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प्रदेश सहकायी ऐन, २०७६ 

प्रभाणीकयण य प्रकाशन मभमत 

२०७६।०२।१३ 

सॊशोधन गने ऐन 

१. केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७     २०७७।०४।१६ 

२. केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७9     २०७9।०४।30 

सॊवत ्२०७६ सारको ऐन नॊ. ३ 

प्रदेश सहकायी सम्फन्धभा व्मवस्था गनन फनकेो ऐन 

प्रस्तावना: सहकायीका भूल्म, भान्मता य मसद्धान्त अनरुूऩ छरयएय यहेको ऩूॉजी, 
प्रववमध, प्रमतबा य सीऩराई एकीकृत गदै सम्ववृद्धको रामग उत्ऩादन य सेवा 
व्मवसामको भाध्मभफाट सदस्महरुको आमथनक, साभाजजक तथा साॊस्कृमतक ववकास 
गनन प्रदेश स्तयभा सहकायी सॊघ तथा सॊस्थाहरूको दतान, सञ्चारन तथा मनमभन 
सम्फन्धी व्मवस्था गनन वाञ्छनीम बएकोरे,  

प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद- १ 

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “प्रदेश सहकायी ऐन, 
२०७६”  यहेको छ। 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

२. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथन नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क) “आन्तरयक कामनववमध” बन्नारे सहकायी सॊस्थारे दपा 24 
फभोजजभ फनाएको आन्तरयक कामनववमध सम्झन ु ऩछन।  
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(ख) “कसूय” बन्नारे दपा ९९ फभोजजभको कसूय सम्झन ुऩछन। 

(ख१) “कामानरम” बन्नारे प्रदेश सहकायी यजजष्डायको कामानरम 
सम्झन ुऩदनछ। 

(ग) “तोवकएको” वा “तोवकए फभोजजभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगनत 
फनेको मनमभावरीभा तोवकएको वा तोवकए फभोजजभ 
सम्झन ु ऩछन। 

(घ) “ऩरयवाय” बन्नारे सदस्मको ऩमत वा ऩत्नी, छोया, फहुायी, 
छोयी, फाफ,ु आभा, सौतेनी आभा, धभनऩरु, धभनऩरुी,  य 
आपूरे ऩारन ऩोषण गनुन ऩने दाज,ु बाउज,ु बाइ, फहुायी 
य दददी, फवहनी सम्झन ुऩछन। 

तय सो शब्दरे अॊशफण्डा गयी वा भानो छुविई 
आ-आफ्नो ऩेशा व्मवसाम गयी फसेको ऩरयवायको 
सदस्मराई जनाउने छैन।  

(ङ)  “प्रदेश” बन्नारे फागभती प्रदेश  सम्झन ुऩछन। 

(च) “फचत” बन्नारे सदस्मरे सहकायी सॊस्थाभा जम्भा गयेको 
यकभ सम्झन ुऩछन। 

(छ)  “भन्रारम” बन्नारे सहकायी सम्फन्धी ववषम हेने प्रदेश 
सयकायको भन्रारम सम्झन ुऩछन।  

(ज) “भखु्म कायोफाय” बन्नारे सॊस्था वा सॊघरे आफ्नो उद्देश्म 
अनरुुऩ सञ्चारन गयेको कायोफायभा व्मावसावमक य 
उत्ऩादनभूरक ऺेरभा कम्तीभा तीस प्रमतशतबन्दा फढी 
वहस्सा बएको कायोफाय सम्झन ुऩछन।  

(झ)  “यजजष्डाय” बन्नारे  दपा 73 फभोजजभ तोवकएको यजजष्डाय 
सम्झन ुऩछन।  

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७9 द्बाया थऩ। 
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोमधत। 
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(ञ)  “रेखा सऩुरयवेऺण समभमत” बन्नारे दपा 44 फभोजजभको 
रेखा सऩुरयवेऺण समभमत सम्झन ुऩछन। 

(ट)  “ववमनमभ” बन्नारे दपा 23 फभोजजभ फनाएको ववमनमभ 
सम्झन ुऩछन। 

(ठ)  "शेमय" बन्नारे सहकायी सॊस्थाको शेमय ऩूॉजीको ववबाजजत 
अॊश सम्झन ुऩछन।  

(ड)  “सञ्चारक” बन्नारे सञ्चारक समभमतको सदस्म सम्झन ुऩछन 
य सो शब्दरे समभमतको अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सजचव य 
कोषाध्मऺ रगामतराई जनाउॉछ।  

(ढ)  “सदस्म” बन्नारे सहकायी सॊस्थाको सदस्मता प्राप्त गयेको 
व्मजि सम्झन ुऩछन। 

(ण)  “समभमत” बन्नारे दपा 37 फभोजजभको सञ्चारक समभमत 
सम्झन ुऩछन।  

(त)  “सहकायी सॊस्था” बन्नारे मस ऐन फभोजजभ दतान बएका 
सहकायी सॊस्था वा सॊघ सम्झन ुऩछन। 

(थ) “सॊघ” बन्नारे दपा 4, 5, 6, 7 य ८ फभोजजभ गठन 
बई दपा 12 फभोजजभ दतान बएका ववषमगत य 
वहउुद्देश्मीम सहकायी सॊघ सम्झन ुऩछन। 

(द)  “सॊस्था” बन्नारे दपा ३ फभोजजभ गठन बई दपा १2 
फभोजजभ दतान बएको ववषमगत वा फहउुद्देश्मीम सॊस्था 
सम्झन ुऩछन। 

(ध)  “सॊस्थाको व्मवसाम” बन्नारे सॊस्थाको ववमनमभभा व्मवस्था 
बए फभोजजभ सञ्चारन गरयएको व्मावसावमक कायोफाय 
सम्झन ुऩछन।  

(न) “साधायण सबा” बन्नारे सहकायी सॊघ वा सॊस्थाको 
साधायण सबा सम्झन ुऩछन। 
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ऩरयच्छेद- २ 

सहकायी सॊस्थाको गठन तथा दतान 

३. सॊस्थाको गठन: (१) सहकायी सॊस्थाको गठन गदान देहाम फभोजजभ सॊख्मा 
हनु ुऩनेछ:- 

(क) ववषमगत वा फहउुद्देश्मीम सहकायी सॊस्था गठन गदान 
कम्तीभा तीस जना नेऩारी नागरयक,  

(ख) श्रमभक तथा मवुाहरुरे सीऩ य श्रभभा आधारयत 
व्मवसाम गनन चाहेभा त्मस्तो सॊस्थाको हकभा कम्तीभा 
ऩन्र जना नेऩारी नागरयक, 

(ग)  भहानगयऩामरका य उऩभहानगयऩामरका ऺेरभा फचत 
तथा ऋणको कायोफाय गने सॊस्थाको हकभा कम्तीभा 
एकसम जना नेऩारी नागरयक। 

(२) मस दपा फभोजजभ सॊस्था गठन गदान एक ऩरयवाय एक 
सदस्मका दयरे उऩदपा (१) भा उजल्रजखत सॊख्मा ऩगुेको हनु ुऩनेछ।  

तय सॊस्था दतान बइसकेऩमछ एकै ऩरयवायका एकबन्दा फढी 
व्मजिरे सो सॊस्थाको सदस्मता मरन फाधा ऩने छैन।  

(३) मस दपाभा अन्मर जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह वा त्मस्ता सयकाय वा तहको 
अनदुान वा स्वामभत्वभा सञ्चामरत ववद्यारम, ववश्वववद्यारम वा सॊगदठत 
सॊस्थाफाट ऩारयश्रमभक ऩाउने ऩदभा फहार यहेका कम्तीभा एक सम जना 
कभनचायी, जशऺक वा प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा मभरी प्रचमरत कानून 
फभोजजभ दतान बएको आफ्नो ऩेशागत सॊगठनका आधायभा सदस्मता, 
प्रमतमनमधत्व य सेवा सञ्चारनभा तोवकए फभोजजभका शतन फन्देजहरु ऩारना 
गने गयी सॊस्था गठन गनन सक्नछेन।् 

तय एक सम जना बन्दा कभ सख्मा यहेको एउटै कामानरमभा 
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कम्तीभा तीस जना कभनचायी, जशऺक वा प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा मभरी 
सदस्मता, प्रमतमनमधत्व य सेवा सञ्चारनभा तोवकए फभोजजभका शतन 
फन्देजहरु ऩारना गने गयी सॊस्था गठन गनन सक्नेछन। 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ गठन बएको सॊस्थाभा ऩारयश्रमभक 
ऩाउने ऩदभा फहारवारा कभनचायी कामनकायी प्रभखु बई काभ गनन ऩाउन े
छैन। 

४. जजल्रा ववषमगत सहकायी सॊघको गठन: सहकायी व्मवसामको ववकास, 
प्रवद्धनन य फजायीकयण रगामतका कामन गनन दपा १2 फभोजजभ दतान बई 
कामनयत यहेका कम्तीभा तेह्र वटा सॊस्थाहरूरे आऩसभा मभरी आफ्नो 
ववषमको जजल्रा ववषमगत सहकायी सॊघ गठन गनन सक्नेछन।् 

तय प्रदेश सयकायरे "क" वगन बनी प्रदेश याजऩरभा प्रकाशन 
गयी तोकेका दगुनभ ऺेरका जजल्राहरूभा कम्तीभा ऩाॉचवटा सॊस्थाहरू 
आऩसभा मभरी जजल्रा ववषमगत सहकायी सॊघहरु गठन गनन सक्नेछन।्  

५. जजल्रा सहकायी सॊघको गठन: सहकायी व्मवसामको ववकास, प्रवद्धनन तथा 
फजायीकयण रगामतका कामनभा टेवा ऩरु् माउन दपा १2 फभोजजभ दतान 
बएका कम्तीभा एक्काइसवटा सॊस्था वा जजल्रा ववषमगत  सहकायी सॊघहरू 
आऩसभा मभरी जजल्रा सहकायी सॊघ गठन गनन सक्नेछन।्  

तय, 

(१)  प्रदेश सयकायरे "क" वगन बनी प्रदेश याजऩरभा 
प्रकाशन गयी तोकेका दगुनभ ऺेरका जजल्राहरूभा 
कम्तीभा छ वटा सॊस्थाहरू आऩसभा मभरी जजल्रा 
सहकायी सॊघ गठन गनन सक्नछेन।्  

(२) मसयी सॊघ गठन गदान दतान बएका जजल्रा बरयका 
ऩचास प्रमतशतबन्दा फढी ववषमगत सहकायी सॊघहरू 
सभावेश गरयएको हनु ुऩनेछ।   
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६. प्रदेश ववषमगत सहकायी सॊघको गठन: सहकायी व्मवसामको ववकास, 

प्रवद्धनन तथा फजायीकयण रगामतका कामनभा टेवा ऩरु् माउन दपा १2 
फभोजजभ दतान बएका कम्तीभा सात वटा जजल्राका ऩच्चीस वटा 
ववषमगत सहकायी सॊस्थाहरू वा जजल्रा ववषमगत सहकायी सॊघहरू मभरी 
आफ्नो ववषमको प्रदेश ववषमगत सहकायी सॊघ गठन गनन सक्नछेन।् 

तय मसयी सॊघ गठन गदान दतान बएका प्रदेश बरयका ऩचास 
प्रमतशतबन्दा फढी जजल्रा ववषमगत सहकायी सॊघहरू सभावेश गरयएको 
हनु ु ऩनेछ। आफ्नो ववषमको प्रदेश सॊघ गठन गदान छ वटा जजल्रा 
ववषमगत सॊघ दतान बएको हनु ुऩनेछ।  

७. प्रदेश सहकायी सॊघको गठन: सहकायी व्मवसामको ववकास, प्रवद्धनन तथा 
फजायीकयण रगामतका कामनभा टेवा ऩरु् माउन दपा १2 फभोजजभ दतान 
बएका सातवटा जजल्राका कम्तीभा ऩैँतीसवटा सॊस्थाहरू वा जजल्रा 
ववषमगत सहकायी सॊघहरू वा जजल्रा सहकायी सॊघहरू वा प्रदेश 
ववषमगत सहकायी सॊघहरू आऩसभा मभरी प्रदेश सहकायी सॊघको गठन 
गनन सक्नेछन।्  

तय मसयी सॊघ गठन गदान प्रदेश बयी दतान बएका जजल्रा 
ववषमगत सहकायी सॊघहरू, जजल्रा सहकायी सॊघहरू य प्रदेश ववषमगत 
सहकायी सॊघहरू प्रत्मेकको ऩचास प्रमतशतबन्दा फढी सॊघहरू सभावेश 
गरयएको हनु ु ऩनेछ। प्रदेश सहकायी सॊघ गठन गदान आफ्नो प्रदेशभा 
कम्तीभा सात वटा जजल्रा सहकायी सॊघ दतान बएको हनु ुऩनेछ। 

८. ववजशष्टीकृत सहकायी सॊघको गठन: (१) दपा १2 फभोजजभ दतान बएका 
कम्तीभा ऩच्चीस वटा फहउुद्देश्मीम वा ववषमगत सॊस्थाहरूरे आऩसभा 
मभरी जरववद्यतु आमोजना, आवासीम ऩरयमोजना, मातामात, प्राङ्गारयक तथा 
यासाममनक भर कायखाना, ठूरा कृवष उऩकयण, परपूर उत्ऩादन तथा 
प्रशोधन, जडीफटुी प्रशोधन, जचनी उद्योग, शीत बण्डाय, अस्ऩतार, जशऺारम, 
प्राववमधक जशऺारम, प्रमोगशारा, दगु्धजन्म प्रशोधन उद्योग, भासजुन्म 
उद्योग ऩशऩुारन तथा कृवष पाभन, होटेर तथा रयसोटन, ऩमनटन उद्योग तथा 
व्मवसाम जस्ता ठूरा रगानी चावहने उत्ऩादन कामन गनन वा सदस्मका 
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साझा आवश्मकताका वस्त ुवा सेवाको ऩरयऩूमतन गनन ववजशष्टीकृत सॊघको 
गठन गनन सक्नेछन।्   

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको ववजशष्टीकृत सहकायी सॊघको 
सञ्चारन सम्फन्धी प्रवामा तोवकए फभोजजभ हनुेछ। 

९. सॊघ गठन गनन नसवकन:े एक जजल्राभा एकै प्रकृमतको एकबन्दा फढी 
जजल्रा ववषमगत सहकायी सॊघ वा जजल्रा सहकायी सॊघ, प्रदेशभा एकै 
प्रकृमतको एकबन्दा फढी प्रदेश ववषमगत सहकायी सॊघ वा प्रदेश सहकायी 
सॊघ गठन गनन सवकने छैन। 

१०. दतान नगयी सहकायी सॊस्था सञ्चारन गनन नहनु:े मस ऐन फभोजजभ दतान 
नगयी सहकायी सॊस्था सञ्चारन गनन हुॉदैन। 

११. दतानको रामग दयखास्त ददन ुऩने: (१) मस ऐन फभोजजभ गठन हनु ेदेहाम 
फभोजजभका सहकायी सॊस्थारे दतानका रामग यजजष्डाय सभऺ अनसूुची- १ 
को ढाॉचाभा दयखास्त ददन ुऩनेछ:-  

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

(ख)  जजल्रा ववषमगत सहकायी सॊघ, 

(ग)  जजल्रा सहकायी सॊघ, 

(घ)  प्रदेश ववषमगत सहकायी सॊघ, 

(ङ)  प्रदेश सहकायी सॊघ, 

(च)  एक स्थानीम तहबन्दा फढी कामनऺ ेर बएका प्रदेश 
ववजशष्टीकृत सहकायी सॊघ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको दयखास्त साथ देहाम 
फभोजजभका कागजातहरू सॊरग्न गनुन ऩनेछ:- 

(क) सहकायी सॊस्थाको प्रस्ताववत ववमनमभ, 
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(ख) सहकायी सॊस्थाको बावी मोजना य कामनाभ 
प्रमतवेदन, 

(ग) सदस्मरे मरन स्वीकाय गयेको शेमय सॊख्मा य शेमय 
यकभको वववयण, 

(घ) तोवकए फभोजजभका अन्म वववयण।  

१२. दतान गनुन ऩने: (१) दपा १1 को उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप् त  दयखास्त 
सवहतका कागजातहरू छानमफन गदान देहाम फभोजजभ बएको ऩाइएभा 
यजजष्डायरे दयखास्त ऩयेको मभमतरे तीस ददनमबर त्मस्तो सहकायी सॊस्था 
दतान गयी अनसूुची- २ को ढाॉचाभा दतान प्रभाणऩर ददन ुऩनेछ:- 

(क) दयखास्त साथ ऩेश बएको ववमनमभ मो ऐन तथा मस 
ऐन अन्तगनत फनेको मनमभ फभोजजभ यहेको, 

(ख) प्रस्ताववत सहकायी सॊस्था सहकायी भूल्म, भान्मता य 
मसद्धान्त अनरुूऩ सञ्चारन हनु सक्ने आधाय यहेको, 

(ग) सहकायी सॊस्था सभदुामभा आधारयत एवॊ सदस्म केन्रीत 
बई सञ्चारन य मनमन्रण हनु सक्ने स्ऩष्ट आधाय यहेको, 

(घ) खण्ड (ख) य (ग) भा उजल्रजखत ववषमका आधायहरू 
तोवकए फभोजजभ हनुेछ।  

(2) उऩदपा (१) फभोजजभ छानमफन गदान प्रस्ताववत सहकायी 
सॊस्थाको ववमनमभ सॊशोधन गनुन ऩने देजखएभा यजजष्डायरे त्मस्तो सॊशोधन 
गनुनऩने व्महोया खरुाई दयखास्त प्राप्त बएको मभमतरे एक भवहनामबर 
मनवेदकराई सूचना ददन ुऩनेछ। 

(3) मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन मो 
ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत दतान बई सञ्चारनभा यहेका एकबन्दा फढी 
स्थानीम तह वा जजल्रा कामनऺ ेर यही एक प्रदेश तहसम्भ कामनऺ ेर 
कामभ गरयएका सहकायी सॊस्था मसै ऐन फभोजजभ दतान बएको भामननेछ। 

(४) मो ऐन प्रायम्ब बएको छ भवहनामबर उऩदपा (३) 
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फभोजजभका सॊस्थारे मस ऐन फभोजजभको प्रावधान ऩूया गयी यजजष्डाय 
सभऺ आफ्नो दतान प्रभाणऩर य अन्म वववयण (रेखाऩयीऺण प्रमतवेदन 
सवहतको साधायण सबाको प्रमतवेदन) ऩेश गयी अद्यावमधक गनुन ऩनेछ। 

(५) सहकायी सॊस्थारे दतान बएऩमछ सम्फजन्धत प्रदेश सहकायी 
सॊघ, प्रदेश ववषमगत सहकायी सॊघ, जजल्रा सहकायी सॊघ तथा सहकायी 
फैंकको सदस्मता मरन सक्नेछ। 

(६) दतान बएको छ भवहनामबर आफ्नो जजल्रा ववषमगत सॊघभा 
अमनवामन सदस्मता मरन ुऩनेछ।  

१३. दतान गनन अस्वीकाय गनन सक्न:े (१) दपा १२ को उऩदपा (१) भा 
उजल्रजखत अवस्था नबएभा, सोही दपा फभोजजभ ववमनमभ सॊशोधनको 
रामग सूचना ऩाएको मभमतरे तीस ददनमबर सूचनाभा उल्रेख बए फभोजजभ 
हनुे गयी ववमनमभ सॊशोधन नगयेभा यजजष्डरायरे त्मस्तो सहकायी सॊस्था दतान 
गनन अस्वीकाय गनन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सहकायी सॊस्था दतान गनन अस्वीकाय 
गयेकोभा यजजष्डरायरे कायण खरुाई सात ददनमबर सो को जानकायी 
सम्फजन्धत मनवेदकराई ददन ुऩनेछ।  

१४. सहकायी सॊस्था सॊगदठत सॊस्था हनु:े (१) सहकायी सॊस्था एक अववजच्छन्न 
उत्तयामधकायवारा स्वशामसत सङ्गदठत सॊस्था हनुेछ। 

(२) सहकायी सॊस्थाको एउटा छुिै छाऩ य रोगो हनुेछ। 

(३) सहकायी सॊस्थारे मस ऐनको अमधनभा यही व्मजि सयह 
चर अचर सम्ऩजत्त प्राप् त गनन, उऩबोग गनन य फेच मफखन गनन सक्नेछ।  

(४) सहकायी सॊस्थारे व्मजि सयह आफ्नो नाभफाट नामरस 
उजयु गनन य सो उऩय ऩमन सोही नाभफाट नामरस उजयु राग्न सक्नेछ। 

(५) सहकायी सॊस्थारे व्मजि सयह कयाय गनन सक्नेछ। 

१५. सहकायी सॊस्थाको कामनऺ रे: (१) मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत मस 
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प्रदेशभा सञ्चारनभा यहेका सॊस्थाहरूको कामनऺ ेर मसै ऐन फभोजजभ 
कामभ बएको भामननेछ। कामनऺ ेर ववस्ताय सम्फन्धी व्मवस्था तोवकए 
फभोजजभ हनुेछ। 

(२) मो ऐन प्रायम्ब बएऩमछ उऩदपा (१) फभोजजभका 
सॊस्थाहरूरे एक वषनमबर देहामका वववयण सवहत यजजष्डाय सभऺ कामन 
सञ्चारन प्रमतवेदन ऩेश गनुन ऩनेछ:- 

(क) भौजदुा कामनऺ ेरको प्रदेश, जजल्रा, स्थानीम तह य 
वडा अनसुायको सदस्मता ववस्तायको अवस्था, 

(ख) भौजदुा कामनऺ ेरको प्रदेश, जजल्रा, स्थानीम तह 
य वडा अनसुायको व्मावसावमक सेवा सञ्चारनको 
अवस्था, य 

(ग) तोवकए फभोजजभका अन्म वववयण। 

(३) दतान हुॉदाका फखत एक स्थानीम तहमबर कामनऺ ेर कामभ 
गयी सञ्चारन गयेका सहकायी सॊस्थारे मस ऐन फभोजजभ कामनऺ ेर 
ववस्ताय गयी एक स्थानीम तह वा जजल्रा बन्दा फढी य प्रदेश मबर 
कामनऺ ेर कामभ गनन सक्नेछन।् 

(४) प्रदेशबन्दा फावहय कामनऺ ेर ववस्ताय गनन चाहने सॊस्थाको 
हकभा आवश्मकताका आधायभा प्रदेश भन्रारमरे नेऩार सयकाय सभऺ 
मसपारयस गनेछ। 

(५) मस दपाभा अन्मर जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन     

जरववद्यतु, जशऺा, बाषा, सावहत्म, सॊस्कृमत, स्वास््म सेवा, सावनजमनक 

मातामात, सञ्चाय, कृवष वा वनजन्म ऩैदावायको उत्ऩादन, सञ्चम वा 
प्रशोधन, दगु्ध उद्योग, भासजुन्म उद्योग ऩशऩुारन तथा कृवष पाभन, होटेर 
तथा रयसोटन, ऩमनटन उद्योग तथा व्मवसाम जस्ता व्मावसावमक ऺेर एवॊ 
सदस्महरूको सहबामगताका दृवष्टरे सॊस्था दतान गदानका फखत नै 



 

12 
 

पयावकरो कामनऺ ेर आवश्मक ऩने देजखएभा त्मस्ता सॊस्थाको कामनऺ ेर 
एक स्थानीम तह वा जजल्रा वा एकबन्दा फढी जजल्रा वा प्रदेशबय 
कामभ यहने गयी दतान गनन सवकनेछ।  

(६) उऩदपा (२) फभोजजभ कामन सञ्चारन प्रमतवेदन ऩेश 
बएऩमछ यजजष्डायरे सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाराई देहाम फभोजजभ 
कामनऺ ेर ऩनु्मनधानयण गनन मनदेशन ददन सक्नेछ:– 

(क) उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोजजभको 
सदस्मता ववस्ताय नबएको वा तोवकएको 
सॊख्माबन्दा कभ सदस्म बएको वा बौगोमरक 
मनयन्तयता नबएको जजल्रा, स्थानीम तह य वडा 
जझकी कामनऺ ेर घटाउने, 

(ख) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोजजभ कुनै 
व्मावसावमक सेवा सञ्चारन बएको नदेजखएभा 
त्मस्तो जजल्रा, स्थानीम तह य वडा  कामनऺ ेर 
घटाउन,े 

(ग) सॊस्थाको सञ्चारन खचन धान्न सक्ने गयी 
व्मावसावमक कामनकुशरता फढाउन य सॊस्था 
सञ्चारनभा सदस्मको सहबामगता रोकताजन्रक 
मनमन्रण कामभ याख्न अमतरयि जजल्रा, स्थानीम 
तह वा वडा हटाई उऩमिु कामनऺ ेर कामभ 
याख्न,े 

(घ)  व्मावसावमक एवॊ प्रवद्धननात्भक सेवाका रामग 
जजल्रा वा प्रदेश ववषमगत सहकायी सॊघ वा 
जजल्रा वा प्रदेश सहकायी सॊघको सदस्मताको 
प्रामप्तराई सहज तलु्माउन अमतरयि जजल्रा, 
स्थानीम तह वा वडा हटाई उऩमिु कामनऺ ेर 
कामभ याख्न।े 
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(७)  उऩदपा (६) फभोजजभ यजजष्डायरे मनदेशन ददएकोभा 
सहकायी सॊस्थारे एक वषनमबर ववमनमभ सॊशोधन गयी आफ्नो कामनऺ ेर 
ऩनु्मनधानयण गनुन ऩनेछ। 

(८) उऩदपा (७) फभोजजभ सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थारे 
तोवकएको अवमधमबर आफ्नो कामनऺ ेर ऩनु्मनधानयण नगयेभा यजजष्डायरे 
सहकायी सम्फन्धी प्रचमरत कानूनको अमधनभा यही त्मस्तो सहकायी 
सॊस्थाको कामनऺ ेर तीन भवहना मबर ऩनु्मनधानयण गनेछ। 

(९)  उऩदपा (८) फभोजजभ यजजष्डायरे कामनऺ ेर ऩनु् मनधानयण 
गरयददएकोभा जचत्त नफझु्ने सहकायी सॊस्थारे कामनऺ ेर ऩनु्मनधानयणको 
जानकायी ऩाएको मभमतरे ऩैँतीस ददनमबर भन्रारम सभऺ ऩनुयावरोकनका 
रामग मनवेदन ददन सक्नेछ। 

(१०)  उऩदपा (९) फभोजजभ प्राप्त मनवेदनभा भन्रारमरे साठी 
ददनमबर ऩनुयावरोकन गरयसक्न ुऩनेछ। 

(११)  मस दपाभा अन्मर जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
सहकायी सॊस्थारे स्वेजच्छक रूऩभा जनुसकैु सभमभा कामनऺ ेर घटाउन े
गयी ऩनु्मनधानयण गनन ववमनमभ सॊशोधन गनन सक्नेछ।  

(१२)  कामनऺ ेरको ववस्ताय तथा कामनऺ ेरको ऩनु्मनधानयण 
सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोजजभ हनुेछ।  

१६. जानकायी ददन ु ऩने: एक स्थानीम तहबन्दा फढी कामनऺ ेर वा एक 
जजल्राबन्दा फढी कामनऺ ेर कामभ याखी दतान बई सञ्चारनभा यहेका 
सहकायी सॊस्थाहरूरे सेवा सञ्चारन गदान सञ्चामरत सेवाको वववयण सवहत 
यजजष्डायराई जानकायी ददन ुऩनेछ।  

१७. सहकायी सॊस्थाको वगॉकयण: सहकायी सॊस्थाको वगॉकयण अनसूुची- ३ 
भा उल्रेख बए फभोजजभ हनुेछ। 

१८. कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गनन सक्न:े (१) दपा 
12 फभोजजभ दतान प्रभाणऩर प्राप् त गये ऩमछ सॊस्था वा सॊघरे दपा 21 
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फभोजजभको उद्देश्म प्रामप्तका रामग मस ऐन य ववमनमभको अमधनभा यही 
आवश्मक कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गनन 
सक्नेछ।  

(2) प्रचमरत कानूनभा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
सॊस्था वा सॊघरे उऩदपा (१) फभोजजभ कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा 
ऩरयमोजना सञ्चारन गनन छुिै सॊस्था दतान गनुन ऩने छैन। 

तय त्मस्तो कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना  सञ्चारन 
गनन प्रचमरत कानून फभोजजभ अनभुमतऩर, स्वीकृमत वा इजाजतऩर मरन ु
ऩने यहेछ बने सो फभोजजभ अनभुमतऩर, स्वीकृमत वा इजाजतऩर मरएय 
भार कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गनुन ऩनेछ। 
मसयी अनभुमतऩर, स्वीकृमत वा इजाजतऩर मरनको रामग सहकायी 
सॊस्थारे ददएको आवदेनराई सम्फजन्धत मनकामरे प्राथमभकताभा याखी 
प्रचमरत कानून फभोजजभको कायफाही गनुन ऩनेछ। 

(3) उऩदपा (2) फभोजजभ सॊस्था वा सॊघरे प्रचमरत कानून 
फभोजजभ अनभुमतऩर स्वीकृमत वा इजाजतऩर प्राप् त गयेभा ऩन्र ददनमबर 
सोको जानकायी यजजष्डायराई ददन ुऩनेछ। 

(4) सहकायी भापन त आमथनक सभवृद्ध य ववकास प्राप्त गनन दईु 
वा दईु बन्दा सॊस्था वा सॊघरे सॊमिु वा साझेदायीभा आफ्नो उत्ऩादन, 
प्रशोधन वा सेवाको फजायीकयणको रामग मस ऐनको अधीनभा यही 
आवश्मक कायोवाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गनन 
सक्नेछन।् 

(5) उऩदपा (4) फभोजजभको कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा 
ऩरयमोजना सञ्चारन गने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोजजभ हनुेछ। 

(6) प्रचमरत कानूनभा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
सॊस्था वा सॊघरे उऩदपा (१) फभोजजभ सञ्चारन गने कायोफाय, व्मवसाम, 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोमधत। 
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उद्योग वा ऩरयमोजनाको उत्ऩादन सहकायी ब्राण्डभा मफाी मफतयण गनन 
सक्नेछन।्  

तय प्रचमरत कानून फभोजजभ सम्फजन्धत मनकामफाट त्मस्तो 
ब्राण्ड प्रामप्तको स्वीकृमत मरन ुऩने यहेछ बने सो फभोजजभ स्वीकृमत मरन ु
ऩनेछ। 

(7) सॊस्था वा सॊघरे उत्ऩादन गयेको वस्तहुरूको उत्ऩजत्तको 
प्रभाणऩर जायी गने प्रवामा य आधाय प्रचमरत कानून फभोजजभ हनुेछ। 

१९. दावमत्व सीमभत हनु:े (१) सहकायी सॊस्थाको कायोफायको सम्फन्धभा 
सदस्मको दावमत्व मनजरे खरयद गयेको वा खरयद गनन स्वीकाय गयेको 
शेमयको अमधकतभ यकभसम्भ भार सीमभत यहनेछ।  

(२) सहकायी सॊस्थाको नाभभा "सहकायी"  य नाभको अन्त्मभा 
"मरमभटेड" बन्ने शब्द याख्न ुऩनेछ।  

२०. सहकायीका भूल्म, भान्मता य मसद्धान्त ऩारना गनुन ऩने: सहकायी सॊस्थाको 
गठन तथा सञ्चारन गदान सहकायीका भूल्म, भान्मता य मसद्धान्तको 
ऩारना गनुन ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद- ३ 

सॊस्था वा सॊघको उद्दशे्म तथा कामन 

२१. सॊस्था वा सॊघको उद्दशे्म: कामनऺ ेरभा आधारयत य सदस्म केन्रीत बई 
आफ्ना सदस्महरूको आमथनक, साभाजजक तथा साॊस्कृमतक उन्नमन गनुन 
सॊस्था वा सॊघको भखु्म उद्देश्म हनुेछ।   

२२. सॊस्था वा सॊघको कामन: सॊस्था वा सॊघका कामनहरू देहाम फभोजजभ 
हनुेछन:्- 

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

(ख) सदस्म य आफ्नो व्मवसामको वहत प्रवद्धनन तथा सोको 
फजायीकयण गने, गयाउने, 
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(ग)  सदस्मराई जशऺा, सूचना य तामरभ प्रदान गने, 

(घ) सॊस्थारे गने उत्ऩादन तथा सेवाको भाऩदण्ड मनधानयण गयी 
गणुस्तय सधुाय, आमथनक स्थावमत्व य जोजखभ व्मवस्थाऩन 

सम्फन्धी कामन गने, 

(ङ) आन्तरयक मनमन्रण प्रणारी रागू गने, 

(च) सॊस्था वा सॊघको व्मावसावमक प्रवद्धनन तथा ववकास 
सम्फन्धी वामाकराऩहरू सञ्चारन गने, 

(छ) भन्रारम तथा यजजष्डायको मनदेशन ऩारना गने, गयाउने, 

(ज)  सदस्म सॊस्था वा सॊघभा सशुासन प्रवद्धनन गने, गयाउन,े 

(झ) सॊस्था वा सॊघको फीचको ऩायस्ऩरयक सहमोग अमबववृद्ध 
गने, गयाउने, 

(ञ)  ववमनमभभा उजल्रजखत कामनहरू गने। 

ऩरयच्छेद- ४ 

ववमनमभ तथा आन्तरयक कामनववमध 

२३. ववमनमभ फनाउन ुऩने: (१) सहकायी सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन अन्तगनत 
फनेको मनमभावरी, मनदेजशका, भाऩदण्ड य कामनववमधको अमधनभा यही 
आफ्नो कामन सञ्चारनको रामग ववमनमभ फनाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको ववमनमभ यजजष्डायफाट स्वीकृत 
बए ऩमछ रागू हनुेछ। 

२४. आन्तरयक कामनववमध फनाउन सक्न:े (१) सहकायी सॊस्थारे मो ऐन, मस 
ऐन अन्तगनत फनेको मनमभावरी, मनदेजशका, भाऩदण्ड, कामनववमध य 
ववमनमभको अमधनभा यही आवश्मकता अनसुाय आफ्नो आन्तरयक 
कामनववमध फनाउन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको आन्तरयक कामनववमध सम्फजन्धत 
सॊस्थाको साधायण सबारे स्वीकृत गयेऩमछ रागू हनुेछ। 
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२५. ववमनमभ य आन्तरयक कामनववमधभा सॊशोधन: (१) सहकायी सॊस्थाको 
साधायण सबाको कूर सदस्म सॊख्माको फहभुतफाट ववमनमभ य आन्तरयक 
कामनववमध सॊशोधन हनु सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सॊशोधन बएको ववमनमभ 
यजजष्डायफाट स्वीकृत बएऩमछ रागू हनुेछ। साधायण सबारे सॊशोधन 
गयेको ववमनमभ स्वीकृमतको रामग ऩेश गयेको मभमतरे एक भवहनामबर 
स्वीकृत गनुन ऩनेछ। 

ऩरयच्छेद- ५ 

सदस्मता 

२६. सॊस्थाको सदस्मता: (१) सोह्र वषन उभेय ऩूया गयेका देहाम फभोजजभका 
नेऩारी नागरयकहरू सॊस्थाको सदस्म हनु सक्नेछन:्- 

(क) सॊस्थाको कामनऺ ेरमबर फसोफास गरययहेको वा आफ्नो 
कामनऺ ेर मबर ऩने स्थानीम मनकाम वा तहभा व्मवसाम 
दतान गयी व्मावसावमक कामन गयेको, 

(ख)  सॊस्थाको शेमय खरयद गयेको, 

(ग) सॊस्थाको ववमनमभभा उजल्रजखत शतनहरू मनवानह गनन 
भञ्जयु गयेको, 

(घ)  सॊस्थाको जजम्भेवायी मनवानह गनन भञ्जयु बएको, 

(ङ)  सॊस्थारे गयेको कायोफायसॉग प्रमतस्ऩधान हनुे गयी 
कायोफाय नगयेको। 

(२) मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
प्रदेश सयकायका मनकामहरू, स्थानीम तहका साथै सॊस्थाको कामनऺ ेर 
मबरका सहकायी ववद्यारम य साभदुावमक ववद्यारम, गठुी, स्थानीम क्रफ, 
स्थानीम तहभा गठन बएका उऩबोिा समभमत/सभूहहरू, मनजी पभन वा 
कम्ऩनीहरु सॊस्थाको सदस्म हनु फाधा ऩने छैन।  
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(३) मस दपाभा अन्मर जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
कुनै सहकायी सॊस्थारे अको कुनै सहकायी सॊस्थाको सदस्मता मरने 
सम्फन्धी व्मवस्था सॊघीम कानून फभोजजभ हनुेछ। 

२७. सदस्मता प्राप् त गनन मनवेदन ददन ुऩने: (१) सॊस्थाको सदस्मता मरन चाहने 
सम्फजन्धत व्मजिरे मनवेदन ददन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ मनवेदन ऩयेको मभमतरे ऩन्र 
ददनमबर समभमतरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभ तथा 
ववमनमभको अमधनभा यही सदस्मता प्रदान गने वा नगने मनणनम गनुन 
ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ मनणनम गदान समभमतरे सदस्मता 
प्रदान नगने मनणनम गयेभा सो को कायण खोरी सात ददनमबर  
मनवेदकराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ जानकायी ऩाएको मभमतरे तीस 
ददनमबर सम्फजन्धत व्मजिरे त्मस्तो सॊस्था उऩय यजजष्डायसभऺ उजयु गनन 
सक्नछे। 

(५) उऩदपा (४) फभोजजभ प्राप् त उजयुी छानमफन गदान 
मनवेदकराई सदस्मता प्रदान गनुन ऩने देजखएभा यजजष्डायरे त्मस्तो 
मनवेदकराई सदस्मता प्रदान गननको रामग सम्फजन्धत सॊस्थाराई आदेश 
ददन सक्नेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोजजभ कुनै आदेश प्राप्त बएभा सो आदेश 
प्राप् त गयेको सात ददनमबर सम्फजन्धत सॊस्थारे मनवेदकराई सदस्मता 
प्रदान गयी सोको जानकायी यजजष्डायराई ददन ुऩनेछ।  

२८. सदस्म हनु नऩाउन:े कुनै व्मजि एकै प्रकृमतका एकबन्दा फढी सॊस्थाको 
सदस्म हनु ऩाउने छैन।  

तय मो ऐन प्रायम्ब हनु ु अजघ कुनै व्मजि एकै प्रकृमतको 
एकबन्दा फढी सॊस्थाको सदस्म यहेको बए मो ऐन प्रायम्ब बएको मभमतरे 
एक वषनमबर कुनै एक सॊस्थाको भार सदस्मता कामभ याख्न ुऩनेछ। 
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२९. सदस्म हनु सक्ने: (१) दपा ४ फभोजजभको जजल्रा ववषमगत सहकायी 
सॊघभा जजल्रा मबरका ववषमगत सॊस्थाहरू सदस्म हनु सक्नेछन।् 

(२) दपा ५ फभोजजभको जजल्रा सहकायी सॊघभा जजल्रा 
मबरका सॊस्था य जजल्रा ववषमगत सहकायी सॊघहरू सदस्म हनु 
सक्नेछन।्  

(३) दपा ६ फभोजजभको प्रदेश ववषमगत सहकायी सॊघभा 
प्रदेशमबरका ववषमगत सॊस्था य जजल्रा ववषमगत सहकायी सॊघहरू सदस्म 
हनु सक्नेछन।्  

(४) दपा ७ फभोजजभको प्रदेश सहकायी सॊघभा प्रदेशमबरका 
सॊस्था, जजल्रा ववषमगत सहकायी सॊघ, जजल्रा सहकायी सॊघ य प्रदेश 
ववषमगत सहकायी सॊघ सदस्म हनु सक्नेछन।् 

(5) मस दपा फभोजजभ सदस्मता मरने सम्फन्धी प्रवामा तोवकए 
फभोजजभ हनुेछ।  

३०. सदस्मताको सभामप्त: (१) कुनै सदस्मको सदस्मता देहामको अवस्थाभा 
सभाप्त हनुेछ:- 

(क)  सदस्मता त्माग गयेभा, 

(ख) वावषनक साधायण सबाभा मफना सूचना रगाताय तीन 
ऩटकसम्भ अनऩुजस्थत बएभा, 

(ग) मो ऐन, मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभ वा 
ववमनमभको फायम्फाय उल्रॊघन गयेभा, 

(घ) दपा २6 फभोजजभको मोग्मता नबएभा। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन कुनै 
सदस्मरे सॊस्थाफाट प्राप् त वा बिुान गनुन ऩने कुनै यकभ बएभा सो 
पयपायक नबएसम्भ वा मनजरे मरएको ऋण मतनुन ऩने कुनै दावमत्व वा 
अन्म कुनै सदस्मको तपन फाट मधतो वा जभानत फसेकोभा सोको दावमत्व 
पयपायक नबएसम्भ मनजको सदस्मता सभाप्त हनुे छैन।  



 

20 
 

(३) मस दपाभा अन्मर जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
साधायण सबा फोराउने मनणनम बइसकेऩमछ साधायण सबा सम्ऩन्न 
नबएसम्भ कसैराई ऩमन सदस्मताफाट हटाउन सवकने छैन। 

३१. सवुवधा प्राप् त गनन नसक्न:े कुनै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाराई मतनुन ऩने 
कुनै दावमत्व मनधानरयत सभममबर नमतयेभा वा मो ऐन, मस ऐन अन्तगनत 
फनेको मनमभ तथा ववमनमभ फभोजजभ सचेत गयाउॉदा गयाउॉदै ऩमन 
सदस्मरे ऩारन गनुन ऩने प्रावधान तीन ऩटकसम्भ उल्रॊघन गयेभा त्मस्तो 
सदस्मरे अन्म सदस्म सयहको सवुवधा प्राप् त गनन सक्ने छैन। 

ऩरयच्छेद- ६ 

साधायण सबा, समभमत तथा रेखा सऩुरयवेऺण समभमत 

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

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

(३) सहकायी सॊस्थाको साधायण सबा देहाम फभोजजभ हनुेछ:- 

(क) प्रायजम्बक साधायण सबा, 

(ख) वावषनक साधायण सबा, 

(ग) ववशेष साधायण सबा। 

३३. प्रायजम्बक साधायण सबाको काभ, कतनव्म य अमधकाय: प्रायजम्बक साधायण 
सबाको काभ, कतनव्म य अमधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ:- 

(क) प्रायजम्बक साधायण सबा हनुे अजघल्रो ददनसम्भको काभ 
कायफाही य आमथनक कायोफायको जानकायी मरने, 

(ख)  चारू आमथनक वषनको रामग वावषनक कामनाभ तथा फजेट 
स्वीकृत गने, 

(ग)  प्रमतवेदन तथा ववत्तीम वववयण अनभुोदन गने, 

(घ)  ववमनमभभा उल्रेख बए फभोजजभ समभमत वा रेखा 
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सऩुरयवेऺण समभमतको मनवानचन गने, 

(ङ)  आन्तरयक कामनववमध ऩारयत गने, 

(च)  रेखा ऩयीऺकको मनमजुि य मनजको ऩारयश्रमभक मनधानयण 
गने,  

(छ) ववमनमभभा तोवकए फभोजजभका अन्म कामनहरू गने। 

३४. वावषनक साधायण सबाको काभ, कतनव्म य अमधकाय: वावषनक साधायण 
सबाको काभ, कतनव्म य अमधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ:- 

(क) वावषनक कामनाभ तथा फजेट स्वीकृत गने, 

(ख) वावषनक रेखा ऩयीऺण प्रमतवेदन ऩारयत गने, 

(ग) समभमत वा रेखा सऩुरयवेऺण समभमतको ववघटन तथा 
मनवानचन गने, 

(घ) सञ्चारक वा रेखा सऩुरयवेऺण समभमतको सॊमोजक वा 
सदस्मराई ऩदफाट हटाउन सक्ने, 

(ङ) समभमत य रेखा सऩुरयवेऺण समभमतको वावषनक प्रमतवेदन 
ऩारयत गने, 

(च) ववमनमभ सॊशोधन तथा आन्तरयक कामनववमध ऩारयत गने, 

(छ)  रेखा ऩयीऺकको मनमजुि य मनजको ऩारयश्रमभक मनधानयण 
गने, 

(ज)  सॊस्था एकीकयण वा ववघटन सम्फन्धी मनणनम गने, 

(झ)  ऩारयश्रमभक रगामतका सवुवधा तोक्ने, 

(ञ)  ऋण तथा अनदुान प्राप्त गने सम्फन्धभा मनणनम गने, 

(ट) सदस्मको दावमत्व मभनाहा ददने, 

(ठ)  समभमतराई आवश्मक मनदेशन ददने, 
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(ड)  कामानरम प्रमोजनको रामग घय जग्गा खरयद ववाी 
सम्फन्धी मनणनम गने, 

(ढ)  ववमनमभभा तोवकए फभोजजभका अन्म कामनहरू गने। 

३५. साधायण सबाको फैठक: (१) समभमतरे सहकायी सॊस्था दतान बएको 
मभमतरे तीन भवहनामबर प्रायजम्बक साधायण सबा फोराउन ुऩनेछ। 

(२) समभमतरे प्रत्मेक आमथनक वषन सभाप्त बएको मभमतरे छ 
भवहनामबर वावषनक साधायण सबा फोराउन ुऩनेछ। 

(३) समभमतरे देहामको अवस्थाभा ववशेष साधायण सबा 
फोराउन ऩनेछ:- 

(क) दपा 45 को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोजजभ 
रेखा सऩुरयवेऺण समभमतको मसपारयसभा, 

(ख) कुनै सञ्चारकरे ववशेष साधायण सबा फोराउन ऩेश 
गयेको प्रस्ताव समभमतद्वाया ऩारयत बएभा, 

(ग)  समभमतरे कुनै खास काभको रामग ववशेष साधायण 
सबा फोराउने मनणनम गयेभा, 

(घ)  ववशेष साधायण सबा फोराउन ु ऩने कायण खरुाई 
ऩन्र प्रमतशत सदस्मरे समभमत सभऺ मनवेदन ददएभा, 

(ङ) दपा 36 को उऩदपा (१) फभोजजभ यजजष्डायरे 
मनदेशन ददएभा, 

(च) दपा 38 को उऩदपा (२) फभोजजभ यजजष्डायरे 
आदेश ददएभा। 

(४) उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
सॊस्थाको सञ्चारक वा व्मवस्थाऩकफाट आफ्नो जजम्भेवायी ऩूया नगयी 
सॊस्था सञ्चारनभा सभस्मा उत्ऩन्न बएको अवस्थाभा यजजष्डायराई जानकायी 
ददई साधायण सदस्महरूभध्मेफाट फहभुत सदस्म उऩजस्थत बई ववशेष 
साधायण सबा गनन सवकनेछ। 
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(५)  एक हजाय वा सोबन्दा फढी सदस्म बएको सॊस्थारे 
साधायण सबा फोराउॉदा सभान कामनसूचीभा तोवकए फभोजजभ सदस्म 
सॊख्माको आधायभा स्थानीम तह वा वडा वा तोवकएको ऺेरभा तोवकएको 
सॊख्माभा सञ्चारक सदस्महरूराई ऩठाई प्रमतमनमध चमन गने य 
प्रमतमनमधहरूको उऩजस्थमतको सबारे अजन्तभ मनणनम गनेछ। 

३६. ववशेष साधायण सबा फोराउन मनदेशन ददन सक्न:े (१) कुनै सहकायी 
सॊस्थाको मनयीऺण वा सऩुरयवेऺण गदान वा कसैको उजयुी ऩयी छानमफन 
गदान देहामको अवस्था देजखन आएभा यजजष्डायरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको 
समभमतराई साधायण सबा फोराउन मनदेशन ददन सक्नेछ:-   

(क)  सहकायीको भूल्म, भान्मता तथा मसद्धान्त ववऩयीत 
कामन गयेभा,  

(ख)  मो ऐन, मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभ, ववमनमभ तथा 
आन्तरयक कामनववमध ववऩयीतको कामन गयेभा, 

(ग)  यजजष्डायरे ददएको मनदेशनको फायम्फाय उल्रॊघन 
गयेभा, 

(घ)  दपा ३8 को उऩदपा (२) फभोजजभ यजजष्डायरे 
आदेश ददएभा। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ साधायण सबा फोराउन मनदेशन 
प्राप् त बएभा समभमतरे  सो मनदेशन प्राप् त बएको मभमतरे एक्काइस ददन मबर 
साधायण सबाको फैठक फोराउन ु ऩनेछ य साधायण सबाको फैठकभा 
उजयुी वा मनयीऺणका ाभभा देजखएका ववषमभा छरपर गयी सोको 
प्रमतवेदन यजजष्डायसभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) वा (२) भा उजल्रजखत अवमधमबर समभमतरे 
साधायण सबा नफोराएभा यजजष्डायरे त्मस्तो साधायण सबा फोराउन 
सक्नेछ। 

(४) सहकायी सॊस्थाको साधायण सबाको रामग गणऩूयक सॊख्मा 
तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ्ख्माको कम्तीभा फहभुत हनु ुऩनेछ।  
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तय ऩवहरो ऩटक फोराइएको साधायण सबाभा गणऩूयक सॊख्मा 
नऩगुेभा त्मसको सात ददन मबर दोस्रो ऩटक साधायण सबा फोराउन ु
ऩनेछ। मसयी दोस्रो ऩटक फोराइएको साधायण सबाभा एक मतहाई 
साधायण सदस्महरूको उऩजस्थमत बएभा साधायण सबाको गणऩूयक सॊख्मा 
ऩगुेको भामननेछ। 

३७. सञ्चारक समभमत: (१) सहकायी सॊस्थाभा साधायण सबाफाट मनवानजचत एक 
सञ्चारक समभमत यहनेछ।सञ्चारक समभमतभा एउटै व्मजि अध्मऺ ऩदभा 
रगाताय दईु ऩटकबन्दा फढी फहार हनु ऩाउने छैन। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको समभमतभा उऩरब्ध बएसम्भ 
कम्तीभा तेत्तीस प्रमतशत भवहरा सदस्मको प्रमतमनमधत्व समुनजित गनुन 
ऩनेछ।  

(३) एउटै ऩरयवायको एकबन्दा फढी सदस्म एकै अवमधभा 
सञ्चारक तथा रेखा सऩुरयवेऺण समभमतको ऩदभा उम्भेदवाय फन्न य 
मनवानजचत हनु सक्ने छैन। 

(४) कुनै सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक सोही सॊस्थाको कभनचायी 
वा आफ्नो सॊस्थारे सदस्मता मरएको सहकायी सॊघ वा फैंक फाहेक अको 
कुनै सॊस्थाको सञ्चारक फन्न ऩाउने छैन।  

तय सॊघ वा सॊस्थाको सञ्चारक समभमतभध्मेफाट एकजना 
कामनकायी फन्न फाधा ऩने छैन।  

(५) कुनै व्मजि एकै सभमभा एकभार सहकायी सॊस्थाको 
सञ्चारक हनु सक्नेछ।  

तय ववजशष्टीकृत सॊघको हकभा मो व्मवस्था रागू हनुे छैन।  

(६) मो ऐन प्रायम्ब हनु ु अजघ कुनै व्मजि एकबन्दा फढी 
सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक वा सोही वा अको सहकायी सॊस्थाको 
कभनचायी बएकोभा मो ऐन प्रायम्ब बएको मभमतरे एक वषनमबर कुनै एक 
सहकायी सॊस्थाको भार सञ्चारक वा कभनचायी यहन ुऩनेछ। 
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(७) कुनै तल्रो तहको सहकायी सॊघको सञ्चारक भामथल्रो 
तहको सॊघभा मनवानजचत बएभा तल्रो तहको सहकायी सॊघको सञ्चारक 
तत्कार छोडन ुऩनेछ।  

(८) समभमत य रेखा सऩुरयवेऺण समभमतको कामानवमध चाय 
वषनको हनुेछ। 

(९) सॊघीम भन्री, प्रदेश भन्री, जजल्रा सभन्वम समभमतका 
प्रभखु य उऩप्रभखु, भहानगयऩामरका, उऩभहानगयऩामरका, नगयऩामरकाका 
प्रभखु, उऩप्रभखु य वडा अध्मऺ तथा गाउॉऩामरकाको अध्मऺ, उऩाध्मऺ 
य वडा अध्मऺ ऩदभा यहेको व्मजि सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक समभमत 
वा रेखा सऩुरयवेऺण समभमतभा मनवानजचत वा भनोनीत हनुे छैन। 

(१०) मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत सॊघीम भन्री, प्रदेश भन्री, 
जजल्रा सभन्वम समभमतका प्रभखु य उऩप्रभखु, भहानगयऩामरका, 
उऩभहानगयऩामरका, नगयऩामरकाका प्रभखु, उऩप्रभखु य वडा अध्मऺ 
तथा गाउॉऩामरकाको अध्मऺ, उऩाध्मऺ, वडा अध्मऺ ऩदभा यहेको व्मजि 
सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक समभमत वा रेखा सऩुरयवेऺण समभमतभा 
मनवानजचत वा भनोनीत बएको बएभा मो ऐन प्रायम्ब बएऩमछ तत्कार 
आफ्नो ऩदफाट याजीनाभा ददन ुऩनेछ। 

(११) सहकायी सॊस्थाको दतान तथा मनमभन गननको रामग 
स्थावऩत प्रदेश सयकायको सम्फजन्धत भन्रारम वा स्थानीम तहभा कामनयत 
कभनचायीहरुरे सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक समभमतभा मनवानजचत हनु ऩाउने 
छैन। मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत त्मस्तो मनकामभा कामनयत कभनचायी 
सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक समभमतभा मनवानजचत बएको बएभा मो ऐन 
प्रायम्ब बएको मभमतरे तत्कार सञ्चारक समभमतको ऩदफाट याजीनाभा ददन ु
ऩनेछ। 

(१२) समभमतको फैठक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था सहकायी 
सॊस्थाको ववमनमभभा तोवकए फभोजजभ हनुेछ। 
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३८. समभमतको मनवानचन: (१) समभमतरे आफ्नो कामानवमध सभाप्त हनु ु अगावै 
अको समभमतको मनवानचन गयाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ समभमतको मनवानचन नगयाएको 
जानकायी प्राप् त बएभा त्मस्तो जानकायी प्राप् त बएको मभमतरे तीन 
भवहनामबर समभमतको मनवानचन गयाउन यजजष्डायरे सम्फजन्धत समभमतराई 
आदेश ददन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ यजजष्डायरे आदेश ददएकोभा 
सम्फजन्धत समभमतरे सो आदेश फभोजजभको सभमावमधमबर समभमतको 
मनवानचन गयाई यजजष्डायराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ समभमतको मनवानचन नगयाएभा 
यजजष्डायरे त्मस्तो सहकायी सॊस्था सदस्म यहेको भामथल्रो सॊघ बए सो 
सॊघको प्रमतमनमध सभेतराई सहबागी गयाई समभमतको मनवानचन सम्फन्धी 
सम्ऩूणन कामन गने, गयाउनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोजजभ मनवानचन रगामत कामनभा सहमोग 
ऩरु् माउन ुसम्फजन्धत समभमतका ऩदामधकायीहरूको कतनव्म हनुेछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोजजभ कामन गदान, गयाउॉदा रागेको सम्ऩूणन 
खचन सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थारे व्महोनुन ऩनेछ। 

(७) मस दपा फभोजजभ समभमतको अको मनवानचन नबएसम्भको 
रामग समभमतरे ववमनमभभा व्मवस्था बए फभोजजभ आफ्नो कामन सञ्चारन 
गनेछ।  

३९. समभमतको काभ, कतनव्म य अमधकाय: मस ऐनभा अन्मर उजल्रजखत काभ, 
कतनव्म य अमधकायका अमतरयि समभमतको काभ, कतनव्म य अमधकाय 
देहाम फभोजजभ हनुेछ:- 

(क)  सहकायीका भूल्म, भान्मता य मसद्धान्त फभोजजभ सहकायी 
सॊस्थाको सञ्चारन गने, 

(ख)  आमथनक तथा प्रशासकीम कामन गने, गयाउने, 
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(ग)  प्रायजम्बक साधायण सबा, वावषनक साधायण सबा तथा 
ववशेष साधायण सबा फोराउने, 

(घ)  साधायण सबाका मनणनमहरू कामानन्वमन गने, गयाउन,े 

(ङ)  सहकायी सॊस्थाको नीमत, मोजना, फजेट तथा वावषनक 
कामनाभको तजुनभा गयी साधायण सबा सभऺ ऩेश गने, 

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

(छ)  शेमय नाभसायी तथा वपतान सम्फन्धी कामन गने, 

(ज)  सम्फजन्धत सॊघको सदस्मता मरने, 

(झ)  ववमनमभ तथा आन्तरयक कामनववमध तमाय गयी साधायण 
सबाभा ऩेश गने,  

(ञ)  सहकायी सॊस्थाको कामनऺ ेर मबर सॊस्थाको कायोफाय य 
व्मवसामको वहत प्रवद्धननको रामग आवश्मक कामन गने, 
गयाउने, 

(ट)  तोवकए फभोजजभका अन्म कामन गने। 

४०. सञ्चारक ऩदभा फहार नयहन:े देहामको कुनै अवस्थाभा सञ्चारक आफ्नो 
ऩदभा फहार यहन सक्ने छैन:- 

(क)  मनजरे ददएको याजीनाभा स्वीकृत बएभा, 

(ख)  मनजराई दपा 41 को उऩदपा (१) फभोजजभ 
सञ्चारकफाट हटाउने मनणनम बएभा, 

(ग)  ववजशष्टीकृत सहकायी सॊस्था फाहेक मनज अको सहकायी 
सॊस्थाको सञ्चारक यहेको प्रभाजणत बएभा, 

(घ)  मनज सोही वा अको सहकायी सॊस्थाको कभनचायी यहेको 
प्रभाजणत बएभा, 

तय दपा ३7 को उऩदपा (४) को प्रमतफन्धात्भक 
वाक्माॊशभा रेजखएको कुयाभा सोही फभोजजभ हनुेछ। 
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(ङ)  ववजशष्टीकृत सहकायी सॊस्था फाहेक मनज सोही वा अको 
सहकायी सॊस्थाको रेखा सऩुरयवेऺण समभमतको ऩदभा 
यहेको प्रभाजणत बएभा, 

(च)  मनजको भतृ्म ुबएभा। 

४१. सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्न:े (१) साधायण सबारे फहभुतको 
मनणनमफाट देहामको अवस्थाभा कुनै सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन 
सक्नछे:- 

(क) आमथनक वहनामभना गयी सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाराई 
हामन नोक्सानी ऩरु् माएभा, 

(ख)  अनामधकृत तवयरे सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाको कायोफाय 
सम्फन्धी ववषमको गोऩमनमता बङ्ग गयेभा, 

(ग)  सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाको कायोफाय य व्मवसामसॉग 
प्रमतस्ऩधान हनुे गयी सभान प्रकृमतको कायोफाय वा 
व्मवसाम गयेभा, 

(घ)  सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाको अवहत हनुे कुनै कामन 
गयेभा, 

(ङ)  मनज शायीरयक वा भानमसक रूऩभा काभ गनन असऺभ 
यहेको भान्मता प्राप्त जचवकत्सकरे प्रभाजणत गयेभा, 

(च)  कुनै सञ्चारकभा मो ऐन,  मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभ 
वा ववमनमभभा उजल्रजखत मोग्मता नयहेभा। 

(२)  कुनै सञ्चारकराई समभमतको ऩदफाट हटाउने मनणनम गनुन 
अजघ त्मस्तो सञ्चारकराई साधायण सबासभऺ सपाइ ऩेश गने भनामसव 
भावपकको भौका ददन ुऩनेछ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभको अवमधमबर कुनै सञ्चारकरे 
सपाइ ऩेश नगयेभा वा मनजरे ऩेश गयेको सपाइ सन्तोषजनक नबएभा 
साधायण सबारे त्मस्तो सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्नेछ।  
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(४) उऩदपा (३) फभोजजभ सञ्चारकको ऩदफाट हटाइएको 
सदस्म समभमतको आगाभी मनवानचनभा उम्भेदवाय फन्न ऩाउने छैन।    

(५) उऩदपा (३) फभोजजभ कुनै सञ्चारक ऩदफाट हटेभा 
त्मस्तो ऩदभा साधायण सबारे फाॉकी अवमधको रामग अको सञ्चारकको 
मनवानचन गनेछ। 

४२. मनजी  स्वाथन  सभावेश  बएको  मनणनम प्रवामाभा  सॊरग्न   हनु नहनु:े (१) 
सञ्चारकरे आफ्नो मनजी स्वाथन सभावेश बएको मनणनम प्रवामाभा सॊरग्न 
हनु ुहुॉदैन। 

(२) सञ्चारकरे आपूराई भार व्मजिगत पाइदा हनुे गयी 
सहकायी सॊस्थाभा कुनै कामन गनन, गयाउन हुॉदैन। 

(३) कुनै सञ्चारकरे उऩदपा (१) को ववऩयीत हनुे गयी वा 
आफ्नो अमधकाय ऺेरबन्दा फावहय गई कुनै काभ कायफाही गये वा 
गयाएभा त्मस्तो काभ कायफाहीप्रमत त्मस्तो सञ्चारक व्मजिगत रूऩभा 
उत्तयदामी हनुेछ य त्मस्तो काभ कायफाहीफाट सहकायी सॊस्था, सदस्म वा 
अन्म कुनै व्मजिराई हामन नोक्सानी हनु गएको यहेछ बने त्मस्तो हामन 
नोक्सानी मनजफाट असरु उऩय गरयनेछ। 

४३. समभमतको ववघटन: (१) साधायण सबारे देहामको अवस्थाभा समभमतको 
ववघटन गनन सक्नेछ:- 

(क) समभमतको फदमनमतऩूणन कामनफाट सहकायी सॊस्थाको 
कायोफाय जोजखभभा ऩयेभा, 

(ख) सहकायी सॊस्थारे मतनुन ऩने दावमत्व तोवकएको 
सभममबर बिुान गनन नसकेभा, 

(ग)  ववमनमभभा उजल्रजखत उद्देश्म य कामन ववऩयीतको 
काभ गयेभा,  

(घ)  समभमतरे आफ्नो जजम्भेवायी ऩूया नगयेभा, 
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(ङ)  मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभावरीभा 
उजल्रजखत शतन वा यजजष्डायरे ददएको मनदेशनको 
फायम्फाय उल्रॊघन गयेभा। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ समभमत ववघटन बएभा साधायण 
सबारे नमाॉ समभमतको मनवानचन गनेछ। 

(३) समभमतरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभ 
फभोजजभ यजजष्डायरे ददएको मनदेशन ऩारना नगयेभा वा दपा ३6 को 
उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेश बएको प्रमतवेदन सभेतको आधायभा 
यजजष्डायरे समभमतराई उजयुी वा मनयीऺणको ाभभा देजखएका 
ववषमवस्तकुो गाजभबमनताको आधायभा फढीभा छ भवहनाको सभम ददई 
सधुाय गने भौका ददन सक्नछे य त्मस्तो सभमावमधमबर ऩमन सधुाय 
नगयेभा त्मस्तो समभमत ववघटन गनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ समभमत ववघटन बएभा त्मसयी 
ववघटन गरयएको मभमतरे तीन भवहना मबरभा अको समभमतको मनवानचन 
सम्ऩन्न गयाउन य त्मस्तो मनवानचन नबएसम्भ सहकायी सॊस्थाको दैमनक 
कामन सञ्चारन गनन यजजष्डायरे तोवकए फभोजजभको एक तदथन समभमत गठन 
गनुन ऩनेछ। 

(५) मस दपा फभोजजभ अको समभमतको मनवानचन गयाउॉदा 
रागेको सम्ऩूणन खचन सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थारे व्महोने छ। 

४४. रेखा सऩुरयवेऺण समभमतको गठन: (१) सहकायी सॊस्थाभा आन्तरयक 
मनमन्रण प्रणारीराई सदुृढ गनन तोवकए फभोजजभको मोग्मता ऩगुेका शेमय 
सदस्महरुफाट एकजना सॊमोजक य उऩरब्ध बएसम्भ कम्तीभा एक जना 
भवहरा सवहत दईुजना सदस्महरू यहने गयी साधायण सबारे मनवानचनफाट 
रेखा सऩुरयवेऺण समभमत गठन गनेछ। 

(२) एउटै ऩरयवायको एकबन्दा फढी व्मजि एकै अवमधभा एउटै 
सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक वा रेखा सऩुरयवेऺण समभमतको सॊमोजक वा 
सदस्म ऩदभा उम्भेदवाय फन्न य मनवानजचत हनु सक्ने छैन। 
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४५. रेखा सऩुरयवेऺण समभमतको काभ, कतनव्म य अमधकाय: (१) रेखा 
सऩुरयवेऺण समभमतको काभ, कतनव्म य अमधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ:- 

(क) प्रत्मेक चौभामसकभा सहकायी सॊस्थाको आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण गने, गयाउने, 

(ख)  आन्तरयक रेखाऩयीऺण गदान रेखाऩयीऺणका आधायबतू 
मसद्धान्तको ऩारना गने, गयाउने, 

(ग)  ववत्तीम तथा आमथनक कायोफायको मनयीऺण तथा भूल्माङ्कन 
गने, गयाउन,े 

(घ)  समभमतको काभ कायफाहीको मनममभत सऩुरयवेऺण गने य 
समभमतराई आवश्मक सझुाव ददने, 

(ङ)  साधायण सबाको मनदेशन, मनणनम तथा समभमतका मनणनम 
कामानन्वमन बए नबएको अनगुभन गने, 

(च)  रेखा सम्फन्धी प्रमतवेदन य समभमतको काभ कायफाहीको 
सऩुरयवेऺण सम्फन्धी वावषनक प्रमतवेदन साधायण सबा 
सभऺ ऩेश गने,  

(छ)  आपूरे ऩटक ऩटक ददएका सझुाव कामानन्वमन नबएको 
कायणफाट कुनै सहकायी सॊस्थाको वहतभा प्रमतकूर असय 
ऩयेभा वा त्मस्तो सॊस्थाको नगद वा जजन्सी सम्ऩजत्तको 
व्माऩक रूऩभा वहनामभना वा अमनममभतता बएको वा 
सॊस्था गम्बीय आमथनक सॊकटभा ऩनन रागेकोभा सो को 
कायण खरुाई ववशेष साधायण सबा फोराउन समभमत 
सभऺ मसपारयस गने, 

(ज) आवश्मक ऩयेभा आन्तरयक रेखा ऩयीऺक मनमजुिका 
रामग तीन जनाको नाभ सञ्चारक समभमतभा मसपारयस 
गने। 

(२)  रेखा सऩुरयवेऺण समभमतको सॊमोजक वा सदस्म सहकायी 
सॊस्थाको दैमनक आमथनक प्रशासमनक कामनभा सहबागी हनु 
ऩाउने छैन। 
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ऩरयच्छेद- ७ 

फचत तथा ऋण ऩरयचारन 

४६. सदस्म केन्रीत बई फचत तथा ऋणको कायोफाय गनुन ऩने: (१) सहकायी 
सॊस्थारे आफ्ना सदस्महरूको भार फचत स्वीकाय गनन, सो को ऩरयचारन 
गनन य सदस्मराई भार ऋण प्रदान गनन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन फचत 
तथा ऋणको भखु्म कायोफाय गने गयी दतान बएको सॊस्था फाहेक अन्म 
ववषमगत वा फहउुद्देश्मीम सॊस्थारे फचत तथा ऋणको भखु्म कायोफाय 
गनन ऩाउने छैन। 

तय मो ऐन प्रायम्ब हनु ुअजघ त्मस्तो कायोफाय गदै आएको बए 
ती सॊस्थारे दइु वषनमबरभा फचत तथा ऋणको भखु्म कायोफाय नहनुे गयी 
दतान हुॉदाका फखतभा उल्रेख गरयएको भखु्म कायोफाय गनुन ऩनेछ। 

(३) सहकायी सस्थारे सदस्मराई प्रदान गने ऋणभा फढीभा 
सेवा शलु्क एक प्रमतशत य नवीकयण शलु्क शून्म दशभरव दईु ऩाॉच 
प्रमतशतसम्भ मरन सक्नेछ। 

(४) फचत य ऋणको व्माजदय फीचको अन्तय छ प्रमतशतबन्दा 
फढी हनुे छैन।  

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

(६) सहकायी सॊस्थारे फचत यकभ सदस्मफीच ऋण रगानी, 
नेऩार सयकायरे जायी गयेको ऋणऩर वा नेऩार याष्ड फैंकरे जायी गयेको 
टे्रजयी मफर खरयद गनन फाहेक अचर सम्ऩजत्त खरयद, ऩूवानधाय मनभानण, 
कायोफायभा रगानी, पभन वा कम्ऩनी वा कुनै फैंकको (सहकायी फैंक 
फाहेक) शेमय खरयद वा अन्म कुनै प्रमोजनभा उऩमोग गनुन हुॉदैन। 

तय सहकायी सॊस्थारे शेमय यकभ य सॊस्थागत कोषको यकभ 
सयकाय, मनजी ऺेर य स्थानीम तहरे सभेत एक्रै वा साझेदायीभा 
उत्ऩादनभूरक ऺेर, प्रशोधन, बण्डायण, बवन तथा उऩकयणभा रगानी 
गनन फाधा ऩने छैन।   
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(७) फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्थारे सदस्मफीच ऋण रगानी 
गदान कुर ऋण रगानीको साठी प्रमतशत उत्ऩादनभूरक ऺेरभा रगानी 
गनुन ऩनेछ। 

(८) सहकायी सॊस्थारे प्राथमभक ऩूॉजी कोषको ऩन्र गणुासम्भ 
फचत सॊकरन गनन सक्नेछ। 

स्ऩष्टीकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनको रामग "प्राथमभक ऩूॉजी कोष" 

बन्नारे शेमय ऩूॉजी य जगेडा कोष सम्झन ुऩछन। 

४७. सन्दबन व्माजदय सम्फन्धी व्मवस्था: सहकायी फचत तथा ऋणको सन्दबन 
व्माजदय सम्फन्धी व्मवस्था प्रचमरत सॊघीम कानून फभोजजभ हनुेछ। 

४८. व्मजिगत फचतको सीभा: सॊस्थाभा सदस्मको व्मजिगत फचतको सीभा 
सम्फजन्धत सॊस्थाको ववमनमभभा तोवकए फभोजजभ हनुेछ। 

ऩरयच्छेद- 8 

आमथनक स्रोत ऩरयचारन 

४९. शेमय मफाी तथा वपतान सम्फन्धी व्मवस्था: (१) सहकायी सॊस्थारे आफ्नो 
सदस्मराई शेमय मफाी गनन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
सहकायी सॊस्थारे एकै सदस्मराई आफ्नो कूर शेमय ऩूॉजीको फीस 
प्रमतशतबन्दा फढी हनुे गयी शेमय मफाी गनन सक्ने छैन।  

तय नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको ऩूणन वा 
आॊजशक स्वामभत्व वा मनमन्रण बएको सॊस्था वा मनकामको हकभा मो 
फन्देज रागू हनुे छैन। 

(३) सहकायी सॊस्थाको शेमयको अवङ्कत भूल्म प्रमत शेमय एक 
सम रुऩैमाॉ हनुेछ।  

(४) सहकायी सॊस्थाको शेमय ऩूॉजी ववमनमभभा उल्रेख बए 
फभोजजभ हनुेछ। 

(५) सहकायी सॊस्थारे खरुा फजायभा शेमय मफाी गनन ऩाउने 
छैन। 



 

34 
 

(६) सहकायी सॊस्थाको भूरधनको रूऩभा यहेको कुनै सदस्मको 
शेमय सोही सहकायी सॊस्थाको ऋण वा दावमत्व फाहेक अन्म कुनै ऋण 
वा दावमत्व फाऩत मरराभ मफाी गरयने छैन। 

५०. यकभ वपतान तथा खाता सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था: (1) कुनै सदस्मरे 
सहकायी सॊस्थाको सदस्मता त्मागी यकभ वपतान मरन चाहेभा मनजको कुनै 
दावमत्व बए त्मस्तो दावमत्व बिुान गयेको मभमतरे एक भवहना मबर 
मनजको फाॉकी यकभ तोवकए फभोजजभ मनजराई वपतान गनुन ऩनेछ। 

तय एकै ऩटकभा धेयै सॊख्माभा शेमय यकभ वपतान भाग गयेभा 
समभमतरे सॊस्थाको आमथनक अवस्था सभेतराई भध्मनजय गयेय सभम सीभा 
तोकी यकभ वपतान गनन सक्नेछ। मसयी गरयएको मनणनम साधायण सबाफाट 
अमनवामन रुऩभा अनभुोदन गनुन ऩनेछ। 

(२) कुनै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाभा जम्भा गयेको फचत वपतान 
भाग गयेभा मनजको कुनै दावमत्व बए त्मस्तो दावमत्व किा गयी फाॉकी 
यकभ तोवकए फभोजजभ मनजराई वपतान गनुन ऩनेछ।  

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

५१. ऋण वा अनदुान मरन सक्न:े (१) सहकायी सॊस्थारे फैंक वा ववत्तीम 
सॊस्था वा अन्म मनकामफाट ऋण वा अनदुान मरन वा त्मस्तो मनकामसॉग 
साझेदायीभा काभ गनन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
ववदेशी फैंक वा मनकामफाट ऋण वा अनदुान मरन ुअजघ प्रदेश सयकायको 
मसपारयसभा सहकायी सम्फन्धी प्रचमरत सॊघीम कानून फभोजजभ नेऩार 
सयकायको स्वीकृमत मरन ुऩनेछ। 

५२. नऩेार सयकायको सयुऺण प्राप् त गनन सक्न:े (१) सहकायी सॊस्थारे ववदेशी 
फैंक वा मनकामसॉग मरने ऋणभा सयुऺण प्राप् त गनुन ऩने बएभा त्मसको 
रामग प्रदेश सयकाय भापन त सॊघीम कानून फभोजजभ नेऩार सयकायको 
स्वीकृमत मरन ुऩनेछ। 
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभ सयुऺण प्रदान गदान नेऩार 
सयकायरे आवश्मक शतन तोक्न सक्नेछ। 

ऩरयच्छेद- 9 

सहकायी सॊस्थाको कोष 

५३. सहकायी सॊस्थाको कोष: (१) सहकायी सॊस्थाको कोषभा देहाम 
फभोजजभको यकभ यहनेछ:- 

(क) शेमय मफाीफाट प्राप् त यकभ, 

(ख) फचतको रूऩभा प्राप् त यकभ, 

(ग) ऋणको रूऩभा प्राप्त यकभ, 

(घ) नेऩार सयकायफाट प्राप् त यकभ, 

(ङ)  प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभ, 

(च)  स्थानीम सयकायफाट प्राप्त यकभ, 

(छ) ववदेशी सयकाय वा अन्तयानवष्डम सॊघ सॊस्थाफाट प्राप् त 
अनदुान वा सहामताको यकभ, 

(ज) व्माज तथा व्मावसावमक कामनफाट आजजनत यकभ, 

(झ) सदस्मता शलु्क, 

(ञ) सहकायी सॊस्थाको नाभभा प्राप्त हनुे अन्म यकभ। 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोजजभको यकभ प्राप्त गनुन 
अजघ नेऩार सयकाय, अथन भन्रारमको सहभमत मरन ुऩनेछ। 

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

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कोषभा देहाम फभोजजभका यकभ 
यहने छन:्- 

(क)  आमथनक वषनको खदु भनुापा यकभको कम्तीभा ऩच्चीस 
प्रमतशत यकभ,  
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(ख)  अन्म स्रोतफाट प्राप् त यकभ भध्मे समभमतरे तोके 
फभोजजभको यकभ। 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको कोषको यकभ अववबाज्म 
हनुेछ। 

५५. सॊयजऺत ऩूॉजी वपतान कोष: (१) सहकायी सॊस्थाभा एक सॊयजऺत ऩूॉजी वपतान 
कोष यहनेछ। 

(२) दपा 54 फभोजजभको जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा 
(2) को खण्ड (क) फभोजजभको यकभ छुट्याई फाॉकी यहेको यकभको 
कम्तीभा ऩच्चीस प्रमतशत यकभ उऩदपा (१) फभोजजभको कोषभा वावषनक 
रूऩभा जम्भा गनुन ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोजजभको यकभ सदस्मरे गयेको सॊघीम 
कानूनभा तोवकए फभोजजभको वावषनक कायोफायको आधायभा सम्फजन्धत 
सदस्मराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  

५६. सहकायी प्रवद्धनन कोष: (१) सहकायी सॊस्थारे सहकायी व्मवसामको 
प्रवद्धनन गननको रामग दपा 54 को उऩदपा (२) को खण्ड (क) 
फभोजजभ जगेडा कोषभा यकभ छुट्याई फाॉकी यहेको यकभको शून्म 
दशभरव ऩाॉच प्रमतशतरे हनु आउने यकभ सॊघीम कानूनभा व्मवस्था बए 
फभोजजभको सहकायी प्रवद्धनन कोषभा वावषनक रूऩभा जम्भा गनुन ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कोषको प्रमोग सॊघीम कानूनभा 
व्मवस्था बए फभोजजभ हनुेछ। 

५७. अन्म कोष सम्फन्धी व्मवस्था: (१) मस ऩरयच्छेदभा अन्मर उजल्रजखत 
कोषका अमतरयि सहकायी सॊस्थाभा सहकायी जशऺा कोष, शेमय राबाॊश 
कोष रगामत तोवकए फभोजजभका अन्म कोषहरू यहन सक्नेछन।् 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको कोषको यकभ सो कोषको 
उद्देश्म ऩूमतनका रामग ववमनमभभा तोवकए फभोजजभ प्रमोग गनन सवकनेछ।  

तय शेमय राबाॊशको यकभ सदस्मको शेमय ऩूॉजीको अठाय 
प्रमतशतबन्दा फढी हनुे छैन। 
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ऩरयच्छेद- १0 

अमबरेख य सूचना 

५८. अमबरेख याख्न ु ऩने: (१) सहकायी सॊस्थारे साधायण सबा, समभमत तथा 
रेखा सऩुरयवेऺण समभमतका फैठकका मनणनम तथा काभ कायफाहीको 
अद्यावमधक अमबरेख सयुजऺत साथ याख्न ुऩनेछ। 

(२) सहकायी सॊस्थारे आपूरे गयेको सम्ऩूणन कायोफायहरूको 
रेखाको अमबरेख तथा अन्म आवश्मक अमबरेखहरू तोवकए फभोजजभ 
सयुजऺत साथ याख्न ुऩनेछ। 

(३) अमबरेख याख्न े कामनका रामग ववद्यतुीम सूचना प्रववमधको 
प्रमोग प्राथमभकताका साथ गनुन ऩनेछ। 

५९. वववयण उऩरब्ध गयाउन ुऩने: (१) सहकायी सॊस्थारे प्रत्मेक वषन देहामका 
वववयणहरू सवहतको प्रमतवेदन तोवकएको सभम मबर यजजष्डायसभऺ ऩेश 
गनुन ऩनेछ:– 

(क) कायोफायको चौभामसक य वावषनक प्रमतवेदन तथा 
रेखाऩयीऺण प्रमतवेदन, 

(ख) वावषनक कामनाभ, नीमत तथा मोजना, 

(ग) खदु फचत सम्फन्धी नीमत तथा मोजना, 

(घ) सञ्चारकको नाभ तथा फाॉकी अवमधको सूची, 

(ङ) साधायण सबाको फैठक सम्फन्धी जानकायी, 

(च) शेमय सदस्म सॊख्मा य शेमयऩूॉजी, 

(छ) सञ्चारक वा सदस्मरे मरएको ऋण मतनन फाॉकी यहेको 
यकभ, 

(ज) यजजष्डायरे सभम सभमभा तोवकददएका अन्म वववयण। 

(२) यजजष्डायरे उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप्त वववयण सवहतको 
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प्रमतवेदन एकभषु्ट रूऩभा तोवकएको सभम मबर प्रदेश सयकायको सहकायी 
हेने भन्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

ऩरयच्छेद- १1 

रेखा य रेखाऩयीऺण 

६०. कायोफायको रेखा: सहकायी सॊस्थाको कायोफायको रेखा दोहोयो रेखा 
प्रणारीभा आधारयत य कायोफायको मथाथन जस्थमत स्ऩष्ट रूऩभा देजखने गयी 
प्रचमरत कानून फभोजजभ अमधकाय प्राप्त मनकामरे रागू गयेको रेखाभान 
(एकाउजन्टङ स्ट्याण्डडन) य मस ऐन फभोजजभ ऩारना गनुन ऩने अन्म शतन 
तथा व्मवस्था फभोजजभ याख्न ुऩनेछ। 

६१. रेखाऩयीऺण: (१) सहकायी सॊस्थारे प्रत्मेक आमथनक वषनको रेखाऩयीऺण 
सो आमथनक वषन सभाप्त बएको मभमतरे तीन भवहना मबर प्रचमरत कानून 
फभोजजभ इजाजतऩर प्राप् त रेखाऩयीऺकद्वाया गयाउन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको अवमध मबर कुनै सहकायी 
सॊस्थारे रेखाऩयीऺण नगयाएको ऩाइएभा यजजष्डायरे त्मस्तो सहकायी 
सॊस्थाको रेखाऩयीऺण इजाजत-ऩर प्राप् त रेखाऩयीऺकफाट गयाउन 
सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ रेखाऩयीऺण गयाउॉदा 
रेखाऩयीऺकराई ददन ु ऩने ऩारयश्रमभक रगामतको यकभ सम्फजन्धत 
सहकायी सॊस्थारे व्महोनेछ।  

(४) उऩदपा (१) वा (२) फभोजजभ रेखाऩयीऺकरे गयेको 
रेखाऩयीऺण प्रमतवेदन अनभुोदनको रामग साधायण सबा सभऺ ऩेश गनुन 
ऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोजजभ ऩेश बएको रेखाऩयीऺण प्रमतवेदन 
साधायण सबाफाट अनभुोदन हनु नसकेभा ऩनु् रेखाऩयीऺणको रामग 
साधायण सबारे दपा 62 को अमधनभा यही अको रेखाऩयीऺक मनमिु 
गनेछ। 
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६२. रेखाऩयीऺकको मनमजुि: (१) सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺण सम्फन्धी 
कामन गनन प्रचमरत कानून फभोजजभ इजाजतऩर प्राप् त रेखाऩयीऺकहरू 
भध्मेफाट साधायण सबारे एकजना रेखाऩयीऺक य एकजना वैकजल्ऩक 
रेखाऩयीऺक मनमजुि गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ मनमिु रेखाऩयीऺकको ऩारयश्रमभक 
तथा सवुवधा साधायण सबारे मनधानयण गये फभोजजभ हनुेछ।  

(3) उऩदपा (१) फभोजजभ रेखाऩयीऺक मनमिु गदान एउटै 
व्मजि, पभन वा कम्ऩनीराई रगाताय तीन आमथनक वषनबन्दा फढी हनुे गयी 
मनमिु गनन सवकने छैन। 

६३. रेखाऩयीऺकभा मनमिु हनु नसक्न:े (१) देहामका व्मजि रेखाऩयीऺकभा 
मनमिु हनु सक्ने छैन:- 

(क) सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक, 

(ख)  सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाको सदस्म, 

(ग)  सहकायी सॊस्थाको मनममभत ऩारयश्रमभक ऩाउने गयी 
मनमिु सल्राहकाय वा कभनचायी, 

(घ) रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कसूयभा सजाम ऩाएको तीन 
वषनको अवमध बिुान नबएको,  

(ङ) दाभासाहीभा ऩयेको, 

(च) भ्रष्टाचाय, ठगी वा नैमतक ऩतन हनुे अन्म पौजदायी 
कसूयभा सजाम ऩाएको ऩाॉच वषन बिुान नबएको,  

(छ) दपा 62 को उऩदपा (३) फभोजजभको व्मजि, पभन 
वा कम्ऩनी, 

(ज) सम्फजन्धत सहकायी सॊस्था वा सॊघसॉग स्वाथन फाजझएको 
व्मजि, 



 

40 
 

(झ) नेऩार सयकायको तरफ बत्ता खाने व्मजि। 

(२) रेखाऩयीऺकरे आपू मनमिु हनुअुजघ उऩदपा (१) 
फभोजजभ अमोग्म नबएको कुया सहकायी सॊस्थाराई मरजखत रूऩभा 
अनसूुची- ४ को ढाॉचाभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ।  

(३) कुनै रेखाऩयीऺक आफ्नो कामनकार सभाप्त नहुॉदै कुनै 
सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गनन अमोग्म बएभा वा सहकायी सॊस्थाको 
रेखाऩयीऺकको ऩदभा कामभ यहन नसक्ने जस्थमत उत्ऩन्न बएभा मनजरे 
तत्कार याजीनाभा ददन ुऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ याजीनाभा ददएभा सम्फजन्धत 
सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक समभमतरे दपा 62 फभोजजभको वैकजल्ऩक 
रेखा ऩयीऺकराई रेखाऩयीऺकको रुऩभा मनमजुि गनुन ऩनेछ। 

(5) वैकजल्ऩक रेखाऩयीऺकफाट रेखाऩयीऺण हनु नसकेभा 
सञ्चारक समभमतको मनणनमफाट नमाॉ रेखाऩयीऺक मनमजुि गयी आगाभी 
साधायणसबाफाट अनभुोदन गयाउन ुऩनेछ। 

(6) मस दपाको प्रमतकूर हनुे गयी मनमिु बएको 
रेखाऩयीऺकरे गयेको रेखाऩयीऺण भान्म हनुे छैन।  

ऩरयच्छेद- १2 

ऋण असरुी तथा फाॉकी फक्मौता 

६४. ऋण असरु गने: (१) कुनै सदस्मरे सहकायी सॊस्थासॉग गयेको ऋण 
सम्झौता वा शतन कफमुरमतको ऩारना नगयेभा, मरखतको बाखा मबर 
ऋणको सावाॉ, व्माज हजानना चिुा नगयेभा वा ऋण मरएको यकभ 
सम्फजन्धत काभभा नरगाई वहनामभना गयेको देजखएभा त्मस्तो सदस्मरे 
ऋण मरॉदा याखेको मधतोराई सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थारे मरराभ मफाी 
गयी वा अन्म कुनै व्मवस्था गयी आफ्नो साॉवा, व्माज य हजानना असरु 
उऩय गनन सक्नेछ।  
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(२) मधतो नयाखी व्मजिगत जभानी वा साभूवहक जभानीभा 
ऋण ददएको बए ऋणीको वैक खाता योक्का याखी वा मनजको वा 
ऩरयवायको नाभभा यहेको अचर सम्ऩमत योक्का याखी साॉवा, व्माज य हजानना 
असरु उऩय गनन सवकनेछ य सोको रामग सम्फजन्धत मनकामभा रेखी 
ऩठाउन ुऩनेछ। 

(३) कुनै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाभा याखेको मधतो कुनै 
वकमसभरे कसैराई हक हस्तान्तयण गयेभा वा त्मस्तो मधतोको भूल्म घट्न 
गएभा त्मस्तो ऋणीराई मनजित म्माद ददई थऩ मधतो सयुऺण याख् न 
रगाउन सवकनेछ। 

(४) उऩदपा (२) फभोजजभ ऋणीरे थऩ मधतो नयाखेभा वा 
उऩदपा (१) वा (२) फभोजजभको मधतोफाट ऩमन साॉवा, व्माज य 
हजाननाको यकभ असरु उऩय हनु नसकेभा त्मस्तो ऋणीको हक राग्ने 
अन्म जामजेथाफाट ऩमन साॉवा, व्माज य हजानना असरु उऩय गनन गयाउन 
सवकनछे।  

(५) मस दपा फभोजजभ साॉवा, व्माज य हजनना असरु उऩय 
गदान रागेको खचनको यकभ तथा असरुउऩय बएको साॉवा, व्माज य 
हजाननाको यकभ किा गयी फाॉकी यहन आएको यकभ सम्फजन्धत 
ऋणीराई वपतान ददन ुऩनेछ।  

(६) मस दपा फभोजजभ कुनै सहकायी सॊस्थारे ऋणीको मधतो 
वा अन्म जामजेथा मरराभ मफाी गदान मरराभ सकाने व्मजिको नाभभा 
सो मधतो वा जामजेथा प्रचमरत कानून फभोजजभ यजजषे्डशन वा दाजखर 
खायेज गननको रामग सम्फजन्धत कामानरमभा रेखी ऩठाउनेछ य सम्फजन्धत 
कामानरमरे ऩमन सोही फभोजजभ यजजषे्डशन वा दाजखर खायेज गयी सोको 
जानकायी सम्फजन्धत सॊस्थाराई ददन ुऩनेछ। 

(७) मस दपा फभोजजभ मधतो याखेको सम्ऩजत्त मरराभ मफाी 
गदान कसैरे सकाय नगयेभा त्मस्तो सम्ऩजत्त सम्फजन्धत सहकायी सॊस्था 
आपैँ रे सकाय गनन सक्नेछ। 
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(८) उऩदपा (७) फभोजजभ आपैँ रे सकाय गयेभा त्मस्तो 
सम्ऩजत्त सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाको नाभभा यजजषे्डशन वा दाजखर खायेज 
गनन सम्फजन्धत कामानरमभा रेखी ऩठाउनेछ य त्मसयी रेखी आएभा 
सम्फजन्धत कामानरमरे सोही फभोजजभ यजजषे्डशन वा दाजखर खायेज गयी 
ददन ुऩनेछ। 

(९) ऋण असरुी सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोजजभ 
हनुेछ। 

६५. फाॉकी फक्मौता असरु उऩय गने: दपा ६४ फभोजजभ असरु उऩय हनु 
नसकेभा त्मस्तो यकभ य सोको व्माज सभेत यजजष्डायरे त्मस्तो व्मजिको 
जामजेथाफाट असरु उऩय गरयददन सक्नेछ। 

६६. योक्का याख् न रेखी ऩठाउन:े (१) सहकायी सॊस्थारे दपा 64 य ६5 को 
प्रमोजनको रामग कुनै व्मजिको खाता, जामजेथाको स्वामभत्व हस्तान्तयण, 
नाभसायी वा मफाी गनन नऩाउने गयी योक्का याख् न सम्फजन्धत मनकामभा 
रेखी ऩठाउन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ योक्काको रामग रेखी आएभा 
सम्फजन्धत मनकामरे प्रचमरत कानून फभोजजभ त्मस्तो व्मजिको खाता, 
जामजेथाको स्वामभत्व हस्तान्तयण, नाभसायी वा मफाी गनन नऩाउने गयी 
योक्का याख् नेछ। 

६७. अग्रामधकाय यहन:े कुनै व्मजिरे सहकायी सॊस्थाराई मतनुन ऩने ऋण वा 
अन्म कुनै दावमत्व नमतयेभा त्मस्तो व्मजिको जामजेथाभा नेऩार सयकाय 
वा प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहको हक दाफी बए त्मसको रामग यकभ 
छुट्याई फाॉकी यहन आएको यकभभा सहकायी सॊस्थाको अग्रामधकाय 
यहनेछ। 

६८. कायफाही गनन फाधा नऩने: कुनै सहकायी सॊस्थारे ऋण असरुी गने 
सम्फन्धभा कुनै व्मजि वा सहकायी सॊस्था उऩय चराएको कुनै 
कायफाहीका कायणफाट त्मस्तो व्मजि वा सॊस्था उऩय मस ऐन तथा 
प्रचमरत कानून फभोजजभको कुनै कसूयभा कायफाही चराउन योक 
रगाएको भामनने छैन। 
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ऩरयच्छेद- १3 

एकीकयण,  ववबाजन, ववघटन तथा दतान खायेज 

६९. एकीकयण तथा ववबाजन सम्फन्धी व्मवस्था: (१) मस ऐनको अमधनभा 
यही दईु वा दईुबन्दा फढी सहकायी सॊस्थाहरू एक आऩसभा गाबी 
एकीकयण गनन वा एक सहकायी सॊस्थाराई बौगोमरक कामनऺ ेरको 
आधायभा दईु वा दईुबन्दा फढी सहकायी सॊस्थाभा ववबाजन गनन 
सवकनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ एकीकयण वा ववबाजन गदान 
सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाको कुर कामभ यहेका सदस्म सॊख्माको 
फहभुतफाट मनणनम गनुन ऩनेछ।         

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ एकीकयण वा ववबाजन गने मनणनम 
गदान एकीकयण वा ववबाजनका शतन य कामनववमध सभेत खरुाउन ुऩनेछ। 

(४) एकीकयण वा ववबाजन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए 
फभोजजभ हनुेछ। 

७०. ववघटन य दतान खायेज: (१) कुनै सहकायी सॊस्थाभा देहामको अवस्था 
यहेभा साधायण सबाको तत्कार कामभ यहेका दईु मतहाइ फहभुतको 
मनणनमफाट त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको ववघटन य दतान खायेज गने मनणनम 
गयी स्वीकृमतका रामग समभमतरे यजजष्डायसभऺ मनवेदन ददन सक्नेछ:- 

(क) ववमनमभभा उजल्रजखत उद्देश्म तथा कामन हामसर गनन 
सम्बव नबएभा,  

(ख)  सदस्मको वहत गनन नसक्ने बएभा। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्राप् त मनवेदन छानमफन गदान त्मस्तो 
सहकायी सॊस्थाको ववघटन गनन उऩमिु देजखएभा यजजष्डायरे दतान खायेज 
गनन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
यजजष्डायरे देहामको अवस्थाभा सहकायी सॊस्थाको दतान खायेज गनन 
सक्नेछ:- 
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(क) रगाताय दईु वषनसम्भ कुनै कायोफाय नगयी मनजराम 
यहेको ऩाइएभा, 

(ख) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभावरी 
ववऩयीतको कामन फायम्फाय गयेभा, 

(ग) ववमनमभभा उजल्रजखत उद्देश्म ववऩयीत कामन गयेभा, 

(घ)  सहकायी भूल्म, भान्मता य मसद्धान्त ववऩयीत कामन 
गयेभा। 

(४) उऩदपा (२) वा (३) फभोजजभ दतान खायेज गनुन अजघ 
यजजष्डायरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाराई सनुवुाईको रामग ऩन्र ददनको 
सभम ददन ुऩनेछ। 

(५) उऩदपा (२) वा (३) फभोजजभ सहकायी सॊस्थाको दतान 
खायेज बएभा त्मस्तो सहकायी सॊस्था ववघटन बएको भामननेछ।  

(६) उऩदपा (२) वा (३) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए 
ताऩमन यजजष्डायरे प्रदेश सयकायरे तोकेको मसभाबन्दा फढी यकभ अनदुान 
प्राप्त गयेको सॊख्मा वा सॊघको दतान खायेज गनुन अजघ भन्रारमको स्वीकृमत 
मरन ुऩनेछ।  

(७) उऩदपा (२) वा (३) फभोजजभ कुनै सहकायी सॊस्था वा 
सॊघको दतान खायेजी बएभा त्मस्तो सॊस्था वा सॊघको दतान प्रभाणऩर स्वत् 
यद्द बएको भामननेछ। 

७१. मरक्वीडेटयको मनमजुि: (१) दपा 70 फभोजजभ कुनै सहकायी सॊस्थाको 
दतान खायेज बएभा यजजष्डायरे मरक्वीडेटय मनमिु गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
सहकायी सम्फन्धी प्रचमरत सॊघीम कानून य प्रदेश कानूनभा तोवकएको 
ऩरयभाणसम्भको सम्ऩजत्त बएको सहकायी सॊस्थाको हकभा यजजष्डायरे कुनै 
अमधकृतस्तयको कभनचायीराई मरक्वीडेटय मनमजुि गनन सक्नेछ। 

(३) मरक्वीडेसन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोजजभ 
हनुेछ। 
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७२. मरक्वीडेशन ऩमछको सम्ऩजत्तको उऩमोग: कुनै सहकायी सॊस्थाको 
मरक्वीडेशन ऩिात ् सफै दावमत्व बिुान गयी फाॉकी यहन गएको 
सम्ऩजत्तको उऩमोग तोवकए फभोजजभ हनुेछ। 

ऩरयच्छेद- १4 

यजजष्डाय 

७३. यजजष्डाय: (१) भन्रारामरे सहकायी सॊस्थाको दतान, मनमभन रगामतका 
अन्म सम्ऩूणन कामन सम्ऩादन गनन प्रदेश मनजाभती सेवाको अमधकृतस्तयको 
नवौं/दशौं तहको ऩदभा कामनयत कभनचायीराई कामानरमको यजजष्डायको 
रुऩभा कामन गने गयी तोक्न सक्नेछ।  

(२) यजजष्डायराई कामन सम्ऩादनभा सहमोग गनन चावहने 
आवश्मक कभनचायी भन्रारमरे उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(३) उऩदपा (1) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
भन्रारमरे कामानरमको गठन नबएसम्भ भन्रारमको सहकायी हेने 
भहाशाखाको प्रभखुराई यजजष्डायको रुऩभा कामन गने गयी तोक्न सक्नेछ। 

७४. यजजष्डायको काभ, कतनव्म य अमधकाय: (१) मस ऐनभा अन्मर उजल्रजखत 
काभ, कतनव्म य अमधकायका अमतरयि यजजष्डायको काभ, कतनव्म य 
अमधकाय तोवकए फभोजजभ हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ यजजष्डायराई प्राप्त अमधकाय भध्मे 
केही अमधकाय आपू भातहतको अमधकृतस्तयको कभनचायीराई प्रत्मामोजन 
गनन सक्नेछ। 

ऩरयच्छेद-१5 

अनगुभन तथा मनयीऺण  

७५. अनगुभन तथा मनयीऺण गने: (१) यजजष्डायरे सहकायी सॊस्थाको आमथनक 
कायोफायको जनुसकैु फखत अनगुभन, मनयीऺण तथा वहसाफ जाॉच गनन, 
गयाउन सक्नेछ। 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोमधत। 
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७9 द्वाया सॊशोमधत। 
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया थऩ। 



 

46 
 

(2) उऩदपा (१) फभोजजभ मनयीऺण वा वहसाफ जाॉच गदान 
यजजष्डायरे भाग गयेको जानकायी सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थारे उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ।  

(3) उऩदपा (१) फभोजजभ मनयीऺण वा वहसाफ जाॉच गदान कुनै 
सहकायी सॊस्थाको काभ कायफाही मो ऐन, मस ऐन अन्तगनत फनेको 
मनमभ, मनदेजशका, भाऩदण्ड वा कामनववमध फभोजजभ बएको नऩाइएभा 
यजजष्डायरे सम्फजन्धत सॊस्थाराई आवश्मक मनदेशन ददन सक्नेछ य त्मस्तो 
मनदेशनको ऩारना गनुन त्मस्तो सॊस्थाको कतनव्म हनुेछ। 

(४) सहकायी सस्थाको अनगुभन तथा मनयीऺण गदान सम्फजन्धत 
सॊघको प्रमतमनमध सभेतराई सहबागी गयाउन सवकनेछ। 

७६. छानमफन गनन सक्न:े (१) कुनै सहकायी सॊस्थाको व्मावसावमक कायोफाय 
सन्तोषजनक नबएको, सदस्मको वहत ववऩयीत काभ बएको वा सो 
सॊस्थाको उद्देश्म ववऩयीत कामन गयेको बनी त्मस्तो सॊस्थाको कम्तीभा 
ऩाॉच प्रमतशत सदस्मरे छानमफनको रामग मनवेदन ददएभा यजजष्डायरे त्मस्तो 
सॊस्थाको छानमफन गनन, गयाउन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ छानमफन गदान भाग गयेको वववयण 
वा कागजात उऩरब्ध गयाई सहमोग गनुन सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाको 
कतनव्म हनुेछ।  

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोजजभ गरयएको छानमफनको 
जानकायी सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाराई मरजखत रूऩभा ददन ुऩनेछ। 

७७. सहकायी सॊघ वा सॊस्थाको अनगुभन तथा मनयीऺण सम्फन्धी ववशेष 
व्मवस्था: (1) सहकायी सॊस्था वा सॊघरे अवरम्फन गने अनगुभन प्रणारी 
सहकायी सम्फन्धी प्रचमरत सॊघीम कानून फभोजजभ हनुेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोजजभ सॊस्था वा सॊघको अनगुभन तथा 
मनयीऺण यजजष्डायरे आवश्मकता अनसुाय नेऩार याष्ड फैँक, प्रदेश सहकायी 
सॊघ, ववषमगत सहकायी सॊघ, जजल्रा सहकायी  सॊघ रगामतका अन्म 
मनकामको सहमोग मरई गनेछ। 
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७८. भन्रारमरे अनगुभन तथा मनयीऺण गने: (१) यजजष्डायफाट कुनै सहकायी 
सॊस्थाको मनयीऺण नबएको वा त्मस्तो मनयीऺण प्रबावकायी नबएकोरे  
सदस्मको वहतभा प्रमतकूर असय ऩयेको बनी कुनै स्रोतफाट जानकायी हनु 
आएभा भन्रारमरे त्मस्तो सॊस्थाको अनगुभन तथा मनयीऺण गयी 
सम्फजन्धत सहकायी सॊस्था य यजजष्डायराई आवश्मक मनदेशन ददन 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ मनदेशन ददएभा त्मस्तो मनदेशनको 
ऩारना गनुन सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाको कतनव्म हनुेछ। 

७९. सॊघरे अनगुभन तथा मनयीऺण गनुन ऩने: (१) सॊघरे आफ्ना सदस्मको 
काभ कायफाहीको तोवकए फभोजजभ अनगुभन तथा मनयीऺण गयी सोको 
प्रमतवेदन भन्रारम तथा यजजष्डायराई वावषनक रुऩभा ददन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रमतवेदनभा देहामका वववयणहरू 
सभावेश गनुन ऩनेछ:- 

(क) अनगुभन तथा मनयीऺण गयेको सॊस्था वा सॊघको 
वववयण,  

(ख) मो ऐन, मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभ य 
ववमनमभको ऩारनाको अवस्था, 

(ग) सदस्मरे प्राप्त गयेको सेवा, सवुवधाको अवस्था, 

(घ) सॊस्था वा सॊघको आमथनक य ववत्तीम अवस्था तथा 
कोषको ऩरयचारन, 

(ङ) तोवकए फभोजजभका अन्म व्मवस्था।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सॊघरे अनगुभन गदान आपू 
भातहतका कुनै सॊस्था वा सॊघको काभ कायफाहीभा कुनै रवुट पेरा 
ऩयेभा त्मस्तो रवुट सच्माउन सम्फजन्धत सॊस्था वा सॊघराई सझुाव वा 
मनदेशन ददन सक्नेछ य त्मस्तो सझुाव वा मनदेशनको ऩारना गनुन 
सम्फजन्धत सॊस्था वा सॊघको कतनव्म हनुेछ। 
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(४) उऩदपा (३) फभोजजभ ददएको सझुाव वा मनदेशनको 
ऩारना नबएभा सॊघरे यजजष्डायसभऺ कायफाहीको मसपारयस गनेछ। 

(५) उऩदपा (३) फभोजजभ ददएको सझुाव वा मनदेशन सम्फन्धी 
ववषम सॊघको वावषनक प्रमतवेदनभा सभेत उल्रेख गनुन ऩनेछ।  

८०. वावषनक प्रमतवेदन ऩेश गनुन ऩने: (१) यजजष्डायरे आमथनक वषन सभाप्त बएको 
मभमतरे तीन भवहनामबर सहकायी सॊस्थाको अनगुभन तथा मनयीऺण 
सम्फन्धी वावषनक प्रमतवेदन भन्रारमसभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको प्रमतवेदनभा देहामका वववयणहरू 
खरुाउन ुऩनेछ:- 

(क) सञ्चारनभा यहेका सहकायी सॊस्थाको वववयण, 

(ख) अनगुभन गरयएका सहकायी सॊस्थाको सॊख्मा तथा 
आमथनक कायोफायको वववयण, 

(ग)  सहकायी भूल्म, भान्मता य मसद्धान्त य  मो ऐन, 
मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभ, ववमनमभ तथा 
आन्तरयक कामनववमधको ऩारनाको अवस्था, 

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

(ङ) सहकायी सॊस्थाको वामाकराऩभा सदस्मको 
सहबामगताको स्तय अनऩुात, 

(च)  सहकायी सॊस्थाराई प्रचमरत कानून फभोजजभ 
प्रदान गरयएको ववत्तीम अनदुान तथा छुट 
सवुवधाको सदऩुमोमगताको अवस्था, 

(छ) सहकायी सॊस्थाको आमथनक वामाकराऩ तथा 
ववत्तीम अवस्था सम्फन्धी तोवकए फभोजजभका 
वववयण, 
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(ज)  सहकायी सॊस्थाभा आन्तरयक मनमन्रण प्रणारीको 
अवस्था, 

(झ)  सहकायी सॊस्थाभा सशुासन तथा जजम्भेवायीको 
अवस्था, 

(ञ)  सहकायी सॊस्थाभा यहेका कोषको वववयण, 

(ट)  सहकायी सॊयजऺत ऩूॉजी वपतान कोष ववतयणको 
अवस्था, 

(ठ)  सहकायीको नीमत मनभानणभा सहमोग ऩगु्ने 
आवश्मक कुयाहरू, 

(ड)  सहकायी सॊस्थाको दतान, खायेजी तथा ववघटन 
सम्फन्धी वववयण, 

(ढ)  सॊस्था वा सॊघरे सञ्चारन गयेको दपा १8 
फभोजजभको कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा 
ऩरयमोजनाको वववयण, 

(ण) तोवकए फभोजजभका अन्म वववयण। 

ऩरयच्छेद- १6 

सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघ 

८१. सॊस्था वा सॊघ सभस्माग्रस्त बएको घोषणा गनन सवकन:े (१) मस ऐन 
फभोजजभ गरयएको मनयीऺण तथा छानमफनफाट कुनै सॊस्था वा सॊघभा 
देहामको अवस्था ववद्यभान यहेको देजखएभा यजजष्डायरे त्मस्तो सॊस्था वा 
सॊघराई सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको रूऩभा घोषणा गनन भन्रारमसभऺ 
मसपारयस गनुन ऩनेछ:- 

(क)  सदस्मको वहत ववऩयीत हनुे गयी कुनै कामन गयेको, 

(ख)  सॊस्था वा सॊघरे ऩूया गनुन ऩने ववत्तीम दावमत्व ऩूया 
नगयेको वा बिुानी गनुन ऩने दावमत्व बिुानी गनन 
नसकेको वा बिुानी गनन नसक्ने अवस्था बएको, 
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(ग) सदस्महरूको फचत मनधानरयत शतन फभोजजभ वपतान गनन 
नसकेको, 

(घ) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभ तथा ववमनमभ 
ववऩयीत हनुे गयी सॊस्था वा सॊघ सञ्चारन गयेको, 

(ङ)  सॊस्था वा सॊघ दाभासाहीभा ऩनन सक्ने अवस्थाभा बएको 
वा गम्बीय आमथनक कदठनाई ऩयेको, 

(च)  सॊस्था वा सॊघको उद्देश्म ववऩयीत कामन गयेको, 

(छ) सॊस्था वा सॊघ सभस्माग्रस्त बएको बनी त्मस्तो सॊस्था वा 
सॊघका कम्तीभा ऩच्चीस जना सदस्महरूरे यजजष्डायसभऺ 
मनवेदन ददएकोभा छानमफन गदान मस खण्ड फभोजजभको 
कुनै अवस्था ववद्यभान बएको देजखएको। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको मसपारयस प्राप्त बएभा त्मस्तो 
सॊस्था वा सॊघराई भन्रारमरे सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघ घोषणा गनन 
सक्नेछ। 

(3) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको भन्रारमरे छानमफन गनन, 
गयाउन सक्नेछ। 

८२. व्मवस्थाऩन समभमतको गठन: (१) मस ऐन फभोजजभ कुनै सॊस्था वा 
सॊघराई सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघ घोषणा गरयएकोभा त्मस्तो सॊस्था वा 
सॊघको सम्ऩजत्त व्मवस्थाऩन तथा दावमत्व बिुानी सम्फन्धी कामन गनन 
प्रदेश सयकायरे देहाम फभोजजभको व्मवस्थाऩन समभमत गठन गनेछ:- 

(क) वरयष्ठ अमधविा वा कानून य न्मामको 
ऺेरभा कम्तीभा ऩन्र वषन अनबुव बई  
कम्तीभा या.ऩ. दद्वतीम शे्रणीफाट मनवतृ्त  
व्मजि भध्मेफाट मनमिु            -अध्मऺ 

(ख) मनजाभती सेवाको कम्तीभा या.ऩ. दद्वतीम  
शे्रणी वा सो सयहको ऩदभा काभ गयेका व्मजि 
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भध्मेफाट भनोनीत एक जना    -सदस्म   

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

(घ) सहकायी ऺेरका ववऻभध्मेफाट कम्तीभा  
एकजना भवहरा सवहत भनोनीत दईु जना -सदस्म 

(ङ) फैंङ्क तथा ववत्तीम सॊस्थाको कम्तीभा आठौं तह वा सो 
सयहको ऩदभा  वा चाटनय एकाउण्टेण्ट बई फैंङ्क तथा 
ववत्तीम सॊस्थाको सऩुरयवेऺण ऺेरभा कम्तीभा तीन वषन 
काभ गयेका व्मजिभध्मेफाट भनोनीत गयेको एक जना
                       -सदस्म 

(च) या.ऩ. ततृीम शे्रणीको अमधकृत      -सदस्म सजचव 

(२) व्मवस्थाऩन समभमतको अध्मऺ य सदस्मको ऩदावमध 
मनमजुिको मभमतरे फढीभा दईु वषनको हनुेछ य प्रदेश सयकायरे 
आवश्मकता अनसुाय मनजहरूको ऩदावमध फढीभा दइुन वषन थऩ गनन 
सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
व्मवस्थाऩन समभमतको अध्मऺ वा सदस्मको कामन सम्ऩादन सन्तोषजनक 
नयहेभा प्रदेश सयकायरे मनजराई जनुसकैु फखत ऩदफाट हटाउन 
सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ व्मवस्थाऩन समभमतको अध्मऺ वा 
सदस्मराई ऩदफाट हटाउन ु अजघ मनजराई सपाइ ऩेश गने भनामसफ 
भौका ददन ुऩनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोजजभ रयि हनु आएको व्मवस्थाऩन 
समभमतको कुनै ऩदभा प्रदेश सयकायरे उऩदपा (२) को अमधनभा यही 
ऩूमतन गनेछ। 

(६) व्मवस्थाऩन समभमतको फैठक सम्फन्धी कामनववमध समभमत 
आपैँ रे मनधानयण गये फभोजजभ हनुेछ। 
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८३. व्मवस्थाऩन समभमतको काभ, कतनव्म य अमधकाय: व्मवस्थाऩन समभमतको 
काभ, कतनव्म य अमधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ:- 

(क) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको साधायणसबा, समभमत तथा 
रेखा सऩुरयवेऺण समभमतरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगनत 
फनेको मनमभ वा ववमनमभ फभोजजभ प्रमोग गनन ऩाउने 
सम्ऩूणन अमधकाय प्रमोग गने, 

(ख) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघका समभमतको सदस्म, मनजका 
ऩरयवाय, नातेदाय, सॊस्थाका कभनचायी, सॊस्था वा सॊघसॉग 
सम्फजन्धत अन्म सॊस्था, सॊघ वा कम्ऩनीका कभनचायी, 
सभफ्द्ध त्मको जानकायी बएका वा मभरेभतोफाट 
कायोफाय गरययहेका अन्म व्मजि वा सॊस्था रगामत 
व्मवस्थाऩन समभमतरे आवश्मक ठानेका व्मजिराई 
व्मवस्थाऩन समभमतभा उऩजस्थत गयाउने, सोधऩछु गने, 
फमान मरने, आवश्मक कागजात ऩेश गनन रगाउन,े 

(ग) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघ सम्ऩजत्त तथा दावमत्वको मवकन 
वववयण य त्माङ्क सङ्करन गयी अध्ममन, ववश्लषेण, 
रेखाजोखा य भूल्माङ्कन गने, 

(घ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सम्ऩजत्त जजम्भा मरने, 

(ङ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको काभ कायफाही सम्फन्धी 
मनणनम तथा अमबरेख रगामतको सम्ऩूणन व्मवस्थाऩन 
आफ्नो मनमन्रणभा मरने, 

(च) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघरे असरु गनुन ऩने ऋण, फाॉकी 
फक्मौता तथा अन्म यकभ मो ऐन,  मस ऐन अन्तगनत 
फनेको मनमभ वा ववमनमभ फभोजजभको प्रवामा अवरम्फन 
गयी असरु गने, 

(छ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको मधतोभा यहेको सम्ऩजत्त 
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आवश्मकता अनसुाय मो ऐन, मस ऐन अन्तगनत फनेको 
मनमभ वा ववमनमभ फभोजजभ मरराभ मफाी गने, 

(ज) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सम्ऩजत्त मफाी गने, उऩमोग 
गने तथा व्मवस्थाऩन गने, 

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

(ञ) सदस्म तथा फचतकतानको फचत वपतान वा बिुानी ददने, 

(ट) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सम्ऩजत्त व्मवस्थाऩन तथा 
दावमत्व बिुानी गननको रामग मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत 
फनेको मनमभ फभोजजभ मरक्वीडेटयराई बएको सफै 
अमधकाय प्रमोग गने, 

(ठ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सञ्चारक, कभनचायी वा 
मनजका ऩरयवायको सदस्मरे फचतकतानको फचत ऩूयै वा 
आॊजशक रूऩभा कुनै कम्ऩनी, सॊस्था वा आमथनक कायोफाय 
वा व्मवसामभा प्रमोग गयेको ऩाइएभा त्मसयी प्रमोग  
बएको यकभ वा सोफाट फढे फढाएको सम्ऩजत्त कब्जाभा 
मरने य सो सम्ऩजत्तभध्मेफाट फचतकतानको फचत बयी बयाउ 
गनन मरराभ मफाी वा असरु उऩय सम्फन्धी आवश्मक 
कायफाही गने, 

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

(ढ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सञ्चारक य कभनचायी वा 
मनजहरूका ऩरयवायका सदस्म वा अन्म व्मजिको नाभभा 
याखेको सॊस्था वा सॊघको चर अचर सम्ऩजत्त वा सॊस्था वा 
सॊघको सम्ऩजत्तफाट खरयद गयेको अचर सम्ऩजत्त कब्जाभा 
मरई त्मस्तो सम्ऩजत्त मरराभ मफाी सभेत गयी 
फचतकतानराई वपतान ददराउने काभ गने। 
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८४. रगत तमाय गने: दपा 83 को प्रमोजनको रामग व्मवस्थाऩन समभमतरे 
देहाम फभोजजभको रगत तमाय गनेछ:- 

(क) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघका सदस्म, फचतकतान, ऋणी 
वा सॊस्था वा सॊघरे बिुानी ददन ु ऩने व्मजि वा 
सॊस्थाहरूको नाभ नाभेशीको, 

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

(ग) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको समभमतको सदस्म, कभनचायी 
वा मनजको ऩरयवायको वा नाता सम्फन्ध बएको व्मजिका 
नाभभा फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाको खाताभा यहेका नगद, 
सनु चाॉदी तथा शेमय रगानीको, 

(घ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघरे ऋण प्राप् त गननका रामग 
मधतोभा याखेका जग्गा जमभन य बवनको, 

(ङ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको स्वदेश तथा ववदेशका 
जनुसकैु स्थानभा यहेका चर तथा अचर सम्ऩजत्तको। 

८५. दावमत्व बिुानी गने सम्फन्धी व्मवस्था: (१) व्मवस्थाऩन समभमतरे 
सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको दावमत्व बिुानी गननको रामग देहामको 
प्राथमभकता कामभ गनुन ऩनेछ:- 

(क) फचत जम्भा गदानका फखत मनधानरयत शतन फभोजजभ 
सदस्मराई फचत बिुानी, 

(ख) त्मस्तो सॊस्था वा सॊघको जामजेथा वा दपा ८३ को 
खण्ड (ठ) फभोजजभको सम्ऩजत्त सयकायी फाॉक फक्मौता 
वा कुनै हकदावी बएभा त्मस्तो फाॉकी फक्मौता वा 
हकदावीको यकभ बिुानी, 

(ग) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघराई अऩाटनभेन्ट वा जग्गाको 
रामग अमग्रभ रूऩभा यकभ फझुाउने व्मजिहरूको 
बिुानी, 

(घ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघका साहहुरूराई यकभ 
बिुानी। 
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(२) मस दपा फभोजजभ सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सम्ऩूणन 
दावमत्व बिुानी गननको रामग त्मस्तो सॊस्था वा सॊघको सम्ऩजत्तरे 
नखाभेभा व्मवस्थाऩन समभमतरे सदस्मको फचत वपतान तथा अन्म दावमत्व 
बिुानी गदान दाभासाहीको दयरे गनन सक्नेछ। त्मसयी सदस्मको फचत 
वपतान गदान व्मवस्थाऩन समभमतरे तोकेका साना फचतकतानराई प्राथमभकता 
ददन ुऩनेछ। 

८६. अमधकाय समु्ऩन सक्न:े  व्मवस्थाऩन समभमतरे सभस्माग्रस्त सॊस्था वा 
सॊघको सम्ऩजत्त व्मवस्थाऩन गदान आपूराई प्राप् त अमधकाय व्मवस्थाऩन 
समभमतका अध्मऺ, सदस्म वा कुनै सयकायी कभनचायीरे प्रमोग तथा ऩारन 
गनन ऩाउने गयी समु्ऩन सक्नेछ। 

८७. सॊस्था वा सॊघको सम्ऩजत्तफाट व्महोरयन:े सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको 
सम्ऩजत्त व्मवस्थाऩन गने मसरमसराभा राग्ने खचन त्मस्तो सॊस्था वा सॊघको 
सम्ऩजत्तफाट तत्कार व्महोनन नसवकने बएभा सो प्रमोजनको रामग प्रदेश 
सयकायरे यकभ उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ। 

८८. अमधकाय स्वत् मनरम्फन हनु:े (१) मस ऐन फभोजजभ व्मवस्थाऩन समभमत 
गठन बएको मभमतदेजख सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको समभमत, व्मवस्थाऩक 
तथा कभनचायीको अमधकाय व्मवस्थाऩन समभमतरे कामन प्रायम्ब गयेऩमछ 
स्वत् मनरम्फन हनुेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सम्ऩजत्त व्मवस्थाऩन तथा दावमत्व बिुानी 
सम्फन्धी कामन गननको रामग त्मस्तो सॊस्था वा सॊघको समभमतको सदस्म, 
व्मवस्थाऩक तथा कभनचायीको मनरम्फन पुकुवा गयी व्मवस्थाऩन 
समभमतरे काभभा खटाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ व्मवस्थाऩन समभमतरे काभभा 
खटाएकोभा सो फभोजजभको जजम्भेवायी ऩूया गनुन सम्फजन्धत व्मजिको 
कतनव्म हनुेछ। 

८९. दावी ऩेश गनन सूचना ददन ुऩने: व्मवस्थाऩन समभमतरे कामन प्रायम्ब गयेऩमछ 
सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघका सदस्म, फचतकतान तथा साहहुरूराई 
आपूरे ऩाउन ु ऩने यकभको दावी ऩेश गनन यावष्डमस्तयको दैमनक 
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ऩमरकाभा कम्तीभा ऩन्र ददनको सभमावमध ददई सावनजमनक सूचना 
प्रकाशन गनुन ऩनेछ। 

९०. रेखाऩयीऺण प्रमतवेदन तमाय गनुन ऩने: व्मवस्थाऩन समभमतरे कामन प्रायम्ब 
गयेको मभमतरे छ भवहनामबर त्मस्तो सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको 
रेखाऩयीऺण गयी सो को प्रमतवेदन तमाय गयी सावनजमनक गनुन ऩनेछ। 

९१. उऩचायात्भक कामन गनन सक्न:े  मस ऐन फभोजजभ बएको रेखाऩयीऺण 
प्रमतवेदनको आधायभा सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघ ऩनु् सञ्चारन हनु 
सक्छ बन्ने आधाय य कायण बएभा व्मवस्थाऩन समभमतरे देहामका 
उऩचायात्भक कामनहरू गनन सक्नेछ:- 

(क) समभमतराई व्मवस्थाऩन वा काभ कायोफाय सञ्चारन गनन 
आदेश ददने, 

(ख) सम्फजन्धत सॊस्था वा सॊघका शेमय सदस्महरूभध्मेफाट 
अन्तरयभ समभमतको गठन गयी व्मवस्थाऩन वा काभ 
कायोफाय सञ्चारन गनन रगाउने, 

(ग) समभमत ववघटन गयी त्मस्तो सॊस्था वा सॊघको साधायण 
सबा फोराई सो को व्मवस्थाऩन वा काभ कायोफाय 
सञ्चारन गनन नमाॉ समभमतको गठन गने वा गयाउने, 

(घ) सम्फजन्धत सॊस्था वा सॊघ सदस्म यहेको केजन्रम ववषमगत 
सहकायी सॊघ वा यावष्डम सहकायी भहासॊघरे सभस्माग्रस्त 
सॊघ वा सॊस्थाको ऩनु् सञ्चारनको ववश्वसनीम कामनमोजना 
ऩेश गयी ऩनु् सञ्चारनको जजम्भेवायी मरन चाहेभा तोवकए 
फभोजजभको शतन फन्देज सवहत त्मस्तो जजम्भेवायी ददने, 

(ङ) व्मवस्थाऩन समभमतरे उऩमिु देखेको अन्म सधुायात्भक 
य उऩचायात्भक उऩाम अवरम्वन गने। 

९२. व्मवस्थाऩन समभमतरे रेखी ऩठाउन सक्न:े (१) व्मवस्थाऩन समभमतरे 
सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सम्ऩजत्त व्मवस्थाऩन वा दावमत्व बिुानी 
सम्फन्धी कामन गने मसरमसराभा देहामको कामन गनन सम्फजन्धत 
मनकामसभऺ रेखी ऩठाउन सक्नेछ:- 

(क) समभमतको सदस्म, व्मवस्थाऩक तथा कभनचायी वा मनजका 



 

57 
 

ऩरयवायको सदस्म वा सॊस्था वा सॊघको कुनै फैंक वा 
ववत्तीम सॊस्थाभा बएको आमथनक कायोफाय वा खाता वा 
अन्म चर अचर सम्ऩजत्त योक्का याख् न, 

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

(ग) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको ऋण नमतने सदस्म वा 
व्मजिको नाभ कारो सूचीभा सभावेश गनन। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ रेखी आएभा सम्फजन्धत मनकामरे 
सो फभोजजभ गयी गयाई सो को जानकायी व्मवस्थाऩन समभमतराई ददन ु
ऩनेछ। 

९३. मसपारयस गनन सक्न:े (१) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सम्ऩजत्त 
व्मवस्थाऩन वा दावमत्व बिुानीको काभ कायफाहीभा सहमोग नगने वा 
त्मस्तो काभ कायफाहीभा अवयोध मसजनना गने कुनै मनकामको ऩदामधकायी 
वा कभनचायीराई ववबागीम कायफाही वा अन्म आवश्मक कायफाही गनन 
व्मवस्थाऩन समभमतरे सम्फजन्धत मनकामसभऺ मसपारयस गनन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ मसपारयस प्राप्तग बएभा 
अजख्तमायवारारे त्मस्तो ऩदामधकायी वा कभनचायीराई प्रचमरत कानून 
फभोजजभको प्रवामा ऩूया गयी ववबागीम वा अन्म आवश्मक कायफाही गनुन 
ऩनेछ। 

(३) व्मवस्थाऩन समभमतरे सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको 
सम्ऩजत्त व्मवस्थाऩन वा दावमत्व बिुानी सम्फन्धी काभ कायफाही गदान 
दपा ९९ फभोजजभको कसूय बएको ववश्वास गनुन ऩने भनामसफ आधाय 
देजखएभा मस ऐन फभोजजभ अनसुन्धान तहवककात गयी भदु्दा दामय गनन 
अमधकाय प्राप्त मनकामसभऺ रेखी ऩठाउनेछ। 

९४. प्रमतवेदन ऩेश गनुन ऩने: व्मवस्थाऩन समभमतरे सभस्माग्रस्त सॊस्था वा 
सॊघको सम्ऩजत्त व्मवस्थाऩन वा दावमत्व बिुानी सम्फन्धी कामन सम्ऩन्न 
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गयेको एक भवहनामबर देहामका वववयणहरू खरुाई भन्रारम सभऺ 
प्रमतवेदन ऩेश गनुन ऩनेछ:- 

(क) सदस्मको फचत यकभ वपतान, 
(ख) बिुानी बएको दावमत्व, 
(ग) फाॉकी यहेको सम्ऩजत्त तथा दावमत्व सम्फन्धी ववस्ततृ 

वववयण, 
(घ) सॊस्था वा सॊघको सञ्चारन सम्फन्धभा नेऩार सयकायरे 

अवरम्फन गनुन ऩने नीमत सम्फन्धी सझुाव, 
(ङ) व्मवस्थाऩन समभमतरे उऩमिु देखेको अन्म वववयण। 

९५. व्मवस्थाऩन समभमतका अध्मऺ तथा सदस्मको सेवा शतन: (१) व्मवस्थाऩन 
समभमतका अध्मऺ तथा सदस्म ऩूया सभम काभ गने ऩदामधकायी हनुेछन।् 

(२) व्मवस्थाऩन समभमतका अध्मऺ तथा सदस्मको ऩारयश्रमभक 
य सवुवधा प्रदेश सयकायरे तोके फभोजजभ हनुेछ। 

(३) व्मवस्थाऩन समभमतको अध्मऺ य सदस्मरे आफ्नो ऩदीम 
कतनव्म ऩारनाको मसरमसराभा थाहा ऩाएको कुनै ऩमन सूचना वा 
जानकायी अनमधकृत व्मजिराई ददन ुहुॉदैन। 

९६. सहमोग भाग गनन सक्न:े (१) व्मवस्थाऩन समभमतरे आफ्नो काभ, कतनव्म 
य अमधकाय प्रमोग गदान आवश्मकता अनसुाय अन्म मनकामको सहमोग 
भाग गनन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ व्मवस्थाऩन समभमतरे भाग गयेको 
सहमोग उऩरब्ध गयाउन ुसम्फजन्धत सफैको कतनव्म हनुेछ। 

(३) व्मवस्थाऩन समभमतरे सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको 
सम्ऩजत्त व्मवस्थाऩन वा दावमत्व बिुानी गदान सम्फजन्धत मनकामहरूसॉग 
सभन्वम गयी आफ्नो काभ कायफाही अगामड फढाउन सक्नेछ। 

९७. ववशेषऻ सेवा मरन सक्न:े (१) व्मवस्थाऩन समभमतरे आवश्मकता अनसुाय 
सम्फजन्धत ववषमका प्राववमधक वा ववशेषऻको सेवा मरन सक्नेछ। 

(२) प्राववमधक वा ववशेषऻको सेवा मरए वाऩत व्मवस्थाऩन 
समभमतरे सावनजमनक खरयद सम्फन्धी प्रचमरत कानून फभोजजभको प्रवामा 
ऩूया गयी ऩारयश्रमभक तथा सवुवधा प्रदान गनन सक्नेछ। 
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९८. व्मवस्थाऩन समभमतका कभनचायी सम्फन्धी व्मवस्था: भन्रारमरे 
व्मवस्थाऩन समभमतको सजचवारमको रामग आवश्मक ऩने जनशजि 
रगामत बौमतक स्रोत साधन उऩरब्ध गयाउनेछ। 

ऩरयच्छेद- १७ 

कसूय, सजाम तथा ऩनुयावेदन 

९९. कसूय: दपा १०० को उऩदपा (4), (5) य (6) फाहेक 
सहकायीको सम्फन्धभा अदारतफाट मनयोऩण हनुे कैद वा कैद य 
जरयफाना दफैु हनुे कसूयको ववषम प्रचमरत सङ् घीम सहकायी कानून 
फभोजजभ हनुेछ। 

१००. सजाम:   (१) ....... 

 (2) ........ 

 (3) ....... 

(4) कसैको उजयुी ऩयी वा सहकायी सॊस्थाको मनयीऺण 
अनगुभन वा वहसाफ वकताफको जाॉच गदान वा अन्म कुनै व्महोयाफाट 
कसैरे देहामको कुनै कामन गयेको ऩाइएभा यजजष्डाय वा यजजष्डायफाट 
अमधकाय प्राप्त अमधकायीरे त्मस्तो कामनको प्रकृमत य गाम्बीमनताको 
आधायभा त्मस्तो कामन गने व्मजिराई ऩाॉच राख रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना 
गनेछ:- 

(क)  मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेका मनमभ 
ववऩयीत सदस्मसॉग व्माज मरएभा, 

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

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७9 द्बाया सॊशोमधत। 
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७9 द्बाया जझवकएको। 
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(ग)  सहकायी सॊस्थारे प्रदान गयेको ऋणभा राग्ने 
व्माजराई भूर कजानभा ऩूॉजीकृत गयी सो को 
आधायभा व्माज रगाएभा, 

(घ)  कुनै सदस्मराई आफ्नो ऩूॉजी कोषको तोवकए 
फभोजजभको प्रमतशतबन्दा फढी हनुे गयी ऋण 
प्रदान गयेभा, 

(ङ)  सॊस्था दतान गदानको फखतका सदस्म फाहेक अन्म 
सदस्मराई सदस्मता प्राप्त गयेको तीन भवहना 
अवमध व्ममतत नबई ऋण रगानी गयेभा, 

(च)  प्राथमभक ऩूॉजी कोषको ऩन्र गणुाबन्दा फढी हनुे 
गयी फचत सॊकरन गयेभा, 

(छ) शेमय ऩूॉजीको अठाय प्रमतशतबन्दा फढी शेमय 
राबाॊश ववतयण गयेभा, 

(ज) सहकायी सॊस्थारे आफ्नो कामनऺ ेर फावहय गई 
कायोफाय गयेभा वा गैय सदस्मसॉग कायोफाय 
गयेभा, 

(झ) सहकायी सॊस्थारे मो ऐन ववऩयीत कृमरभ 
व्मजिराई आफ्नो सदस्मता ददएभा।  

(5) उऩदपा (4) भा रेजखएको व्महोयाफाट कसैरे देहामको 
कुनै कामन गयेको ऩाइएभा यजजष्डाय वा यजजष्डायफाट अमधकाय प्राप्त 
अमधकायीरे त्मस्तो कामनको प्रकृमत य गाजम्बमनताको आधायभा त्मस्तो कामन 
गने व्मजिराई तीन राख रूऩैमाॉसम्भ जरयफाना गनन सक्नेछ:- 

(क)  मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभ 
फभोजजभ ददएको कुनै मनदेशन वा तोवकएको 
भाऩदण्डको ऩारना नगयेभा, 

(ख)   मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभ 
फभोजजभ ददन ु ऩने कुनै वववयण, कागजात, 
प्रमतवेदन, सूचना वा जानकायी नददएभा, 
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(ग) मस ऐन फभोजजभ मनवानचन नगयी समभमत तथा 
रेखा सऩुरयवेऺण समभमतका ऩदामधकायीहरु आपू 
खशुी ऩरयवतनन गयेभा, 

(घ)  मो ऐन वा मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभ 
ववऩयीत अन्म कामन गयेभा। 

(6) उऩदपा (4) वा (5) फभोजजभको जरयफाना गनुन अजघ 
यजजष्डाय वा यजजष्डायफाट अमधकाय प्राप्त अमधकायीरे सम्फजन्धत व्मजि वा 
सहकायी सॊस्थाराई सपाइ ऩेश गनन कम्तीभा ऩन्र ददनको सभमावमध 
ददन ुऩनेछ। 

१०१. योक्का याख्न:े (1) यजजष्डायरे सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थाराई दपा १०० 
को उऩदपा (४) फभोजजभ जरयफाना गनुनका अमतरयि तीन भवहनासम्भ 
त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको कायोफाय, सम्ऩजत्त तथा फैंक खाता योक्का याख्न े
तथा सम्ऩजत्त योक्का याख्न सम्फजन्धत मनकामराई मसपारयस गनन सक्नेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोजजभको मसपारयस प्राप्त बएभा त्मस्तो 
सहकायी सॊस्थाको कायोफाय, सम्ऩजत्त वा फैंक खाता योक्का याखी सोको 
जानकायी यजजष्डायराई ददन ुऩनेछ। 

१०२. दोब्फय जरयफाना हनु:े दपा १०० को उऩदपा (४) फभोजजभ जरयफाना 
बएको व्मजि वा सहकायी सॊस्थारे ऩनु: सोही कसूय गयेभा त्मस्तो व्मजि 
वा सहकायी सॊस्थाराई यजजष्डायरे दोस्रो ऩटकदेजख प्रत्मेक ऩटकको रामग 
दोब्फय जरयफाना गनेछ।  

१०३. ऩनुयावेदन गनन सक्न:े (1) दपा 13 फभोजजभ सहकायी सॊस्था दतान गनन 
अस्वीकाय गयेको वा दपा 70 फभोजजभ सहकायी सॊस्था दतान खायेज 
गयेकोभा जचत्त नफझु्नेरे सो मनणनमको जानकायी ऩाएको मभमतरे ऩैँतीस 
ददनमबर यजजष्डायको मनणनम उऩय भन्रारमको सजचव सभऺ ऩनुयावेदन 
गनन सक्नेछ। 
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(2) दपा १०० को उऩदपा (4) य (5) फभोजजभको 
जरयफानाभा जचत्त नफझु्ने ऩऺरे त्मस्तो मनणनमको जानकायी ऩाएको मभमतरे 
ऩैंमतस ददनमबर देहाम फभोजजभ ऩनुयावेदन गनन सक्नेछ:- 

(क) यजजष्डायफाट अमधकाय प्राप्त अमधकायीरे गयेको मनणनम 
उऩय यजजष्डाय सभऺ, 

(ख) यजजष्डायरे गयेको मनणनम उऩय भन्रारमको सजचव 
सभऺ। 

१०४. अनसुन्धानको रामग रेखी ऩठाउन सक्न:े यजजष्डाय वा भन्रारमरे मस ऐन 
फभोजजभ आफ्नो काभ, कतनव्म य अमधकायको ऩारना गदान कसैरे 
सहकायी सम्फन्धी प्रचमरत सङ् घीम तथा प्रदेश कानून फभोजजभको कसूय 
गयेको ऩाइएभा त्मस्तो कसूयका सम्फन्धभा मो कानून फभोजजभ 
अनसुन्धान गननको रामग सम्फजन्धत मनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ।  

ऩरयच्छेद- 1८ 

ववववध 

१०५. भतामधकायको प्रमोग: (१) कुनै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाको जमतसकैु 
शेमय खरयद गयेको बए ताऩमन सम्फजन्धत सॊस्थाको कामन सञ्चारनभा एक 
सदस्म एक भतको आधायभा आफ्नो भतामधकायको प्रमोग गनन सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन 
सॊघको हकभा साधायण सबाभा बाग मरन े प्रमोजनको रामग तोवकए 
फभोजजभ एकबन्दा फढी प्रमतमनमध ऩठाउन सवकनेछ य प्रमतमनमध ऩठाउन े
सम्फन्धी व्मवस्था तोवकए फभोजजभ हनुेछ।  

(३) उऩदपा (२) भा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩमन एक 
सॊस्था वा सॊघफाट सम्फजन्धत सॊघको समभमत वा रेखा सऩुरयवेऺण 
समभमतभा एकबन्दा फढी व्मजि मनवानजचत हनु सक्ने छैन।  

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७9 द्बाया सॊशोमधत। 
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७9 द्बाया थऩ। 
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१०६. साभाजजक ऩयीऺण गयाउन सक्न:े (१) सहकायी सॊस्थारे  साभाजजक 
ऩयीऺण गयाउन सक्नेछ।   

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ बएको साभाजजक ऩयीऺणको 
प्रमतवेदन छरपरको रामग साधायण सबासभऺ ऩेश गनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेश बएको साभाजजक ऩयीऺण 
प्रमतवेदन छरपर गयी साधायण सबारे आवश्मकता अनसुाय समभमतराई 
मनदेशन ददन सक्नेछ। 

(४) मस दपा फभोजजभको साभाजजक ऩयीऺण प्रमतवेदनको एक 
प्रमत सम्फजन्धत सहकायी सॊस्थारे यजजष्डायसभऺ ऩेश गनुन ऩनेछ। 

१०७. आमथनक सहमोग गने: सहकायी सॊस्थारे जशऺा, स्वास््म, वातावयण 
सॊयऺण, भानवीम सहामता सम्फजन्धत आमथनक सहमोग ववमनमभभा 
व्मवस्था बए फभोजजभ हनुेछ। 

१०८. अन्तय सहकायी कायोफाय गनन सक्न:े मस ऐनभा अन्मर जनुसकैु कुया 
रेजखएको बए ताऩमन सहकायी सॊस्थाहरूरे एक आऩसभा अन्तय सहकायी 
कायोफाय गनन सक्नेछन।्  

१०९. ठेक्काऩिा ददन नहनु:े सहकायी सॊस्थारे आफ्नो समभमतको कुनै सञ्चारक वा 
रेखा सऩुरयवेऺण समभमतको सॊमोजक वा सदस्म वा आफ्नो कभनचायीराई 
ठेक्काऩिा ददन हुॉदैन। 

११०. वववाद सभाधान: सहकायी सॊस्थाका फीच कुनै वववाद उत्ऩन्न बएभा सो 
वववाद मनरूऩणका रामग तोवकए फभोजजभ वववाद मनरूऩण समभमतको गठन 
गनन सवकनेछ। 

१११. ववबागीम कायफाही हनु:े मो ऐन य मस ऐन अन्तगनत फनेको मनमभभा 
उजल्रजखत अमधकायको फदमनमतऩूणन प्रमोग गने कभनचायीराई प्रदेश 
कानून फभोजजभ ववबागीम कायफाही हनुेछ।  

११२. सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय हनु:े कुनै सहकायी सॊस्थारे प्राप् त गयेको 
सयकायी अनदुान वा कुनै सेवा सवुवधा दरुूऩमोग गयेको ऩाइएभा प्रदेश 
कानून फभोजजभ सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गरयनेछ।  
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११३. सॊघीम कानून फभोजजभ हनु:े मस ऐनभा सॊघीम कानून फभोजजभ हनुे बनी 
अन्मर उल्रेख बएका व्मवस्थाका अमतरयि देहामका ववषमहरू सहकायी 
सम्फन्धी प्रचमरत सॊघीम कानून फभोजजभ हनुेछन:्- 

(क)  सहकायी सॊस्थाराई प्राप्त हनुे छुट, सवुवधा य सहमुरमत 
सम्फन्धी, 

(ख)  कारो सूचीभा याख्न ेसम्फन्धी, 

(ग)  कजान सूचना केन्र सम्फन्धी, 

(घ)  सॊस्थारे आऩसी सयुऺण सेवा सञ्चारन गने सम्फन्धी, 

(ङ)  जस्थयीकयण कोषभा सहबागी हनुे सम्फन्धी। 
(च) कैद वा कैद य जरयवाना दवैु हनुे कसूय सम्फन्धी 

ववषमको भदु्दा हेने अमधकायी, उजयुी ददने हदम्माद य 
ऩनुयावेदन गनन सक्ने ववषमहरु।  

११४. कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचमरत ऐन रागू नहनु:े मस ऐन अन्तगनत दतान बएको 
सहकायी सॊस्थाको हकभा कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचमरत ऐन रागू हनुे छैन।  

११५. प्रचमरत कानून फभोजजभ कायफाही गनन फाधा नऩने: मस ऐनभा रेजखएको 
कुनै कुयारे कुनै व्मजि उऩय प्रचमरत कानून फभोजजभ अदारतभा भदु्दा 
चराउन फाधा ऩरु् माएको भामनने छैन। 

११६. सम्ऩजत्त शदु्धीकयण मनवायण सम्फन्धी कानूनी व्मवस्थाको ऩारना गनुन ऩने: 
सहकायी सॊस्थारे सम्ऩजत्त शदु्धीकयण मनवायण सम्फन्धी सॊघीम कानूनको 
वस्थाका साथै तत्सम्फन्धभा नेऩार सयकायरे जायी गयेको भाऩदण्ड य 
नेऩार याष्ड फैंकको ववत्तीम जानकायी इकाईफाट जायी बएका मनदेजशकाहरूको 
ऩारना गनुन ऩनेछ। 

 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, 2077 द्वाया थऩ। 
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११७. साझेदायी गनन सक्न:े सहकायी भापन त आमथनक सभवृद्ध प्राप्त गनन दईु वा 
दईुबन्दा फढी सॊस्था वा सॊघहरुरे सयकायी (प्रदेश, स्थानीम सयकाय) 
व्मजि य मनजी (कम्ऩनीहरु) सभेतको सॊमिु, साझेदायीभा आफ्नो 
उत्ऩादन, प्रशोधन, फजायीकयणको रामग मस ऐनको अमधनभा यही 
व्मवसाम, उद्योग, ऩरयमोजना सञ्चारन गनन सक्नेछन।् 

११८. कामनाभ सञ्चारन गनन सक्न:े प्रदेश सयकायरे सहकायी सॊस्थाको प्रवद्धनन 
तथा ऺभता ववकास गननको रामग आवश्मक कामनाभ सञ्चारन गनन 
सक्नेछ।  

११९. ववत्तीम सेवा ऩमुानउन ुऩने: ववषमगत वा फहउुद्देश्मीम सहकायी सॊस्थाहरुरे 
सभदुामभा आधारयत य आमथनक ऩायदजशनता कामभ गनुनका साथै 
उत्ऩादनभखुी वा उत्ऩादनभूरक सॊस्थाराई ववत्तीम सेवा ऩमुानउन ुऩनेछ। 

१२०. प्रदेश सहकायी ववकास फोडनको गठन: (१) सहकायी ऺेरको ववकास, 
व्मवस्थाऩन, प्रवद्धनन य सम्फद्धनन कामनहरुको रामग देहामका ऩदामधकायी 
यहने गयी प्रदेश स्तयभा एक प्रदेश सहकायी ववकास फोडन यहनेछ:- 

(क) भन्री, बमूभ व्मवस्था, कृवष तथा  
सहकायी भन्रारम        -अध्मऺ 

(ख) प्रदेश सयकायफाट सहकायी ऺेरभा ऩन्र  
वषन अनबुव प्राप्त व्मजि भध्मेफाट भनोनीत  
एकजना       -उऩाध्मऺ 

(ग) सजचव, आमथनक भामभरा तथा  
मोजना भन्रारम         -सदस्म 

(घ) सजचव, उद्योग, ऩमनटन, वन तथा वातावयण  
भन्रारम         -सदस्म 

(ङ) सजचव, साभाजजक ववकास भन्रारम    -सदस्म 

(च) सजचव, बमूभ व्मवस्था, कृवष तथा 
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 सहकायी भन्रारम        -सदस्म  

(छ) अध्मऺ, प्रदेश सहकायी सॊघ        -सदस्म 

(ज) प्रमतमनमध, प्रदेश नीमत तथा  
मोजना आमोग                    -सदस्म 

(झ) यजजष्डाय         -सदस्म 
(झ१) कानून अमधकृत भन्रारम        -सदस्म 

(ञ) प्रदेश ववषमगत सहकायी सॊघका  
अध्मऺहरु भध्मेफाट मनवानजचत  
एक जना                      -सदस्म 

(ट) जजल्रा सहकायी सॊघका अध्मऺहरु  
भध्मेफाट मनवानजचत एक जना       -सदस्म 

(ठ) प्रदेश सयकायफाट भनोनीत कम्तीभा दश  
वषनसम्भ सहकायी ऺेरको नेततृ्व गयेका 
सहकायी सम्फन्धी ववऻ दईु जना भवहरा  
सवहत तीन जना         -सदस्म 

(ड) प्रदेश सयकायफाट भनोमनत स्नातकोत्तय  
उत्तीणन बई सहकायी ऺेरभा कम्तीभा  
ऩाॉच वषन अनबुव बएको व्मजि  -सदस्म सजचव  

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) य (ड) फभोजजभका 
ऩदामधकायीको ऩदावमध चाय वषनको य खण्ड (ञ), (ट) य (ठ) 
फभोजजभका सदस्मको ऩदावमध दईु वषनको हनुेछ।            

(३) फोडनको प्रभखु कामनकायीको रुऩभा उऩाध्मऺ यहनेछ। 

(४) उऩदपा (१) फभोजजभको फोडनराई आवश्मक ऩने 
कभनचायी प्रदेश सयकायको स्वीकृत दयफन्दी फभोजजभ भन्रारमरे 
व्मवस्था गनेछ। 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, 2077 द्वाया थऩ। 
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(५) उऩदपा (१) फभोजजभ फोडनको काभ, कतनव्म य अमधकाय 
रगामत अन्म व्मवस्था तोवकए फभोजजभ हनुेछ। 

१२१. सेवा सवुवधा, काभ, कतनव्म य अमधकाय: (१) दपा १२० फभोजजभको 
उऩाध्मऺरे प्रदेश सयकायको सजचव सयहको सवुवधा य सदस्म सजचवरे 
प्रदेश सयकायको उऩसजचव सयहको सेवा सवुवधा ऩाउनेछन।्  

(२) उऩाध्मऺ य सदस्म सजचवको काभ, कतनव्म य अमधकाय 
तोवकए फभोजजभ हनुेछ।  

१२२. ऩद रयि हनु ेअवस्था: देहामको अवस्थाभा उऩाध्मऺ य सदस्म सजचवको 
ऩद रयि बएको भामननेछ:- 

(क)  प्रदेश सयकायसभऺ मरजखत याजीनाभा ददई स्वीकृत 
बएभा,  

(ख)  भन्रारमको मसपारयसभा प्रदेश सयकायरे ऩदफाट 
हटाएभा,  

(ग)  मनजको ऩदावमध ऩयुा बएभा,  

(घ) नैमतक ऩतन देजखने पौजदायी कसूयभा अदारतफाट 
कसूयदाय ठहरयएभा,  

(ङ)  मनजको भतृ्म ुबएभा।  

१२३. फोडनको कामानरम: प्रदेश सहकायी ववकास फोडनको कामानरम प्रदेश 
सयकायरे तोकेको स्थानभा यहनेछ।   

१२४. प्रमतवेदन: प्रदेश सहकायी ववकास फोडनरे सम्ऩादन गयेका कामनहरुको 
वववयण सवहतको वावषनक प्रमतवेदन भन्रारम भापन त प्रदेश सयकाय सभऺ 
ऩेश गनुन ऩनेछ। 

 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७9 द्बाया थऩ। 
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१२५. कामानरमको स्थाऩना: सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको मनमभन, अनगुभन, 
प्रवद्धनन तथा सहकायी सम्फन्धी प्रजशऺण कामन गननको रामग प्रदेश 
सयकायरे प्रदेश सहकायी यजजष्डायको कामानरम स्थाऩना गनन सक्नेछ।  

१२६. ........... 

१२७. मनमभ फनाउन े अमधकाय: मस ऐनको कामानन्वमन गनन प्रदेश सयकायरे 
मनमभहरु फनाउन सक्नेछ। 

१२८. भाऩदण्ड, मनदेजशका वा कामनववमध फनाउन सक्न:े मो ऐन वा मस ऐन 
अन्तगनत फनेको मनमभको अमधनभा यही सहकायी सॊस्थाको दतान, सञ्चारन, 
मनयीऺण तथा अनगुभन रगामतका काभ कायफाहीराई व्मवजस्थत य 
प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गनन भन्रारमरे आवश्मकता अनसुाय 
भाऩदण्ड, मनदेजशका वा कामनववमध फनाई रागू गनन सक्नेछ।  

१२९. मसै ऐन फभोजजभ बए गयेको भामनन:े प्रचमरत कानून फभोजजभ व्मवस्था 
बई सहकायी सम्फन्धी काभ कायफाही प्रदेश सयकायको अमधकायऺेर 
मबर ऩने जमत कुयाभा मसै ऐन फभोजजभ बए गयेको भामननेछ। 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७9 द्बाया सॊशोमधत। 
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७9 द्बाया जझवकएको। 
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अनसूुची- 1 

(दपा 11 को उऩदपा (१) सॉग सम्फजन्धत) 
दतान दयखास्तको मनवेदनको ढाॉचा  

 

श्री यजजष्डायज्मू,          
मभमत:....../.../... 
..........................। 

ववषम: सहकायी सॊस्था दतान सम्फन्धभा। 

भहोदम, 
हाभी देहामका व्मजिहरू देहामको सहकायी सॊस्था दतान गयी ऩाउन 

तऩमसर फभोजजभको वववयण तथा अन्म कागजात सवहत प्रदेश सहकायी ऐन, 
207६ को दपा 11 को उऩदपा (१) फभोजजभ मो मनवेदन ऩेश गयेका छौँ। 
उद्देश्म अनरुूऩ सॊस्थारे तत्कार गने कामनहरूको मोजना य प्रस्ताववत सॊस्थाको 
ववमनमभ दईु प्रमत मसै साथ सॊरग्न याखी ऩेश गयेका छौँ। 

   सॊस्था सम्फन्धी वववयण  
(क)  प्रस्ताववत सहकायी सॊस्थाको नाभ: 
(ख)  ठेगाना: 
(ग)  उद्देश्म: 
(घ)  भखु्म कामन: 
(ङ)  कामनऺ ेर: 
(च)  दावमत्व: 
(छ)  सदस्म सॊख्मा: 

(१)  भवहरा .......... जना 
(२)  ऩरुुष ..........  जना 

(ज)  प्राप्त शेमय ऩूॉजीको यकभ: 
(झ)  प्राप्त प्रवेश शलु्कको यकभ: 
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अनसूुची- 2 

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

फागभती प्रदेश 

.......................... भन्रारम 

......................... कामानरम 

................................. 
सहकायी सॊस्था दतान प्रभाण-ऩरको ढाॉचा 

 

दतान नॊ.: 
दतान मभमत: 
 

.............. प्रदेश सहकायी ऐन, 207६ को दपा १२ को उऩदपा (१) 
फभोजजभ .......................... ............. राई सीमभत दावमत्व बएको सहकायी 
सॊस्था/सॊघ दतान गयी स्वीकृत ववमनमभ सवहत मो प्रभाण-ऩर प्रदान गरयएको छ। 

 

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

 

दतान गने अमधकायीको: 
दस्तखत: 
नाभ: 
दजान: 
कामानरमको छाऩ: 

                                                           
 केही प्रदेश ऐन सॊशोधन गने ऐन, २०७७ द्वाया सॊशोमधत। 
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अनसूुची- ३ 

(दपा १७ सॉग सम्फजन्धत) 
सहकायी सॊस्थाको वगॉकयण 

(क) उत्ऩादक तथा प्रशोधन सहकायी सॊस्था: कृवष (अन्नफारी, तेरहनफारी, 
भसराफारी, दगु्ध, जचमा, कवप, उख,ु परपूर, तयकायी, ऩशऩुॊऺीऩारन, 
भाछा, दूध, भह आदद), जडीवटुी उद्योग, खानी, ऊजान, वन ऩैदावाय आदद 
सम्फन्धी कामन गने  सॊस्था। 

(ख) सेवा सहकायी सॊस्था: थोक तथा खरुा, फजाय, बण्डायण, ढुवानी, मातामात, 
ववऻ ऩयाभशन सेवा, सञ्चाय, ऩमनटन, ऩूवानधाय, प्रकाशन, ववद्यारम, 
ववश्वववद्यारम, प्राववमधक जशऺारम, जशश ु स्माहाय केन्र, आदय मनकेतन, 
तारीभ तथा प्रजशऺण, स्वास््म सेवा, एम्वरेुन्स सेवा, आवास, होटर तथा  
येषु्टयाॉ, ट्राबर, ऩाकन  तथा उद्यान, सबास्थर, व्मामभशारा, मसॉचाइ, ववद्यतु 
उत्ऩादन, प्रसायण य ववतयण, खानेऩानी, पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन, कवाडी 
साभग्री सॊकरन तथा मफाी रगामतका कामन गने सॊस्था। 

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

(घ) श्रमभक सहकायी सॊस्था: श्रभ तथा सीऩभा आधारयत श्रमभकहरूको 
स्वामभत्वभा स्थाऩना बएको सहकायी सॊस्था। 

(ङ) फहउुद्देश्मीम सहकायी सॊस्था: दईु वा दईु बन्दा फढी ववषमको कायोफाय गने 
सहकायी सॊस्था। 
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अनसूुची- 4 

(दपा 63 को उऩदपा (2) सॉग सम्फजन्धत) 
स्वघोषणाऩरको ढाॉचा 

 

रेखाऩयीऺक भ ........................................ प्रभाण ऩर नॊ. ................ रे 
....................... सहकायी सॊस्था मर.................... को आ.व .................. 
को वावषनक रेखाऩयीऺण गनन य रेखा ऩयीऺकभा मनमजुि हनु सहकायी ऐन तथा 
प्रचमरत कानून फभोजजभ मोग्म यहेको स्वघोषणा गयी मो स्वघोषणा ऩर 
....................... सॊस्था मर ........................... भा ऩेश गदनछु। 

 
 

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

 

 
 
 


