायफाही अगाङ्झड 
फढाउन सक्नछे। 

97.  ङ्जवशषेऻ सेवा ङ्झरन सक्न े: (१) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता 
अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमका प्राङ्जवङ्झधक वा ङ्जवशेषऻको सेवा ङ्झरन 
सक्नेछ। 
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(२) प्राङ्जवङ्झधक वा ङ्जवशेषऻको सेवा ङ्झरए फाऩत व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतरे सावनजङ्झनक खङ्चयद सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको 
प्रङ्जामा ऩूया गयी ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जवधा प्रदान गनन सक्नेछ। 

98  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका कभनचायी सम्फन्धी व्मवस्था :  भन्त्रारमरे 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमको राङ्झग आवश्मक ऩने 
जनशङ्ञि रगामत बौङ्झतक स्रोत साधन उऩरब्ध गयाउनछे। 

ऩङ्चयच्छेद–१७ 

कसूय, सजाम तथा ऩङ्टनयावेदन 

९९.  कसूय:  कसैरे देहामको कङ्ट नै कामन गयेभा मस ऐन अन्तगनतको 
कसूय गयेको भाङ्झननेछ:- 

(क) दतान नगयी वा खायेज बएको सहकायी सॊस्था 
सञ्चारन गयेभा वा कङ्ट नै व्मङ्ञि, पभन वा कम्ऩनीरे 
आफ्नो नाभभा सहकायी शब्द वा सो शब्दको 
अॊग्रजेी रुऩान्तयण याखी कङ्ट नै कायोफाय, व्मवसाम, 
सेवा प्रवाह वा अन्म कङ्ट नै कामन गयेभा , 

(ख)  सदस्मको फचत मस ऐन य मस ऐन अन्तगनत 
फनेको ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ फाहेक अन्म कङ्ट नै 
ऩङ्झन प्रमोजनको राङ्झग प्रमोग गयेभा, 

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

(घ)  सङ्झभङ्झतको सदस्म, व्मवस्थाऩक वा कभनचायीरे 
सहकायी सॊस्थाको सम्ऩङ्ञ्तर, फचत वा शेमय यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेभा, 
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(ङ)  ऋण असूर हङ्टन नसक्न े गयी सङ्झभङ्झतका कङ्ट नै 
सदस्म, ङ्झनजको नातेदाय वा  अन्म व्मङ्ञि वा 
कभनचायीराई ऋण ङ्छदई यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेभा, 

(च)  सङ्झभङ्झतका कङ्ट नै सदस्मरे एक्रै वा अन्म सदस्मको 
ङ्झभरेभतोभा सहकायी  सॊस्थाको शेमय वा फचत 
यकभ आपू खङ्टसी ऩङ्चयचारन गयी सहकायी 
सॊस्थाराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टमानएभा, 

(छ) झङ्टिा वा गरत ङ्जववयण ऩेश गयी कजान ङ्झरएभा, 
याखेको ङ्झधतो कच्चा बएभा  वा ऋण ङ्जहनाङ्झभना 
गयेभा, 

(ज)  सहकायी सॊस्थारे मस ऐन य मस ऐन अन्तगनत 
फनेको ङ्झनमभ ङ्जवङ्झनमभ ङ्जवऩयीत रगानी गयेभा वा 
रगानी गने उद्देश्मरे यकभ उठाएभा, 

(झ)  कृङ्झत्रभ व्मवसाम खडा गयी वा गयाई ऋण ङ्झरएभा 
वा ङ्छदएभा, 

(ञ) ङ्झधतोको अस्वबाङ्जवक रुऩभा फढी भूल्माङ्कन गयी 
ऋण ङ्झरएभा वा ङ्छदएभा, 

(ट) झङ्टिा ङ्जववयणको आधायभा ऩङ्चयमोजनाको रागत 
अस्वबाङ्जवक रुऩभा फढाई फढी ऋण ङ्झरएभा वा 
ङ्छदएभा, 

(ठ)  कङ्ट नै व्मङ्ञि वा सहकायी सॊस्थाराई एक ऩटक 
ङ्छदइसकेको सङ्टयऺण यीतऩूवनक पङ्ट कङ्ट वा नबई वा सो 
सङ्टयऺण अन्म सॊस्थाभा याखी ऩङ्टन: ऋण ङ्झरए वा  

ङ्छदएभा, 
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(ड) सहकायी सॊस्थाफाट जङ्टन प्रमोजनको राङ्झग ऋण 
सङ्टङ्जवधा ङ्झरएको हो सोही प्रमोजनभा नरगाई अन्मत्र 
प्रमोग गये वा गयाएभा, 

(ढ) सहकायी सॊस्थाको कङ्ट नै कागजात वा खाताभा 
रेङ्ञखएको कङ्ट या कङ्ट नै तङ्चयकारे हटाई वा उडाई अकै 
अथन ङ्झनस्कन े व्महोया ऩायी ङ्झभराई रे अत े वा अको 
ङ्झबङ्ङ ैशे्रस्ता या अत ेजस्ता काभ गये फाऩत आपूराई  
वा अरु कसैराई पाइदा वा  हाङ्झन नोक्सानी गने 
उद्देश्मरे ङ्जकते गनन वा अकानको हाङ्झन नोक्सानी गने  

उद्देश्मरे नगये वा नबएको झङ्टिा कङ्ट या गये वा 
बएको हो बनी वा ङ्झभङ्झत, अॊक  वा व्महोया पयक 
ऩायी सङ्जहछाऩ गयी गयाई कागजात फनाई वा 
फनाउन  रगाई जारसाजी गये वा गयाएभा, 

 (ण) ऋणको ङ्झधतो स्वरुऩ याङ्ञखने चर अचर सम्ऩङ्ञ्तर 
ङ्झरराभ ङ्झफाी वा अन्म प्रमोजनको राङ्झग भूल्माङ्कन 
गदान भूल्माङ्कनकतानरे फढी, कभ वा गरत भूल्माङ्कन 
गयी सहकायी सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टमानउन े
कामन गये वा गयाएभा, 

(त) सहकायी सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टमानउने उद्देश्मरे 
कसैरे कङ्ट नै काभ  गयाउन वा नगयाउन, 
भोराङ्जहजा गनन वा गयाउन, कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको यकभ 
ङ्झरन वा ङ्छदन, दान, दातव्म, उऩहाय वा चन्दा ङ्झरन 
वा ङ्छदन, गरत ङ्झरखत तमाय गनन वा गयाउन, 
अनङ्टवाद गनन वा गयाउन वा गैय कानूनी राब वा 
हानी ऩङ्टमानउने फदङ्झनमतरे कङ्ट नै कामन गये वा 
गयाएभा, 
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( थ) कङ्ट नै सहकायी सॊस्था वा सो को सदस्म वा 
फचतकतान वा तीभध्मे कसैराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टग्न े
गयी रेखा ऩङ्चयऺण गयेको झङ्टिो प्रङ्झतवेदन ऩायेभा वा 
ऩानन रगाएभा, 

100. सजाम :  (१) कसैरे दपा 99 फभोङ्ञजभको कसूय गयेभा देहाम 
फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टनेछ:-  

(क) खण्ड (क), (ग), (ड) य (थ) को कसूयभा एक 
वषनसम्भ कैद य एकराख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना, 

(ख) खण्ड (ठ) को कसूयभा दङ्टई फषनसम्भ कैद य दङ्टई 
राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना, 

(ग) खण्ड (ख) को कसूयभा ङ्झफगो फयाफयको यकभ 
जङ्चयफाना गयी तीन फषनसम्भ कैद, 

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), 
(ट), (ण) य (त) को कसूयभा ङ्झफगो बयाई ङ्झफगो 
फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना गयी देहाम फभोङ्ञजभको कैद 
हङ्टनेछ:- 

(1) दश राखसम्भ ङ्झफगो बए एक वषनसम्भ कैद, 
(2)  दश राख रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩचास राख 

रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए दङ्टई वषनदेङ्ञख तीन 
वषनसम्भ कैद, 

(3) ऩचास राख रुऩैमाॉबन्दा फढी एक कयोड 
रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए तीन वषनदेङ्ञख चाय 
वषनसम्भ कैद, 
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(4) एक कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी दश कयोड 
रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए चाय वषनदेङ्ञख छ 
वषनसम्भ कैद, 

(5) दश कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी एक अफन 
रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए छ फषनदेङ्ञख आठ 
वषनसम्भ कैद, 

(६) एक अफन रुऩैमाॉबन्दा फढी जङ्झतसङ्टकै रुऩैमाॉ 
ङ्झफगो बएऩङ्झन आठ वषनदेङ्ञख दश वषनसम्भ 
कैद,  

(ङ)  खण्ड (ढ) को कसूयभा दश वषनसम्भ कैद, 

(2) दपा 99 को कसूय गनन उद्योग गने वा त्मस्तो कसूय 
गनन भद्दत ऩङ्टमानउने व्मङ्ञिराई भङ्टख्म कसूयदायराई हङ्टने सजामको 
आधा सजाम हङ्टनेछ। 

(3) दपा 99 को कसूय गने वा त्मस्तो कसूय गनन भद्दत 
ऩङ्टमानउने कङ्ट नै ङ्झनकाम वा सॊघ सॊस्था बए त्मस्तो ङ्झनकाम वा 
सॊघसॊस्थाको प्रभङ्टख कामनकायी वा ऩदाङ्झधकायी वा कामनकायी 
हैङ्झसमतभा कामन सम्ऩादन गने व्मङ्ञिराई मस ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टन े
सजाम हङ्टनेछ। 

(4) कसैको उजङ्टयी ऩयी वा सहकायी सॊस्थाको ङ्झनयीऺण 
अनङ्टगभन वा ङ्जहसाफ ङ्जकताफको जाॉच गदान वा अन्म कङ्ट नै 
व्महोयाफाट कसैरे देहामको कङ्ट नै कामन गयेको ऩाइएभा यङ्ञजष्डाय वा 
यङ्ञजष्डायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो कामनको प्रकृङ्झत य 
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गाम्बीमनताको आधायभा त्मस्तो कामन गने व्मङ्ञिराई ऩाॉच राख  
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गनेछ:- 

(क)  मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेका ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत 
सदस्मसॉग व्माज ङ्झरएभा, 

(ख)  सहकायी सॊस्थारे प्रदान गने फचत य ऋणको 
व्माजदय फीचको अन्तय छ  प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
कामभ गयेभा, 

(ग)  सहकायी सॊस्थारे प्रदान गयेको ऋणभा राग्न े
व्माजराई भूर कजानभा ऩूॉजीकृत गयी सो को 
आधायभा व्माज रगाएभा, 

(घ)  कङ्ट नै सदस्मराई आफ्नो ऩूॉजी कोषको तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभको प्रङ्झतशतबन्दा फढी हङ्टने गयी ऋण प्रदान 
गयेभा, 

(ङ)  सॊस्था दतान गदानको फखतका सदस्म फाहेक अन्म 
सदस्मराई सदस्मता प्राप्त  गयेको तीन भङ्जहना 
अवङ्झध व्मङ्झतत नबई ऋण रगानी गयेभा, 

(च)  प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोषको ऩन्र गङ्टणाबन्दा फढी हङ्टन े
गयी फचत सॊकरन गयेभा, 

(छ) शेमय ऩूॉजीको अठाय प्रङ्झतशतबन्दा फढी शेमय 
राबाॊश ङ्जवतयण गयेभा, 

(ज) सहकायी सॊस्थारे आफ्नो कामनऺ ते्र फाङ्जहय गई 
कायोफाय गयेभा वा गैय सदस्मसॉग कायोफाय गयेभा, 

(झ) सहकायी सॊस्थारे मो ऐन ङ्जवऩयीत कृङ्झत्रभ 
व्मङ्ञिराई आफ्नो सदस्मता ङ्छदएभा,   
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(5) उऩदपा (4) भा रेङ्ञखएको व्महोयाफाट कसैरे 
देहामको कङ्ट नै कामन गयेको ऩाइएभा यङ्ञजष्डाय वा यङ्ञजष्डायफाट 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो कामनको प्रकृङ्झत य गाङ्ञम्बमनताको 
आधायभा त्मस्तो कामन गने व्मङ्ञिराई तीन राख रुऩैमाॉसम्भ 
जङ्चयफाना गनन सक्नछे:- 

(क)  मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभ ङ्छदएको कङ्ट नै ङ्झनदेशन वा तोङ्जकएको 
भाऩदण्डको ऩारना नगयेभा, 

(ख)  मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट नै ङ्जववयण, कागजात, प्रङ्झतवेदन, सूचना 
वा जानकायी नङ्छदएभा, 

(ग) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनवानचन नगयी सङ्झभङ्झत तथा रेखा 
सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरु आपूखङ्टशी 
ऩङ्चयवतनन गयेभा, 

(घ)  मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत 
अन्म कामन  गयेभा। 

(6) उऩदपा (4) वा (5) फभोङ्ञजभको जङ्चयफाना गनङ्टन अङ्ञघ 
यङ्ञजष्डाय वा यङ्ञजष्डायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत 
व्मङ्ञि वा सहकायी सॊस्थाराई सपाई ऩेश गनन कम्तीभा ऩन्र 
ङ्छदनको सभमावङ्झध ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

101. योक्का या अत:े (1) यङ्ञजष्डायरे सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाराई दपा 
१०० को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना गनङ्टनका अङ्झतङ्चयि तीन 
भङ्जहनासम्भ त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको कायोफाय, सम्ऩङ्ञ्तर तथा फैंक 
खाता योक्का या अत ेतथा सम्ऩङ्ञ्तर योक्का या अत सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई 
ङ्झसपाङ्चयस गनन सक्नछे। 
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(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस प्राप्त बएभा 
त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको कायोफाय, सम्ऩङ्ञ्तर वा फैंक खाता योक्का 
याखी सोको जानकायी यङ्ञजष्डायराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

102. दोब्फय जङ्चयवाना हङ्टन:े  दपा १०० को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ 
जङ्चयवाना बएको व्मङ्ञि वा सहकायी सॊस्थारे ऩङ्टन: सोही कसूय 
गयेभा त्मस्तो व्मङ्ञि वा सहकायी सॊस्थाराई यङ्ञजष्डायरे दोस्रो 
ऩटकदेङ्ञख प्रत्मेक ऩटकको राङ्झग दोब्फय जङ्चयवाना गनेछ।  

103.  ऩङ्टनयावेदन गनन सक्न े: (1) दपा १3 फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था 
दतान गनन अस्वीकाय गयेको वा दपा 70 फभोङ्ञजभ सहकायी  
सॊस्था दतान खायेज गयेकोभा ङ्ञच्तर नफङ्टझ्नरेे सो ङ्झनणनमको 
 जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदन ङ्झबत्र यङ्ञजष्डायको ङ्झनणनम 
उऩय भन्त्रारमको सङ्ञचव सभऺ ऩङ्टनयावेदन गनन सक्नछे। 

(2) दपा 100 फभोङ्ञजभको जङ्चयफाना य सजामभा ङ्ञच्तर 
नफङ्टझ्ने व्मङ्ञिरे त्मस्तो  ङ्झनणनमको जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे 
ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र देहाम फभोङ्ञजभको ऩङ्टनयावेदन गनन  सक्नेछ:- 

(क) यङ्ञजष्डायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे गयेको ङ्झनणनम 
उऩय सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारतभा, 

(ख) यङ्ञजष्डायरे गयेको ङ्झनणनम उऩय सम्फङ्ञन्धत उच्च 
अदारतभा।  

104. अनङ्टसन्धानको राङ्झग रेखी ऩठाउन सक्न े: यङ्ञजष्डाय वा भन्त्रारमरे 
मस ऐन फभोङ्ञजभ आफ्नो काभ, कतनव्म य अङ्झधकायको ऩारना 
गदान कसैरे सहकायी सम्फन्धी प्रदेश कानून फभोङ्ञजभको कसूय 
गयेको ऩाइएभा त्मस्तो कसूयका सम्फन्धभा मो कानून फभोङ्ञजभ 
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अनङ्टसन्धान गननको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन 
सक्नेछ।  

ऩङ्चयच्छेद–1८ 

ङ्जवङ्जवध 

105.  भताङ्झधकायको प्रमोग : (१) कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाको 
जङ्झतसङ्टकै शेमय खङ्चयद गयेको बए ताऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको कामन 
सञ्चारनभा एक सदस्म एक भतको आधायभा आफ्नो 
भताङ्झधकायको प्रमोग गनन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सॊघको हकभा साधायण सबाभा बाग ङ्झरने प्रमोजनको राङ्झग 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ एकबन्दा फढी प्रङ्झतङ्झनङ्झध ऩठाउन सङ्जकनछे य 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध ऩठाउने सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे।  

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
एक सॊस्था वा सॊघफाट सम्फङ्ञन्धत सॊघको सङ्झभङ्झत वा रेखा 
सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतभा एकबन्दा फढी व्मङ्ञि ङ्झनवानङ्ञचत हङ्टन सक्न े
छैन।  

106. साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउन सक्न े : (१) सहकायी सॊस्थारे  
साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बएको साभाङ्ञजक ऩयीऺणको 
प्रङ्झतवेदन छरपरको राङ्झग साधायण सबासभऺ ऩेश गनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको साभाङ्ञजक ऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदन छरपर गयी साधायण सबारे आवश्मकता अनङ्टसाय 
सङ्झभङ्झतराई ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ। 
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(४) मस दपा फभोङ्ञजभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको 
एक प्रङ्झत सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे यङ्ञजष्डायसभऺ ऩेश गनङ्टन 
ऩनेछ। 

107. आङ्झथनक सहमोग गने: सहकायी सॊस्थारे ङ्ञशऺा, स्वास््म, वातावयण 
सॊयऺण, भानवीम सहामता सम्फङ्ञन्धत आङ्झथनक सहमोग ङ्जवङ्झनमभभा 
व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनछे। 

108.  अन्तय सहकायी कायोफाय गनन सक्न े: मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै 
कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सहकायी सॊस्थाहरूरे एक आऩसभा 
अन्तय सहकायी कायोफाय गनन सक्नेछन।्  

109. ठेक्काऩिा ङ्छदन नहङ्टन े : सहकायी सॊस्थारे आफ्नो सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै 
सञ्चारक वा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक वा सदस्म वा 
आफ्नो कभनचायीराई ठेक्काऩिा ङ्छदन हङ्टॉदैन। 

110. ङ्जववाद सभाधान : सहकायी सॊस्थाका फीच कङ्ट नै ङ्जववाद उत्ऩङ्ङ 
बएभा सो ङ्जववाद ङ्झनरूऩणका राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जववाद 
ङ्झनरूऩण सङ्झभङ्झतको गठन गनन सङ्जकनछे। 

111.  ङ्जवबागीम कायफाही हङ्टन े : मो ऐन य मस ऐन अन्तगनत फनेको 
ङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत अङ्झधकायको फदङ्झनमतऩूणन प्रमोग गने 
कभनचायीराई प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम कायफाही हङ्टनेछ।  

112. सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय हङ्टन े : कङ्ट नै सहकायी सॊस्थारे 
प्राप् त गयेको सयकायी अनङ्टदान वा कङ्ट नै सेवा सङ्टङ्जवधा दङ्टरूऩमोग 
गयेको ऩाइएभा प्रदेश कानून फभोङ्ञजभ सयकायी फाॉकी सयह असूर 
उऩय गङ्चयनेछ।  
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113. सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने : मस ऐनभा सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ 
हङ्टने बनी अन्मत्र उल्रेख बएका व्मवस्थाका अङ्झतङ्चयि देहामका 
ङ्जवषमहरू सहकायी सम्फन्धी प्रचङ्झरत सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछन ्:- 

(क) सहकायी सॊस्थाराई प्राप्त हङ्टने छङ्टट, सङ्टङ्जवधा य 
सहङ्टङ्झरमत सम्फन्धी, 

(ख) कारो सूचीभा या अत ेसम्फन्धी, 
(ग) कजान सूचना केन्र सम्फन्धी, 
(घ) सॊस्थारे आऩसी सङ्टयऺण सेवा सञ्चारन गने सम्फन्धी, 
(ङ) ङ्ञस्थयीकयण कोषभा सहबागी हङ्टने सम्फन्धी। 

114.  कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचङ्झरत ऐन रागू नहङ्टन े : मस ऐन अन्तगनत 
दतान बएको सहकायी सॊस्थाको हकभा कम्ऩनी सम्फन्धी प्रदेश ऐन 
रागू हङ्टने छैन।  

115.  प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायफाही गनन फाधा नऩने : मस ऐनभा 
रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यारे कङ्ट नै व्मङ्ञि उऩय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
अदारतभा भङ्टद्दा चराउन फाधा ऩङ्टर् माएको भाङ्झनने छैन। 

116. सम्ऩङ्ञ्तर शङ्टद्धीकयण ङ्झनवायण सम्फन्धी कानूनी व्मवस्थाको ऩारना 
गनङ्टन ऩने : सहकायी सॊस्थारे सम्ऩङ्ञ्तर शङ्टद्धीकयण ङ्झनवायण सम्फन्धी 
सॊघीम कानूनको व्मवस्थाका साथै तॊत्सम्फन्धभा नेऩार सयकायरे 
जायी गयेको भाऩदण्ड य नऩेार याष्ड फैंकको ङ्जव्तरीम जानकायी 
इकाईफाट जायी बएका ङ्झनदेङ्ञशकाहरूको ऩारना गनङ्टन ऩनेछ। 

117. साझेदायी गनन सक्न े : सहकायी भापन त आङ्झथनक सभङृ्जद्ध प्राप्त गनन 
दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी सॊस्था/सॊघहरुरे वा सयकायी (प्रदेश, 
स्थानीम सयकाय) व्मङ्ञि य ङ्झनजी(कम्ऩनीहरु) सभेतको सॊमङ्टि, 
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साझेदायीभा आफ्नो उत्ऩादन, प्रशोधन, फजायीकयणको राङ्झग मस 
ऐनको अङ्झधनभा यही व्मवसाम, उद्योग, ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनन 
सक्नेछन।् 

118.  कामनाभ सञ्चारन गनन सक्न े : प्रदेश सयकायरे सहकायी 
सॊस्थाको प्रवद्धनन तथा ऺभता ङ्जवकास गननको राङ्झग आवश्मक 
कामनाभ सञ्चारन गनन सक्नछे।   

119.  ङ्जव्तरीम सेवा ऩङ्टमानउनङ्ट ऩने : ङ्जवषमगत वा फहङ्टउद्देश्मीम सहकायी 
सॊस्थाहरुरे सभङ्टदामभा आधाङ्चयत य आङ्झथनक ऩायदङ्ञशनता कामभ 
गनङ्टनका साथै उत्ऩादनभङ्टखी वा उत्ऩादनभूरक सॊस्थाराई ङ्जव्तरीम 
सेवा ऩङ्टमानउनङ्ट ऩनेछ। 

120. प्रदेश सहकायी ङ्जवकास फोडनको गठन: (१) सहकायी ऺेत्रको 
ङ्जवकास, व्मवस्थाऩन, प्रवद्धनन य सम्फद्धनन कामनहरुको राङ्झग 
देहामका ऩदाङ्झधकायी यहने गयी प्रदेश स्तयभा एक प्रदेश सहकायी 
ङ्जवकास फोडन यहनेछ:- 

(क) भन्त्री, बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम
    - अध्मऺ 

(ख) प्रदेश सयकायफाट सहकायी ऺेत्रभा ऩन्र वषन अनङ्टबव 
प्राप्त व्मङ्ञि भध्मेफाट भनोनीत एकजना- उऩाध्मऺ 

(ग) सङ्ञचव, आङ्झथनक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम 
     - सदस्म 

(घ) सङ्ञचव, उद्योग, ऩमनटन, वन तथा वातावयण भन्त्रारम
     - सदस्म 

(ङ) सङ्ञचव, साभाङ्ञजक ङ्जवकास भन्त्रारम - सदस्म 

(च) सङ्ञचव, बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम
     - सदस्म  
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(छ) अध्मऺ, प्रदेश सहकायी सॊघ  - सदस्म 

(ज) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, प्रदेश मोजना आमोग  - सदस्म 

(झ) प्रदेश यङ्ञजष्डाय   - सदस्म 

(ञ) प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सॊघका  

    अध्मऺहरु भध्मेफाट ङ्झनवानङ्ञचत  

    एक जना    - सदस्म 

(ट) ङ्ञजल्रा सहकायी सॊघका अध्मऺहरु  

    भध्मेफाट ङ्झनवानङ्ञचत एक जना   -सदस्म 

(ठ) प्रदेश सयकायफाट भनोनीत कम्तीभा  

    दश वषनसम्भ सहकायी ऺेत्रको  

    नेततृ्व गयेका  सहकायी सम्फन्धी  

    ङ्जवऻ दङ्टई जना भङ्जहरा सङ्जहत तीन जना - सदस्म 

(ड) प्रदेश सयकायफाट भनोनीत स्नातको्तरय उ्तरीणन बई 
सहकायी ऺेत्रभा कम्तीभा ऩाॉच वषन अनङ्टबव बएको 
व्मङ्ञि      - सदस्म सङ्ञचव  

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ख ) य (ड) फभोङ्ञजभका 
ऩदाङ्झधकायीको ऩदावङ्झध चाय वषनको य खण्ड (ञ), (ट) य (ठ) 
फभोङ्ञजभका सदस्मको ऩदावङ्झध दङ्टई वषनको हङ्टनछे।            

(३) फोडनको प्रभङ्टख कामनकायीको रुऩभा उऩाध्मऺ यहनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फोडनराई आवश्मक ऩने 
कभनचायी प्रदेश सयकायको स्वीकृत दयफन्दी फभोङ्ञजभ भन्त्रारमरे 
व्मवस्था गनेछ। 

(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फोडनको काभ, कतनव्म य 
अङ्झधकाय रगामत अन्म व्मवस्था 
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तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

12१.  सेवा सङ्टङ्जवधा, काभ, कतनव्म य अङ्झधकाय: (१) दपा १२० 
फभोङ्ञजभको उऩाध्मऺरे प्रदेश सयकायको सङ्ञचव सयहको सङ्टङ्जवधा 
य  सदस्म सङ्ञचवरे प्रदेश सयकायको उऩसङ्ञचव सयहको  सेवा 
सङ्टङ्जवधा ऩाउनेछन।्  

(२) उऩाध्मऺ य सदस्म सङ्ञचवको काभ कतनव्म य अङ्झधकाय 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

12२. ऩद ङ्चयि हङ्टन े अवस्था: देहामको अवस्थाभा उऩाध्मऺ य सदस्म 
सङ्ञचवको ऩद ङ्चयि बएको भाङ्झननेछ :- 

(क) प्रदेश सयकायसभऺ ङ्झरङ्ञखत याङ्ञजनाभा ङ्छदई स्वीकृत 
बएभा,  

(ख) भन्त्रारमको ङ्झसपाङ्चयसभा प्रदेश सयकायरे ऩदफाट 
हटाएभा,  

(ग) ङ्झनजको ऩदावङ्झध ऩूया बएभा,  

(घ) नैङ्झतक ऩतन देङ्ञखने पौंजदायी कसूयभा अदारतफाट 
कसूयदाय ठहङ्चयएभा,  

(ङ) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा।  

12३. कामानरम:- प्रदेश सहकायी ङ्जवकास फोडनको कामानरम प्रदेश 

सयकायरे तोकेको स्थानभा यहनेछ।   

12४. प्रङ्झतवेदन:- प्रदेश सहकायी ङ्जवकास फोडनरे सम्ऩादन गयेका 
कामनहरुको ङ्जववयण सङ्जहतको वाङ्जषनक प्रङ्झतवेदन भन्त्रारम भापन त 
प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश गनङ्टन ऩनेछ। 
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१२५. ङ्जवबागको स्थाऩना:- सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको ङ्झनमभन य 
प्रवद्धननका राङ्झग प्रदेश सयकायरे प्रदेश सहकायी ङ्जवबाग स्थाऩना 
गनन सक्नेछ। 

12६. प्रदेश सहकायी प्रङ्ञशऺारम स्थाऩना: प्रदेश सयकायरे  सहकायी 
सम्फन्धी प्रङ्ञशऺण कामनाभ सञ्चारनका राङ्झग प्रदेश सहकायी 
प्रङ्ञशऺारम स्थाऩना गनेछ।   

12७. ङ्झनमभ फनाउन े अङ्झधकाय : मस ऐनको कामानन्वमन गनन प्रदेश 
सयकायरे ङ्झनमभहरु फनाउन सक्नेछ। 

12८. भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञशका वा कामनङ्जवङ्झध फनाउन सक्न े: मो ऐन वा मस 
ऐन अन्तगनत फनेको ङ्झनमभको अङ्झधनभा यही सहकायी सॊस्थाको 
दतान, सञ्चारन, ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन रगामतका काभ 
कायफाहीराई व्मवङ्ञस्थत य प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गनन 
भन्त्रारमरे आवश्मकता अनङ्टसाय भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञशका वा कामनङ्जवङ्झध 
फनाई रागू गनन सक्नेछ।  

१२९. मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झनन:े प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
व्मवस्था बई सहकायी सम्फन्धी काभ कायफाही प्रदेश सयकायको 
अङ्झधकायऺेत्र ङ्झबत्र ऩने जङ्झत कङ्ट याभा मसै ऐन फभोङ्ञजभ बए गयेको 
भाङ्झननेछ। 
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अनङ्टसूची-1 

(दपा 11 को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
दतान दयखास्तको ङ्झनवेदन  

श्री यङ्ञजष्डायज्मू,      ङ्झभङ्झत:......./....../... 
..........., ............. 

ङ्जवषम : सहकायी सॊस्था दतान सम्फन्धभा। 

भहोदम, 
हाभी देहामका व्मङ्ञिहरू देहामको सहकायी सॊस्था दतान गयी ऩाउन 

तऩङ्झसर फभोङ्ञजभको ङ्जववयण तथा अन्म कागजात सङ्जहत प्रदेश सहकायी ऐन, 
207६ को दपा 11 को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ मो ङ्झनवेदन ऩेश गयेका 
छौँ। उदे्दश्म अनङ्टरूऩ सॊस्थारे तत्कार गने कामनहरूको मोजना य प्रस्ताङ्जवत 
सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभ दङ्टई प्रङ्झत मसै साथ सॊरग्न याखी ऩेश गयेका छौँ। 

 सॊस्था सम्फन्धी ङ्जववयण  
)क (  प्रस्ताङ्जवत सहकायी सॊस्थाको नाभ : 
)ख (  ठेगाना : 
)ग (  उदे्दश्म : 
)घ (  भङ्टख्म कामन : 
)ङ (  कामनऺ ते्र : 
)च (  दाङ्जमत्व : 
)छ (  सदस्म सॊख्मा : 

)१ (  भङ्जहरा  .......... :जना  

)२ (  ऩङ्टरुष  .............. :जना  

)ज (  प्राप्त शेमय ऩूॉजीको यकभ : 
)झ (  प्राप्त प्रवेश शङ्टल्कको यकभ :
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अनङ्टसूची-2 

(दपा 12 को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
 प्रदेश सयकाय  

3 नॊ. प्रदेश  

.......................... भन्त्रारम 

......................... कामानरम 

................ .............. 
सहकायी सॊस्था दतान प्रभाण-ऩत्र 

 

दतान नॊ. : 
दतान ङ्झभङ्झत : 
 

.............. प्रदेश सहकायी ऐन, 207६ को दपा १२ को उऩदपा 
(१) फभोङ्ञजभ .......................... ............. राई सीङ्झभत दाङ्जमत्व 
बएको सहकायी सॊस्था/सॊघ दतान गयी स्वीकृत ङ्जवङ्झनमभ सङ्जहत मो प्रभाण-
ऩत्र प्रदान गङ्चयएको छ। 

 

 

 

सहकायी सॊस्थाको वगॉकयण :  .................................  

 

दतान गने अङ्झधकायीको् 
दस्तखत: 
नाभ: 
दजान: 
कामानरमको छाऩ: 
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अनङ्टसूची-३ 

(दपा १७ सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

सहकायी सॊस्थाको वगॉकयण 

(क) उत्ऩादक तथा प्रशोधन सहकायी सॊस्था : कृङ्जष (अङ्ङफारी, 
तेरहनफारी, भसराफारी, दङ्टग्ध, ङ्ञचमा, कङ्जप, उखङ्ट, परपूर, 
तयकायी, ऩशङ्टऩॊऺीऩारन, भाछा, दूध,  भह आङ्छद), जङ्झडवङ्टटी उद्योग, 
खानी, उजान, वन ऩैदावाय आङ्छद सम्फन्धी कामन गने   सॊस्था। 

(ख) सेवा सहकायी सॊस्था : थोक तथा खङ्टरा, फजाय, बण्डायण, ढङ्टवानी, 
मातामात, ङ्जवऻ ऩयाभशन सेवा, सञ्चाय, ऩमनटन, ऩूवानधाय, प्रकाशन, 
ङ्जवद्यारम, ङ्जवश्वङ्जवद्यारम, प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺारम, ङ्ञशशङ्ट स्माहाय केन्र, 
आदय ङ्झनकेतन, तारीभ तथा प्रङ्ञशऺण, स्वास््म सेवा, एम्वङ्टरेन्स 
सेवा, आवास, होटर तथा  येष्टङ्टयाॉ, ट्राबर, ऩाकन  तथा उद्यान, 
सबास्थर, व्मामभशारा, ङ्झसॉचाइ, ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन, प्रसायण य ङ्जवतयण, 
खानेऩानी, पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन, कवाडी साभग्री सॊकरन तथा 
ङ्झफाी रगामतका कामन गने सॊस्था। 

(ग) ङ्जव्तरीम सहकायी सॊस्था : सहकायी फैंक, फचत तथा ऋणको 
कायोफाय, ङ्जवप्रषेण सेवा तथा फीभा कायोफाय गने सॊस्था। 

(घ) श्रङ्झभक सहकायी सॊस्था : श्रभ तथा सीऩभा आधाङ्चयत श्रङ्झभकहरूको 
स्वाङ्झभत्वभा स्थाऩना बएको सहकायी सॊस्था। 

(ङ) फहङ्टउद्देश्मीम सहकायी सॊस्था : दङ्टई वा दङ्टई बन्दा फढी ङ्जवषमको 
कायोफाय गने सहकायी सॊस्था। 
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अनङ्टसूची-4 
(दपा 63 को उऩदपा (2) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

स्वघोषणाऩत्र 

 

रेखाऩयीऺक भ ........................................ प्रभाण ऩत्र नॊ. 
................ रे ....................... सहकायी सॊस्था ङ्झर. ................... 
को आ.व .................. को वाङ्जषनक रेखाऩयीऺण गनन य रेखा 
ऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टङ्ञि हङ्टन सहकायी ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ मोग्म 
यहेको स्वघोषणा गयी मो स्वघोषणा ऩत्र.......................सॊस्था 
ङ्झर........................... भा ऩेश गदनछङ्ट। 

रेखा ऩङ्चयऺक 
श्री........................ 
दस्तखत: ................ 
प्र.ऩ.नॊ.: .................. 
छाऩ: 

प्रदेश नम्फय तीनको प्रदेश सबाको सम्वत ्२०७६ सार फैशाख 
५ गते फसेको फैठकरे नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया १९९ फभोङ्ञजभ मो 
ङ्जवधेमक ऩाङ्चयत गयेको व्महोया सॊङ्जवधानको धाया २०१ फभोङ्ञजभ प्रभाङ्ञणत 
गदनछङ्ट।  

 

 

......... 
सानङ्ट कङ्ट भाय शे्रष्ठ 

सबाभङ्टख 

 

ऩङ्चयत ङ्झभङ्झत २०७६।१।५ 

 

प्रदेश नम्वय तीनको प्रदेश सबाको सबाभङ्टखफाट 
प्रभाङ्ञणत मो ङ्जवधेमक नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया 
२०१ को उऩधाया (२) फभोङ्ञजभ प्रभाणीकयण 
गदनछङ्ट  ।  

 (अनङ्टयाधा कोइयारा) 
   प्रदेश प्रभङ्टख  

ङ्झभङ्झत् २०७६÷२÷१३ 
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